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1 مقّدمة

مقّدمة

يدخل موجب حماية األطفال ضمن أولويّات كاّفة املجتمعات واألنظمة. لكن تبقى 
هذه الفئة من األكرث تهميشاً واألكرث تعّرضاً لالستغالل يف العالم، ويف لبنان خاّصة، 

عىل الرغم من التطّور القانوين اآليل إىل االعرتاف الصريح بحقوق الطفل وإيالئها 
أهّمّية خاّصة. يتعّرض األطفال إىل التعنيف واالستغالل داخل أُسرهم ومن ِقبل 
أقرب املقّربني إليهم، كما يستمّر تهميش األحداث يف السياق العاّم، لناحية عدم 

األخذ بآرائهم أو حّتى إيالئهم املوارد الكافية لتلبية حاجاتهم. إضافة إىل ذلك، يتعّرض 
األحداث املنتمني إىل فئات مهّمشة أصالً إىل ظلم وتهميش متداخَلنْي بسبب ظروفهم 

االقتصادية أو جنسهم، أو دينهم، أو جنسّيتهم، أو مجمل ظروف حياتهم.

ُتعتَب اّتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 نقطة تحّول يف ما يتعّلق بحقوق الطفل، 
حيث اعُتبت السند القانوين األّول اآليل إىل االعرتاف الصريح باألطفال كأصحاب 

حقوق. وقد وّقع لبنان عىل االّتفاقية دون تحّفظات يف تاريخ 26/01/1990، وانضّم 
يف تاريخ 30/10/1990 ]1[، وأصبح دولة طرف فيها يف تاريخ 14/5/1991. وقد كّرست 

االّتفاقية سّلة من الحقوق، أبرزها مبدأ مصلحة الطفل الفضىل الذي أقّرته االّتفاقية 
مبدأً محورياً، حيث جاء يف املاّدة 3 منها ما ييل:

“1. يف جميع اإلجراءات التي تتعّلق باألطفال، سواء قامت بها مؤّسسات 
الرعاية االجتماعية العاّمة أو الخاّصة، أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو 

الهيئات التشريعية، يوىل االعتبار األّول ملصالح الطفل الفضىل.

2. تتعّهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتني 
لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد 

املسؤولني قانوناً عنه، وتّتخذ، تحقيقاً لهذا الغرض، جميع التدابري 
التشريعية واإلدارية املالئمة.

3. تكفل الدول األطراف أن تتقّيد املؤّسسات واإلدارات واملرافق املسؤولة 
عن رعاية أو حماية األطفال باملعايري التي وضعتها السلطات املختّصة، وال 
سيَّما يف مجايَل السالمة والصّحة ويف عدد موّظفيها وصالحّيتهم للعمل، 

وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف”.



23

التي ال يمكن مخالفتها لتأكيد إلزامّية تقييم وتحديد املصلحة الفضىل لألطفال 
يف كاّفة القضايا املتعّلقة بهم وأمام كاّفة املحاكم. ومن الثابت أّن مبدأ النظام 

العاّم يحوز عىل أهّمّية كبرية يف البلدان التي تتمّيز بتعّددّية قانونية وثقافية مثل 
لبنان، إذ ُيعتب ضمانة لتوحيد املبادئ والقيم املشرتكة يف املجتمع ووضع قواعد 

ملِزمة بالحّد األدىن. وبذلك، ينقسم هذا الدليل إىل قسمني: األّول، يقّدم مرافعة 
نموذجية مقتَضبة لتأكيد إلزامّية تطبيق هذا املبدأ أمام كاّفة املحاكم، ال سيَّما 

دائرة التنفيذ؛ الثاين، يعرض مجموعة املبادئ األساسية التي ينبغي أخذها بعني 
االعتبار يف تحديد مصلحة الطفل الفضىل. وعليه، يأمل هذا الدليل وضع املعايري 

الدنيا لتحديد مفهوم مصلحة الطفل الفضىل وهي معايري يمكن االستناد إليها يف 
دعاوى وقضايا مختلفة تتعّلق باألطفال. يبز هذا املعيار بشكل أسايس يف الدعاوى 
املتعّلقة بحضانة وحراسة األطفال إاّل أّن أهّمّيته تنسحب عىل سائر القضايا املّتصلة 

باألطفال، ومنها قضايا حماية األحداث وتحديد الرعاية البديلة، إلخ.

يتوّجه هذا الدليل إذاً، إىل كاّفة العاملني يف مجال أخذ القرارات املتعّلقة 
باألطفال، من قضاة ومحامني، ال سيَّما يف مجايَل قضاء األسرة )أي محاكم 

األحوال الشخصية(، وقضاء األحداث، ودوائر التنفيذ يف ما يتعّلق بتنفيذ أحكام 
متعّلقة باألطفال. ولعّل الحاجة إىل هكذا دليل تكمن بشكل أسايس يف غياب 

“محامي الطفل” حيث أّن األحداث، غالباً، ال يتمّتعون باإلمكانّيات املاّدية 
واملعرفية للدفاع عن أنفسهم، وال سيَّما أّن القوانني الراهنة ال تضمن تمثيل 

مصالح الطفل يف كاّفة اإلجراءات املتعّلقة به، خصوصاً تلك املتعّلقة بالنزاعات 
العائلية. وحّتى يف الحاالت التي يكون فيها توكيل املحامي إلزامّياً )أي أمام 

محكمة األحداث(، قد يتبنّي من واقع املمارسة أّن هذا التمثيل يتأّثر برغبات 
األهل يف ظّل انعدام الضمانات اإلجرائّية للحدث. وعليه، تأمل هذه املرافعة 

أن تشّكل مستنداً أّولياً لألحداث ُيستخَدم أمام املحاكم، وللراشدين الراغبني 
باعتماد منهج ينطلق ويتمحور حول حقوق الطفل. كما يمكن االستئناس 

بهذه املبادئ خارج إطار النزاعات القضائية، وذلك من ِقبل املشّرعني وواضعي 
السياسات العاّمة، اإلدارات الرسمية واملؤّسسات الخريية وغري الحكومية املعنية 

بحماية األطفال، وكاّفة األشخاص والهيئات التي هي عىل تماّس مع األطفال 
وقضاياهم. أخرياً، نأمل أن يشّكل هذا املستند أداًة لألطفال أنفسهم يك يعرفوا 

حقوقهم ويدافعوا عنها.

تظهر أهّمّية هذا الدليل وضرورته عىل أصعدة متعّددة. أّوالً، إّنه يكّرس مفهوم 
مصلحة الطفل الفضىل مبدأً أساسياً يف النظام العاّم، مّما يتيح الحّد من 

املمارسات املخاِلفة ملصالح الطفل واملضّرة به، وهو مبدأ ملِزم لكاّفة املحاكم، 
دينية ومدنية؛ ثانياً، يدحض الحجج التي تستخدم مبدأ مصلحة الطفل 

الفضىل يف تفسري وتربير املمارسات الضاّرة باألطفال. فأهّمّية مفهوم مصلحة 

وقد ورد مفهوم “املصالح الفضىل للطفل” يف مواد عّدة أخرى من االّتفاقية، ال 
سيَّما املاّدة 9 املتعّلقة بعدم فصل الطفل عن والَديه، املاّدة 18 املتعّلقة بمسؤولّية 

الوالدين، املاّدة 20 املتعّلقة بالحرمان من البيئة العائلية والرعاية البديلة، املاّدة 21 
املتعّلقة بالتبّني، املاّدة 37 املتعّلقة بفصل الطفل عن البالغني يف السجن، املاّدة 40/2 

املتعّلقة بالضمانات اإلجرائية والجنائية التي تشمل األطفال املخاِلفني للقانون.

كما ورد مفهوم مصلحة الطفل الفضىل يف اّتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضّد املرأة، التي اعتمدتها الجمعية العاّمة لألمم املّتحدة يف تاريخ 

18/12/1979 وانضّم إليها لبنان بموجب القانون رقم 572 تاريخ 24/07/1996، حيث 
جاء يف املاّدة 5 منها:

“)...( االعرتاف باملسؤولّية املشرَتكة لكلٍّ من الرجال والنساء يف تنشئة 
أطفالهم وتطّورهم، عىل أن يكون مفهوماً أّن مصلحة األطفال هي االعتبار 

األسايس يف جميع الحاالت”.

كذلك جاء يف املاّدة 16:

“تكون ملصلحة الطفل االعتبار األّول يف كافة األمور املتعّلقة بالزواج 
والعالقات العائلية”.

وكان مبدأ “مصلحة الطفل الفضىل” قد أُثري للمّرة األوىل يف إعالن حقوق الطفل 
لعام 1959 الذي نّص عىل أّنه:

“يجب أن يتمّتع الطفل بحماية خاّصة وأن ُيمنح، بالتشريع وغريه من 
الوسائل، الفرص والتسهيالت الالزمة إلتاحة نمّوه الجسمي والعقيل 
والخلقي والروحي واالجتماعي نمّواً طبيعياً سليماً يف جّو من الحّريّة 

والكرامة. وتكون مصلحته العليا محّل االعتبار األّول يف َسّن القوانني 
لهذه الغاية”.

لكن عىل الرغم من مصادقة كاّفة الدول األعضاء يف األمم املّتحدة عىل اّتفاقية 
حقوق الطفل لعام 1989 )باستثناء الواليات املتحدة(]2[، ال يزال ُيالَحظ غياب 

اإلجماع حول ماهّية حقوق الطفل وكيفّية تفسري بنود االّتفاقية يف الواقع. 
وبذلك، ُتعتَب املاّدة 3 من أكرث املواّد إثارة للجدل. فعىل الرغم من اإلجماع عىل 

املبدأ ال تزال كيفّية تفسري مصلحة الطفل وماهّيتها ومضمونها موقَع جدال. 
وبذلك، ويف ظّل غياب املعايري الواضحة لتحديد هذه املصلحة، برزت الخطورة يف 

تفسري هذا املبدأ واستخدامه تماشياً مع مصلحة صانعي القرار )األهل أو السلطة( 
أو حّتى مصلحة املجتمع بشكل عاّم وليس األطفال، حيث يتأّثر تحديد مصلحة 

الطفل الفضىل بمواقع السلطة والقّوة يف املجتمع.

يستند هذا الدليل بشكل أسايس إىل مفهوم النظام العاّم، أي مجموع املبادئ 

مقّدمة
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الطفل الفضىل تأيت من مرونته، لكن من الثابت، خطر استغالل مرونة هذا 
املفهوم لتحقيق مصلحة الفريق األكرث سلطة، أي الراشدين. ثالثاً، يسعى 

هذا الدليل إىل االستجابة إىل رغبة كاّفة املحاكم بتوضيح مبدأ مصالح الطفل 
الفضىل ووضع معايري ُدنيا قد تشّكل قاعدة مشرَتكة لكاّفة املحاكم عىل األرايض 

اللبنانية وال سيَّما أّن هذا املبدأ مكرَّس يف أغلب قوانني األحوال الشخصية.

ال يّدعي هذا الدليل وضع الئحة شاملة باملعايري التي تؤّلف مصالح الطفل 
الفضىل، وهو طبعاً قابل للتعديل والنقاش واملالءمة حسب ظروف كّل قضية، 

إّنما يأمل أن يشّكل بداية للتفكري يف سبل تقييم وتحديد هذه املصالح. وقد ارتأينا 
أن يشمل الدليل أّوالً، املبادئ املتعاَرف عليها يف االجتهاد واملنبِثقة من اّتفاقية 

حقوق الطفل بشكل أسايس.

مقّدمة

القانون رقم 20، ُنشر يف الجريدة الرسمية 
عدد 45، تاريخ 8/11/1990.

 إتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع
 والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة

44/25 املؤرخ يف 20 تشرين الثاين/نوفمب 1989

تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمب 1990

 ]1[

 ]2[
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تنطلق أهّمّية هذا املبدأ من اعتبارات متعّددة، أهّمها غياب التوازن يف عالقات 
القّوة بني الطفل والراشدين واملجتمع بشكل عام، والحاجة إىل مبدأ ملِزم ُيويل 

حاجات الطفل األولويّة يف ظّل تحّكم الراشدين باملوارد املعرفية واملاّدية.

وقد أّكدت لجنة حقوق الطفل يف التعليق رقم 14 سنة 2013 أّن مفهوم مصلحة 
الطفل الفضىل ثاليث األبعاد: فهو أّوالً، حّق أسايس للطفل يف تقييم مصالحه 
الفضىل وإيالء االعتبار األّول لها؛ ثانياً، مبدأ قانوين تفسريي، أي عندما يكون 
هناك أكرث من تفسري للحكم القانوين ينبغي أن يقع الخيار عىل التفسري الذي 

يخدم مصالح الطفل الفضىل بشكل أكرث فعالّية؛ وهو أخرياً قاعدة إجرائية 
تقتيض، كلما اتُّخذ قرار يكون له تأثري عىل طفل أو مجموعة من األطفال، أن 
تشمل عملية اّتخاذ القرار تقييماً لألثر املحتَمل املرتتِّب عىل القرار عىل الطفل. 

وال يقتصر نطاق تطبيق هذا املبدأ أمام القضاء عىل استخدامه معياراً للحكم يف 
أساس الدعاوى املطروحة، إّنما أيضاً، معياراً إلجراءات املحاكمة العادلة وتنفيذ 
األحكام القضائية. وبذلك، ُيعتب هذا املبدأ وحدة قياس عندما تتنافس مصالح 
عّدة. وقد سّلطت املناقشات داخل لجنة حقوق الطفل يف األمم املّتحدة الضوء 

عىل ثالثة أنواع من النزاعات التي يمكن أن تنشأ يف هذا السياق]3[: تعارض مصالح 
طفل أو مجموعة من األطفال مع مصالح األطفال اآلخرين، تعارض مصالح 

الطفل مع مصالح أحد الوالدين أو كليهما أو الويّص، وتعارض مصلحة الطفل أو 
مصالح مجموعة األطفال مع املصالح املجتمعية األوسع.

إّن تطبيق مبدأ مصلحة الطفل الفضىل ُيعتب ملِزماً ليس فقط للمؤّسسات 
الرسمية، كالقضاء واملرافق العامة، بل لكاّفة املؤّسسات التي تعمل عىل تماّس 

مع األطفال، وهذا ما أّكدته لجنة حقوق الطفل يف تعليقها املتعّلق بمصالح 
الطفل الفضىل.

 »مصلحة الطفل الفضىل«: 
مبدأ استنسابي لحماية الطفل
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29 - ويف القضايا املدنية، يجوز أن يدافع الطفل عن مصالحه الفضىل 
بصورة مباشرة أو عن طريق ممّثل للطفل يف حالة األبّوة أو إيذاء الطفل 

أو إهماله أو لّم شمل األسرة أو املسكن وما إىل ذلك. ويمكن أن يتأّثر 
الطفل باملحاكمة، كما هو الحال يف اإلجراءات التي تخّص التبّني أو 

الطالق والقرارات املتعّلقة بالحضانة واإلقامة واالّتصال أو مسائل أخرى 
تؤّثر تأثرياً هاّمـاً عىل حياة الطفل ونمائه إضافة إىل اإلجراءات املتعّلقة 

بإيذاء الطفل أو إهماله. ويجب أن تكفل املحاكم مراعاة مصالح الطفل 
الفضىل يف جميع الحاالت والقرارات سواء أكانت ذات طابع إجرايئ أم 

موضوعي ويجب أن ُتثبت أّنها فعلت ذلك بفعالّية.

)ج( “السلطات اإلدارية”

30 - ُتشّدد اللجنة عىل أّن نطاق القرارات التي تّتخذها السلطات اإلدارية 
علـى جميـع املستويات واسع للغاية ويغّطي القرارات التي تتعّلق بالتعليم 

والرعاية والصّحة والبيئة وظروف املعيشة والحماية واللجوء والهجرة 
وإمكانّية الحصول عىل الجنسّية ضمن جملة أمور أخـرى. ويجب تقييم 

القرارات الفردية التي تّتخذها السلطات اإلدارية يف هذه الحاالت عىل 
أسـاس مبدأ مصالح الطفل الفضىل وعليها أن تسرتشد بهذا املبدأ بالنسبة 

إىل جميع تدابري التنفيذ.

)د( “الهيئات التشريعية”

31 - ُيظهر توسيع نطاق التزام الدول األطراف بحيث يشمل “الهيئات 
التشريعية” بشكل واضح أّن الفقرة 1 من املاّدة 3 تتعّلق باألطفال 

بوجه عاّم وليس فقط األطفـال كأفراد. وينبغي أن يكون مبدأ مصالح 
الطفل الفضىل هو الناظم العتماد أّي قانون أو قاعدة تنظيمية إضافة 
إىل االّتفاقات الجماعية، مثل املعاهدات التجارية أو معاهدات السالم 

الثنائية أو متعّددة األطراف التي تؤّثر عىل األطفال. فحّق الطفل يف تقييم 
مصالحه الفضىل وإيالء االعتبار األّول لها ينبغي أن ُيدَرج بشكل صريح 

يف جميع التشريعات ذات الصلة وليس فقط يف القوانني التي تخّص 
األطفال عىل وجه التحديد. ويشمل هذا االلتزام أيضاً إقرار امليزانّيـات الـتي 

يـستلزم تحضريها أو إعدادها اعتماد منظور قائم عىل مصالح الطفل 
الفضىل ليك تراعي حقوق الطفل.

كما أّكدت لجنة حقوق الطفل وجوب تطبيق هذا املبدأ يف السياق الفردي الخاّص بالطفل 
ويف سياق السياسات العاّمة املتعّلقة باألطفال بوصفهم مجموعة ذات مصالح مشرتكة.

ُيراَجع:

التعليق رقم 14 للجنة حقوق الطفل )2013(:

25 - إّن التزام الدول بإيالء االعتبار األّول ملصالح الطفل الفضىل هو التزام 
شامل يضّم جميع مؤّسسات الرعاية االجتماعية العاّمة والخاّصة 

ومحاكم القانون والسلطات اإلدارية والهيئات التشريعية التي تتعاطى 
مع شؤون األطفال أو تخّصهم. وعىل الرغم من أّن الفقرة 1 من املاّدة 3 

لم ُتِشر صراحًة إىل الوالدين فإّن مصالح الطفل الفضىل ينبغي أن تكون 
“موضع اهتمامهم األسايس” )الفقرة 1 من املاّدة 18(.

)أ( “مؤّسسات الرعاية االجتماعية العاّمة أو الخاّصة”

26 - ينبغي عدم تفسري هذه املصطلحات يف إطار ضـّيق أو جعلـها مقـصورة 
علـى املؤّسسات االجتماعية باملعنى الضّيق للكلمة، بل ينبغي أن ُتفهم 

علـى أّنهـا تعـني جميـع املؤّسسات التي تؤّثر أعمالها وقراراتها عىل األطفال 
وعىل إعمال حقوقهم وال تشمل هـذه املؤّسسات تلك التي تتعّلق 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فحسب )مثل مؤّسسات 
الرعاية والصّحة والبيئة والتعليم ودوائر األعمال والرتفيه والتسلية 

وما إىل ذلك( بل تشمل أيضاً املؤّسسات التي تتعامل مع الحقوق املدنية 
والحّريّات )مثل تسجيل الوالدات والحماية من العنف يف جميع الظروف 

وما إىل ذلك(. وتشمل مؤّسسات الرعايـة االجتماعيـة الخاّصـة منّظمات 
القطاع الخاّص، التي تستهدف الربح منها أو التي ال تستهدفه، والتي 

تؤّدي دوراً يف توفري خدمات تكون أساسية ليك يتمّتع األطفال بحقوقهم 
والتي تعمل بالنيابة عن الخـدمات الحكومية أو إىل جانبها بوصفها 

مؤّسسات بديلة.

)ب( “املحاكم”

27 - تؤّكد اللجنة أّن عبارة “املحاكم” تشري إىل جميع اإلجراءات القضائية 
يف جميع الحاالت سواء التي يعمل بها قضاة مهنيون أو أشخاص عاديون 

وجميع اإلجراءات ذات الصلة الـتي تتعّلق باألطفال دون قيد. ويشمل 
ذلك عملّيات التوفيق والوساطة والتحكيم.

28 - ويف القضايا الجنائية، ُيطبَّق مبدأ املصالح الفضىل عىل األطفال 
عى أّنهم انتهكوا القانون أو ُيتَّهمون بذلك  املخالفني للقانون )أي الذين ُيدَّ

أو يثبت عليهم ذلك( أو الذين يحتّكون بالقانون )ضحايا أو شهود( إضافة 
إىل األطفال الذين يتأّثرون بحالة آبائهم املخالفني للقانون. وتؤّكد اللجنة 

أّن حماية مصالح الطفل الفضىل تعني أّن األهداف التقليدية للعدالة 
الجنائية مثل القمع أو الجزاء يجب أن تفسح املجال إلعادة التأهيل 

وألهـداف العدالة اإلصالحية عندما تتعامل مع الجانحني األطفال.

مصلحة الطفل الفضىل 



1011

ُيراَجع:

البند 23 من التعليق رقم 14

23 - بيد أّن مصطلح “األطفال” يعني أّن حّق األطفال يف إيالء االعتبار 
الواجب ملصالحهم الفضىل ال ينطبق عىل األطفال بوصفهم أفراداً فحسب 
بل أيضاً عىل األطفال بوجـه عـاّم أو عىل األطفال كمجموعة. وِوفقاً لذلك، 

عىل الدول االلتزام بتقييم مصالح األطفال الفضىل بوصفهم مجموعة 
أو األطفال بوجه عاّم وإيالء االعتبار األّول لها يف جميع اإلجـراءات الـتي 

تخّصهم. ويتجىّل ذلك بشكل خاص يف جميع تدابري التنفيذ. وتؤكد 
اللجنة أّن مبدأ مصالح الطفل الفضىل ُيعتَب حّقاً فردياً وجماعياً يف 

آن واحد وأّن تطبيق هذا الحـّق علـى أطفـال الشعوب األصلية باعتبارها 
مجموعة واحدة يتطّلب النظر يف كيفّية ارتباط هذا الحّق بالحقوق 

الثقافية الجماعية.

واجه مبدأ مصلحة الطفل الفضىل انتقادات كبرية، لكونه يحتمل نسبة عالية 
من االستنسابية، وال سيَّما يف غياب التعليمات أو املقرتحات حول كيفية تفسريه 

وتطبيقه. وبذلك، فقد انُتِقد هذا املبدأ بشكل كبري ملا اعتبه البعض أّنه يضع 
بيد مّتخذي القرار أداة لتحديد مصلحة الطفل ِوفق ما يرونه مناسباً لهم وليس 

بالضرورة للطفل نفسه]4[. كما اعتب البعض أّن هذا املبدأ يفتقر إىل عناصر 
ن القايض من البناء عليها. وقد نّبهت  واعتبارات واضحة وعملية وموضوعية ُتمكِّ
لجنة حقوق الطفل إىل االستخدامات السّيئة للمبدأ، حيث جاء يف الفقرة 34 من 

التعليق رقم 14 ما ييل:

34 – ويستجيب مفهوم مصالح الطفل الفضىل، بالنظر إىل املرونة التي 
يّتسم بها، استجابة سريعة لحالة األطفال األفراد ولتطّور املعارف 

املتعّلقة بنماء الطفل. بيد أّن هذه املرونـة قـد تفتح املجال للتالعب، فقد 
أساءت الحكومات وغريها من السلطات الحكوميـة األخـرى استخدام 

مفهوم مصالح الطفل الفضىل لتبير السياسات العنصرية، مثالً، 
واستغّل اآلباء هذا املفهوم للدفاع عن مصالحهم الخاّصة يف نزاعات 

تتعّلق بحضانة الطفل، وييسء املهنيون استخدام املفهوم ألّنهم ال 
يكّلفون أنفسهم عناء مراعاته ويرفضون تقييم مصالح الطفل الفضىل 

معتبين أّن هذا املبدأ غري وثيق الصلة أو غري مهّم.

ولكن بحسب العديد من الفقهاء، إّن االستنسابية واملرونة القانونية مطلوبة ال بل 
محبَّذة، ال سيَّما يف ما يتعّلق بشؤون خاّصة وحّساسة كشؤون الطفل]5[. فعىل الرغم 

من أهّمّية وضع قواعد قانونية ملِزمة لتحديد مصلحة الطفل يبقى من الضروري تقييم 
وتحديد هذه املصلحة ِوفقاً لكّل حالة عىل حدا وحسب الواقع الذي يعيشه الطفل.

ُيراَجع:

قايض املذهب فؤاد يونس، مصالح الطفل الفضىل، منشورات الحلبي 
الحقوقية سنة 2019 ص.119-121:

“تقييم مصالح الطفل الفضىل ينبغي القيام به يف كّل قضية أو حالة من 
الحاالت املتعّلقة بالطفل أو ذات تأثري عليه، يف ضوء الظروف الخاّصة 
والخصائص الشخصية بكّل طفل أو مجموعة من األطفال أو األطفال 

عموماً.

تتمّثل هذه الظروف الخاّصة والخصائص الشخصية للطفل، عىل سبيل 
املثال ال الحصر، يف ما ييل: العمر، الجنس، النضج، االنتماء إىل ألية 

أو طائفة أو مذهب معنّي، واإلصابة بمرض أو بإعاقة جسدية أو حّسية 
أو عقلية. كذلك الحالة االجتماعية التي يعيش فيها الطفل، مثل وجود 

الوالدين من عدمه، وما إذا كان الطفل يعيش معهما أم ال، ونوعّية 
العالقة بني الطفل وأسرته أو من يقّدم الرعاية له، وسالمة البيئة حيث 

تواجده، ووجود وسائل بديلة جّيدة متاحة.

)...(

وتتناول عملّية التقييم الشاملة للمصالح الفضىل، ما ييل:

تحديد هويّة الطفل، وهويّة الحاضن أو الويّص عىل الطفل وأّي شخص 
مصاحب له ونوعية عالقتهما، سماع الطفل، حالة الطفل وخلفّيته 

واحتياجاته، الوضع االجتماعي والتقييم األسري، جمع األدّلة بما يف 
ذلك من خالل الفحوص الطبية، تقييم املخاطر واألمن وسالمة الطفل، 

تحديد مصادر الدعم واملوارد الالزمة للتمكني، تقييم شامل ألثر القرارات 
املحتَملة عىل األطفال، تحديد حّل دائم، استمرار التقييمات أثناء تنفيذ 
الحّل الدائم مع املتابعة واملراقبة الواجبة، وإمكانّية تعديل الحّل الدائم 

عند االقتضاء حسب مصالح الطفل الفضىل”.

وقد رأت لجنة حقوق الطفل يف الفقرة 16 من التعليق رقم 14 أّنه ينبغي وضع 
املعالم التالية يف الحسبان لدى إنفاذ مبدأ مصالح الطفل الفضىل بالكامل:

الطابع العاملي وغري القابل للتجزئة واملرتابط واملتشابك لحقوق الطفل؛

االعرتاف باألطفال كأصحاب حقوق؛

الطابع العاملي لالّتفاقية ونطاقها؛

التزام الدول األطراف باحرتام جميع الحقوق يف االّتفاقية وحمايتها 
وإعمالها؛

اآلثار القصرية واملتوّسطة والطويلة األجل لإلجراءات املتعّلقة بنماء الطفل 
عب الزمن.

)أ( 

)ب( 

)ج( 

)د( 

)ه( 
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وعليه، يجب فهم مبدأ مصلحة الطفل يف ضوء مجمل الحقوق التي نّصت عليها 
اّتفاقية حقوق الطفل. ويف حني تعتمد هذه املصالح عىل السياق االجتماعي 

واالقتصادي والعائيل يمكن القول إّن من مصلحة الطفل الفضىل أن يتعّلم )املاّدة 
28(، يعيش ضمن عالقات عائلية )املاّدة 8(، يعرف والديه ويتلّقى رعايتهما )املاّدة 
7(، يؤخذ برأيه ويتّم االستماع إليه يف األمور املتعّلقة به )املاّدة 12(، ُيحرَتم ُوينَظر 

إليه بصفته فرد يف املجتمع. من الثابت مخالفة بعض األمور مخالفة ملصلحة 
الطفل، بغّض النظر عن سياقها، مثل أن يتعّرض ألّي شكل من أشكال العنف 

)املاّدة 19(، ينفصل عنوًة عن والديه )املاّدة 9(، يخضع ألّي ممارسات تقليدية تضّر 
بصّحته )املاّدة 24(، يؤّدي أّي عمل خطري أو مضّر )املاّدة 32(، يتّم استغالله أو 

اإلساءة إليه )املواّد 33-36(.

وأوضحت لجنة حقوق الطفل يف التعليق رقم 14 لعام 2013 أّن مفهوم مصالح 
الطفل الفضىل يرمي إىل:

“ضمان التمتُّع الكامل والفعيل عىل السواء بجميع الحقوق املعرَتف بها 
يف االّتفاقية والنماء الشمويل للطفل. وقد أشارت اللجنة بالفعل إىل 

أّن ’تقدير شخص بالغ ملصالح الطفل الفضىل ال يجوز أن ُيسِقط واجب 
ر اللجنة  احرتام جميع حقوق الطفل املنصوص عليها يف االّتفاقية‘. وتذكِّ

بعدم وجود ترتيب هرمي للحقوق يف االّتفاقية وبأّن جميع الحقوق 
املنصوص عليها يف االّتفاقية هي لخدمة مصالح الطفل الفضىل وال يمكن 

املساس بأّي حّق بتفسري مصالح الطفل الفضىل تفسرياً سلبياً”.

وبذلك، ينبغي التعامل مع املفهوم بمثابة مبدأ عام، وتفسريه عىل ضوء املواّد 
املوضوعية لالّتفاقية نفسها. إاّل أنه من املهّم أيضاً إعداد سلسلة متكاملة من 

املعايري الدنيا يقتيض تحديُد مصالح الطفل الفضىل أخَذها بعني االعتبار، وذلك 
عب وضع قوائم تشّكل دالئل ملّتخذي القرار. هذا ما نصحت به لجنة حقوق الطفل 

وما يسعى هذا الدليل إىل تحقيقه.

لجنة حقوق الطفل، تعليق رقم 14: 

“50 - وترى اللجنة أّن من املفيد إعداد قائمة من العناصر غري شاملة وغري 
هرمية يمكن إدراجها يف تقييم ملصالح الطفل الفضىل من ِقبل صاحب 

قرار يتعنّي عليه تحديد تلك املصالح. وتعني الطبيعة غري الشاملة لعناصر 
القائمة أّن من املمكن تجاوز تلك العناصر والنظر يف عوامل أخرى وجيهة 
دة للطفل الواحد أو مجموعة من األطفال. ويجب وضع  يف الظروف املحدَّ

جميع عناصر القائمة يف الحسبان واملوازنة بينها يف ضوء كّل وضع. وينبغي 
م القائمة توجيهات ملموسة ومرنة يف الوقت ذاته”. أن تقدِّ

وقد اعتمدته بلدان عّدة، فعىل سبيل املثال، أشارت املاّدة 2-373 من القانون 
املدين الفرنيس )code civil( إىل مجموعة دالئل ينبغي األخذ بها يف تحديد 

حضانة الطفل، ومنها: كيفّية ممارسة األبّوة، تلك التي اّتبعها الوالدان سابقاً، 
واالّتفاقيات التي تمّكنا من إبرامها؛ قدرة كّل والد عىل تويّل مهاّمه واحرتام حقوق 
ذ )الخبات النفسية للطفل(؛  الوالد اآلخر )373-2-11(؛ نتائج الخبات التي قد ُتنفَّ

املعلومات التي قد ُتجَمع خالل التحقيقات االجتماعية؛ الضغوط أو العنف 
الجسدي أو النفيس املماَرس من ِقبل أحد الوالدين عىل الوالد اآلخر. كما تنّص 

املاّدة عىل وجوب احرتام وحدة األشقاء من حيث املبدأ أي يجب عدم الفصل بني 
األخوة واألخوات، ما لم تأمر مصلحة األطفال بحّل آخر )5-371(.

كما ذهب القانون البيطاين يف االّتجاه نفسه، حيث حّددت الفقرة األوىل من 
قانون األطفال )The Children‘s Act( لسنة 1989 املعايري التالية للحكم حول 

رعاية الطفل أو إدارة ممتلكاته: رغبات الطفل، حاجاته الجسدية، املعنوية 
والتعليمية، آثار تغيري الظروف عليه، سّنه، جنسه، وأّي خصائص تراها املحكمة 

مهّمة، أّي ضرر كان قد عاىن منه أو يواجه خطر أن يعاين منه، ومدى قدرة 
والديه، أو أّي شخص آخر، عىل تلبية حاجاته...

استندت هذه املرافعة إىل مراجعة املعايري الدولية املتعّلقة بحقوق الطفل واآلراء 
الصادرة عن لجنة حقوق الطفل. وإىل مراجع فقهية، واالجتهادات الصادرة 

عن املحاكم يف لبنان )من محاكم أحوال شخصية، وقضاة أحداث( ويف املحاكم 
والهيئات الدولية. يشّكل القسم األّول، “يف القانون”، مرافعة نموذجية يمكن 

استخدامها أمام أّي محكمة للمحاججة بإلزامّية تطبيق مبدأ مصلحة الطفل 
الفضىل لكونه يدخل ضمن النظام العاّم. القسم الثاين، “يف املبادئ التوجيهية”، 

يتضّمن مجموعة حقوق يقتيض تحديُد مصلحة الطفل الفضىل تقييَمها. وقد 
أشرنا فيها إىل املجاالت التي يمكن استخدامها فيها بشكل مباِشر. كما أشرنا 

سابقاً، يمكن استخدام هذه الحجج يف كاّفة القضايا التي تتطّلب تقييم مصالح 
الطفل الفضىل، مثل قضايا الحضانة والحراسة والحماية، وغريها.

ُيَعّد االعرتاف بحقوق الطفل تطّوراً حديثاً نسبّياً، تبلور بشكل أسايس مع إقرار 
اّتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. وقد أشارت األبحاث يف هذا السياق إىل مختِلف 

املراحل التي سبقت االعرتاف الصريح بحقوق الطفل. فمثالً، أشار الباحث توبني 
إىل ما أسماه نموذج “ملكّية” األطفال الذي قصد من خالله الفرتة التي اعُتب فيها 

 Patriaاألطفال من ممتلكات الوالدين]6[. وقد اعتبت العقيدة الرومانية املعروفة بـ
Potestas )أي السلطة األبوية( أّن لألب سلطة عىل “كّل خدمات ومقتنيات 

طفله، مثل السلطة التي يملكها عىل عبده، ولديه أيضاً السيطرة املطلقة نفسها 

املنهجّية

 ملحة عن املبادئ األساسية لحقوق الطفل: 
الطفل صاحب حّق
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والتسلية والتعليم األسايس النوعي، واملشاركة يف األنشطة املدنية 
والثقافية واملجتمعية.

الحّق يف املشاركة واالستماع إىل آراء الطفل: تضمن االّتفاقية “لكل طفل 
قادر عىل تكوين آرائه الخاّصة حّق التعبري عن تلك اآلراء بحّريّة يف جميع 
املسائل التي تمّس الطفل، وإيالء آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسّن 

الطفل ونضجه]11[”.

تشمل اّتفاقية حقوق الطفل األطفال الالجئني واألطفال ذوي اإلعاقات واألطفال 
اليتامى الذين يتّم تبّنيهم لضمان حّقهم أيضاً. وقد شّددت املاّدة 22 عىل ضرورة 

حماية األطفال الالجئني والعمل عىل لّم شمل العائلة ومساعدتهم إنسانياً. 
أّما بالنسبة إىل األطفال ذوي اإلعاقة، لقد ذكرت االّتفاقية حّقهم بالعيش يف 

كرامة يف املجتمع. واملشاركة بفاعلية يف املجتمع. ولضمان حقوق األطفال الذين 
هم بالحصول عىل الرعاية املناسبة  فقدوا أسرهم فقد شملتهم االّتفاقية وأُقّر حقُّ
من أشخاص يحرتمون دينهم وثقافتهم ولغتهم والجوانب األخرى من حياتهم. 

وتماشياً مع هذه الروحّية أضافت االّتفاقية أهّمّية تأمني الرعاية املناسبة لألطفال 
الذين يتّم تبّنيهم.

أرست االّتفاقية إذاً، مجموعة من الحقوق الخاّصة بالطفل، منها الحّق يف 
التعليم )املاّدة 28(، الحّق يف الراحة ويف وقت الفراغ واللعب )املاّدة 31(. كما 
أعطت معاهدة حقوق الطفل أهّمّية لحماية صّحة الطفل البدنية والنفسية. 

وقد ذكرت لجنة حقوق الطفل يف تعليقها العاّم بشأن تمّتع الطفل بأعىل مستوى 
صّحي يمكن بلوغه أّن:

“االّتفاقية تعرتف برتابط وَتكافؤ أهّمّية جميع الحقوق )املدنية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية( التي ُتمّكن األطفال كاّفة من تنمية 

قدراتهم العقلية والبدنية وشخصّياتهم ومواهبهم إىل أقىص حّد ممكن. 
وحّق الطفل يف الصّحة ليس حّقاً هاّماً يف حد ذاته فحسب، بل إّن إعمال 
هذا الحّق يشّكل أيضاً مسألة ال غنى عنها للتمّتع بجميع الحقوق األخرى 

املنصوص عليها يف االّتفاقية”.

كما كّرست االّتفاقية حّق كّل طفل يف التمّتع بالخصوصّية، وحماية عائالتهم 
وبيوتهم واّتصاالتهم وسمعتهم من أّي اعتداء. كذلك، كّرست حّق الطفل بالتمّتع 

بحّريّة التعبري وتبادل اآلراء والتعبري عن آرائهم ومشاعرهم بحّريّة يف ما خّص 
القضايا التي تؤّثر عليهم. وينبغي عىل البالغني االستماع إليهم والتعامل مع آرائهم 

بِجّدّية. كما يحّق لألطفال التعبري عن األفكار واآلراء واملشاعر والبحث عن جميع 
أنواع املعلومات ومشاركتها مع اآلخرين بحّريّة، من خالل املحادثة أو الرسم أو 

الكتابة أو أّي طريقة أخرى، إاّل إذا كان هذا التعبري يتسّبب بضرر لآلخرين.

عىل شخصه]7[”. أشار توبني إىل أّن نموذج امللكية َتِبَعُه ما ُيعَرف بنموذج الرعاية، 
أي النموذج القائم عىل وجوب إيالء الطفل رعاية وحماية خاّصة لكونه معرَّضاً 

للخطر بشكل خاّص. وقد كّرس هذا النموذج حّق األطفال يف الرعاية كونهم 
فئة غري قادرة عىل تأمني حاجاتهم، منتقالً من االمتيازات الحصرية للوالدين 

تجاه الطفل نحو ترسيخ حماية األطفال أولويًّة اجتماعية وتشريع تدّخل الدولة 
يف الحّيز الخاّص. إاّل أّن هذا النموذج استبعد أصوات األطفال من أّي تقييم 

ملصالحهم الفضىل، وشّكل مدخالً إىل تنظيم مصالح البالغني من خالل الطفل. 
وقد اعتب عدٌد من الباحثني أّن هذا النموذج يحمي مصالح املجتمع، وليس 

بالضرورة مصالح الطفل. ولعّل أّول تبلورات هذا النهج كان يف إعالن جنيف لعام 
1924 التي أُعلن بموجبها خمسة مبادئ وهي]8[: واجب جميع الناس الحفاظ عىل 

حّق الطفل يف وسائل النمّو واملساعدة الخاّصة يف أوقات الحاجة، األولويّة يف 
اإلغاثة والحّريّة االقتصادية والحماية من االستغالل، والتنشئة التي تغرس الوعي 

االجتماعي والحّس بالواجب. وقد تبّنت الجمعّية العاّمة لألمم املّتحدة إعالن 
حقوق الطفل عام 1959 الذي يقّر جملة من الحقوق من بينها حّق الطفل يف 

التعليم واللعب والبيئة الداعمة والرعاية الصّحية، وهي بمجملها حقوق الرعاية.

شّكل إقرار اّتفاقية حقوق الطفل عام 1989 إنجازاً بارزاً يف هذا السياق، حيث 
كّرست االّتفاقية األطفال أصحاَب حقوق وليس مجّرد متلّقي رعاية. وقد اعرتفت 

بأدوار األطفال كفاعلني أساسيني يف املجتمع وحّددت املعايري الدنيا لحمايتهم.

كّرست االّتفاقية أربعة مبادئ أساسية، هي:

عدم التمييز: يضمن هذا املبدأ حّق الّطفل يف التمّتع بجميع حقوقه بدون 
أّي شكل من أشكال التمييز، إذ تنّص املاّدة 2 من االّتفاقية عىل عدد من 

االعتبارات التي ُيحَظر التمييز عىل أساسها، منها “عنصر الطفل أو والَديه 
أو الويّص القانوين عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم 

السيايس أو غريه من اآلراء أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي أو 
ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أّي وضع آخر”. وتشمل هذه االعتبارات 

أيضاً امليل الجنيس والهويّة الجنسانية والحالة الصّحية]9[.

مصلحة الطفل الفضىل: يشّكل هذا املبدأ إحدى الِقَيم األساسية التي 
تنّص عليها االّتفاقية. ويهدف إىل ضمان التمّتع الكامل والفعيل عىل 
السواء بجميع الحقوق املعرَتف بها يف اّتفاقية حقوق الطفل والنماء 

الشمويل للطفل]10[.

الحّق يف الكرامة والحياة والبقاء: يوّفر هذا املبدأ أفضل بداية ممكنة 
ع، ورعاية الحوامل، والتحصني ضّد األمراض املعدية والسارية  للرُّضَّ

نة، والتغذية املتوازنة، والحفز النفيس، وتوفري بيئة سليمة  واملتوطِّ
وصّحية، وتعزيز تطّور ونمّو الطفل املتوازن، بخاّصة من خالل اللعب 

مصلحة الطفل الفضىل 
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عىل الرغم من االعرتاف بحقوق الطفل تبقى الصفة القانونية للقاصر موقع 
جدال، حيث يعتب البعض أّن نقص قدرات الطفل يشّكل عائقاً أمام االعرتاف 

بكاّفة حقوقه، وال سيَّما الحقوق املتعّلقة بتقرير مصريه. وبذلك، تندرج النقاشات 
يف مجال حقوق الطفل بشكل أسايس يف كيفّية املوازنة بني االعرتاف بالطفل 

كصاحب حّق وبالتايل احرتام حّقه يف تقرير املصري وبني حماية الطفل ككائن هّش ]12[.
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يتمّيز النظام اللبناين بالتعّددية القانونية والقضائية، حيث يخضع األفراد إىل 
قوانني الطوائف املعرَتف بها رسمياً يف ما يتعّلق بأحوالهم الشخصية، وللقوانني 

املدنية يف كاّفة الجوانب األخرى. يعود هذا التعّدد إىل الحقبة العثمانية، حني 
منح السلطان العثماين رؤساء الطوائف صالحّية إدارة األحوال الشخصية لألفراد 
املنتمني إليها بما يّتفق مع قوانينهم، وهو ما ُعرف بـ”نظام املّلة”. لم يغرّي االنتداب 

الفرنيس من هذا الواقع، حيث كفلت املاّدة 6 من قرار االنتداب احرتام قوانني 
األحوال الشخصية الدينية. وقد جاء دستور عام 1926 يف املاّدة 9 منه )التي ال 

تزال سارية( ليضمن “لألهلني عىل اختالف مللهم احرتام نظام األحوال الشخصية 
واملصالح الدينية”.

ُيعتب القرار 60 ل.ر. )1936( الركن األسايس يف تأسيس نظام األحوال الشخصية 
الذي ما زال قائماً اليوم، لناحية تكريس صالحّيات الطوائف يف التشريع والقضاء. 

فقد حّدد القرار 60 ل.ر. الطوائف املعرَتف بها قانوناً يف لبنان، وأوجبت املاّدة 4 
منه عىل كّل طائفة دينية تقديم قانونها الخاّص باألحوال الشخصية وإجراءات 
املحاكمات إىل الحكومة والبملان للمراجعة والتصديق. وقد منح القرار الطوائف 
صالحّية تنظيم شؤونها إاّل أّنه وضع القيود عىل هذه الصالحّية يف املاّدة 5 منه، 

حيث اشرتط مصادقة البملان عىل هذه القوانني “شرط أن ال يتضّمن نّصاً مخاِلفاً 
لألمن العاّم أو اآلداب أو دساتري الدول والطوائف أو أحكام هذا القرار”. وبذلك، 
اعُتبت قوانني األحوال الشخصية ملِزمة بالتوافق مع الدستور والنظام العاّم]13[.

حّدد قانون 2 نيسان 1951 صالحّيات املراجع املذهبية للطوائف املسيحية. وقد 
ُكلِّفت الطوائف املعنّية تقديم النصوص التشريعية ملوافقة البملان خالل سّتة 

أشهر. وبالفعل، قّدمت معظم الطوائف املسيحية مشاريع قوانني تتعّلق بأحوالها 
ق هذه  الشخصية وبأصول املحاكمات املتَّبعة يف محاكمها، إاّل أّن البملان لم يصدِّ

املشاريع لحينه]14[، مّما استدعى تدّخل القضاء. واعتبت محكمة التمييز أّن 
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مشاريع القوانني املذكورة ُتعتَب سارية املفعول بكّل أحكامها طاملا ال تخالف النظام 
العاّم اللبناين والقوانني األساسية للدولة والطوائف]15[. 

أّما يف ما يتعّلق بالطوائف اإلسالمية، فقد احتّج رجال الدين السّنة عىل القرار 60 
ل.ر.، معتبين أّن تعليق حّق الطائفة يف ممارسة صالحّياتها بموافقة السلطة 

املنتَدبة يشّكل تدّخالً يف تنظيم شؤونها]16[. وعليه، فقد صدر القرار 53 ل.ر. سنة 
1939 الذي استثنى الطوائف اإلسالمية من الخضوع ألحكام القرار 60 ل.ر. وقد 

أصدر البملان اللبناين عام 1948 قانون األحوال الشخصية لطائفة املوّحدين 
الدروز، تبعه قانون تنظيم القضاء املذهبي الدرزي عام 1960، ثم قانون تنظيم 

القضاء الشرعي السّني والجعفري عام 1962.

أّما يف مضمون القواعد املطبَّقة يف املحاكم السّنية والجعفرية، فقد أحال قانون 
تنظيم القضاء الشرعي إىل املدارس الفقهية املعتَمدة لدى الطائفتني. وال تزال 

الطائفة الجعفرية تفتقد ألحكام ُمَقوَنَنة، بينما اّتجهت الطائفة السّنية نحو التقنني 
عب إصدار املجلس الشرعي اإلسالمي األعىل نظام أحكام األسرة عام 2011]17[، 

علماً أّن أحكام قانون العائلة العثماين )1917( ما زالت ُتطبَّق يف األحكام غري الواردة 
يف نظام األسرة ومنها الطالق]18[. وقد ُعّدلت املاّدة 242 من قانون تنظيم القضاء 
الشرعي السني والجعفري بحيث باتت قرارات املجلس الشرعي اإلسالمي األعىل 

املرجعية األساسية للقضاة يف املحاكم السّنية. وقد أصبح نّص املاّدة:

“أّوالً: يصدر القايض السّني حكمه طبقاً لألحكام املنصوص عليها يف 
القرارات الصادرة عن املجلس الشرعي اإلسالمي األعىل يف األحوال 

الشخصية للمسلمني السّنة واملتعّلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية 
)...(. يف حال عدم وجود أّي نّص يرجع القايض السّني إىل قانون حقوق 

العائلة العثماين الصادر يف 25/10/1917 وإاّل فيحكم طبقاً ألرجح األقوال 
من مذهب اإلمام أبي حنيفة.

ثانياً: يصدر القايض الجعفري حكمه طبقاً للمذهب الجعفري، ومِلا يتالءم 
مع هذا املذهب من أحكام قانون العائلة”.

بشكٍل عاّم، تبقى إشكالّيات حقوق الطفل يف لبنان متعّددة ومتشّعبة. فمن 
ناحية قوانني األحوال الشخصية، يمنح القانون املحاكم الدينية اختصاص تحديد 

الحضانة والوالية وسّن الزواج. وبذلك، يخضع األطفال يف لبنان إىل قوانني 
د سّن حضانة الصبي بسنتني لدى الطوائف  مختلفة ضمن أسرهم، ففيما ُتحدَّ

الجعفرية، نجد أّن هذه السّن ترتفع إىل 14 سنة لدى الطوائف األورثوذوكسية. 
وقد اّتجهت بعض الطوائف إىل رفع سّن الحضانة يف السنوات األخرية، ال سيَّما 

الطوائف السّنية والدرزية واإلنجيلية]19[. وكلن، ال تزال مسألة الحضانة ُتعتَب 
من أكرث املسائل إشكالّيًة يف ما يتعّلق باألطفال، حيث تتمّسك املحاكم الدينية 

غالباً باملعايري العمرية لتحديد الحضانة، واعتماد مبدأ “مصلحة الطفل الفضىل” 

بشكٍل يمنح القايض استنسابية واسعة بدون تحديد معايري واضحة وشّفافة]20[.

أّما يف ما يتعّلق بسّن الزواج، عىل الرغم من الحمالت املستمّرة لرفع السّن 
لت املاّدة 505 من قانون العقوبات سنة 2017 التي تعاقب عىل  إىل 18 سنة ُعدِّ

مجامعة قاصر، لتتيح وقف التعّقبات يف حال حصول زواج الحق، مّما أضفى 
نوعاً من املشروعية “املدنية” عىل زواج القاصرات. ويف حني ال تزال اللجان البملانية 

تدرس إقرار قانون متعّلق بتحديد سّن الزواج، تبقى هذه املسألة حالّياً محصورة 
باختصاص الطوائف واملمارسات التقليدية. وقد برز تدّخل املشّرع يف سياق األسرة 

بشكل أسايس يف إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري 
سنة 2014. وقد أبدى القانون حرصاً عىل عدم حرمان ضحّية العنف من أطفالها، 

سواء بقيت يف املنزل الزوجي أو خرجت منه، إاّل أّنه ربط ذلك بسّن الحضانة 
د يف قوانني األحوال الشخصية مّما أّدى فعلّياً إىل عرقلة أمر الحماية وحال  املحدَّ

دون شمول أمر الحماية سائر األطفال الذين تتجاوز سنُّهم سنَّ الحضانة. وقد 
تدّخل املشّرع مرة أخرى يف 2020 يف اّتجاه توحيد سّن األطفال الذين يشملهم 

حكماً أمر الحماية بـ13 سنة.

ال يعني تفويض الدولة للطوائف يف مجال األحوال الشخصية تنازلها عن 
دورها وصالحّياتها يف حماية األفراد، وال سيَّما األكرث تهميشاً كاألطفال. وبذلك، 
ما زال القضاء العديل يتمّتع بصالحّيات واسعة تسمح له بالتدخل لصون مبادئ 
النظام العاّم، وال سيَّما مبدأ “مصلحة الطفل الفضىل”. فمن جهة، ُيعتَب قايض 
األحداث املرجع املختّص الّتخاذ كاّفة تدابري الحماية يف حال كان الحدث يف حالة 

خطر. كما أّن للهيئة العاّمة ملحكمة التمييز صالحّية النظر يف االعرتاضات عىل 
قرارات مَبمة صادرة عن املحاكم الدينية إذا كانت مخالفة للصيغ الجوهرية 

. أضف إىل ذلك، دور دائرة التنفيذ يف الرقابة عىل تنفيذ  املتعّلقة بالنظام العاّمّ
األحكام الصادرة عن املحاكم الدينية وتأكيد مالءمتها للنظام العاّم. فكما ذكرنا 

آنفاً، اشرتط القرار 60 ل.ر. أن تخضع كاّفة قوانني األحوال الشخصية ملبادئ 
النظام العاّم. ومن نافلة القول، إّن األمر نفسه ينطبق عىل األحكام الصادرة عن 

محاكم األحوال الشخصية.

صالحّيات قايض األحداث يف اّتخاذ تدابري الحماية: عام 2002، صدر القانون رقم 
422 املتعّلق بحماية األحداث املخالفني للقوانني الجزائية واملعرَّضني للخطر، وهو 

قانون يتوافق بشكل كبري مع املبادئ العاّمة الّتفاقية حقوق الطفل. وقد كّرس 
القانون صالحّية قايض األحداث يف إصدار قرارات الحماية للحدث املعرَّض للخطر، 

كما منحه االختصاص يف تحديد التدابري والعقوبة الجزائية املناِسبة لألحداث 
املخالفني للقانون، مع تحديد سّن املسؤولية الجزائية بسبع سنوات.

يعطي قانون حماية األحداث سلطة تقديرية للقايض يف اّتخاذ أّي تدبري يصّب يف 
مصلحة الطفل ويؤّمن له الحماية الالزمة من تعرُّضه لحاالت الخطر. وقد نّصت 
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والتغايض عن سوء سريته وسوء رفقته، والتغايض عن تعاطيه الكحول 
والرتّدد إىل املالهي الليلية؛

إذا خرج الحدث عن سلطة أهله وأوليائه واعتاد سوء السلوك الذي 
يعّرضه للمخاطر.

وقد كّرس االجتهاد إمكانّية أن يصدر قايض األحداث قرار حماية عىل الرغم من 
وجود النزاع أمام محكمة لألحوال الشخصية، حيث اعتبت الهيئة العاّمة ملحكمة 

التمييز أّن قايض األحداث صالح الّتخاذ تدابري حماية األحداث املعرَّضني للخطر 
التي تستلزمها مصلحتهم الفضىل، بدون أن يشّكل ذلك تعّرضاً ملسائل الحضانة 
أو خالفه من القضايا العالقة أمام املحاكم الشرعية والروحية واملذهبية. وبذلك، 
أجازت الهيئة العاّمة ملحكمة التمييز تدّخل القايض املدين لحماية الطفل حّتى يف 

حال النزاع القائم أمام املحاكم الدينية، وحّتى لو شّكل التدبري الذي يّتخذه قايض 
األحداث تعارضاً مع الحكم الصادر عن القضاء الديني.

وقد جاء يف القرار املبديئ للهيئة العاّمة ملحكمة التمييز رقم 22/2007 تاريخ 
23/4/2007 ما ييل:

“وحيث استناداً ملا ورد يف القانون املذكور أعاله يحّق لقايض األحداث 
تسليم القاصر لوالدته أو لوالده أو حّتى ملؤّسسة اجتماعية وال ُيعتَب مثل 
هذا التدبري تعّدياً عىل صالحّيات املحكمة الشرعية املتعّلقة بالحضانة ألّن 

التدبري الذي يّتخذه هو تدبري لحماية الحدث وقراره بهذا الخصوص، ال 
ُيعتب تدّخالً بصالحّيات املحكمة الشرعية ألّنه يقتصر عىل تدابري الحماية 

وال يتعّداها إىل الصالحّيات الشرعية للويّل. فإذا كانت الحضانة لألب 
بموجب قرار شرعي يبقى األب مسؤوالً من الناحية الشرعية عن القاصر 

خاّصة بالنسبة لألمور القانونية املتعّلقة بمصالح القاصر، والتدبري املّتخذ 
من قايض األحداث يقتصر عىل حماية القاصر من بيئة معيَّنة قد تسّبب 

له يف حال استمراره يف هذه البيئة خطراً يف املستقبل”.

كما جاء يف قرار ثاٍن عن الهيئة العاّمة ملحكمة التمييز، قرار رقم 17/2009 
تاريخ 7/7/2009 ما ييل:

“وحيث أّن القرار تاريخ  2008/12/30 الصادر عن القايض املنفرد الجزايئ 
يف بريوت الناظر يف قضايا األحداث إّنما يكون قد صدر عن املرجع املختّص 

وفق القانون رقم 422/2002 وال تعارض بني هذا االختصاص وبني 
اختصاص القضاء الشرعي، إذ إّن لكّل من االختصاصيني نطاقاً مختلفاً. 
األّول موضوعه حماية القاصر املعرَّض للخطر باّتخاذ تدابري حماية درءاً 

لذلك الخطر، والثاين موضوعه الحضانة وإبقاء األب مسؤوالً من الناحية 
الشرعية عن القاصر خصوصاً لجهة األمور القانونية املتعّلقة بمصالحه”.

داً يف األحوال اآلتية: املاّدة 25 من قانون حماية األحداث عىل اعتبار الحدث مهدَّ

إذا ُوجد يف بيئة تعّرضه لالستغالل أو تهّدد صّحته أو سالمته أو أخالقه 
أو ظروف تربيته.

إذا تعّرض العتداء جنيس أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف 
من ضروب التأديب غري املؤذي.

الً أو مشرَّداً. إذا ُوجد متسوِّ

الً يف إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء اإلحسان  ُيعتب الحدث متسوِّ
داً إذا ترك مسكنه ليعيش يف الشوارع  بأّي وسيلة كانت. وُيعتب متشرِّ
واملحاّلت العاّمة أو لم يكن له مسكن وُوجد يف الحالة املوصوفة آنفاً.

كما نّص يف املاّدة 26 منه عىل أّن:

 “للقايض يف أّي من هذه األحوال، أن يّتخذ لصالح الحدث املذكور تدابري 
الحماية أو الحّريّة املراَقبة أو اإلصالح عند االقتضاء”.

داً يف األحوال التالية]21[: وعليه ُيعتب الحدث معرَّضاً للخطر أو مهدَّ

إذا تعّرض إلساءة املعاملة بمفهومها الواسع؛

إذا ُوجد يف بيئة تعّرضه لالستغالل أو تهّدد صّحته أو سالمته أو ظروف 
تربيته؛

إذا تعّرض ألشكال العنف كاّفة، الجسدي والكالمي واملعنوي، أو إذا 
تعّرض ألّي ضرر أّياً كان شكله أو مصدره؛

إذا تعّرض العتداء جنيس أّياً كان تكييفه القانوين من اغتصاب أو عالقات 
جنسية كاملة أو أفعال منافية للحشمة أو أفعال ماّسة أو ُمِخلَّة بالحياء 
أو ِمن َحضٍّ عىل الدعارة أو سائر األفعال الجنسية ويبقى الحدث يف دائرة 

الخطر الذي يهّدد أخالقه وإن لم يشّكل الفعل الجنيس جرماً جزائياً 
كحالة املالمسات واملداعبة التي تتّم برضا القاصر، فهي ال تشّكل جنحة 

)املاّدة /519/ عقوبات( لكونها تتّم برضا القاصر لكّنها تبقى بماهّيتها وبما 
تطاله من أمور ُمخلَّة بالحياء مّما يفسد أخالق القاصر ويعّرضه للخطر؛

الً أو مشرَّداً؛ ُيعتب الحدث متسّوالً يف إطار هذا القانون  إذا ُوجد متسوِّ
داً إذا ترك  إذا امتهن استجداء اإلحسان بأّي وسيلة كانت. وُيعتب متشرِّ

مسكنه ليعيش يف الشوارع واملحاّلت العاّمة أو لم يكن له مسكن وُوجد 
يف الحالة املوصوفة آنفاً؛

إذا تعّرض لإلهمال أو املعاملة املنطوية عىل اإلهمال، مثال: عدم إحسان 
تربيته ومراقبته، وحرمانه من الطعام والنوم والكساء والتعليم، 

1

2

3

4
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صالحّيات دائرة التنفيذ

ينــدرج تنفيــذ األحــكام الصــادرة عــن القضــاء الشــرعي، واملذهبــي والروحــي، ضمــن 
صالحّيــات دوائــر التنفيــذ، وهــي محاكــم مدنيــة. وقــد نّصــت املــاّدة 245 مــن قانــون 

ــذ األحــكام الشــرعية بواســطة دائــرة اإلجــراء  تنظيــم القضــاء الشــرعي عــىل أن تنفَّ
وفقــاً ألحــكام قانــون املحاكمــات املدنيــة املتعّلقــة بالتنفيــذ. كمــا جــاء يف املــاّدة 29 

مــن قانــون 2 نيســان 1951 املتعّلــق بتحديــد صالحّيــات املراجــع املذهبيــة للطوائــف 
ــذ األحــكام والقــرارات املذهبيــة الصالحــة  املســيحية والطائفــة اإلســرائيلية أّنــه تنفَّ

للتنفيــذ بواســطة دوائــر اإلجــراء وفقــاً ألصــول املحاكمــات املدنيــة املتعّلقــة بالتنفيــذ 
وال يحــّق للمراجــع املذهبيــة أن توقــف تنفيــذ هــذه األحــكام والقــرارات إاّل بأحــكام 

وقــرارات مثلهــا. كمــا نّصــت املــاّدة 26 مــن القانــون نفســه عــىل أّنــه عندمــا تمتنــع 
دائــرة التنفيــذ عــن تنفيــذ حكــم مذهبــي، إّمــا العتبارهــا إيــاه صــادراً عــن مصــدر غــري 

صالــح وإّمــا ألّنــه تقــّدم لهــا حكــم يناقضــه صــادر عــن مرجــع دينــي أو مــدين، وعندمــا 
تنّفــذ حكمــاً يعتــبه املحكــوم عليــه صــادراً عــن ســلطة مذهبيــة غــري صالحــة، يراجــع 

أصحــاب الشــأن املحكمــة الروحيــة.

وبذلك، فإّن منح الحكم الصادر عن محكمة دينية الصيغة التنفيذية يقتيض 
مراقبة القايض لشروطه، وبالتايل عىل رئيس دائرة التنفيذ التأكد من مراعاة 

الحكم املطلوب تنفيذه لألصول والصيغ الجوهرية ومبادئ النظام العاّم.

ويف حني أّن التفسري القضايئ ملفهوم “النظام العاّم” ما زال خجوالً، وينحصر 
يف الكثري من األحيان باإلجراءات الشكلية، نأمل أن تضع هذه املرافعة الحجج 

القانونية، التي تسمح بتوسيع هذا املفهوم بشكل يؤّدي إىل شموله مبادئ 
مصلحة الطفل الفضىل، مبدأً أساسياً من مبادئ النظام العاّم.

إّن مــن الثابــت أّن النظــام العــاّم يضــّم املبــادئ والقيــم التــي أجمــع عليهــا املجتمــع 
والنظــام القانــوين، وأّن قواعــد النظــام العــاّم تشــّكل قواعــد آمــرة وإلزاميــة.

وحيــث أّن املــاّدة 122 مــن قانــون املوجبــات والعقــود قــد أخضعــت مبــدأ حّريّــة 
التعاقــد لشــرط مراعــاة النظــام العــاّم واآلداب العاّمــة، وأّن مبــادئ القانــون اللبنــاين 

بشــكل عــاّم قــد وضعــت مبــدأ النظــام العــاّم مبــدأً آمــراً ال يجــوز مخالفتــه.

ُيراَجع:

عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط يف شــرح القانــون املــدين. مصــادر االلتــزام، 
الجــزء األّول دار النهضــة العربيــة طبعــة ثانيــة 1994 صفحــة 433.

كما توّسع االجتهاد يف لبنان يف اّتجاه اعتبار أّن من شأن أّي عمل يمّس بحقوق 
الطفل أن يعّرضه للخطر:

ُيراَجع:

القرار الصادر عن القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت الناظر يف قضايا األحداث 
املعرَّضني للخطر، الرئيس فوزي خميس يف تاريخ 10-06-2008:

“وحيث أّن أّي عمل أو امتناع عن عمل، أّياً كان فاعله أو املُسِهم يف 
اقرتافه، يؤّدي بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل املساس بمصالح القاصر 

الفضىل أو ينتقص أّياً من حقوقه املكرَّسة يف اّتفاقية حقوق الطفل لعام 
1989 أو يف سواها من االّتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو يف القانون 

رقم 422\2002، أو يف سواها من القوانني، من شأنه أن يهّدد القاصر 
بالخطر، من مثل حرمانه من حّقه بالحياة الكريمة الشريفة بعيداً عن 

العنف والذّل والجهل والتسّكع والضياع، أو حرمانه من حّقه بالتعليم 
يف مرحلته اإللزامية، أو حرمانه من حّقه بحياته الخاّصة وبمراسالته 
واّتصاالته بوالديه أو بأحدهما ما لم تُكن مصلحته الفضىل تستوجب 

خالف ذلك”.

وبذلك، فقد كّرس كّل من قضاة األحداث، والهيئة العاّمة ملحكمة التمييز، 
صالحّية القضاء املدين يف التدّخل لحماية مصالح الطفل الفضىل.

صالحّيات الهيئة العاّمة ملحكمة التمييز

إضافة إىل البّت يف مسائل تنازع االختصاص بني القضاء املدين )مثالً، قايض 
األحداث( والقضاء الديني، منح قانون أصول املحاكمات املدنية الهيئة العاّمة 

ملحكمة التمييز صالحّية النظر يف االعرتاضات عىل قرارات ُمَبمة صادرة عن 
املحاكم الدينية تكون مخالفة للصيغة الجوهرية للنظام العاّم )املاّدة 95(. وقد 

نّصت الفقرة 4 من املاّدة 95 من قانون أصول املحاكمات املدنية عىل ما ييل:

د يف  “تنظر محكمة التمييز بهيئتها العاّمة التي تنعقد بالنصاب املحدَّ
قانون تنظيم القضاء:

)...(

4 - يف االعرتاض عىل قرار مَبم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم 
اختصاص هذه املحكمة أو ملخالفته صيغاً جوهرية تتعّلق بالنظام العام”.

وبذلك، يكون ملحكمة التمييز صالحّية إبطال األحكام الصادرة عن املحاكم الدينية 
والتي تخالف الصيغ الجوهرية املتعّلقة بالنظام العاّم. إّن هذه الصالحّية ذات 

أهّمّية قصوى إذ أّنها تتيح للقضاء املدين، وهو القضاء الطبيعي، صالحّية مراقبة 
مالءمة األحكام الصادرة عن كاّفة املحاكم لقواعد ومبادئ النظام العاّم.

 يف القانون: يف إلزامّية تطبيق مبدأ مصلحة الطفل 
الفضىل لكونه مبدأ أساسيًا يف النظام العاّم
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ُيراَجع:

مصطفــى العوجــي، القانــون املــدين، الجــزء األّول، العقــد – منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة ســنة 2011 ص. 442:

“مهّمــة القــايض يف تحديــد النظــام العــاّم:

مــن املُســلَّم بــه أّن مصــدر النظــام العــاّم ليــس فقــط النــّص التشــريعي، 
بدليــل أّن نــّص املــاّدة 1133 مــن القانــون املــدين الفرنــي اعتــرب أّن الســبب 

غــري مبــاح إذا منعــه القانــون أو كان مخالفــاً لــآداب العاّمــة وللنظــام 
العــاّم، يقابلــه نــّص املــاّدة 198 مــن قانــون املوجبــات والعقــود اللبنــاين، 
الــذي اعتــرب أيضــاً أّن الســبب غــري املبــاح هــو الــذي يخالــف النظــام العــاّم 

واآلداب وأحــكام القانــون اإللزاميــة، مّمــا يفيــد أّن النظــام العــاّم غــري 
منصهــر حتمــاً ضمــن أحــكام القانــون اإللزاميــة بــل يشــمل مفهومــاً قائمــاً 

بذاتــه وإن انصهــر أحيانــاً ضمــن نــّص تشــريعي.

وطاملــا أّن األمــر كذلــك، أصبــح مــن الواجــب عــىل القــايض أن يبحــث عــن 
مصــدر النظــام العــاّم وأن يحــّدد مفهومــه فينظــر أّوالً يف القوانــني التــي 

لــم يصفهــا املشــّرع بأّنهــا تتعّلــق بالنظــام العــاّم ليقــّرر مــا إذا كان بإمكانــه 
أن يصفهــا بهــذه الصفــة بالنظــر إىل املصلحــة التــي تحميهــا أو إىل النظــام 

الــذي تقــّرره. ومــن ثــّم، إذا لــم يكــن هنالــك مــن نــّص مّتصــف بصفــة النظــام 
العــاّم أو مــن املمكــن وصفــه بهــذه الصفــة، يبحــث عــن املبــادئ العاّمــة التــي 

يقــوم عليهــا القانــون الوضعــي والتــي يمكــن وصفهــا بأّنهــا تتعّلــق بالنظــام 
العــاّم بالنظــر إىل أهّمّيتهــا يف املحافظــة عــىل املصلحــة العاّمــة والفرديــة 

أكانــت مصلحــة اجتماعيــة أو أخالقيــة أو سياســية أو اقتصاديــة أو ماليــة 
أو معنويــة”.

وحيــث أّن االجتهــاد اللبنــاين كان قــد حــّدد مفهــوم النظــام العــاّم معتــباً أّنــه يتضّمــن 
مجموعــة املبــادئ املُســتخَلصة مــن القواعــد العاّمــة التــي يقــوم عليهــا النظــام 

القانــوين.

ُيراَجع:

قــرار محكمــة التمييــز املدنيــة رقــم 5 صــادر يف تاريــخ 10/2/1987، بــاز 1987، 25، 
ص. 136:

“حيــث أّن القانــون الوضعــي ال يتأّلــف فقــط مــن النصــوص القانونيــة 
الصريحــة الــواردة يف التشــريع، ولكــن مــن مجموعــة املبــادئ املســتخلصة 

إّمــا مــن مضمــون هــذه النصــوص وإّمــا مــن القواعــد العاّمــة التــي يقــوم 
عليهــا النظــام القانــوين نفســه.

“القواعــد القانونيـــة التـــي ُيقصــد بهـــا تحقيـــق مصلحــة عامـّــة سياســية أو 
اجتماعيــة أو اقتصاديــة تتعّلــق بنظــام املجتمــع األعــىل وتعلــو عــىل مصلحــة 

األفــراد، فيجــب عــىل جميــع األفــراد مراعــاة هــذه املصلحــة وتحقيقهــا 
وال يجــوز لهــم أن يناهضوهــا باّتفاقــات يف مــا بينهــم، حتــى لــو حّققــت 

هــذه االّتفاقــات لهــم مصالــح فرديــة، فــإّن املصالــح الفرديـــة ال تقــوم أمــام 
املصلحــة العاّمــة”.

مصطفــى العوجــي، القانــون املــدين، الجــزء األّول، العقــد – منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة ســنة 2011 ص.439:

ّنــنْي يك يّتصــف  “مجمــوع مــا ُيعتــب مهّمــاً نوعــاً مــا يف مجتمــع وزمــن معيَّ
باإللزاميــة ولــو حصــل ذلــك خالفــاً إلرادة األفــراد”.

Carbonnier, droit civil, 8e edition, T. IV. No 332:

« L’ordre public est la réunion de tout ce qui est estimé 
assez important à un moment donné et dans une société 
donnée pour qu’on le rende obligatoire fût-ce contre la 
volonté des sujets de droit ». 

مصطفــى العوجــي، القانــون املــدين، الجــزء األّول، العقــد – منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة ســنة 2011 ص. 440:

“اعتــربت محكمــة التمييــز اللبنانيــة أّن النظــام العــاّم يتكــّون مــن املبــادئ 
األساســية التــي يقــوم عليهــا املجتمــع اللبنــاين والتــي يحميهــا القانــون 

باســم املحافظــة عــىل هــذا النظــام. يقتــي املالحظــة أّن الحمايــة ال 
تقتصــر فقــط عــىل املصالــح التــي ورد بشــأنها نــّص قانــوين، بــل إّن كل 

مصلحــة عاّمــة قابلــة للحمايــة فيمــا إذا اعُتــرب املســاس بهــا إخــالالً باملبــادئ 
األساســية املُعتَمــدة يف املجتمــع]22[.

وكانــت إحــدى املحاكــم االبتدائيــة اللبنانيــة اعتــربت يف حكــم لهــا صــادر 
يف تاريــخ 1973-11-5 )النشــرة القضائيــة ســنة 1974 صفحــة 489( “أّن 
القواعــد القانونيــة التــي ُتعتــرَب مــن النظــام العــاّم هــي قواعــد ُيقَصــد بهــا 

تحقيــق مصلحــة عاّمــة سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة تتعّلــق بنظــام 
املجتمــع األعــىل وتعلــو عــىل مصلحــة األفــراد الذيــن يجــب عليهــم جميعــاً 

مراعــاة هــذه املصلحــة وتحقيقهــا وال يجــوز أن يناهضوهــا باّتفاقــات يف مــا 
بينهــم حتــى لــو حّققــت لهــم هــذه االّتفاقــات مصالــح فرديــة”.

كمــا أّنــه مــن الثابــت أّن مــن صالحيــات القــايض أن ينظــر يف مصــادر النظــام العــاّم، 
وأن يطــّور هــذه املبــادئ نظــراً إىل أهميتهــا يف حمايــة املصلحــة العاّمــة.
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وحيــث أّن اجتهــاد املحاكــم وإن كان ال يشــّكل مصــدراً تشــريعياً أو يحــّل 
محــّل التشــريع إاّل أّنــه ُيــبز ويكــّرس القواعــد القانونيــة العاّمــة التــي يقــوم 

، هــذه القواعــد التــي يســتنبطها االجتهــاد مــن  عليهــا نظــام قانــوين معــنيَّ
مجمــل مــا يتضمنــه القانــون الوضعــي مــن نصــوص ومبــادئ عاّمــة فيتناولهــا 

الفقــه بالعــرض والشــرح والتعليــق”.

وحيــث أّن النظــام العــاّم الــدويل هــو مجموعــة مــن املبــادئ والقيــم األساســية 
الســائدة التــي ال يجــوز مخالفتهــا أو الخــروج عنهــا،

وحيــث أّن املــاّدة 53 مــن اّتفاقيــة فيينــا قــد عّرفــت القواعــد اآلمــرة يف القانــون الــدويل 
عــىل أّنهــا:

القاعــدة املقبولــة واملُعــرَتف بهــا مــن ِقبــل املجتمــع الــدويل ككّل عــىل أّنهــا 
القاعـــدة التــي ال يجــوز اإلخــالل بهــا والتــي ال يمكــن تعديلهــا إال بقاعــدة 

الحقــة مــن القواعــد العاّمــة للقانــون الــدويل لهــا ذات الطابــع.

وحيــث أّن القواعــد اآلمــرة يف القانــون الــدويل تدخــل ضمــن النظــام العــاّم الــدويل 
بحيــث تشــمل يف جوهرهــا األمــر يف التقّيــد والتنفيــذ ألّنهــا جــزء مــن الشــرعية 

الدوليــة.

ُيراَجع:

قــايض املذهــب فــؤاد يونــس، مصالــح الطفــل الفضــىل، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة 
2019، ص. 21:

“إّن الطابــع اآلمــر للقواعــد ُيعنــى بــه الســمّو فــوق مســتوى االختــالف 
يف املــكان والتبايــن يف الزمــان، فهــي تســمو عــىل إرادة الــدول، فليــس 

للــدول أن تخالفهــا بــل يجــب عليهــا طاعتهــا بمــا لهــا مــن أولويّــة وأســبقّية 
يف التطبيــق عــىل غريهــا، لكونهــا تــأت يف أعــىل هــرم املبــادئ والقواعــد 

القانونيــة”.

كمــا أّن املــاّدة 2 مــن قانــون أصــول املحاكمــات املدنيــة كانــت قــد نّصــت صراحــة عــىل 
أّنــه عنــد تعــارض أحــكام املعاهــدات الدوليــة مــع أحــكام القانــون العــادي، تتقــّدم يف 

مجــال التطبيــق األوىل عــىل الثانيــة.

إّن مبــدأ “مصلحــة الطفــل الفضــىل” هــو مبــدأ قانــوين عــاّم ُمكــرَّس يف املعاهــدات 
واالّتفاقيــات الدوليــة التــي وّقــع عليهــا لبنــان، وبشــكل خــاّص املــاّدة 3 مــن اّتفاقيــة 

حقــوق الطفــل، وَيــِرد يف كاّفــة قوانــني األحــوال الشــخصية يف لبنــان.

كمــا ُيســتَدّل عــى هــذا املبــدأ مــن قانــون حمايــة األحــداث املخالفــن للقانــون 
أو املعرَّضــن للخطــر )422/2002(، حيــث تنــّص املــاّدة 2 عــى مراعــاة املبــادئ 

األساســية ومنهــا صالــح الحــدث.

عليــه، يكــون هــذا املبــدأ قاعــدة آمــرة ومــن مبــادئ النظــام العــاّم امللِزمــة للبنــان.

ُيراَجع:

قــايض املذهــب فــؤاد يونــس، مصالــح الطفــل الفضــىل، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة 
2019، ص. 23-24.

“وبســبب اإلجمــاع الــدويل عــىل اّتفاقيــة حقــوق الطفــل، ولكــون مبــدأ 
مصالــح الطفــل الفضــىل هــو املبــدأ األســايس يف هــذه االّتفاقيــة، فقــد أصبــح 

قاعــدة آمــرة يف القانــون الــدويل.

)...(

إّن مصالــح الطفــل الفضــىل تشــّكل مبــدأ محوريــاً يحكــم كّل الحقــوق 
املكرَّســة يف اّتفاقيــة حقــوق الطفــل، وتشــّكل فلســفة االّتفاقيــة وأساســها. 

وبفعــل اإلجمــاع العاملــي عــىل االّتفاقيــة، تكــون مصالــح الطفــل الفضــىل قــد 
أصبحــت قاعــدة آمــرة مــن قواعــد القانــون الــدويل العــاّم، ويجــب عــىل كاّفــة 

الــدول تطبيقهــا يف كّل الظــروف بمــا يف ذلــك حــاالت الحــروب والطــوارئ 
دون أّي اســتثناء”.

هــذا مــا ُيفَهــم أيضــًا مــن التعليــق رقــم 14 الصــادر عــام 2013 للجنــة حقــوق 
الطفــل يف الفقــرة 36 منــه:

36 - ُيــوىل االعتبــار األّول ملصالــح الطفــل الفضــىل يف اعتمــاد جميــع تدابــري 
التنفيـــذ. فتعبــري “يــوىل” يضــع عــىل عاتــق الــدول التزامــاً قانونيــاً قويــاً 
ويعنــي أّنــه ال يجــوز للــدول أن تمــارس ســلطة تقديريــة فيمــا إذا كان 

يتعــنّي تقييــم مصالــح الطفــل الفضــىل أو إعطــاء األهّمّيــة املناســبة لهــذا 
املبــدأ بإيــالء االعتبــار األّول لــه لــدى اّتخــاذ أّي إجــراء.

كــّرس اجتهــاد قضــاء األحــداث اختصــاص قضــاة األحــداث يف اّتخــاذ تدابــري 
حمايــة أو الحّريّــة املراَقبــة أو اإلصــالح عنــد االقتضــاء معتــرباً أّن هــذا 

االختصــاص يدخــل ضمــن النظــام العــاّم.

ُيراَجع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 19/11/2008:

“وحيــث أّن هــذا اختصــاص يف اّتخــاذ أّي مــن التدابــري املنصــوص عليهــا يف 
الفقــرة األوىل مــن املــاّدة 26 مــن القانــون رقــم 422/2002 هــو اختصــاص 

آمــر وخــاّص وحصــري ومّتصــل بالنظــام العــاّم لجميــع حقــوق الحــدث بمــا 
يفــيض لتأمــني مصالحــه الفضــىل بالدرجــة األوىل باعتبارهــا املحــور األســايس 
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الــذي ترتكــز عليــه روحّيــة وصراحــة نصــوص االّتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 
الطفــل لعــام 1989 ال ســيَّما البنــد 1 مــن املــاّدة 3 منهــا، معطوفــة عــىل 

روحّيــة وصراحــة املبــادئ األساســية املكرَّســة يف نــّص املــاّدة 2 مــن القانــون 
رقــم 422/2002”.

ُيراَجــع أيضــاً:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 14-7-2008:

“وعــىل اعتبــار أّن مصلحــة الطفــل الفضــىل هــي الغايــة األساســية املثــىل 
التــي تضطلــع كّل مــن االّتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل لعــام 1989 

والقانــون رقــم 422\2002 بالتأكيــد عــىل وجــوب تحقيقهــا دومــاً وبأولويّــة 
صارمــة تحجــب أّي اعتبــار آخــر قــد يناقضهــا أو تــؤّدي إىل االنتقــاص مــن 

أهّمّيتهــا ومــن تفعيلهــا البّنــاء واملســتمّر لينصــّب جــّل اهتمــام الوالديــن عــىل 
تأمــني املصالــح الفضــىل ألوالدهــم القاصريــن وال ســيَّما لناحيــة تعليمهــم 

وتثقيفهــم وإعدادهــم لحيــاة تستشــعر املســؤولية يف مجتمــع حــّر بــروح مــن 
التفاهــم والســلم والتســامح واملســاواة بــني الجنســني والصداقــة بــني جميــع 

الشــعوب والجماعــات اإلثنيــة والوطنيــة والدينيــة واألشــخاص الذيــن 
ينتمــون إىل الســّكان األصليــني الفقــرة )د( مــن البنــد )1( مــن املــاّدة )29( مــن 

اّتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، فضــالً عــن أّن الفقــرة )أ( مــن البنــد 
هــاً لتنميــة شــخصّية  )1( مــن نفــس املــاّدة تنــّص عــىل أن يكــون التعليــم موجَّ

الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إىل أقــىص إمكاناتهــا.

وحيــث ُيســتفاد مــن أحــكام البنــد األّول مــن املــاّدة )18( مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل 
أّن الوالديــن يتحّمــالن املســؤولّية املُشــرَتكة واألوىل عــن تربيــة الطفــل ونمــّوه وتكــون 

مصالحــه الفضــىل موضــع اهتمامهــم األســايس.

ُيراَجع: 

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 21-10-2008: 

“وحيــث وبصــورة عاّمــة أّن انتقــاص أّي حــّق مــن حقــوق الطفــل املكرَّســة يف 
اّتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989 أو يف ســائر االّتفاقيــات الدوليــة ذات 
الصلــة املصــاَدق عليهــا أصــوالً والنافــذة يف لبنــان، أو الــواردة يف أّي نــّص 

قانــوين وطنــي داخــيل مــن شــأنه أن يهــّدد القاصــر بالخطــر ذلــك أّن الحرمــان 
مــن أّي حــّق قانــوين بصــورة كّليــة أو جزئيــة ينــال مــن مصالــح الحــدث 

الفضــىل ويجعلــه يف ظــروف تربويــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة تهــّدده 
بالخطــر”.

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 19-11-2008:

“وحيــث أّن هــذا االختصــاص يف اّتخــاذ أّي مــن التدابــري املنصــوص عنهــا يف 
الفقــرة األوىل مــن املــاّدة 26 مــن القانــون رقــم 422\2002 هــو اختصــاص آمــر 

وخــاّص وحصــري ومّتصــل بالنظــام العــاّم الحامــي لجميــع حقــوق الحــدث 
بمــا يفــيض لتأمــني مصالحــه الفضــىل بالدرجــة األوىل باعتبارهــا املحــور 

األســايس الــذي ترتكــز عليــه روحّيــة وصراحــة نصــوص االّتفاقيــة الدوليــة 
لحقــوق الطفــل لعــام 1989 ال ســيَّما البنــد 1 مــن املــاّدة 3 منهــا.

معطــوف عــىل روحّيــة وصراحــة املبــادئ األساســية املكرَّســة يف نــّص املــاّدة 2 
مــن القانــون رقــم 422\2002، وقــد درجــت هــذه املحكمــة وتفعيــالً لنــّص 

املــاّدة 4 أ.م.م عــىل تفســري أحــكام االّتفافيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل بصــورة 
متناســقة ومتكاملــة إىل حــّد بعيــد مــع أحــكام القانــون رقــم 422\2002 

ضمــن إطــار املعيــار األســايس املذكــور أعــاله، مــع ترجيــح أحــكام االّتفاقيــة 
الدوليــة يف حــال تعارضــت مــع أحــكام القوانــني الداخليــة يف كّل مــا يفــيض 

لتأمــني املصلحــة الفضــىل للحــدث تطبيقــا لنــّص املــاّدة 2 أ.م.م.

)...(

وحيــث أّن قــايض األحــداث باعتبــاره متخّصصــاً باّتخــاذ تدابــري حمايــة 
ــت مــن جدواهــا يف تحقيــق الغايــة  الحــدث املعــرَّض للخطــر ومتابعتهــا للتثبُّ

املتَوّخــاة منهــا وهــو بالتــايل املؤتَمــن عــىل حقــوق القاصــر جميعهــا وعــىل 
مصالحــه الفضــىل، عــب املوازنــة بــني مختلــف املصالــح املتناقضــة تبعــاً 

لظــروف كّل ملــّف حمايــة بمــا يــؤول حكمــاً إىل تأمــني املصلحــة الفضلــة 
للقاصــر وتكريــس حقوقــه كاّفــة انطالقــاً مــن تفســري املــاّدة 9 بنــد 1 وبنــد 3 

مــن االّتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل لعــام 1989 بالتناســق والتكامــل 
مــع نــّص املاّدتــني 27 و 9 مــن القانــون رقــم 422/2002 وذلــك إعمــاالً لنــّص 

الفقــرة مــا قبــل األخــرية مــن املــاّدة 4 أ.م.م. التــي تحّتــم تفســري النــّص باملعنــى 
نــاً التناســق  الــذي ُيحــِدث معــه أثــراً يكــون متوافقــاً مــع الغــرض منــه ومؤمِّ

بينــه وبــني النصــوص األخــرى، مــع التنويــه أّن أحــكام املــاّدة 9 مــن االّتفاقيــة 
الدوليــة لحقــوق الطفــل لعــام 1989 تســمو عــىل أّي نــّص قانــوين وطنــي 
داخــيل يتعــارض معهــا عمــالً باملــاّدة 2 أ.م.م. مــا لــم يكــن النــّص الداخــيل 

أســرع إفضــاًء إىل إعمــال حقــوق الطفــل والتــي قــد تــرد يف قانــون دولــة 
ع الوطنــي أن يزيــد ويفّعــل الضمانــات القانونيــة  طــرف، بحيــث يبقــى للمشــرِّ

ويكــّرس حقــوق الطفــل عــىل نحــو أكــرث تطــّوراً ونفعــاً لــه بمــا يتــالءم مــع 
حاجــات املجتمــع اللبنــاين”.
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القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 30-12-2008:

“وحيــث أّن قــايض األحــداث يفّســر النصــوص باملعنــى الــذي ُتحــِدث معــه أثــراً 
نــاً التناســق بينهــا وبــني النصــوص  يكــون متوافقــاً مــع الغــرض منهــا ومؤمِّ

األخــرى عمــالً باملــاّدة 4 أ.م.م وهــذا التفســري ال يتعــنّي أن ينكمــش يف حرفّيــة 
النصــوص إّنمــا يمكــن جعلــه تفســرياً منطقيــاً يتحــّرر مــن االنكمــاش لحــدود 

اإلنشــاء يف ضــوء ُمجَمــل نصــوص القانــون الوضعــي بمــا ُيفــيض مباشــرة 
لتحقيــق حقــوق الطفــل يف ضــوء مصلحتــه الفضــىل وصونــاً للعدالــة 

ولحقــوق اإلنســان.

وعليــه والّتحــاد العّلــة ولتحقيــق الغايــة املرتجــاة مــن قــرارات حمايــة 
األحــداث املعرَّضــني للخطــر عــب تنفيــذ تدابــري الحمايــة املُتََّخــذة بحذافريهــا 

ودون تأخــري تحقيقــاً للمصلحــة الفضــىل للقاصــر، يعــود بالتــايل وباالســتناد 
إىل التعليــل املذكــور، للقــايض املنفــرد الجــزايئ الناظــر يف قضايــا األحــداث 

ولضمــان تنفيــذ القــرارات الصــادرة عنــه وإلخــراج املديــن باملوجــب مــن 
جمــوده وحّثــه للتنفيــذ العينــي بتدّخــل شــخيص منــه أو مــن األشــخاص 

املُْوَكلــني مــن ِقبلــه أو املوثوقــني بــه، أن يعتمــد النظــام القانــوين للغرامــة 
اإلكراهيــة ســنداً للماّدتــني 569 و 6 أ.م.م معطوفتــني عــىل املاّدتــني 46 و49 

مــن القانــون رقــم 422\2002”.

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 31-07-2008:

“عــىل اعتبــار أّن مصلحــة الطفــل الفضــىل هــي الغايــة األساســية املثــىل 
التــي تضطلــع كّل مــن االّتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل لعــام 1989 

والقانــون رقــم 422/2002 والتأكيــد عــىل وجــوب تحقيقهــا دومــاً وبأولويّــة 
صارمــة تحجــب أّي اعتبــار آخــر قــد يناقضهــا أو يــؤّدي عــىل االنتقــاص مــن 

أهّمّيتهــا ومــن تفعيلهــا البّنــاء واملســتمّر لصــّب جــّل اهتمــام الوالديــن عــىل 
تأمــني املصالــح الفضــىل ألوالدهــم القاصريــن وال ســيَّما لناحيــة تعليمهــم 

وتثقيفهــم وإعدادهــم لحيــاة تستشــعر املســؤولية يف مجتمــع حــّر بــروح مــن 
التفاهــم والســلم والتســامح واملســاواة بــني الجنســني والصداقــة بــني جميــع 

الشــعوب والجماعــات اإلثنيــة )...(

وحيــث أّن لبنــان انضــّم إىل االّتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل لعــام 1989 
بموجــب القانــون رقــم 20 تاريــخ 30/10/1990 وأصبحــت بالتــايل أحكامهــا 

نافــذة وســارية فيــه وتشــّكل مصــدراً للقاعــدة القانونيــة يعــود لقــايض 
ــالً ومتناســقاً لحــّد بعيــد مــع أحــكام  األحــداث أن يســتند إليــه باعتبــاره مكمِّ
قانــون حمايــة األحــداث، وفــق معيــار أســمى يهــدف دائمــاً إىل اســتصواب 

اســتمرارّية الحفــاظ عــىل مصالــح الحــدث الفضــىل عــىل املســتويات كاّفــة 
التعليميــة واألخالقيــة والصّحيــة واالجتماعيــة والنفســية والذهنيــة إلــخ”.

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 25-02-2009:

“وحيــث مــن قبيــل االســتفاضة يف البحــث ينــّوه أّنــه بالنظــر إىل الطابــع اآلمــر 
الحمــايئ لتدّخــل قــايض األحــداث بحمايــة األحــداث املعرَّضــني للخطــر وملــا 
لهــذا التدّخــل مــن اّتصــال وثيــق بالنظــام العــاّم الحامــي لحقــوق الحــدث 

ومصالحــه الفضــىل فإّنــه ولــو رجــع طالــب الحمايــة عــن اســتدعاء الحمايــة 
داً  وكانــت املعطيــات لــدى قــايض األحــداث ُتثِبــت أّن الحــدث ال يــزال مهــدَّ

بالخطــر فيعتــب أّن الســتدعاء الحمايــة بالرغــم مــن الرجــوع عنــه مفعــوَل 
اإلخبــار املنصــوص عنــه يف املــاّدة 26 مــن القانــون رقــم 422\2002 ويبقــى 
ه عــن القاصــر،  بالتــايل يــده عــىل ملــّف الحمايــة حتــى درء كل خطــر وردِّ

وعــىل هــذا التفســري اســتمّر اجتهــاد هــذه املحكمــة.

)...(

وحيــث إّن حقــوق الطفــل وحمايتــه وتأمــني مصالحــه الفضــىل هــي موضــع 
االرتــكاز والغايــة النبيلــة الّتفاقيــة حقــوق الطفــل معطوفــة عــىل الهــدف 

الســامي الحمــايئ والوقــايئ املرتجــى مــن أحــكام القانــون رقــم 422\2002.

مــة ملصالــح  وحيــث إّن ظــروف الرتبيــة الســليمة واملتوازنــة واملســتقّرة واملَُتَفهِّ
الطفــل الفضــىل ولوجــوب حمايــة ورعايــة حقوقــه كاّفــة تســتلزم بالضــرورة 

ــد الوالديــن عــىل حــّد ســواء باملوجــب الجوهــري واألســايس واآلمــر  َتَقيُّ
املفــروض عليهمــا لناحيــة تفانيهمــا وتحّمــل مســؤولّياتهما يف االهتمــام 

كّل بــدوره ومــن موقعــه وجعــل مصالحــه الفضــىل موضــوع اهتمامهمــا 
األســايس تفعيــالً ألحــكام البنــد 1 مــن املــاّدة 18 معطــوف عــىل البنــد 2 مــن 

املــاّدة 27 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل”.

بنــاًء عليــه، يقتــيض ذلــك اعتبــار مبــدأ مصالــح الطفــل الفضــىل مبــدأ ملِزمــاً وآمــراً مــن 
قواعــد النظــام العــام.

مطالب )عىل سبيل املثال(

يمكــن التــذّرع بمخالفــة النظــام العــاّم أمــام كاّفــة املحاكــم ويف كّل مراحــل املحاكمــة.

بشــكل خــاّص، يمكــن اعتمــاد ســبب مخالفــة النظــام العــاّم لوقــف تنفيــذ قــرار 
مخالــف ملصالــح الطفــل الفضــىل أو االعــرتاض عليــه.
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كأن يديل باعتبار الحكم الجاري تنفيذه صادراً عن سلطة مذهبية غري 
صالحة، وأن يعرتض تبعاً لذلك عىل تنفيذ الحكم، وثانياً لرئيس دائرة 

ذ بوجهه ويف ضوء سوى ذلك  التنفيذ أن يقّرر، يف ضوء موقف الزوج املنفَّ
من االعتبارات التي يعود له وحده أمر تقييمها عمالً باملاّدة 26 من قانون 
2/4/1951، إّما تنفيذ الحكم، هذا أو ذاك، وإّما االمتناع عن التنفيذ، ويف 
هذه الحالة األخرية أن يكّلف أصحاب الشأن مراجعة محكمة التمييز التي 

يعود لها وحدها، سنداً للماّدة 26 من قانون 2/4/1951 معطوفة عىل 
املاّدة 95 أصول محاكمات مدنية، اختصاص الفصل يف قابلّية هذا الحكم 

املذهبي أو ذاك للتنفيذ.

وحيث أّن تنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة الشرعية/املذهبية/الروحية )...( واآليل 
إىل )...(، سيؤّدي إىل املساس بمصلحة الطفل الفضىل وبالتايل تعريض الطفل 

للخطر،

وحيث أّنه تدخل ضمن صالحّية رئيس دائرة التنفيذ إثارة مخالفة النظام العاّم 
عفواً أو بناء عى طلب أحد الفرقاء، 

عليه، يقتيض رد طلب تنفيذ القرار الصادر عن )...( لكونه مخالفاً ملبادئ النظام 
العام.

ُيراَجع: 

القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ يف جويّا القايض بالل بدر بتاريخ 
14/04/2011

م من املنّفذ )...(، وعىل الصورة  »بعد االّطالع عىل طلب التنفيذ املقدَّ
الصالحة للتنفيذ عن الحكم الشرعي الصادر بتاريخ 9-4-2011،

ذ،  ذ عليها، ابنة املنفِّ وحيث أّن القرار موضوع التنفيذ قد تضّمن منع املنفَّ
من السفر مستنداً إىل أّن هذه األخرية تنوي الزواج من شخص غري كفؤ 

وليس من دينها،

وحيث يقتيض تكليف طالب التنفيذ بمناقشة ما تضمّنه القرار الشرعي 
موضوع طلبه وما استند إليه يف ضوء مبادئ النظام العاّم ال سيَّما ما 

تكّرس منها يف نصوص الدستور،

ذ بما سلف، عىل أن ُينظر الحقاً باملقتىض«. لذلك نقّرر تكليف املنفِّ

اعــراض أمــام الهيئــة العاّمــة ملحكمــة التمييــز

حيث أّنه من الثابت أّن املاّدة 95 من قانون أصول املحاكمات املدنية قد كّرست 
صالحية الهيئة العاّمة ملحكمة التمييز للنظر يف االعرتاضات املقّدمة عىل قرار 

أمــام دائــرة التنفيــذ

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 31-07-2008:

)...(

وعليه، وحيث أّنه من الثابت أّن مبدأ مصلحة الطفل الفضىل يشّكل مبدأ أساسياً 
يف النظام العام،

وحيث أّنه من الثابت أّن مبادئ النظام العاّم هي مبادئ ملِزمة للجميع،

وحيث أّن تنفيذ القرارات الصادرة عن املحاكم الشرعية والروحية واملذهبية 
يشرتط أاّل تكون هذه األحكام مخالفة للنظام العاّم، وهذا ما أّكدته هيئة التشريع 

واالستشارات.

ُيراَجع:

استشارة رقم 418/2002، تاريخ 4/7/2002

»يف مطلق األحوال، فإّن أحكام املحاكم الشرعية يجب أن تمّر عب دائرة 
التنفيذ وفقاً للنّص الصريح للماّدة 245 من قانون املحاكم الشرعية، 
ذ عليه من إمكانّية إثارة مشاكل تنفيذية يمكن أن  وحّتى ال ُيحَرم املنفَّ

توقف تنفيذ الحكم املذكور عند حدوث خالف عىل االختصاص مثالً بني 
محكمة عدلية وأخرى شرعية أو مذهبية أو ملخالفته النظام العامّ، 

والذي تفصل فيه بهذه الحالة الهيئة العاّمة ملحكمة التمييز وفقاً لنّص 
املاّدة 95 من قانون أصول املحاكمات املدنية«.

كما أّكدت هيئة التشريع واالستشارات عىل صالحّية رئيس دائرة التنفيذ االمتناع 
عن تنفيذ حكم مذهبي:

استشارة رقم 4/2001، تاريخ 2/1/2001:

وحيث إذا كان من حّق ومن واجب رئيس دائرة التنفيذ أن يمتنع عن 
تنفيذ الحكم املذهبي لسبب مستَمّد من قواعد االختصاص املتعّلقة 

م  بالنظام العاّم، وتحديداً بالنظام العاّم الطائفي أو الطوائفي، أو إذا ُقدِّ
أمامه للتنفيذ حكم آخر مناقض لألّول صادر عن مرجع ديني أو مدين 

)اختالف إيجابي عىل االختصاص(،

)...(

وثانياً: أن تدعو مستدعي أو مستدعية تنفيذ هذا الحكم املذهبي أو 
ذاك، كّل يف ما يعنيه، إىل سلوك طريق تنفيذ حكمه بواسطة دائرة 

التنفيذ املختّصة وفقاً لحكم املاّدة 29 من قانون 2/4/1951، فتتّم املباشرة 
بإجراءات التنفيذ أمام املرجع القضايئ املختّص، بمواجهة الزوج اآلخر 
ملحة عن اإلطار القانوين يف لبنانوتتاح بالتايل، أّوالً لهذا األخري أن يّتخذ موقفاً ما من مسألة التنفيذ، 
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مَبم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية ملخالفته صيغاً جوهرية تتعّلق بالنظام 
العاّم،

حيث يتبنّي أّن الحكم الراهن لم يراِع مصلحة الطفل العليا، وحيث أّنه بالتايل 
مخالف للنظام العاّم الحامي لجميع حقوق الحدث،

وحيث أّنه من الثابت أّن مبدأ مصلحة الطفل الفضىل يشّكل صيغة جوهرية 
تتعّلق بالنظام العاّم،

يقتيض إذاً اعتبار محكمِتكم صالحًة للنظر باالعرتاض، تمهيداً إلعالن إبطال الحكم 
الصادر عن )...(

يف حّق الطفل يف املشاركة وإبداء رأيه

ُيعّد مبدأ حّق الطفل يف االستماع إليه من املبادئ األربعة األساسية الّتفاقية 
حقوق الطفل، وقد نّصت املاّدة 12 من االّتفاقية عىل ما ييل:

“تكفل الدول األطراف يف هذه االّتفاقية للطفل القادر عىل تكوين آرائه 
الخاّصة حّق التعبري عن تلك اآلراء بحّريّة يف جميع املسائل التي تمّس 
الطفل، وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسّن الطفل ونضجه.

ولهذا الغرض، ُتتاح للطفل، بوجه خاّص، فرصة االستماع إليه يف أّي 
إجراءات قضائية وإدارية تمّس الطفل، إّما مباشرة، أو من خالل ممّثل 

أو هيئة مالئمة، بطريقة تّتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني”.

كما أّكدت لجنة حقوق الطفل يف التعليق رقم 12 بشأن حّق الطفل يف االستماع 
إليه )2009( أن:

2 - “ُيعّد حّق جميع األطفال يف االستماع إليهم وأخذهم مأخذ الجّد من 
القيم األساسية لالّتفاقية. فقد جعلت لجنة حقوق الطفل )اللجنة( من 
املاّدة 12 أحد املبادئ العامة األربعة لالّتفاقية، إىل جانب الحّق يف عدم 
التمييز، والحّق يف الحياة ويف التنمية، ومراعاة مصالح الطفل الفضىل 

يف املقام األّول، مّما ُيبز أّن هذه املاّدة ال تنّص عىل حّق يف حّد ذاته فقط، 
بل تنّص أيضاً عىل ضرورة النظر يف هذا الحّق عند تفسري وإعمال جميع 

الحقوق األخرى”.

يقتيض تحديد مصلحة الطفل الفضىل االستماع إليه وإيالء آرائه االعتبار الواجب، 
حيث بات من الثابت االرتباط الوثيق بني املاّدة 3 من االّتفاقية )مصلحة الطفل 

الفضىل( واملاّدة 12 )االستماع إىل الطفل( من االّتفاقية، 

راجع التعليق رقم 12 للجنة حقوق الطفل:

يف املبادئ التوجيهية

1

1

2

ل للمبدأين  “ وال تجاُذب بني املاّدتني 3 و12، إذ ليس هناك سوى دور مكمِّ
نْي: فأحدهما ينّص عىل هدف تحقيق املصالح الفضىل للطفل واآلخر  العامَّ
ينّص عىل منهجية تحقيق هدف االستماع إىل الطفل أو األطفال. والواقع 
أّنه ال يمكن تطبيق املاّدة 3 بالشكل الصحيح إذا لم ُتحرَتم مكّونات املاّدة 

َرًة الدور األسايس  ز املاّدة 3 وظيفَة املاّدة 12، ُمَيسِّ 12. وعىل غرار ذلك، تعزِّ
لألطفال يف جميع القرارات التي تمّس حياتهم”.

كما أّن حّق الطفل يف االستماع إليه مرتبط بمجمل مواد االّتفاقية، وهذا ما أّكدته 
لجنة حقوق الطفل أيضاً يف التعليق رقم 12:

“ُتعّد املاّدة 13، املتعّلقة بالحّق يف حّريّة التعبري، واملاّدة 17، املتعّلقة 
بالوصول إىل املعلومات، شرَطنْي حاسَمنْي لإلعمال الفعيل لحّق الطفل 

يف االستماع إليه، ذلك أّن املاّدتني تنّصان عىل أّن األطفال هم موضوع 
الحقوق وتنّصان إىل جانب املاّدة 12 عىل أّن للطفل الحّق يف ممارسة تلك 

الحقوق بصفته الشخصية، وفقاً لقدراته املتطّورة”.

نْي، األّول حّق الطفل يف التعبري عن رأيه يف  وحيث أّن املاّدة 12 قد كّرست حقَّ
املسائل املتعّلقة به، والثاين حّق الطفل يف األخذ برأيه وفقاً لسّنه ويف حني أّن 

الحّق الثاين )األخذ بالرأي( مقيَّد بسّن ومستوى نضج الطفل، فإّن الحّق األّول 
مضمون لكّل طفل قادر عىل التعبري عن آرائه بمختلف الوسائل،

فقد أّكدت لجنة حقوق الطفل حقَّ االستماع املضمون لكّل طفل قادر عىل تكوين 
آرائه الخاّصة، حيث أشار التعليق رقم 12 يف الفقرة 20 منه إىل أّن:

“تكفــَل الــدول األطــراف حــّق االســتماع إىل كّل طفــل قــادر عــىل تكويــن آرائــه 
الخاّصــة. وال ينبغــي النظــر إىل هــذه الجملــة عــىل أّنهــا تقييــد، وإّنمــا هــي 
إلــزام للــدول األطــراف بتقييــم قــدرة الطفــل عــىل تكويــن رأي مســتقّل إىل 

أبعــد حــّد ممكــن. ويعنــي هــذا أّن الــدول األطــراف ال يمكنهــا البــدء بافــرتاض 
عــدم قــدرة الطفــل عــىل التعبــري عــن آرائــه الخاّصــة. عــىل العكــس مــن ذلــك، 
ينبغــي للــدول األطــراف أن تفــرتض قــدرة الطفــل عــىل تكويــن آرائــه الخاّصــة 

وأن تعــرتف لــه بالحــّق يف التعبــري عنهــا؛ فليــس عــىل الطفــل إثبــات قدرتــه 
يف املقــام األّول”.

وقد أّكدت اللجنة أّن حّق الطفل يف التعبري عن آرائه ال يقتيض أن يكون مقيَّداً 
بسّن معيَّنة، وهو يمتّد إىل مرحلة الطفولة املبكرة، وأّنه يجب تأمني املوارد الالزمة 

لتمكني الطفل من التعبري عن آرائه بالطريقة األنسب له.

فقرة 21 من التعليق رقم 12 )2009(:

“يف توصيــات اللجنــة التــي تلــت يــوم املناقشــة العاّمــة ملســألة إعمــال حقــوق 
الطفــل يف الطفولــة املبكــرة عــام 2004، أّكــدت اللجنــة أّن مفهــوم الطفــل 

ملحة عن اإلطار القانوين يف لبنان
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بوصفــه صاحــب حقــوق “... ينبغــي إرســاؤه يف الحيــاة اليوميــة للطفــل” 
“منــذ أوىل مراحــل الطفولــة” )(. وُتظِهــر األبحــاث أّن الطفــل قــادر عــىل 

تكويــن آراء يف املراحــل األوىل مــن عمــره، حّتــى عندمــا ال يكــون قــادراً 
عــىل التعبــري عنهــا شــفوياً )(. وعليــه، يتطّلــب التنفيــذ الكامــل للمــاّدة 
12 اعرتافــاً باألشــكال غــري الشــفوية للتواصــل بمــا فيهــا اللعــب، ولغــة 

الجســد، وتعابــري الوجــه، والرســم باألقــالم والرســم باأللــوان، التــي ُيبــنيِّ 
فيهــا الطفــل الصغــري جــّداً عــن فهمــه، وخياراتــه وأفضلياتــه، كمــا يتطّلــب 

تنفيــذ املــاّدة احــرتام هــذه األشــكال أيضــاً.

كما أّكدت لجنة حقوق الطفل أّن عىل الدول أن تضمن إيالء االعتبار الواجب آلراء 
األطفال، بَِمن فيهم األطفال من سنٍّ أصغر، حّتى عندما ال يتمّكنون من التعبري 
عن أنفسهم شفهياً. وهذا ما جاء أيضاً يف الفقرة 44 من التعليق رقم 14 )2013( 

للجنة حقوق الطفل:

ع وصغار األطفال مع سائر األطفال يف الحّق يف أن ُتقيََّم  ويتساوى الرُّضَّ
مصالحهم الفضىل، وإن كان ال يمكنهم التعبري عن آرائهم أو تمثيل 

أنفسهم بالطريقة ذاتها التي ينتهجها من هم أكب سّناً. وعىل الدول أن 
تضع ترتيبات مناسبة، مثل التمثيل، عند االقتضاء، لتقييم مصالحهم 

الفضىل. ويصُدق اليشء نفسه عىل األطفال الذين ال يستطيعون التعبري 
عن آرائهم أو ال يرغبون يف ذلك.

وكون الطفل صغرياً جّداً أو ُمستضَعفاً )كأن يكون مصاباً بعجز أو ينتمي 
ُه يف التعبري عن آرائه،  إىل أقّلية أو مهاجراً أو غري ذلك( ال يحرمه حقَّ

وال يقلِّل من شأن آرائه يف تحديد مصالحه الفضىل. ثم إّن اعتماد تدابري 
دة لضمان َتساوي األطفال يف الحقوق يف تلك الحاالت يجب أن  محدَّ

ن دوراً لألطفال أنفسهم يف عملية اّتخاذ القرار،  يخضع لتقييم فردي يؤمِّ
وتوفري ترتيبات تيسريية معقولة ودعم معقول، عند االقتضاء، يك 

يتسّنى مشاركتهم التاّمة يف تقييم مصالحهم الفضىل”.

وقد عّرفت اّتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة “الرتتيبات التيسريية املعقولة” 
يف املاّدة 2 منها، وتعني التعديالت والرتتيبات الالزمة واملناِسبة التي ال تفرض 

دة،  عبئاً غري متناسب أو غري ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها يف حالة محدَّ
لكفالة تمتُّع )...( عىل أساس املساواة مع اآلخرين بجميع حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية أو ممارستها.

كما جاء يف الفقرة 21 من التعليق رقم 12 الصادر عام 2009:

“ُتعدُّ الدول األطراف ملَزمة أيضاً بضمان إعمال هذا الحّق بالنسبة إىل 
األطفال الذين يواجهون صعوبات يف إسماع آرائهم. عىل سبيل املثال، 

د األطفاُل ذوو اإلعاقة بأّي أسلوب للتواصل وتمكيُنهم من  ينبغي أن ُيزوَّ

استخدامه تيسرياً للتعبري عن آرائهم. ويجب أيضاً بذل الجهود من أجل 
االعرتاف بحّق األقّليات وأطفال الشعوب األصلية وأطفال املهاجرين 

وغريهم من األطفال الذين ال يتحّدثون لغة األغلبّية يف التعبري عن آرائهم”.

وال ُيَردُّ عىل ذلك أّن الطفل ال يتمّتع باملعرفة الكافية، حيث أّكدت اللجنة أّنه ليس 
من الالزم أن يكون للطفل إملام شامل بجميع جوانب املسألة التي تمّسه، إّنما 

ينبغي أن يكون فهمه كافياً ليكون قادراً عىل تكوين آرائه بالشكل الصحيح بشأن 
هذه املسألة.

كما عّدد التعليق رقم 12 حاالت معيَّنة إلعمال حّق الطفل يف االستماع إليه، وهي 
اإلجراءات القضائية املدنية، كالطالق أو االنفصال، االنفصال عن األبوين والرعاية 
البديلة، التبّني والكفالة يف الشريعة اإلسالمية كذلك اإلجراءات الجزائية املتعّلقة 
بالطفل الجانح، الطفل الضحّية والطفل الشاهد، وأخرياً حّق الطفل يف االستماع 

إليه يف اإلجراءات اإلدارية.

ُيراَجع التعليق رقم 12 )2009(: 

ر هذا الحّق يف كاّفة اإلجراءات املتعّلقة بالطفل وال سيَّما عىل جميع  ُويفسَّ
اإلجراءات القضائية ذات الصلة التي تمّس الطفل، دون تقييد، بما يف 
ذلك عىل سبيل املثال، انفصال األبوين، والحضانة، والرعاية والتبّني، 

واألطفال املخالفون للقانون، واألطفال ضحايا العنف البدين أو النفيس، 
واالعتداء الجنيس أو غري ذلك من الجرائم، والرعاية الصّحية، والضمان 

االجتماعي، واألطفال غري املصحوبني، واألطفال ملتمسو اللجوء، 
واألطفال الالجئون، وضحايا النزاع املسلَّح وغري ذلك من حاالت الطوارئ. 
وتشمل اإلجراءات اإلدارية النموذجية، عىل سبيل املثال، القرارات املتَّخذة 

تهم وبيئتهم وظروف عيشهم وحمايتهم. بشأن تعليم األطفال، وصحَّ

ويف جميع األحيان، ال يجوز إلزام الطفل بالتعبري عن رأيه حيث أّن حّق االستماع 
إليه يبقى اختيارياً بالنسبة إىل الطفل، حيث نّصت الفقرة 16 من التعليق العاّم 

رقم 12 الصادر عام 2009 عىل أّن:

“)...( للطفل الحّق يف عدم ممارسة هذا الحّق. فاإلعراب عن اآلراء خيار 
للطفل، ال واجب عليه. وعىل الدول األطراف أن تعمل عىل أن يكون 

للطفل كّل ما يلزم من معلومات ومشورة من أجل اّتخاذ قرار يراعي 
مصالحه الفضىل”.

والفقرة 22 منه:  

“للطفل الحّق يف التعبري عن تلك اآلراء بحّريّة. وتعني عبارة “بحّريّة” أّن 
باستطاعة الطفل أن يعّب عن آرائه دونما ضغط وأن يختار ما إذا كان 

يرغب يف ممارسة حّق االستماع إليه أم ال. وتعني عبارة “بحّريّة” أيضاً أّن 
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من الواجب عدم التالعب بالطفل أو إخضاعه إىل تأثري أو ضغط ال موجب 
لهما. وترتبط عبارة “بحّريّة” أيضاً ارتباطاً متأّصالً باملنظور “الخاّص” 

بالطفل: ذلك أّن للطفل الحّق يف التعبري عن آرائه الخاّصة ال عن آراء 
اآلخرين”.

وقد أّكدت لجنة حقوق الطفل عىل الجّدّية يف التعاطي مع هذا الحّق، حيث 
دت ليس فقط عىل االستماع إىل األطفال يف السياق القضايئ، وإّنما أيضاً يف  شدَّ

سياق وضع السياسات العاّمة والقوانني:

ُيراَجع التعليق رقم 5 الصادر عام 2003، املقّدمة:

املاّدة 12: حّق الطفل يف التعبري عن آرائه بحّريّة يف “جميع املسائل التي 
تمّس الطفل” مع إيالء هذه اآلراء االعتبار الواجب. إّن هذا املبدأ الذي ُيِبز 

دوَر الطفل كمشرِتك فعيل يف تعزيز وحماية ورصد حقوقه يسري أيضاً 
عىل جميع التدابري التي تعتمدها الدول لتنفيذ االّتفاقية.

وإتاحة املجال إلشراك األطفال يف عمليات صنع القرارات الحكومية هي 
أحد التحديات اإليجابية التي ترى اللجنة أّن الدول أخذت تستجيب 

لها أكرث فأكرث. وبما أّن دوالً قليلة خفَّضت حتى اآلن سّن التصويت إىل 
دون 18 سنة، فهناك أسباب أكرث تدعو إىل احرتام آراء األطفال غري 

املصرَّح لهم بالتصويت يف الدوائر الحكومية والبملان. وإذا أُريَد أْن يكون 
التشاور ذا معنى، فال بدَّ من إتاحة ُسُبل االّطالع عىل الوثائق واالشرتاك 
يف العمليات. ولكّن “االستماع” إىل األطفال يمّثل يف ما يبدو أمراً مقبوالً 
نسبياً؛ بيد أّن إيالء االعتبار الواجب آلرائهم يتطّلب إجراء تغيري حقيقي. 

واالستماع إىل األطفال يجب أاّل ُيعتَب غايًة يف حّد ذاته، بل وسيلة تتفاعل 
الدولة بموجبها مع األطفال وتّتخذ إجراءاتها نيابة عنهم بطريقة تراعي 

باستمرار إعمال حقوق الطفل.

وُيمكن أن تكون األحداث التي يتّم تنظيمها مّرة واحدة أو بانتظام، مثل 
برملانات األطفال، أحداثاً حافزة تثري الوعي العاّم. ولكّن املاّدة 12 تقيض 

باّتخاذ ترتيبات متَِّسقة ومستمّرة. وينبغي كذلك أاّل يكون إشراك األطفال 
والتشاور معهم عمالً رمزياً بل يجب أن يكون الهدف منهما هو تأكيد آراء 
تمثيلية. فصيغة التشديد عىل “املسائل التي تمّسهم” الواردة يف الفقرة 1 

من املاّدة 12 تعني ضمناً تأكيد آراء مجموعات معيَّنة من األطفال بشأن 
قضايا بعينها - مثالً آراء األطفال الذين لديهم خبة بنظام قضاء األحداث 

بشأن اقرتاحات إلصالح القانون يف هذا امليدان، أو آراء األطفال املَُتَبنِّني 
واألطفال املُْوَدعني لدى األسر املتبّنية لهم بشأن قانون وسياسة التبّني. 
س الحكومات عالقة مباِشرة مع األطفال، ال مجرَّد  ومن املهّم أن تؤسِّ
سات حقوق اإلنسان.  مات غري الحكومية أو مؤسَّ عالقة بواسطة املنظَّ

مات غري الحكومية بدور ريادي يف  ففي أوىل أعوام االّتفاقية، قامت املنظَّ
انتهاج نهج قائم عىل املشاركة مع األطفال، ولكن من مصلحة الحكومات 

واألطفال عىل السواء أن يكون االّتصال بينهما مباِشراً ومالئماً”.

ماتهم ومبادراتهم  وينبغي دعم األطفال وتشجيعهم عىل تشكيل منظَّ
التي يقودها األطفال، مّما سيهيِّئ املجال للمشاركة والتمثيل بشكل 

هادف. وباإلضافة إىل ذلك، يمكن لألطفال أن يساهموا بمنظوراتهم، عىل 
سبيل املثال، يف تصميم املدارس، وأماكن اللعب، والحدائق، واملرافق 
الرتفيهية والثقافية، واملكتبات العامة، واملرافق الصحية وُنُظم النقل 

املحيل من أجل ضمان املزيد من الخدمات املالئمة. وينبغي أن ُتدرج آراء 
األطفال بشكل صريح يف خطط التنمية املجتمعية املحلية التي تدعو إىل 

التشاور مع الجمهور.

دت لجنة  دت عىل ضرورة إعمال هذا املبدأ يف حاالت الطوارئ، حيث أكَّ كما وشدَّ
حقوق الطفل يف التعليق رقم 12 أّن:

“الحّق املنصوص عليه يف املاّدة 12 ال يتوّقف يف حاالت األزمة أو بعد 
األزمة. ذلك أّن هناك مجموعة متزايدة من األدّلة التي تثبت الدور 

الهاّم الذي يمكن لألطفال القيام به يف حاالت النزاع، وتسوية ما بعد 
النزاع وعملّيات اإلعمار عقب حاالت الطوارئ. وبالتايل، أّكدت اللجنة 

يف توصيتها بعد يوم املناقشة العاّمة يف 2008 أّن األطفال املتضّررين 
يف حاالت الطوارئ ينبغي تشجيعهم وتمكينهم من املشاركة يف تحليل 

حالتهم وآفاقهم املستقبلية. ذلك أّن مشاركة األطفال تساعدهم يف 
اكتساب السيطرة عىل حياتهم، وتساهم يف إعادة تأهيلهم، وتطوير 

مهاراتهم التنظيمية وتعزيز اإلحساس بالهوية. بيد أنَّه ينبغي العناية 
بحماية األطفال من التعرُّض لحاالت من شأنها أن تكون صادمة لهم أو 

ضارَّة بهم. 

عالوة عىل ذلك، أوجب قانون حماية األحداث 422/2002 يف املاّدة 43 منه 
االستماع اإللزامي إىل الطفل يف حال مخالفة الحدث القانون أو تعرُّضه للخطر، 
وعليه، يمكن االستئناس بهذه املاّدة لتطبيق املبدأ نفسه يف كاّفة القضايا املتعّلقة 

بتحديد مصري الطفل.

وال يكفي الردُّ عىل ذلك بأنَّ االستماع إىل الطفل أمام املراجع الرسمية مؤٍذ له أو 
أنَّ الطفل عرضة للتلقني والتأثُّر بالضغوطات املُماَرسة عليه، بحيث يجب عىل 

املحاكم والسلطات بذل كاّفة الجهود املمكنة لتأمني مساحة آمنة لألطفال للتعبري 
عن آرائهم وردع أي تدّخالت بهم.

 ولهذا الهدف فقد وضعت لجنة حقوق الطفل يف التعليق رقم 12 إرشادات عاّمة 
لكيفّية االستماع إىل األطفال وال سيَّما أمام السلطات القضائية، نذكر منها:
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الشفافية وتعريف ماهّية حّق الطفل يف التعبري عن آرائه – يجب تزويد 
ع وتالئم السّن  األطفال بمعلومات كاملة تكون يف متناولهم وتراعي التنوُّ

وتتناول هذا الحق؛

أن يكون التعبري عن الرأي طوعياً – ال ينبغي أبداً إرغام األطفال عىل 
اإلدالء بآرائهم؛

أن يتّم االستماع إىل الطفل باحرتام – ينبغي التعاون مع آراء األطفال 
باحرتام وينبغي إتاحة الفرص إليهم للخروج بأفكار وأنشطة؛

أن يكون التعبري عن الرأي عىل صلة بحياتهم ومعارفهم وقدراتهم – يجب 
أن تكون القضايا التي يحّق لألطفال اإلعراب عن آرائهم فيها ذات صلة 

َنهم من االعتماد عىل معرفتهم، ومهاراتهم وقدراتهم؛ بحياتهم وأن تمكِّ

أن يجري االستماع عىل نحو يالئم الطفل – ينبغي أن تكون البيئات 
وأساليب العمل مكيَّفة مع قدرات األطفال؛

أن يتّم االستماع إىل األطفال من دون تمييز – يجب أن تكون املشاركة 
شاملة، وأن تتجنَّب األنماط الحالية للتمييز، وتشّجع الفرص املتاحة 

شني، بمن فيهم البنات والبنني، من أجل إشراكهم؛ لألطفال املهمَّ

أن يسبق االستماع تهيئة وتدريب – يحتاج الكبار إىل اإلعداد، واملهارات 
والدعم من أجل تيسري مشاركة األطفال بفعالية، كما يحتاجون إىل 
تزويدهم، عىل سبيل املثال، باملهارات يف مجال االستماع إىل األطفال 

والعمل معهم وإشراك األطفال فعلياً حسب قدراتهم املتطّورة؛

أن يتّم االستماع بشكل مأمون ومع الحيطة حيال املخاطر – يف حاالت 
معيَّنة، قد يكون التعبري عن اآلراء محفوفاً ببعض املخاطر. فعىل الكبار 

مسؤولية إزاء األطفال الذين يعملون معهم وعليهم اّتخاذ تدابري الحيطة 
د األطفال  من أجل التقليل، إىل أدىن حّد ممكن، من املخاطر التي تهدِّ

يف ما يخّص العنف، واالستغالل أو أّي عاقبة سلبّية أخرى قد تنجم عن 
مشاركتهم؛

أن يتّم االستماع إىل األطفال بصورة مسؤولة – ُيعّد االلتزام باملتابعة 
والتقييم أمراً أساسياً.

كما أّن املاّدة 12 ال َتُعّد االستماع إىل الطفل كافياً وإّنما توجب إيالء آرائه االعتبار 
الواجب وفقاً لسّنه ونضجه، وكّلما كان قادراً عىل تكوين آرائه.

وُيلَحظ أّن ُنضج الطفل ال ُيقّدر فقط بالرجوع إىل سّنه البيولوجية، وإّنما يقتيض 
أيضاً األخذ بعني االعتبار ظروفه الخاّصة وتجربته.

ُتراَجع الفقرتان 29 و30 من التعليق رقم 12 الصادر عام 2009:

“-29 ومن خالل اشرتاط إيالء االعتبار الواجب ِوفقاً لسّن الطفل ونضجه، 
ُتوِضح املاّدة 12 أّن السّن وحدها ال يمكن أن تحّدد أهّمّية آراء الطفل. 

ذلك أّن مستويات الفهم لدى األطفال ليست واحدة يف ارتباطها بالسّن 
البيولوجية. فقد أظهرت األبحاث أّن املعلومات، والتجربة، والبيئة، 

والتوّقعات االجتماعية والثقافية، ومستويات الدعم تساهم جميعها يف 
تنمية قدرات الطفل من أجل تكوين رأي. ولهذا السبب، يتعنّي تقييم 

آراء الطفل عىل أساس كّل حالة عىل حدة.

30 - ويشري النضج إىل القدرة عىل فهم وتقييم آثار مسألة معّينة، 
وبالتايل يجب النظر فيه عند تحديد القدرة الفردية للطفل. فمن الصعب 
تعريف النضج؛ ففي سياق املاّدة 12، يعني قدرة الطفل عىل التعبري عن 

آرائه بشأن مسائل بطريقة معقولة ومستقّلة وينبغي أيضاً مراعاة أثر 
هذه املسألة عىل الطفل. فبقدر ما كان أثر النتيجة عىل حياة الطفل كبرياً، 

كان تقييم نضج ذلك الطفل أنسب”.

وبذلك يقتيض األخذ برأي الطفل يف املسائل التي تخّصه، كما يقتيض تعليل رفض 
األخذ بهذه اآلراء يف منت الحكم مع إيالء االعتبار الواجب ملصالحه الفضىل.

وقد أّكدت املحكمة األوروّبية لحقوق اإلنسان أّن االستماع إىل الطفل يشّكل معياراً 
أساسياً يف تحديد مصلحته الفضىل، حيث أدانت دولَة جورجيا لعدم االستماع 

إىل ثالثة أطفال يف دعوى متعّلقة بحضانتهم:

N.Ts.v. Georgia (no. 71776/12)

“84. In the view of the Court, the combination of flawed 
representation, and as a consequence the failure to duly 
present and hear the views of the boys, undermined the 
procedural fairness of the decision-making process in 
the instant case. This was exacerbated by inadequate and 
one-sided consideration of the boys’ best interests, in 
which their emotional state of mind was simply ignored. 
This leads the Court to conclude that there was a violation 
of the boys’ right to respect for their family and private 
life, as guaranteed by Article 8 of the Convention.” 

وهذا ما جاء أيضاً يف قرار مبديئ للمحكمة العليا يف بنغالدش يف قضية 
تتعّلق بحضانة طفلة يف السابعة من عمرها، حيث أدانت املحكمُة الدولَة 

البنغالدشية لعدم تطبيق املاّدة 12 من االّتفاقية:
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State v. Secretary, Ministry of Law, Justice & Parliamentary 
Affairs (High Court of Bangladesh)

We are dismayed that till today Bangladesh is 
still lagging far behind in caring for its children. 
Because of our failure to implement the beneficial 
provisions of the CRC, the plight of our children has 
not improved to any measurable extent. The fact that 
we are lagging behind is only too apparent from the 
persistent recommendation of the Committee of CRC 
for Bangladesh to incorporate and implement the 
provisions of the international instrument...

When it is apparent that the girl was crying to be with 
her mother, that clearly is an expression of the view of 
the child to be with her mother and in compliance with 
Article 12 of the CRC the learned Magistrate should 
have given effect to it.… There is nothing on record to 
suggest that the learned Magistrate at all considered the 
views of the child which shows abject ignorance of the 
international provisions, which are meant to be for the 
welfare and wellbeing of children. Moreover, the tearing 
away of a seven year old female child from the bosom of 
her mother can be nothing other than cruel and inhuman 
treatment which is contrary to Article 27 of the CRC as 
well as Article 35(5) of our Constitution. The learned 
Magistrate has clearly acted in contravention of the 
provisions of law, the Constitution and the CRC, to which 
Bangladesh is a signatory.

يف وجوب الحفاظ عىل الوسط األَُسري وعالقات الطفل 2

من الثابت أّن مجمل القوانني واملعاهدات واالّتفاقيات الدولية قد كّرست دوراً 
محورياً لألسرة والوالدين يف حياة الطفل.

وقد اعتب القانون الدويل لحقوق اإلنسان أّن األسرة هي املجموعة األساسية 
لوحدة املجتمع ولها الحّق يف الحماية واملساعدة، حيث جاء يف املاّدة 16، فقرة 
3 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948( أّن “األسرة هي الخلّية الطبيعية 

واألساسية يف املجتمع، ولها حّق التمّتع بحماية املجتمع والدولة”.

كما نّصت املاّدة 23 )1( من العهد الدويل الخاّص بالحقوق املدنية والسياسية 
)1966( عىل أّن “األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع، 

ولها حّق التمّتع بحماية املجتمع والدولة”، كما جاء يف الفقرة 4 من املاّدة نفسها 
أن “تّتخذ الدول األطراف )…( التدابري املناسبة لتأمني تساوي حقوق الزوجني 

ومسؤولياتهم يف الزواج وأثناء قيامه وعند حّله. وُيصار يف حالة حّله إىل اّتخاذ 
الرتتيبات املناسبة لتوفري الحماية لألوالد عند وجودهم؛

وقد جاء يف املاّدة 10 من العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية )1966( وجوب منح األسرة، التي تشّكل الوحدة الجماعية الطبيعية 

واألساسية يف املجتمع، أكب قدر ممكن من الحماية واملساعدة، وخصوصاً لتكوين 
هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعّهد وتربية األوالد الذين تعيلهم؛

كما جاء يف الفقرة 3 من املاّدة نفسها وجوب اّتخاذ تدابري حماية ومساعدة خاّصة 
لصالح جميع األطفال واملراهقني، بدون أّي تمييز بسبب النسب أو غريه من 

الظروف؛

وقد كّرست اّتفاقية حقوق الطفل الدور املحوري لألسرة والوالدين بشكل خاص 
يف حياة الطفل، حيث جاء يف ديباجة اّتفاقية حقوق الطفل )1989( ما ييل: 

“اقتناعــاً منهــا بــأّن األســرة، باعتبارهــا الوحــدة األساســية للمجتمــع 
والبيئــة الطبيعيــة لنمــّو ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وبخاّصــة األطفــال، 

ينبغــي أن ُتــوىل الحمايــة واملســاعدة الالزمَتــنْي لتتمّكــن مــن االضطــالع 
الكامــل بمســؤولياتها داخــل املجتمــع، وإذ ُتِقــّر بــأّن الطفــل، يك ترتعــرع 
شــخصيته ترعرعــاً كامــالً ومتناســقاً، ينبغــي أن ينشــأ يف بيئــة عائليــة يف 

جــّو مــن الســعادة واملحبــة والتفاهــم”.

كما نّصت املاّدة 9 منها عىل مبدأ عدم فصل الطفل عن والديه إال لصون مصالحه 
الفضىل، وكّرست حّقه يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واّتصاالت 

مباشرة بكال والديه يف حال الفصل، إال إذا تعارض ذلك مع مصالحه الفضىل:

املاّدة 9:   

“1 - تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه عىل كره منهما. 
إال عندما تقّرر السلطات املختّصة. رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، ووفقاً 
للقوانني واإلجراءات املعمول بها، أّن هذا الفصل ضروري لصون مصالح 

الطفل الفضىل. وقد ُيلِزم مثل هذا القرار يف حالة معيَّنة مثل حالة 
إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان 

منفصَلنْي ويتعنيَّ اّتخاذ قرار بشأن محّل إقامة الطفل.

2 - يف ]أّي[ دعاوى ُتقام عمالً بالفقرة 1 من هذه املاّدة ُتتاح لجميع األطراف 
املعنية الفرصة لالشرتاك يف الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها.
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3 - تحرتم الدول األطراف حّق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدهما 
يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واّتصاالت مباشرة بكال 

والديه، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضىل.

4 - يف الحاالت التي ينشأ فيها الفصل عن أّي إجراء اّتخذته دولة من 
الدول األطراف. مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاز 

أو الحبس أو النفي أو الرتحيل أو الوفاة )بما يف ذلك الوفاة التي تحدث 
ألّي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص( تقّدم تلك الدولة الطرف عند 

الطلب، للوالدين أو الطفل أو عند االقتضاء لعضو آخر من األسرة، 
املعلومات األساسية الخاّصة بمحل وجود عضو األسرة الغائب )أو 

األعضاء الغائبني( إال إذا كان تقديم هذه املعلومات ليس لصالح الطفل. 
وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال ترتّتب إىل تقديم مثل هذا الطلب، يف 

حّد ذاته، أّي نتائج ضاّرة للشخص املعني )أو األشخاص املعنيني(”.

وقد كّرست املاّدة 16 من االّتفاقية حّق الطفل يف الحياة األسرية:

1 – ال يجوز أن ُيجرى أّي تعّرض تعّسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته 
الخاّصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته، وال أّي مساس غري قانوين 

بشرفه أو بسمعته.

2 - للطفل حّق يف أن يحميه القانون من مثل هذا التعّرض أو املساس.

كذلك نّصت املاّدة 18 من االّتفاقية عىل املسؤوليات املشرتكة للوالدين يف تربية 
الطفل عىل أن:

1 - تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعرتاف باملبدأ القائل 
إّن كال الوالدين يتحّمالن مسؤوليات مشرتكة عن تربية الطفل ونمّوه. 

وتقع عىل عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني، حسب الحالة، 
املسؤولية األوىل عن تربية الطفل ونمّوه. وتكون مصالح الطفل الفضىل 

موضع اهتمامهم األسايس.

2 - يف سبيل ضمان وتعزيز الحقوق املبيَّنة يف هذه االّتفاقية، عىل الدول 
األطراف يف هذه االّتفاقية أن تقّدم املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء 

القانونيني يف االضطالع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير 
مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال.

3 - تّتخذ الدول األطراف كّل التدابري املالئمة لتضمن ألطفال الوالدين 
لون لها. العامَلنْي حّق االنتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهَّ

كما نّصت املاّدة 3 من اإلعالن املتعّلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املّتصلة بحماية 
األطفال ورعايتهم مع االهتمام الخاّص بالحضانة والتبّني عىل الصعيَدْين الوطني 

والدويل )1986( عىل أّن األولوية األوىل للطفل هي أن يرعاه والداه األصليان.

وقد كّرس القانون اللبناين حّق الحفاظ عىل الوسط األسري يف املاّدة 495 من 
قانون العقوبات التي جّرمت خطف أو إبعاد قاصر ولو برضاه قصد نزعه عن 

سلطة َمن له عليه الوالية أو الحراسة.

وعليه، وبما أّن املبدأ هو وحدة األسرة، فمن الثابت أّنه ال يجوز فصل الطفل عن 
والديه عىل كره منهما )أ(، ويف حال االنفصال، يجدر احرتام حّقه يف االحتفاظ 
بصورة منتظمة بعالقات بكال والديه )ب( وعدم فصله عن أخوته )ت(، ويف لّم 

شمل عائلته )ث(. فال يكون خيار العائلة البديلة إال خياراً أخرياً )ج(.

1 - يف عدم جواز فصل الطفل عن والديه عىل كره منهما 

حيث أّن املبدأ األسايس هو عدم جواز فصل الطفل عن والديه إال ألسباب تتعّلق 
بمصلحته، وهو مبدأ رئييس يف تقييم مصالح الطفل الفضىل،

حيث أّكدت لجنة حقوق الطفل يف التعليق رقم 14 لسنة 2013 ما ييل: 

ترى اللجنة أّن العناصر التي يجب أخذها يف االعتبار عند تقييم وتحديد 
مصالح الطفل الفضىل هي:

“)ج( الحفاظ عىل الوسط األسري وعىل العالقات

ر اللجنة بأّن من الضروري تقييم مصالح الطفل الفضىل وتحديـدها  ُتذكِّ
د أّن  يف إطـار احتمال فصل الطفل عن والديه )املواد 9 و18 و20(. وتؤكِّ
العناصر املذكورة أعـاله حقوق ملموسة وليست فقط عناصر تدخل يف 

تحديد مصالح الطفل الفضىل.

واألسرة هي ُلبنة املجتمع األساسية والبيئة الطبيعية لنمّو أفرادها 
وعافيتهم، ال سـّيما األطفال )ديباجة االّتفاقية(. وتحمي االّتفاقية 

]الدولية لحقوق الطفل[ حّق الطفل يف الحياة األسرية )املاّدة 16(. ويجب 
ْيني  التوّسع يف تفسري مصطلح “األسرة” بحيث يشمل الوالَدين البيولوجَّ

عة أو  أو املتبنَِّينْي أو الكفيَلنْي أو )عند االقتضاء( أفراد األسرة املوسَّ
الجماعة بناء عىل األعراف املحّلية )املاّدة 5(.

نْي  َننْي مهمَّ وُتَعدُّ الوقاية من انفصال األسرة والحفاظ عىل وحدتها مكوِّ
لنظام حمايـة الطفل... ويشمل ذلك أيضاً كّل شخص يملك حقوق 

مي الرعاية الرئيسيني القانونيني أو العرفيني، واألسرة  الحضانة أو مقدِّ
الحاضنة، واألشخاص الذين تربطهم بالطفـل عالقات شخصية قوية”.

وبذلك، فإّن تقييم وتحديد مصلحة الطفل الفضىل يقتيض أن يتضّمن بشكل 
أسايس عدم فصله عن والديه وأسرته بشكل عام، وأن يكون فصل الطفل عن 

والديه وعن أسرته املالذ األخري الذي ُيلجأ إليه فقط يف حال اقتضت ذلك مصلحة 
الطفل الفضىل.
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الفقرة 61 من التعليق رقم 14 الصادر عام 2013:

“نظــراً إىل خطــورة آثــار فصــل الطفــل عــن والديــه، فــإّن هــذا الفصــل ينبغــي 
داً بخطــر  أاّل يحــدث إاّل عنــد الضــرورة القصــوى، كأن يكــون الطفــل مهــدَّ
محــدق يســّبب لــه أضــراراً، أو عنــد الضــرورة. وينبغــي عــدم اللجــوء إىل 

ــالً. وقبــل  الفصــل إن أمكــن التوّســل بوســائل تحمــي الطفــل أقــّل تدخُّ
اإلقــدام عــىل ذلــك، ينبغــي للدولــة أن تدعــم الوالديــن ألداء مهاّمهــم 

األبويــة، واســتعادة قــدرة األســرة عــىل رعايــة الطفــل أو االرتقــاء بهــا، مــا لــم 
يكــن الفصــل ضروريــاً لحمايــة الطفــل. وال يمكــن تبيــر فصــل الطفــل عــن 

والديــه بأســباب اقتصاديــة.

وعنــد الفصــل، عــىل الدولــة أن تتأّكــد مــن أّن وضــع الطفــل أو أســرته 
ن مــن مهنيــني  قــد قّيمــه، عنــد اإلمــكان، فريــق متعــّدد التخّصصــات مكــوَّ

بــني تدريبــاً جّيــداً لــه مداخــل مالئمــة إىل القضــاء، وفقــاً للمــاّدة 9 مــن  مدرَّ
االّتفاقيــة، عــىل أن ُيتأّكــد مــن عــدم وجــود أّي خيــار آخــر لتحقيــق مصالــح 

الطفــل الفضــىل”.

د االختصاصات  ونظراً إىل استثنائية هذا اإلجراء، من الضروري إشراك فريق متعدِّ
لتحديد مدى مالءمة فصل الطفل عن عائلته ملصالحه الفضىل،

ُيراَجع:

قايض املذهب فؤاد يونس، مصالح الطفل الفضىل، منشورات الحلبي الحقوقية 
2019، ص. 136:

“يجدر أن يكون فصل الطفل املالذ األخري، فال ُتتَّخذ هذه الخطوة يف 
حال وجود تدبري أقّل قساوة من شأنها ضمان حماية الطفل، إاّل أّنه ويف 

حال التوّصل إىل ضرورة فصل الطفل عن والديه فعىل الدولة الطرف 
أن تتأّكد من أّن وضع الطفل وأسرته قد قام بتقييمه القضاء بمعاونة 

ن من مهنيني مدرَّبني، عمالً بأحكام املاّدة  د التخّصصات مكوَّ فريق متعدِّ
التاسعة من اّتفاقية حقوق الطفل التي تنّص عىل أّن قرار فصل الطفل 

ره السلطات املختّصة، رهناً بإجراء إعادة نظر  عن والديه كره منهما، تقرِّ
قضائية، ِوفقاً للقوانني واإلجراءات املعمول بها، عىل أن يتّم التأّكد من 

عدم وجود أّي خيار آخر لتحقيق مصالح الطفل الفضىل”.

كما أّنه ال يجوز يف أّي حال من األحوال تربير فصل الطفل عن والديه ألسباب 
اقتصادية، وهذا ما كّرسته املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال )قرار 
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 64/142 الفقرة 15( حيث نّصت عىل أّنه:

ال ينبغي بأّي حال من األحوال أن يكون الفقر املايل واملاّدي أو أّية ظروف 
َر الوحيد إلبعاد الطفل  ُتعزى بشكل مباشر وحصري إىل هذا الفقر املربِّ

عن الرعاية الوالدية أو إحاطته بالرعاية البديلة أو الحيلولة دون إعادة 
راً ُيربز الحاجة  إدماجه، بل يجب النظر إىل تلك الظروف باعتبارها مؤشِّ

إىل توفري الدعم املناسب لألسرة.

كما ال يجوز فصل الطفل عن والديه بسبب إعاقته هو أو إعاقة أحد والديه 
بحسب ما نّصت عليه اّتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املاّدة 23 فقرة 4 ) 
وّقع عليها لبنان يف 14 يونيو 2007(، فال يجوز النظر يف الفصل إاّل يف الحاالت 

التي ال تكون فيها املساعدة الالزمة لألسرة للحفاظ عىل وحدتها فّعالة بما يكفي 
لتفادي مخاطر إهمال الطفل أو التخّل عنه أو تعريض سالمته للخطر،

الفقرة 61 من التعليق رقم 14 الصادر عام 2013: 

وباملثل، ال يجوز فصل طفل عن والديه بسبب إعاقته هو أو أحد 
والديه]23[. وال يجوز النظر يف الفصل إاّل يف الحاالت التي ال تكون فيها 

املساعدة الالزمة لألسرة للحفاظ عىل وحدتها فّعالة بما يكفي لتفادي 
مخاطر إهمال الطفل أو التخيّل عنه أو تعريض سالمته للخطر.

 وهذا ما كّرسته أيضاً املاّدة 27 من قانون حماية األحداث، والتي نّصت عىل أّنه 
يف حال كان الطفل معرَّضاً للخطر، عىل القايض أن يسعى قدر املستطاع عىل 

إبقاء الحدث يف بيئته الطبيعية، عىل أن يقوم بإسداء النصيحة واملشورة لألهل 
واألولياء ومساعدتهم يف تربيته، كما يمكنه أن يفرض عىل األهل موجبات 

صة، سة اجتماعية أو صّحية متخصِّ دة، كأن يدخل مدرسة أو مؤسَّ محدَّ

ويف هذا السياق، فقد أّكد اجتهاد قضاة األحداث عىل أهمية إبقاء الحدث ضمن 
بيئته األُسرية كون ذلك يفيد مصلحته الفضىل، وقد اّتجه القضاة إىل فرض 

موجبات عىل األهل ِوفقاً للماّدة 27،

ُيراَجع:

الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزايئ يف بريوت الناظر يف قضايا األحداث 
الرئيس فوزي خميس بتاريخ 19-11-2008.

ر إبقاء الحدث يف بيئته الطبيعية العائلية أن  وعليه، يكون لقايض األحداث إذا قرَّ
يفرض عليه وعىل املسؤولني عنه بالقدر املمكن واملقبول واملعقول حّقاً وقانوناً 
دة كتحديد مكان إقامته أو مكان  ومنطقاً وعدالة فضىل للقاصر موجبات محدَّ
وزمان مشاهدته واصطحابه من ِقبل والديه أو أحدهما يف حال افرتاقهما ألّي 
سبب كان، بما يفيض بالضرورة لتأمني جميع حقوق القاصر، ال سيَّما لناحية 

نشأته يف جو تربوي وعاطفي ونفيس وذهني سليم ومتوازن لناحية كّل من أبيه 
وأّمه وبيئة كّل منهما، وحيث أّن هذا التفسري يجد سنداً له يتناسق معه ويكمله 
هو نّص املاّدة 9 بند 1 وبند 3 من االّتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 )...(.
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كما ذهب االجتهاد الدويل يف هذا املنحى أيضاً، حيث أدانت املحكمة األوروّبية 
لحقوق اإلنسان الدولة اإليرلندية لتسهيل السلطات مهّمة تأمني عائلة بديلة 

للطفلة بدون إعالم األب بذلك. وجاء يف القرار:

Keegan v. Ireland (1994 ]24[

“55. The Court notes that the applicant was afforded an 
opportunity under Irish law to claim the guardianship 
and custody of his daughter and that his interests were 
fairly weighed in the balance by the High Court in 
its evaluation of her welfare. However, the essential 
problem in the present case is not with this assessment 
but rather with the fact that Irish law permitted the 
applicant’s child to have been placed for adoption 
shortly after her birth without his knowledge or 
consent. As has been observed in a similar context, 
where a child is placed with alternative carers he or 
she may in the course of time establish with them new 
bonds which it might not be in his or her interests to 
disturb or interrupt by reversing a previous decision as 
to care (…). Such a state of affairs not only jeopardised 
the proper development of the applicant’s ties with the 
child but also set in motion a process which was likely 
to prove to be irreversible, thereby putting the applicant 
at a significant disadvantage in his contest with the 
prospective adopters for the custody of the child”

كما من الثابت أّن فصل الطفل عن والدته يف سنواته األوىل يمّس بشكل خاص 
بحقوقه، وال سيَّما لثبوت حاجته لوالدته يف هذه السنوات.

ُيراَجع:

الحكم الصادر عن القايض املنفرد الجزايئ يف بروت الناظر يف قضايا األحداث 
الرئيس فوزي خميس يف تاريخ 25-02-2009

“وحيث أّن القانون الوضعي واملنطق اإلنساين والُبعد املنصف واألخالقي 
للقاعدة القانونية والحّس الرتبوي السليم واملتوازن كّلها عناصر تتضافر 
مجتمعة لتحّتم عدم إبعاد طفل صغري عن والدته طاملا كانت مصلحته 
الفضىل تستدعي أن ينعم بحنانها وعطفها وحسن تربيتها بروح القيم 

الراسخة واملثل العليا، مع وجود دور فّعال وبّناء لألب يف توجيه الطفل 
ع الفريقان عن  واملشاركة يف حسن تربيته بصورة موضوعية وقد ترفَّ

أسباب مشاكلهما الزوجية ولم ُيقِحما الطفل يف أتونها،

وحيث بمقتىض أحكام املبدأ السادس من إعالن حقوق الطفل تاريخ 
1959-11-20 الذي تؤّكد عليه اّتفاقية حقوق الطفل تاريخ 20-11-1989، 

يجب أن ال ُيفَصل الطفل يف سنوات طفولته األوىل عن والدته إاّل يف 
الحاالت االستثنائية،

وحيث أّن سلخ أو إبعاد الطفل البالغ نحو سنتني وأربعة أشهر عن 
والدته وحرمانه منها بصورة جزئية أو كّلية يشّكل إهماالً يف تربيته 

السليمة واملتوازنة وُيقحمه عن قصد أو غري قصد يف مشاكل والديه التي 
ل ِوزرها، بما يناقض بصورة فاضحة  ال يد له فيها وال يتعنيَّ أن يتحمَّ

مصالحه الفضىل، وينقض حقوقه ويجعله معرَّضاً للخطر عىل نحو ما 
صار تفصيله أعاله”.

وعليه، فمن الثابت أّن تقدير مصلحة الطفل الفضىل يقتي عدم فصل الطفل 
عن والديه عىل كره منهما إاّل يف الحاالت التي تمّس بمصلحته.

2 - يف وجوب االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واّتصاالت مباِشرة  
      بكال والديه

حيــث أّن املبــدأ العــاّم هــو عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه،

وحيــث أّن املــاّدة 9 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل قــد وضعــت اســتثناءات لهــذا املبــدأ، ال ســيَّما 
عندمــا يعيــش الوالــدان منفصَلــنْي ويتعــنيَّ اّتخــاذ قــرار بشــأن محــّل إقامــة الطفــل،

وحيــث أّن الفقــرة 3 مــن املــاّدة 9 قــد نّصــت عــىل حــّق الطفــل املنفصــل عــن والديــه أو عــن 
أحدهمــا يف االحتفــاظ بصــورة منتظمــة بعالقــات شــخصية،

وقــد جــاء يف الفقــرة 65 مــن التعليــق رقــم 14 الصــادر عــام 2013 مــا يــيل:

“ومتــى أصبــح الفصــل ضروريــاً، وجــب عــىل أصحــاب القــرار أن يتأّكــدوا مـــن وجـــود 
روابــط وعالقــات بــني الطفــل ووالديــه وأســرته )أشــّقاؤه وأقاربــه ومــن تربطهــم 
بالطفــل عالقـــات شــخصية قويــة( مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع مصالحــه الفضــىل. 

ويجــب مراعــاة نوعيــة العالقـــات والحاجــة إىل اإلبقــاء عليهــا عنــد اّتخــاذ قــرارات 
بشــأن وتــرية وطــول الزيــارات وغريهــا مــن أشــكال االّتصــال عنــد إيــداع طفــل خــارج 

نطــاق األســرة”.

إذاً، هــذا الحــّق هــو حــّق للطفــل وهــو مكــرَّس، أيضــاً، يف مجمــل قوانــني األحــوال الشــخصية 
اللبنانيــة تحــت مســّمى “حــّق املشــاهدة”.

نذكــر عــىل ســبيل املثــال ال الحصــر املــاّدة 64 مــن قانــون األحــوال الشــخصية لطائفــة 
ديــن الــدروز التــي جــاء فيهــا: “إذا كان القاصــر عنــد أحــد األبويــن ال يجــوز لــه أن  املوحِّ

يمنــع اآلخــر مــن مشــاهدته، وإذا لــم يّتفــق األبــوان عــىل تحديــد مواعيــد املشــاهدة ومكانهــا 
تهــا حســب الظــروف بمــا  فللقــايض تحديــد زمــان ومــكان املشــاهدة مــع مراعاتــه تــدرُّج مدَّ

يحّقــق مصلحــة القاصــر، عــىل أاّل تقــّل عــن مــّرة واحــدة يف األســبوع”. وقــد وردت األحــكام 
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مــن ســلطة الّتخــاذ تدابــري لحمايــة القاصــر املعــرَّض للخطــر، تشــتمل بالضــرورة 
عــىل تكييــف تدبــري الحمايــة بالحــّق بمشــاهدة األّم والجــّدة ألّم االبنــة القاصــرة 

ألّن َمــن يســتطيع األكــرث يســتطيع األقــّل، فصالحّيــة تحديــد محــّل إقامــة القاصــر 
عندمــا يعيــش والــداه منفصلــني معطوفــة عــىل صالحّيــة حمايــة الحــدث بتســليمه 

ــن تتوافــر فيــه الضمانــة األخالقيــة واملَقــِدرة عــىل  إىل والديــه أو إىل أحدهمــا ممَّ
حســن تربيتــه، هاتــان الصالحّيتــان بمفوهمهمــا الواســع تشــتمالن بالضــرورة عــىل 

حــّق تمكــني األّم والجــّدة لــألّم مــن مشــاهدة القاصــرة.

د القاصــرة بالخطــر تكــون املحكمــة  وحيــث بعــد توافــر ظــروف الرتبيــة التــي تهــدِّ
ــة الّتخــاذ تدابــري الحمايــة لهــا وتــرّد جميــع إدالءات الجهــة  الحاضــرة مختصَّ

هــا بشــأن عــدم االختصــاص لعــدم قانونيتهــا”. املســتدعية ضدَّ

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس يف تاريــخ 31/07/2008:

يهــا  “حيــث )...( بالنظــر لنشــأة القاصــرة ضمــن وجهــة أحاديــة لجهــة أّمهــا وجدَّ
وحرمانهــا أو عــدم تمّكنهــا مــن رؤيــة والدهــا إاّل نــادراً يجعــل خطــراً مــن ظــروف 

تربيتهــا عــىل هــذا النحــو يف جــّو مــن الدعــاوى القضائيــة املتباَدلــة بــني والديهــا 
ومــا تلقــي بــه مــن تعاظــم لألجــواء الســلبية بينهمــا وانعــكاس هــذه الصــورة عــىل 

ض اســتقرارها النفــيس والذهنــي وحّقهــا برتبيتهــا ونمّوهــا ضمــن  القاصــرة بمــا يقــوِّ
عائلــة متماســكة ومتناســقة مــن والــد ووالــدة يســودها الــِودُّ والتفاهــم واالحــرتام 

)…( ألجــل تأمــني أفضــل حيــاة لالبنــة القاصــرة”.

عــالوة عــىل ذلــك، ونظــراً إىل أهّميــة إبقــاء عالقــة الطفــل مــع والديــه، اّتجــه قضــاء األحــداث 
نحــو فــرض إجــراءات وتدابــري لتســهيل احتفــاظ الطفــل بهــذه العالقــة ومعالجــة الشــوائب 

فيهــا ال ســيَّما يف الحــاالت التــي تبــنيَّ فيهــا رفــض الطفــل التواصــل مــع أحــد الوالديــن.

ُيراَجــع:

قــرار صــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث، الرئيــس 
فــوزي خميــس يف تاريــخ 31-07-2008:

“ومــن نحــو ثــاٍن، يقتــيض ســنداً ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن املــاّدة 41 مــن القانــون 
رقــم 422\2002 تعيــني املعاِلجــة النفســية املتخّصصــة يف قضايــا األطفــال 

وتكليفهــا إجــراء املعاينــات الالزمــة للقاصــرة “ه” وبيــان مــا إذا كانــت تعــاين مــن أّي 
مشــاكل أو ضغوطــات نفســية مــع تحديــد أســبابها بدّقــة وأفضــل ســبل عالجهــا 
وبيــان كيفّيــة عالقتهــا بوالديهــا وتحديــد مــا إذا كان ثّمــة مشــاكل تعــرتي هــذه 

العالقــة مــع بيــان أســبابها وأفضــل ســبل عالجهــا وتحديــد اإلطــار العلمــي 
والعمــل الســليم والــالزم لصّحــة انتقــال عيــش القاصــرة بصــورة هادئــة وآمنــة 

ومســتقّرة مــن كنــف أّمهــا إىل عنــد والدهــا مــع مراعــاة مصالــح القاصــرة الفضــىل 
بمطلــق األحــوال.

)...(

نفســها يف املــواد 29-28 مــن القــرار رقــم 46 الصــادر عــن املجلــس الشــرعي اإلســالمي األعــىل 
)2011( واملتعّلــق بأحــكام األســرة لــدى الطائفــة الســّنية.

كمــا أّن لجنــة حقــوق الطفــل قــد وّســعت مبــدأ الحفــاظ عــىل عالقــات الطفــل بوالديــه، إىل 
عالقــات الطفــل يف معناهــا األوســع، ومنهــا العالقــات مــع أعضــاء األســرة اآلخريــن غــري األب 

واألم.

ُتراَجــع الفقــرة 70 مــن التعليــق رقــم 14 الصــادر عــام 2013:

“ويشــمل صــون البيئــة األســرية الحفــاظ عــىل عالقــات الطفــل بمعناهــا األوســع. 
ــعة، مثــل األجــداد، واألعمــام/ وتنطبــق هــذه العالقــات عــىل األســرة املوسَّ

العّمــات واألْخوال/الخــاالت، إضافــة إىل األصدقــاء، واملدرســة، ومحيطهــم 
العــاّم، وتنطبــق بوجــه خــاّص عــىل الحــاالت التــي يكــون فيهــا الوالــدان منفصَلــنْي 

ويعيشــان يف مكاَنــنْي مختلَفــنْي”.

ه  ل خطــراً عــىل نمــوِّ وحيــث أّن املــّس بحــّق الطفــل يف اإلبقــاء عــىل تواصــل مــع والديــه يشــكِّ
وشــخصيته، وهــذا مــا كّرســه اجتهــاد قضــاة األحــداث يف لبنــان.

ُيراَجــع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس بتاريــخ 14/7/2008:

“وحيــث أّن بقــاء القاصــرة إىل حــّد شــبه اســتئثاري يف العيــش عنــد والدهــا وأهلــه 
دونمــا مشــاهدة باملطلــق لوالدتهــا ولجّدتهــا ألّمهــا يجعــل مــن ظــروف تربيتهــا عــىل 

ــر ألّمهــا ولبيئتهــا  دهــا بالخطــر بعيــداً عــن أّي دور إيجابــي بّنــاء ومؤثِّ هــذا النحــو تهدِّ
)...( ال ســيَّما يف ضــوء إشــارة تقديــر الخــبة النفســية إىل معانــاة القاصــرة مــن 

حالــة اضطــراب العــزل الوالــدي املتــأّت عــن شــعورها بالحاجــة لعاطفــة الوالــد، 
مّمــا يســتتبع ســنداً للمــاّدة /41/ مــن قانــون 422/2002 متابعــة وضعهــا النفــيس 

)...( ولقــايض األحــداث ســلطة باّتخــاذ تدابــري لحمايــة القاصــر املعــرَّض للخطــر، 
تشــتمل بالضــرورة عــىل تكييــف تدبــري الحمايــة بالحــّق بمشــاهدة األّم والجــّدة ألّم 
االبنــة القاصــرة ألّن َمــن يســتطيع األكــرث يســتطيع األقــّل، فصالحّيــة تحديــد محــّل 

إقامــة القاصــر عندمــا يعيــش والــداه منفصَلــنْي معطوفــة عــىل صالحّيــة حمايــة 
ــن تتوافــر فيــه الضمانــة األخالقيــة  الحــدث بتســليمه إىل والديــه أو إىل أحدهمــا ممَّ

واملَقــِدرة عــىل حســن تربيتــه، هاتــان الصالحّيتــان بمفهومهمــا الواســع تشــتمالن 
بالضــرورة عــىل حــّق تمكــني األّم والجــّدة مــن مشــاهدة القاصــر.

)…(

وحيــث مــن قبيــل االســتفاضة يف البحــث، وعمــالً بالبنــد )1( مــن املــاّدة )9( مــن 
اّتفاقيــة حقــوق الطفــل لقــايض األحــداث أن يّتخــذ قــراراً بشــأن محــّل إقامــة الطفــل 

عندمــا يعيــش والــداه منفصلــني، كمــا يف الحالــة الحاضــرة وهــذه الصالحيــة 
بمفهومهــا الواســع مــع مــا أعطتــه املــواّد )9( و)22( و)26( و)27( لقــايض األحــداث 
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ومــن نحــو ثالــث، تــرى املحكمــة أيضــاً أّنــه مــن حــّق والــد القاصــرة أن يشــاهد 
ابنتــه القاصــرة “ه” بصــورة تدريجيــة وبانتظــام بالتنســيق مــع املعاِلجــة النفســية 

د اآلليــة لناحيــة الزمــان واملــكان يف قــرار  واألخّصائيــة االجتماعيــة وعــىل أن تحــدَّ
الحــق تبعــاً لــورود التقريــر االجتماعــي وتقريــر املعالجــة النفســية بهــذا الصــدد”.

ع بســلوك أحــد الوالديــن ملنعهمــا مــن  كمــا ال يجــوز يف أّي حــال مــن األحــوال التــذرُّ
املشــاهدة، مــا لــم يكــن هــذا الســلوك مضــّراً بالطفــل بشــكل مباشــر، وعليــه يقتــي 

اإلعمــال بمبــدأ التناســب ملعرفــة مــا إذا كان منــع الطفــل مــن االحتفــاظ بعالقــة مــع أحــد 
الوالديــن أكــرث ضــرراً مــن االحتفــاظ بهــا.

وهــذا مــا كّرســه أيضــاً اجتهــاد قضــاة األحــداث:

ُيراَجــع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث، الرئيــس 
فــوزي خميــس يف تاريــخ 08-10-2008:

دة  “وحيــث أّن نمــط ســلوكيات املســتدعية يف حياتهــا الخاّصــة وعالقاتهــا املتعــدِّ
ــر حيــال عالقتهمــا بابنتيهمــا القاصرتــني  ولــن كان يزيــد مســتوى الحــذر والتبصُّ
حّتــى ال تتأّثــرا ســلباً بــأّي شــائبة أخالقيــة، لكّنــه ال يرتبــط ســببياً بصــورة مباشــرة 

بحّقهــا القانــوين واإلنســاين والطبيعــي بمشــاهدة ابنتيهــا طاملــا تــّم ضبــط وتكريــس 
لــة بممارســتها أمومتهــا بــكّل  حــّق املشــاهدة ِوفقــاً للغايــة النبيلــة منــه واملتمثِّ

رصانــة واّتــزان وصــدق وعفويــة وصــالح اّتجــاه ابنتيهــا القاصرتــني، بعيــداً عــن أّي 
أمــر آخــر يتعــارض بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة مــع مصلحتهمــا الفضــىل أو أن 

ينتقــص أّيــاً مــن حقوقهمــا.

وحيــث ولــن ُنســَب الــزىن يف مــا مــىض فــإّن هــذا األمــر وعــىل خطورتــه ال يحجــب 
حّقهــا كأّم بــأن تشــاهد ابنتيهــا القاصرتــني وتمــارس أمومتهــا بــكّل تجــّرد عــن أّيــة 

ســلوكيات غــري أخالقيــة وغــري صالحــة )...(. ويف مطلــق األحــوال يعــود ملحكمــة 
األحــداث إفهــام املســتدعية ووضــع الضوابــط التــي تكفــل حســن ممارســتها 

ألمومتهــا بصــدق وتجــّرد وِوفــق أرقــى املعايــري األخالقيــة بعيــداً عــن أّي ســلوكيات 
غــري حميــدة أو أّي إســاءة ملصالــح القاصرتــني أو أّي انتقــاص لحقوقهمــا”.

كمــا أّن االســتئثار بالطفــل واســتخدامه بهــدف االنتقــام مــن الوالــد اآلخــر ُيعتــَب شــكالً مــن 
أشــكال التعذيــب.

وفصــل الطفــل عــن والدتــه يشــّكل نوعــاً مــن العنــف الجنــدري وخرقــاً الّتفاقيــة ســيداو، 
حيــث تنــّص املــاّدة 16 منهــا عــىل مســاواة الرجــل واملــرأة يف الحقــوق املتعّلقــة باألطفــال:

“1. تّتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابــري املناســبة للقضــاء عــىل التمييــز ضــّد املــرأة 
يف كاّفــة األمــور املتعّلقــة بالــزواج والعالقــات العائليــة، وبوجــه خــاّص تضمــن، 

عــىل أســاس تســاوي الرجــل واملــرأة:

)...(

)د( نفــس الحقــوق واملســؤولّيات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، 
يف األمــور املتعّلقــة بأطفالهــا ويف جميــع األحــوال، تكــون مصالــح األطفــال هــي 

الراجحــة؛

)هـــ( نفــس الحقــوق يف أن تقــّرر، بحّريّــة وبشــعور مــن املســؤولية، عــدد أطفالهــا 
والفــرتة بــني إنجــاب طفــل وآخــر، ويف الحصــول عــىل املعلومــات والتثقيــف 

والوســائل الكفيلــة بتمكينهــا مــن ممارســة هــذه الحقــوق؛

)و( نفــس الحقــوق واملســؤوليات يف مــا يتعّلــق بالواليــة والقوامــة والوصايــة عــىل 
األطفــال وتبّنيهــم، أو مــا شــابه ذلــك مــن األنظمــة املؤّسســية االجتماعيــة، حــني 

توجــد هــذه املفاهيــم يف التشــريع الوطنــي، ويف جميــع األحــوال تكــون مصالــح 
األطفــال هــي الراجحــة”.

ويف هــذا الســياق، اقــرتح الفقهــاء اعتبــار مــدى اســتعداد الحاضــن تمكــني الوالــد غــري 
الحاضــن مــن اإلبقــاء عــىل عالقــة مــع الطفــل معيــاراً يف تحديــد حضانــة الطفــل.

قــايض املذهــب فــؤاد يونــس، مصالــح الطفــل الفضــىل، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة 2019، 
ص.232:

“لذلك عىل املحاكم أن تّتخذ من مدى استعداد الوالد الحاضن، لتمكني الوالد 
غري الحاضن من اإلبقاء عىل عالقة مع الطفل، كمعيار أسايس إلسناد الحضانة 

أو إسقاطها، بما يتماىش مع مصالح الطفل الفضىل بكل جوانبها االجتماعية 
والنفسية”.

)د( نفس الحقوق واملسؤولّيات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، يف األمور 
املتعّلقة بأطفالها ويف جميع األحوال، تكون مصالح األطفال هي الراجحة؛

)هـ( نفس الحقوق يف أن تقّرر، بحّريّة وبشعور من املسؤولية، عدد أطفالها والفرتة 
بني إنجاب طفل وآخر، ويف الحصول عىل املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة 

بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

)و( نفس الحقوق واملسؤوليات يف ما يتعّلق بالوالية والقوامة والوصاية عىل األطفال 
وتبّنيهم، أو ما شابه ذلك من األنظمة املؤّسسية االجتماعية، حني توجد هذه املفاهيم 

يف التشريع الوطني، ويف جميع األحوال تكون مصالح األطفال هي الراجحة”.

ويف هــذا الســياق، اقــرتح الفقهــاء اعتبــار مــدى اســتعداد الحاضــن تمكــني الوالــد غــري 
الحاضــن مــن اإلبقــاء عــىل عالقــة مــع الطفــل معيــاراً يف تحديــد حضانــة الطفــل.

قــايض املذهــب فــؤاد يونــس، مصالــح الطفــل الفضــىل، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة 2019، 
ص.232:

“لذلــك عــىل املحاكــم أن تّتخــذ مــن مــدى اســتعداد الوالــد الحاضــن، لتمكــني 
الوالــد غــري الحاضــن مــن اإلبقــاء عــىل عالقــة مــع الطفــل، كمعيــار أســايس إلســناد 

الحضانــة أو إســقاطها، بمــا يتمــاىش مــع مصالــح الطفــل الفضــىل بــكل جوانبهــا 
والنفســية”. االجتماعيــة 
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when a minor. In this connection the Court observes 
that European Union law also provides for particular 
protection of minors against expulsion... Moreover, 
the obligation to have regard to the best interests of 
the child is enshrined in Article 3 of the United Nations 
Convention on the Rights of the Child...

83. The Court considers that, where expulsion 
measures against a juvenile offender are concerned, 
the obligation to take the best interests of the child 
into account includes an obligation to facilitate his or 
her reintegration. In this connection the Court notes 
that Article 40 of the Convention on the Rights of the 
Child makes reintegration an aim to be pursued by the 
juvenile justice system... In the Court’s view this aim will 
not be achieved by severing family or social ties through 
expulsion, which must remain a means of last resort 
in the case of a juvenile offender. It finds that these 
considerations were not sufficiently taken into account 
by the Austrian authorities.

4 - يف عدم جواز فصل األخوة عن بعضهم البعض إاّل ألسباب جوهرية )مبدأ  
      وحدة األشّقاء(

أّكــدت املبــادئ الدوليــة صراحــة عــدم جــواز فصــل الطفــل عــن والديــه إاّل ألســباب تتعّلــق 
بمصلحتــه، إاّل أّن هــذا املبــدأ يمتــّد بشــكل خــاص عــىل عــدم جــواز فصــل األطفــال األشــّقاء 

عــن بعضهــم البعــض.

ُيراَجــع:

تقريــر لجنــة الخــراء حــول وحــدة األســرة التــي نّظمتهــا املفوضيــة التابعــة لألمــم املّتحــدة 
يف عــام 2001:

“الحــّق يف وحــدة األســرة متأّصــل يف االعــرتاف العاملــي بالعائلــة باعتبارهــا الوحــدة 
األساســية للمجتمــع، والتــي لهــا الحــّق يف الحمايــة واملســاعدة. هــذا الحــّق مكــرَّس 

يف صكــوك حقــوق اإلنســان العامليــة واإلقليميــة والقانــون الــدويل اإلنســاين، 

وينطبــق عــىل جميــع البشــر، بغــّض النظــر عــن حالتهــم ]26[”. 

ولعــّل أهّميــة تطبيــق هــذا املبــدأ تــأت ليــس فقــط يف دعــاوى الحضانــة وإّنمــا أيضــاً يف قضايــا 
ســات الرعايــة البديلــة. األطفــال املشــّردين أو املوَدعــني يف مؤسَّ

وعليــه، يمكــن اســتنتاج مبــدأ وحــدة األشــّقاء مــن روحيــة االّتفاقّيــات الدوليــة، وخصوصــاً 
أّن لجنــة األمــم املّتحــدة لحقــوق الطفــل قّدمــت مقرتحــات خاّصــة بوضــع األشــّقاء يف 

3 - يف حّق الطفل يف لّم الشمل

نّصــت املــاّدة 10 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل عــىل مــا يــيل: 

1 - وفقــاً لاللتــزام الواقــع عــىل الــدول األطــراف بموجــب الفقــرة 1 مــن املــاّدة 9، 
تنظــر الــدول األطــراف يف الطلبــات التــي يقّدمهــا الطفــل أو والــداه لدخــول دولــة 

طــرف أو مغادرتهــا بقصــد جمــع شــمل األســرة، بطريقــة إيجابيــة وإنســانية 
وســريعة، وتكفــل الــدول األطــراف كذلــك أاّل ترتّتــب عــىل تقديــم طلــب مــن هــذا 

القبيــل نتائــج ضــاّرة عــىل مقّدمــي الطلــب وعــىل أفــراد أســرهم.

2 - للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني مختلفتني الحّق يف االحتفاظ بصورة 
منتظمة بعالقات شخصية واّتصاالت مباشرة بكال والديه، إاّل يف ظروف استثنائية.

كمــا أّكــدت لجنــة حقــوق الطفــل يف التعليــق رقــم 14 لســنة 2013 مــا يــيل: 

“تــرى اللجنــة أّن العناصــر التــي يجــب أخذهــا يف االعتبــار عنــد تقييــم وتحديــد 
مصالــح الطفــل الفضــىل هــي:

)....(

66 - ومتــى انقطعــت عالقــات الطفــل بوالديــه بســبب الهجــرة )هجــرة الوالديــن 
دون الطفـــل أو الطفــل دون الوالديــن(، ينبغــي مراعــاة وحــدة األســرة عنــد تقييــم 

مصالــح الطفــل الفضــىل يف القــرارات املتعّلقــة بلــّم شــمل األســرة”.

وهــذا مــا كّرســته املحكمــة األوروّبيــة لحقــوق اإلنســان يف حكمهــا ضــّد دولــة النمســا التــي 
كانــت قــد أصــدرت قــراراً برتحيــل قاصــر إىل بلغاريــا بعــد ارتكابــه جريمــة، ِعلمــاً أّن عائلتــه 

مقيمــة يف النمســا:

Maslov v. Austria (1638/03)]25[

82. The Court considers that where offences committed 
by a minor underlie an exclusion order regard must 
be had to the best interests of the child. The Court’s 
case-law under Article 8 has given consideration to the 
obligation to have regard to the best interests of the 
child in various contexts(...) The Court considers that 
the obligation to have regard to the best interests of the 
child also applies if the person to be expelled is himself 
or herself a minor, or if — as in the present case — the 
reason for the expulsion lies in offences committed 

إقرأ بهذا أإلتجاه
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األســرية. لــم يمنــع ذلــك الشــقيقني مــن رؤيــة بعضهمــا البعــض فحســب، بــل 
م الطلــب األول االســتمتاع بصحبــة طفليــه يف  جعــل مــن املســتحيل أيضــاً عــىل مقــدِّ
عــني قــد  نفــس الوقــت. بالنظــر إىل وقائــع الطلــب الحــايل، وال ســيَّما حقيقــة أّن املدَّ
طلبــوا يف عــدد مــن املناســبات مــن املحاكــم املحليــة إعــادة النظــر يف قراراتهــم، تــرى 

املحكمــة أّنــه مــن األنســب دراســة مــا إذا كانــت الدولــة املّدعــى عليهــا قــد امتثلــت 
ألحكامهــا. االلتــزام اإليجابــي ومــا إذا كانــت ســلطاتها قــد تصّرفــت بهــدف الحفــاظ 

عــىل الروابــط األســرية وتنميتهــا”.

وهــذا مــا أكدتــه قــرارات عــّدة للمحكمــة األوروّبيــة بشــأن األطفــال الالجئــني واحــرتام الرابــط 
األسري:

Tanda-Muzinga v. France ]31[

“75.  The Court reiterates that the family unity is an 
essential right of refugees and that family reunion is 
an essential element in enabling persons who have fled 
persecution to resume a normal life (see the UNHCR’s 
remit...). It further reiterates that it has held that 
obtaining such international protection constitutes 
evidence of the vulnerability of the parties concerned 
(see Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, 
§ 155, ECHR 2012). In this connection, it notes that 
there exists a consensus at international and European 
level on the need for refugees to benefit from a family 
reunification procedure that is more favourable than 
that foreseen for other aliens, as evidenced by the remit 
and the activities of the UNHCR and the standards set 
out in Directive 2003/86 EC of the European Union .... 
In this context, the Court considers that it was essential 
for the national authorities to take account of the 
applicant’s vulnerability and his particularly difficult 
personal history, to pay close attention to his arguments 
of relevance to the outcome of the dispute, to inform 
him of the reasons preventing family reunification, and, 
lastly, to take a rapid decision on the visa applications.”

5 - يف وجوب إبقاء الرعاية البديلة خياراً أخرياً وتضمينه مراجعة دورية

حيــث أّنــه مــن الثابــت أّن املبــدأ هــو عــدم جــواز فصــل الطفــل عــن والديــه، إاّل ملصلحتــه، مّمــا 
يعنــي وجــوب إبقــاء الرعايــة البديلــة خيــاراً أخــرياً، وحيــث نّصــت املــاّدة 4 مــن اإلعــالن املتعّلــق 

باملبــادئ االجتماعيــة والقانونيــة املّتصلــة بحمايــة األطفــال ورعايتهــم مــع االهتمــام الخــاّص 

بالحضانــة والتبّنــي عــىل الصعيديــن الوطنــي والــدويل )1986(]32[، عــىل أّنــه إذا كانــت رعايــة 

األســرة، وهــي تحديــداً املقرتحــات 3، 6، 7، 14، 16، 17، 21، و23:

املقرتح رقم 3 لعام 2003 املتعّلق بفروس نقص املناعة البشري/اإليدز وحقوق الطفل]27[:

تتــّم حمايــة ورعايــة األيتــام عــىل أفضــل وجــه عندمــا ُتبــَذل الجهــود لتمكــني 
، ويف رعايــة األقــارب أو أفــراد األســرة. قــد تكــون األســرة  األشــّقاء مــن البقــاء معــاً

املمتــّدة، بدعــم مــن املجتمــع املحيــط، هــي األقــّل صدمــة وبالتــايل أفضــل طريقــة 
لرعايــة األيتــام عندمــا ال توجــد بدائــل أخــرى ممكنــة.

املقــرتح رقــم 6 لعــام 2005 املتعّلــق باألطفــال غــر املصحوبــن واملنفصلــن عــن ذويهــم 
خــارج بلدهــم املنشــأ]28[

“)...( وينبغــي أن تراعــي ترتيبــات الرعايــة واإليــواء املعايــري التاليــة: - ينبغــي، 
كقاعــدة عاّمــة، أاّل ُيحــَرم األطفــال مــن حّريتهــم؛ - بغيــة ضمــان اســتمرارية 

ــب تغيــري مــكان إقامــة  الرعايــة، ومراعــاًة ملصالــح الطفــل الفضــىل، ينبغــي تجنُّ
األطفــال غــري املصحوبــني أو املنفصلــني عــن ذويهــم، عــدا الحــاالت التــي يخــدم 

فيهــا تغيــري مــكان اإلقامــة مصالــح الطفــل الفضــىل؛ - ِوفقــًا ملبــدأ وحــدة األســرة، 
عــن”. ينبغــي اإلبقــاء عــى األشــّقاء مجمَّ

املقرتحــان رقــم 4 و23 لســنة 2017 ]29[

“يجــب عــىل الــدول االمتثــال اللتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة يف مــا يتعّلــق بالحفــاظ 
عــىل وحــدة األســرة، بمــا يف ذلــك األشــّقاء، ومنــع االنفصــال، وهــو مــا يجــب 

أن يكــون محــور الرتكيــز األســايس، ِوفًقــا للمبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة 
لألطفــال. تتطلَّــب حمايــة الحــّق يف بيئــة أســرية يف كثــري مــن األحيــان أاّل تمتنــع 

الــدول فقــط عــن اإلجــراءات التــي يمكــن أن تــؤّدي إىل انفصــال األســرة أو أّي تدّخــل 
تعّســفي آخــر يف الحــّق يف الحيــاة األســرية، ولكــن أيضــاً اّتخــاذ تدابــري إيجابيــة 
للحفــاظ عــىل وحــدة األســرة، بمــا يف ذلــك لــّم شــمل األشــخاص املنفصلــني”. 

ُيفهــم مّمــا ســبق، أّن األولويــة يجــب أن تكــون إلبقــاء شــمل األخــوة مــا لــم يكــن ذلــك مخالفــاً 
ملصالــح الطفــل، حيــث أّن لتفرقــة األشــّقاء انعكاســات ســلبية عــىل ســالمة الطفــل النفســية 

والجســدية بخاّصــة يف ظــروف انفصــال الطفــل عــن والديــه أو أحدهمــا.

وقــد أىت اجتهــاد املحكمــة األوروّبيــة لحقــوق اإلنســان منســجماً مــع هــذا املنحــى.

ُيراَجــع:

مصطفــى وأرماغــان أكــني ضــّد دولــة تركيــا، ســنة 2010 ]30[:

“29 - كمــا تالحــظ املحكمــة بأســف أّنــه عــىل الرغــم مــن أهّميــة القضيــة املعروضــة 
ــرات  عليهــا، فــإّن محكمــة النقــض يف قرارهــا برفــض االســتئناف لــم تتنــاول املذكَّ

عــون والتــي تضّمنــت إشــارات إىل اجتهادهــا القضــايئ  مهــا املدَّ التفصيليــة التــي قدَّ
املتعّلــق بالحاجــة إىل بقــاء األشــّقاء عــىل اّتصــال )انظــر الفقــرة 12(

الفقــرة -12 يف القضيــة الحاليــة، تــرى املحكمــة أّن قــرار محكمــة أودميــش 
بالفصــل بــني الشــقيقني يشــّكل تدّخــالً يف حــّق املتقّدمــني يف احــرتام حياتهــم 
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ــنْي للطفــل غــري متاحــة أو غــري مالئمــة، ينبغــي النظــر يف توفــري الرعايــة لــه  الوالديــن األصليَّ
مــن ِقبــل أقــارب والديــه أو مــن ِقبــل أســرة بديلــة - حاضنــة أو متبنِّيــة، أو، إذا اقتــىض األمــر، 

ســة مالئمــة. مــن ِقبــل مؤسَّ

بذلــك، تكــون هــذه املــاّدة قــد وضعــت مقرَتحــاً للتــدرُّج يف تحديــد الرعايــة، حيــث تبقــى 
ســات الرعائيــة الخيــار األخــري،  املؤسَّ

وقــد جــاء يف املبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة لألطفــال )قــرار اّتخذتــه الجمعيــة العاّمــة 
يف 18 كانــون األول/ديســمب 2009 ]بنــاء عــىل تقريــر اللجنــة الثالثــة )A/434/64([( أّنــه:

ينبغي أاّل يكون الغرض الرئييس من توفري الرعاية البديلة، يف أّي حال من 
مي هذه الرعاية. األحوال، تعزيز األهداف السياسية أو الدينية أو االقتصادية ملقدِّ

ســات الرعايــة الداخليــة عــىل  ينبغــي أن يقتصــر اللجــوء إىل اإليــداع يف مؤسَّ
دة وضروريــة  ســات مناســبة بصــورة محــدَّ الحــاالت التــي تكــون فيهــا هــذه املؤسَّ

ومفيــدة للطفــل املعنــي، وبمــا يتــالءم مــع مصالحــه الفضــىل.

)...(

عة  مــة بــأّي حــال مــن األحــوال مشــجِّ ينبغــي أاّل تكــون أنمــاط تمويــل الرعايــة املقدَّ
ســة الرعايــة أو إيداعــه فيهــا لفــرتة طويلــة  مثــالً عــىل إيــداع الطفــل دون داٍع يف مؤسَّ

رهــا إحــدى هيئــات أو  مهــا أو توفِّ ر يف إطــار ترتيبــات الرعايــة التــي تنظِّ دونمــا مــبِّ
مرافــق الرعايــة.

كمــا نّصــت املــاّدة 5 مــن اإلعــالن نفســه عــىل أن يكــون االعتبــار األعــىل يف جميــع األمــور 
ــنْي هــو خدمــة مصالحــه عــىل أفضــل وجــه،  املتعّلقــة بإخــراج الطفــل مــن رعايــة والديــه األصليَّ

وخاّصــة توفــري مــا يحتاجــه مــن حنــان وكفالــة حّقــه يف األمــن والرعايــة املســتمرة.

وهــذا مــا كّرســه القانــون اللبنــاين أيضــاً، حيــث جــاء يف املــاّدة 20 مــن قانــون حمايــة األحــداث 
تــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة أو الــذي ال  422/2002 أّن للطفــل املحــروم بصفــة مؤقَّ
ُيســمح لــه، حفاظــاً عــىل مصالحــة الفضــىل، بالبقــاء يف تلــك البيئــة، الحــّق يف حمايــة 

رهمــا الدولــة. َتــنْي توفِّ ومســاعدة خاصَّ

ُيراَجــع: 

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث، 
الرئيــس فــوزي خميــس يف تاريــخ 25-09-2008:

ه  “وحيــث تقــع عــىل الوالديــن املســؤولية األوىل املشــرتكة عــن تربيــة الطفــل ونمــوِّ
وتكــون مصالحــه الفضــىل موضــع اهتمامهــم األســايس، عمــالً بالبنــد )1( مــن املــاّدة 

18 مــن االّتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل لعــام 1989،

وحيــث إذا تــواىن الوالــد عــن موجباتــه القانونيــة واألخالقيــة بأرقــى االهتمــام 
بــأوالده القاصريــن معتمــداً عــىل إســاءة معاملتهــم وضربهــم وتقتــري الطعــام 

عليهــم صارفــاً ُجــلَّ دخلــه الزهيــد أصــالً عــىل معاقــرة الخمــرة وإدمــان الكحــول، 
ومتغاضيــاً عــن اعتــداء جنــيس ُينَســب لصديقــه بحــّق ابنتــه القاصــرة فــإّن مثــل 

هــذه البيئــة تفتقــد إىل الضمانــة األخالقيــة واملقــدرة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
لحســن تربيــة القاصريــن وتأمــني مصالحهمــا الفضــىل وصيانــة حقوقهمــا كاّفــة 

األمــر الــذي يســتتبع اّتخــاذ تدبــري الحمايــة لهمــا ســنداً للمــاّدة 9 مــن القانــون رقــم 
422\2002 معطوفــة عــىل البنــد 1 مــن املــاّدة 9 مــن االّتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 

الطفــل لعــام 1989، وبالتــايل تســليم القاصــر أ. إىل مدرســة راهبــات )…( القســم 
الداخــيل لالهتمــام يف شــؤونه كاّفــة يف ضــوء مــا يؤّمــن مصلحتــه الفضــىل ويصــون 

حقوقــه كاّفــة وعــىل أن تقــوم والدتــه بتســليمه للمدرســة املذكــورة ويكــون لهــا حــّق 
اصطحابــه أّيــام العطــل الصيفيــة واألســبوعية واألعيــاد”.

كمــا عاقبــت املــاّدة 500 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين “كّل مــن حمــل أو حــاول 
أن يحمــل بأّيــة وســيلة مباِشــرة أو غــري مباِشــرة والــَدْي طفــل ُوِلــد أو قــد ُيوَلــد عــىل 

ــد بالتخــيّل عــن الطفــل أو التعاقــد للتخــيّل عنــه، وكّل مــن يحــوز هــذا التعّهــد  التعهُّ
م  أو يســتعمله أو يحــاول اســتعماله” وكذلــك “كّل َمــن أقــدم أو حــاول أن يقــدِّ
وســاطته لقــاء بــدل مــايل أو أّي نفــع آخــر، بغيــة الحصــول عــىل طفــل أو تبّنيــه”.

ويف حــال تــّم إيــالء الطفــل لرعايــة بديلــة، فإّنــه يقتــيض عــىل املحكمــة والســلطات أن تمــارس 
رقابــة دوريــة، حيــث نّصــت املــاّدة 25 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل عــىل حــّق الطفــل الــذي تودعــه 

الســلطات املختّصــة ألغــراض الرعايــة أو الحمايــة أو عــالج صّحتــه البدنيــة أو العقليــة يف 
م للطفــل ولجميــع الظــروف األخــرى ذات الصلــة بإيداعــه،  مراجعــة دوريــة للعــالج املقــدَّ

وهــذا مــا أّكدتــه أيضــاً املبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة لألطفــال )2009(: 

تــة الحــّق يف  67 - وينبغــي أن تضمــن الــدول ألّي طفــل يحــاط برعايــة مؤقَّ
املراجعــة املنتظمــة والدقيقــة ملــدى مالءمــة مــا يحصــل عليــه مــن رعايــة ومعاملــة 

- ومــن األفضــل أن تتــّم هــذه العمليــة مــّرة كّل ثالثــة أشــهر عــىل األقــّل - عــىل 
أن تأخــذ بعــني االعتبــار، عــىل وجــه الخصــوص، النمــّو الشــخيص للطفــل وأّي 

ة والتطــّورات الحادثــة يف وســطه األســري ومــدى مالءمــة  مــن احتياجاتــه املتغــريِّ
اإليــداع الحــايل وضرورتــه يف ضــوء هــذه األوضــاع. وينبغــي أن يتــوىّل هــذه املراجعــة 

ضــون عــىل النحــو الســليم، وأن يشــارك فيهــا الطفــل  لــون ومفوَّ أشــخاص مؤهَّ
وأّي أشــخاص معنيــني بحياتــه مشــاركة كاملــة.

68 - وينبغــي إعــداد الطفــل ألّيــة تغــرّيات تحــدث يف مــكان تقديــم الرعايــة نتيجــة 
واملراجعــة. التخطيــط  ّتــْي  لعمليَّ

ويف هــذا الســياق، أّكــد اجتهــاد املحكمــة األوروّبيــة لحقــوق اإلنســان عــىل وجــوب تعيــني 
ســة، كمــا أّكــدت مســؤولية الدولــة اإليطاليــة  دة لوضــع الطفــل ضمــن مؤسَّ مــّدة محــدَّ
ســات الرعايــة. ففــي هــذه القضيــة، كان أبنــاء  يف حمايــة األطفــال املوَدعــني داخــل مؤسَّ

املســتدعي قــد أودعــوا مؤّسســة لرعايــة األطفــال بموجــب قــرار قضــايئ، علمــاً أن إثنــني مــن 
مــدراء هــذه املؤّسســة كانــا قــد أدينــا بجرائــم اعتــداء عــىل معّوقــني تحــت رعايتهــم.  

Scozzari and Giunta v. Italy ]33[

“213.  Furthermore, the negative impact on the 
prospects of rebuilding a relationship with the mother 
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of the attitude and conduct of the people responsible 
for the children at “Il Forteto”, including the two 
leaders convicted in 1985, combines with the social 
services’ negative attitude referred to above, and is 
partly responsible for depriving the first applicant of 
any serious prospect of one day being reunited with her 
children.

214.  As regards the absence of any time-limit on the 
children’s stay at “Il Forteto”, experience shows that 
when children remain in the care of a community for 
a protracted period, many of them never return to a 
real family life outside the community. Accordingly, 
the Court sees no valid justification for the failure to 
put a time-limit on the care order concerning the first 
applicant’s children, especially as that failure appears 
to contravene the relevant provisions of Italian law, 
namely section 4 of Law no. 184 of 1983.

215.  The fact of the matter is that the absence of any 
time-limit on the care order, the negative influence 
of the people responsible for the children at “Il 
Forteto”, coupled with the attitude and conduct of 
social services, are in the process of driving the first 
applicant’s children towards an irreversible separation 
from their mother and long-term integration within 
“Il Forteto”. While a number of factors point to there 
having been a considerable improvement in the 
children’s psychological and physical condition since the 
placement (see paragraphs 118-22 above), that process, 
which, it will be remarked, undermines both the role of 
the courts dealing with the case and of their decisions, 
presents a real danger that the relations between the 
first applicant and her children will be severed.

216.  Consequently, the Court considers that the 
authorities have failed to show the degree of prudence 
and vigilance required in such a delicate and sensitive 
situation, and have done so to the detriment not 
just of the first applicant’s rights but also of the 
superior interests of the children. Accordingly, in the 

circumstances described above, the uninterrupted 
placement to date of the children at “Il Forteto” does not 
satisfy the requirements of Article 8 of the Convention.” 

إقرأ بهذا أإلتجاه

يف حّق الطفل يف التحّرر من كاّفة أشكال العنف 3

نّصــت املــاّدة 10 مــن العهــد الخــاّص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )1966( 
عــىل وجــوب اّتخــاذ تدابــري حمايــة ومســاعدة خاّصــة لصالــح جميــع األطفــال واملراهقــني، 

بــدون أّي تمييــز بســبب النســب أو غــريه مــن الظــروف. كمــا أّكــدت عــىل واجــب حمايــة 
األطفــال واملراهقــني مــن االســتغالل االقتصــادي واالجتماعــي، وجعــل القانــون يعاقــب 

عــىل اســتخدامهم يف أّي عمــل مــن شــأنه إفســاد أخالقهــم أو اإلضــرار بصّحتهــم أو تهديــد 
حياتهــم بالخطــر أو إلحــاق األذى بنمّوهــم الطبيعــي.

كمــا نّصــت املــاّدة 16 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل عــىل أّنــه ال يجــوز أن يجــري أّي تعــّرض 
تعّســفي أو غــري قانــوين للطفــل يف حياتــه الخاّصــة أو أســرته أو منزلــه أو مراســالته، وال أّي 

مســاس غــري قانــوين بشــرفه أو ســمعته.

كمــا جــاء يف املــاّدة 19 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل أن “تّتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابــري 
التشــريعية واإلداريــة واالجتماعيــة والتعليميــة املالئمــة لحمايــة الطفــل مــن كاّفــة أشــكال 

العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة واإلهمــال أو املعاملــة املنطويــة عــىل 
إهمــال، وإســاءة املعاملــة أو االســتغالل، بمــا يف ذلــك اإلســاءة الجنســية، وهــو يف رعايــة 
الوالــد )الوالَديــن( أو الــويص القانــوين )األوصيــاء القانونيــني( عليــه، أو أّي شــخص آخــر 

يتعّهــد الطفــل برعايتــه”.

كمــا نّصــت املــاّدة 36 مــن االّتفاقيــة نفســها عــىل أن: “تحمــي الــدول األطــراف الطفــل مــن 
ســائر أشــكال االســتغالل الضــاّرة بــأّي جانــب مــن جوانــب رفــاه الطفــل”.

وعليــه، فــإّن تقييــم وتحديــد مصلحــة الطفــل تشــمل إيــالء األهّميــة لحّقــه يف الحمايــة 
والوقايــة مــن كاّفــة أشــكال العنــف. وقــد جــاء يف التعليــق رقــم 14 الصــادر عــام 2013 للجنــة 

حقــوق الطفــل، يف الفقــرة 73 منــه مــا يــيل: 

“ويجــب أن يشــمل تقييــم مصالــح الطفــل الفضــىل مراعــاة ســالمة الطفــل، أي 
حّقــه يف الحمايــة مــن جميــع أشــكال العنــف أو الضــرر أو االعتــداء الجســدي أو 

النفــيس )املــاّدة 19(، والتحــّرش الجنــيس، وضغــط األنــداد، وتســّلط األقــران، 

واملعاملــة املهينــة، وســوى ذلــك]34[، إضافــة إىل الحمايــة مــن االســتغالل الجنــيس 
رات، والعمــل، والنزاعــات املســلَّحة، وهلــّم جــّراً  واالقتصــادي وغريهمــا، واملخــدِّ

)املــواّد 32-39(”.

يف وجــوب حظــر كاّفــة أشــكال العنــف

العنــف الجســدي

عّرفــت لجنــة حقــوق الطفــل يف التعليــق رقــم 13 بشــأن حــّق الطفــل يف التحــّرر مــن جميــع 
أشــكال العنــف الصــادريف بتاريــخ 8/4/2011، العنــف البــدين بكونــه يشــمل العنــف املميــت 

أ
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وغــري املميــت وال ســيَّما جميــع أنــواع العقــاب البــدين وكّل األشــكال األخــرى مــن التعذيــب أو 
املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، التســّلط البــدين والتنكيــل عــىل يــد 

أشــخاص بالغــني أو أطفــال آخريــن )البنــد رقــم 22 يف التعليــق رقــم 13(.

داً يف حــال  وقــد نّصــت املــاّدة 25 مــن قانــون حمايــة األحــداث صراحــة عــىل اعتبــار الحــدث مهــدَّ
تعــرَّض العتــداء جســدي يتجــاوز حــدود الـــتأديب )راجــع أدنــاه(.

وقــد شــمل االجتهــاد حــاالت العنــف الجســدي عــىل األطفــال لتطــال حــاالت الحرمــان مــن 
الغــذاء واللقاحــات الضروريــة.

ُيراَجــع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 14-07-2008:

د صّحــة القاصــر الجســدية هــي تلــك التــي تؤذيــه  “وحيــث أّن البيئــة التــي تهــدِّ
بعنــف جســماين متــأتٍّ عــن ضــرب أو جــرح أو أّي عمــل آخــر مقصــود أو ُمنَطــٍو 
عــىل إهمــال وقّلــة احــرتاز ومــن شــأنه املســاس بســالمة الجســد كمثــل الحرمــان 

مــن الطعــام الــالزم والنــوم ومقتضيــات النظافــة، والعــالج املطلــوب تبعــاً للحالــة 
املََرضيــة، أو الحرمــان مــن العــالج الوقــايئ كاللقاحــات الضروريــة لالّتقــاء مــن 

أمــراض قــد تحصــل يف املســتقبل، إلــخ...”

وحيــث أّن قانــون العقوبــات اللبنــاين نــّص عــىل معاقبــة َمــن أقــدم قصــداً عــىل ضــرب شــخص 
أو جرحــه أو إيذائــه، وقــد حــّدد العقوبــة حســب درجــة اإليــذاء والضــرر، فقــد جــاء يف املــاّدة 

554 أاّل تتجــاوز العقوبــة ســّتة أشــهر يف حــال لــم يــؤدِّ اإليــذاء إىل مــرض أو تعطيــل عــن 
العمــل ملــّدة تزيــد عــن عشــرة أّيــام، أّمــا يف حــال تعــّدت مــّدة التعطيــل عــن العمــل العشــرة 

أّيــام، فأمكــن معاقبــة املجــرم بعقوبــة ال تتجــاوز الســنة )املــاّدة 555(، ويف حــال جــاوز 
املــرض أو التعطيــب عــن العمــل العشــرين يومــاً قــىض بعقوبــة الحبــس مــن ثالثــة أشــهر إىل 

ثــالث ســنوات، )املــاّدة 556(. أّمــا يف حــال أّدى الفعــل إىل قطــع أو اســتئصال عضــو أو بــرت 
أحــد األطــراف أو إىل تعطيــل أحدهمــا أو تعطيــل إحــدى الحــواّس عــن العمــل أو تســّبب 

يف إحــداث تشــويه جســيم أو أّيــة عاهــة أخــرى دائمــة أو لهــا مظهــر العاهــة الدائمــة عوقــب 
املجــرم باألشــغال الشــاّقة املؤّقتــة عشــر ســنوات عــىل األكــرث.

وحيــث أّن املــاّدة 559 مــن قانــون العقوبــات قــد شــّددت العقوبــات املذكــورة آنفــاً يف عــّدة 
حــاالت، ال ســيَّما إذا اقــرُتِف الفعــل عــىل حــدث دون الخامســة عشــرة مــن عمــره، أو عــىل 

أحــد أصــول املجــرم أو فروعــه، أو يف حالــة إقــدام املجــرم عــىل أعمــال التعذيــب أو الشراســة 
نحــو األشــخاص. وعليــه، تــزداد كّل عقوبــة مؤّقتــة مــن الثلــث إىل النصــف ســنداً للمــاّدة 257 

مــن قانــون العقوبــات.

كمــا ال يجــوز التــذّرع باملــاّدة 186 مــن قانــون العقوبــات لتبيــر العنــف الجســدي عــىل 
ع قــد حصــر حــاالت التأديــب يف التأديــب غــري العنفــي التــي  األطفــال، حيــث أّن املشــرِّ

يمارســها اآلبــاء واألّمهــات عــىل أوالدهــم، عــىل أن ال تــرتك أّي أثــر عــىل جســد األوالد أو 
ُتحــِدث ضــرراً يف صّحتهــم الجســدية أو النفســية، ِعلمــاً أّن املشــّرع قــد ألغــى الفقــرة الثانيــة 

مــن املــاّدة 186 مّمــا يعنــي الرتاجــع عــن اعتبــار العقــاب البــدين لألطفــال مــن ِقبــل املعلمــني 

فعــالً مباحــاً قانونــاً.

وقــد عّرفــت اللجنــة، يف التعليــق العــاّم رقــم 8 )الفقــرة11( العقــاب “البــدين” أو 
“الجســدي” بأّنــه:

“أّي عقــاب ُتســتخَدم فيــه القــّوة الجســدية ويكــون الغــرض منــه إلحــاق درجــة 
ُتهما. ويشــمل معظــم أشــكال هــذا  نــة مــن األلــم أو األذى، مهمــا َقلَّــت شــدَّ معيَّ

العقـــاب ضـــرب األطفــال )“الصفــع” أو “اللطــم” أو “الضــرب عــىل الردفــني”( باليــد 
أو باســتخدام أداة - ســوط أو عصــا أو حــزام أو حــذاء أو ملعقــة خشــبية ومــا 

إىل ذلــك. ويمكــن أن يشــمل هــذا النـــوع مـــن العقــاب أيضــاً، عــىل ســبيل املثــال، 
هــم أو رميهــم، أو الخــدش أو القــرص أو العــّض أو نتــف  رفــس األطفــال أو رَجّ

الشــعر أو لكــم األذنــني أو الضــرب بالعصــا أو إرغــام األطفــال علـــى البقـــاء يف وضــع 
غــري مريــح، أو الحــرق أو الــيّك أو إجبــار األطفــال عــىل تنــاول مــواّد معيَّنــة. وتــرى 

اللجنـــة أّن العقــاب البــدين مهــني يف جميــع الحــاالت”.

وحيــث أّنــه مــن الثابــت أّن كاّفــة أنــواع العنــف تــرتك أثــراً نفســياً عــىل الطفــل، إاّل يف حــاالت 
قليلــة جــداً، عليــه، ال تكــون شــروط املــاّدة 186 متوفــرة.

وهــذا مــا أّكــده اجتهــاد قضــاة األحــداث يف لبنــان،

الحكــم الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 23-10-2008:

“وحيــث بمقتــى أحــكام البنــد 1 مــن املــاّدة 19 مــن االّتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 
الطفــل لعــام 1989، والتــي انضــّم إليهــا لبنــان بموجــب القانــون رقــم 20 تاريــخ 
1990-10-30، معطــوف عــىل أحــكام املــاّدة 25 بنــد 1 وبنــد 2 مــن القانــون رقــم 

422\2002 محظــور أّي شــكل مــن أشــكال العنــف أو الضــرر ســواء أكان جســدياً 
أو كالميــاً أو انطــوى عــىل ممارســات مختلفــة توحــي بالهلــع لــدى القاصــر مّمــا 

ينــدرج ضمــن إطــار العنــف الجســدي أو الكالمــي أو املعنــوي، وال ُيــَردُّ عــىل ذلــك 
أّن نــّص البنــد 2 مــن املــاّدة 25 مــن القانــون رقــم 422\2002 معطــوف عــىل نــّص 

البنــد 1 مــن املــاّدة 186 مــن قانــون العقوبــات يبيحــان العنــف الجســدي عــىل 
القاصــر الــذي ال يتجــاوز حــدود مــا يبيحــه العــرف مــن ضــرورب التأديــب غــري 

صــن يف علــوم الرتبيــة واالجتمــاع  املــؤذي، ذلــك أّنــه باالســتناد لدراســات املتخصِّ
والنفــس وبالنظــر لواقــع األمــور عمليــاً يســتحيل أن يكــون العنــف اللجســدي 

غــري مــؤٍذ للقاصــر جســدياً ومعنويــاً وال يمكــن الركــون ألعــراف التأديــب املختلفــة 
تبعــاً الختــالف املناطــق واألفــكار الشــعبية ولعــدم تناســب قــّوة الراشــد الــذي يــديل 
بممارســة ضــروب التأديــب العنفيــة والتــي يزعــم أّنهــا غــري مؤذيــة خالفــاً للمنطــق 

املشــروح أعــاله،

وحيــث أّن العنــف بأشــكاله كاّفــة مــؤٍذ للقاصــر، بــل يســتحيل أاّل يكــون مؤذيــاً 
له مــن إذالل لــه وحــطٍّ لكرامتــه ومســاس  لــه جســدياً ونفســياً ومعنويــاً مِلــا يشــكِّ

بســالمته الجســدية واملعنويــة، األمــر الــذي يجعــل مــن شــروط البنــد 2 مــن املــاّدة 
25 مــن القانــون رقــم 244\2002 معطــوف عــىل البنــد 1 مــن املــاّدة 186 مــن قانــون 
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قــة عمليــاً إاّل يف مــا نــدر، ذلــك أّن الســكاكني أســلوبها  العقوبــات غــري متحقِّ
الجــرح والقطــع، والنــار لغتهــا الحــرق، وال ُيــرّد عــىل ذلــك بأّنــه ثّمــة جــرح أو حــرق 

طفيــف، كذلــك تمامــاً فــإّن العنــف بمختلــف أشــكاله هــو نهــج انفعــايل همجــي، 
مــؤٍذ، عــدايئ، فوضــوي، غــري حضــاري ويمــّس بســالمة الحــدث الجســدية 

ويحــّط مــن قــدره ومــن كرامتــه وال يســوغ بالتــايل أن يجــد لــه مــّبراً قانونيــاً لكونــه 
يســتحيل تنظيمــه وضبطــه والحــد مــن ســّيئاته وبديهــي أّن األمــر الــذي يزيــد ضــرره 

عــىل نفعــه فهــو بالتــايل محظــور ويتعــنّي اجتنابــه ألقــىص الحــدود”.

وهــذا مــا جــاء أيضــًا يف قــرار مهــّم للمحكمــة األوروّبيــة لحقــوق اإلنســان ضــّد بريطانيــا:

A. v. the United Kingdom (application no. 25599/94) ]35[  

“21.  The Court recalls that the applicant, who was 
then nine years old, was found by the consultant 
paediatrician who examined him to have been beaten 
with a garden cane which had been applied with 
considerable force on more than one occasion (see 
paragraph 9 above).

The Court considers that treatment of this kind reaches 
the level of severity prohibited by Article 3.

22.  It remains to be determined whether the State 
should be held responsible, under Article 3, for the 
beating of the applicant by his stepfather.

The Court considers that the obligation on the High 
Contracting Parties under Article 1 of the Convention to 
secure to everyone within their jurisdiction the rights 
and freedoms defined in the Convention, taken together 
with Article 3, requires States to take measures designed 
to ensure that individuals within their jurisdiction 
are not subjected to torture or inhuman or degrading 
treatment or punishment, including such ill-treatment 
administered by private individuals (...). Children and 
other vulnerable individuals, in particular, are entitled 
to State protection, in the form of effective deterrence, 
against such serious breaches of personal integrity (...).

23.  The Court recalls that under English law it is 
a defence to a charge of assault on a child that the 
treatment in question amounted to “reasonable 
chastisement” (...). The burden of proof is on the 

prosecution to establish beyond reasonable doubt 
that the assault went beyond the limits of lawful 
punishment. In the present case, despite the fact that the 
applicant had been subjected to treatment of sufficient 
severity to fall within the scope of Article 3, the jury 
acquitted his stepfather, who had administered the 
treatment (...).

24.  In the Court’s view, the law did not provide adequate 
protection to the applicant against treatment or 
punishment contrary to Article 3. Indeed, the Government 
have accepted that this law currently fails to provide 
adequate protection to children and should be amended.” 

العنــف املعنــوي والعقــي

عّرفــت الفقــرة 21 مــن التعليــق رقــم 13 الصــادر عــام 2011 حــاالت العنــف املعنــوي والعقــيل 
بشــكل دقيــق، حيــث جــاء فيهــا مــا يــيل: 

“كثــرياً مــا يوصــف “العنــف العقــيل”، كمــا يشــار إليـــه يف االّتفاقيـــة، باعتبــاره 
إســاءة املعاملــة النفســية، أو اإلســاءة العقليــة، أو اإلســاءة اللفظيــة واإلســاءة 

العاطفيــة، أو اإلهمــال، ويمكــن أن يشــمل ذلــك مــا يــيل:

)أ( جميــع أشــكال التفاعــل مــع الطفــل التــي تنطــوي دائمــاً عــىل ضــرر، مثــل 
إشــعاره بأّنــه عديــم القيمــة أو غــري محبــوب أو مرغــوب فيــه أو بأّنــه معــرَّض 

للخطــر أو بــأاّل قيمــة لــه ســـوى يف تلبيــة احتياجــات غــريه؛

)ب( الرتعيــب والرتهيــب والتهديــد؛ واالســتغالل واإلفســاد؛ واالزدهـــاء والنبـــذ؛ 
والعــزل والتجاهــل والتحّيــز؛

)ج( املجافــاة؛ وإهمــال الصحــة العقليــة واالحتياجــات الطبيــة والتعليميــة؛

)د( الشــتم والنبــذ واإلذالل واالزدراء والســخرية والنيــل مــن مشــاعر الطفــل؛ 

)ه( التعــرُّض للعنــف املنــزيل؛

)و( اإليــداع يف الحبــس االنفــرادي أو العــزل أو االحتجــاز يف ظـــروف مذّلـــة أو 
مهينــة؛

)ز( تســّلط البالغــني أو األطفــال اآلخريــن تســّلطاً نفســياً عــىل غريهـــم وتنكيلـــهم 
بهــم، بمــا يف ذلــك مــن خــالل تكنولوجيــات املعلومــات واالّتصــاالت مثـــل الهواتــف 

النّقالــة واإلنرتنــت )وهــو مــا يعــرف بـــ “التســّلط عــب الحواســيب”(”.

وقــد اّتجــه قضــاة األحــداث إىل اعتبــار أّن مفهــوم الخطــر املنصــوص عليــه يف قانــون حمايــة 
األحــداث يشــمل الخطــر والضــرر النفــيس والذهنــي، كتوبيــخ الحــدث واالســتهزاء بــه.

إقرأ بهذا أإلتجاه
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ُيراَجــع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 8/10/2008:

“)...( وحيــث أّن تأمــني املســتدعى ضــّده وســائل رفــاه وتعليــم ومعيشــة 
القاصرَتــنْي عــىل نحــو كريــم ال يكفــي بحــّد ذاتــه عــىل أهّميتــه يف ضــوء الجــو املتــأّزم 
بــني الوالديــن )...( والــذي يــؤّدي بصــورة مقصــودة إىل كبــت القاصرتــني لحقيقــة 

مشــاعرهما اّتجــاه والدتهمــا وشــبه عزلتهمــا عنهــا مــا يفــيض إىل وجودهمــا يف 
كنــف ظــروف تربيــة مــن شــأنها تعريضهمــا للخطــر النفــيس...”

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس يف تاريــخ 21/10/2008:

“)...( وحيــث أّن أّي نهــج تربــوي غــري ســليم يفــيض إىل توبيــخ الحــدث ألمــور تافهــة 
واالســتهزاء بقدراتــه وعــدم االكــرتاث إىل رأيــه ومواهبــه وقدراتــه مــن شــأنه أن 
يعّرضــه للخطــر كونــه يفــّرغ شــخصيته مــن مقومــات العنفــوان البّنــاء ويخمــد 
شــعلة الطمــوح يف قلبــه ويضعــف ملكــة العــزم لديــه التــي تحّفــزه للقفــز فــوق 
العقبــات ومواجهــة التحّديــات ويجعلــه يف القنــوط وانســحاب الــذات، ســهل 

االنقيــاد وعديــم اإلحســاس باملســؤولية”.

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث عــن الرئيــس 
فــوزي خميــس، بتاريــخ 14-07-2008:

“وحيــث أّن البيئــة التــي تهــّدد ســالمة الجســد جــرى شــرح معاملهــا أعــاله، أّمــا 
تلــك التــي تهــّدد ســالمة الحــدث الذهنيــة والنفســية هــي تلــك البيئــة التــي تتحّكــم 

بالتعنيــف الذهنــي والنفــيس للقاصــر بحيــث تجعلــه شــبه منعــدم بــل منعــدم 
الشــخصية والحضــور والقــرار املســؤول املــدِرك منقــاداً لتعســف إمــالءات تلــك البيئــة 
خائفــا كابتــاً بصــورة َمَرضيــة لحقيقــة مشــاعره، فــإذا كانــت طاعــة األهــل الصالحــني 

واجبــاً عــىل القاصــر أخالقيــاً ودينيــاً ومنطقيــاً إالّ أّن الخضــوع املــريض دون أّي حــّق 
يف مناقشــة بّنــاءة هادئــة أو تفاهــم أو إبــداء معارضــة منطقيــة ومحّقــة إلرادة بيئــة 

كتلــك التــي تتحّكــم تعّســفاً، خالفــاً ألصــول الرتبيــة وقواعدهــا، بذهــن القاصــر 
وبنفســه توّلــد إذعانــاً ال يليــق بكرامــة الطفــل وطاعــة ال تليــق بمواجهــة غطرســة 
ســلبية ال تفقــه الــود والتفاهــم واالحــرتام، فعــىل ســبيل املثــال خــوف الطفــل مــن 

التعبــري عــن أملــه أّيــاً كان ســببه، مــن مغّبــة عقــاب البيئــة املحيطــة بــه يجعلــه أســري 
األوجــاع التــي تنتــاب جســده وتشــّل إرادتــه، إّنهــا عبوديــة الخــوف وانعــدام الثقــة 

بالنفــس وبالقــدرات البّنــاءة املتأّتيــة عــن تحّطــم جســد املحّبــة والتفاهــم بــني الحــدث 
وبيئتــه القامعــةـ إذ يتعــنّي أن ُتنّمــى قــدرات القاصــر الذهنيــة والنفســية لتولــد 

وتتفاعــل شــخصيته الفــّذة ذات الصفــات الالمعــة وامللفتــة ذكاء وقــّوة ومنطقــاً 
واّتزانــاً وطموحــاً مّتقــداً يتخّطــى العقبــات ومســؤولية مدِركــة خاّلقــة يف االرتقــاء 

نحــو العطــاء يف كّل اّتجــاه بّنــاء ومنتــج وخــاّلق”.

كمــا وأّن اجتهــاد قضــاة األمــور املســتعجلة قــد اســتقّر عــىل اعتبــار العنــف املعنــوي املمــاَرس 
داخــل األســرة بمثابــة العنــف األســري، وهــذا مــا انتهــى إليــه تعديــل تعريــف العنــف ضمــن 

التعديــالت الطارئــة عــىل قانــون تعديــل قانــون حمايــة أفــراد األســرة مــن العنــف األســري 
والصــادر يف 2020.

ُيراَجــع:

القــرار الصــادر عــن قــايض األمــور املســتعجلة يف بــروت، الرئيــس جــاد معلــوف، يف 
31/5/2014؛ 

القــرار الصــادر عــن قــايض األمــور املســتعجلة يف املــن رقــم 225 تاريــخ 20\98\2014، 
منشــور يف قــايض املذهــب فــؤاد يونــس، مصالــح الطفــل الفضــىل، منشــورات الحلبــي 

الحقوقيــة 2019، ص.216: 

“يف قــرار آخــر يف اإلطــار نفســه، اعتــبت املحكمــة، وبعــد اضطــرار الزوجــة إىل 
الخــروج مــن املنــزل الزوجــي، تحــت وطــأة الضغــوط النفســية التــي تمــاَرس عليهــا 

مــن قبــل الــزوج، وحرمانهــا مــن مشــاهدة ابنتيهــا القاصرتــني، وإقــدام الوالــد عــىل 
راً  تعبئــة نفــس االبنتــني بوجــه والدتهمــا، أّن تصــّرف الــزوج يشــّكل عنفــاً معنويــاً مــبِّ

إلخــراج الطفلتــني القاصرتــني مــن منــزل والدهمــا وتســليمهما إىل والدتهمــا”.

العنــف الجنــي

القــرار الصــادر عــن قــايض األمــور املســتعجلة يف املــنت رقــم 225 تاريــخ 20\98\2014، منشــور 
يف قــايض املذهــب فــؤاد يونــس، مصالــح الطفــل الفضــىل، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة 

2019، ص.216: 

2011 االعتــداء واالســتغالل  13 الصــادر عــام  التعليــق رقــم  25 مــن  الفقــرة  عّرفــت 
بالتــايل: الجنــيس 

“يشــمل االعتــداء الجنــيس واالســتغالل الجنــيس مــا يــيل:

1 - حمل أو إكراه الطفل عىل تعاطي أّي نشاط جنيس غري مشروع أو ضـاّر نفسياً؛

2 - اســتغالل األطفــال جنســياً ألغــراض تجاريــة؛

3 - اســتغالل األطفــال يف وضــع تســجيالت ســمعية أو بصريــة لحــاالت االعتــداء 
عليهــم جنســياً؛

4 - بغــاء األطفــال والعبوديــة الجنســية واالســتغالل الجنــيس يف الســفر 
والســياحة، واإلتجــار باألطفــال )داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا( وبيعهــم لألغــراض 
الجنســية والــزواج القســري. ويقــع العديــد مــن األطفــال ضحيــة اإليــذاء الجنــيس 

الــذي ال ُتســتخدم فيــه القـــوة الجـــسدية أو القيــود، ومــع ذلــك فهــو يشــّكل تعّديــاً 
عــىل ذات اآلخــر ويقــوم عــىل االســتغالل ويــؤدي إىل الصدمــة.”

ضــاً للخطــر يف حــال  وحيــث نّصــت املــاّدة 25 مــن قانــون األحــداث عــىل أّن الحــدث ُيعتــب ُمعرَّ
ضــه إلعتــداء جنــيس،  تعرُّ
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وحيــث نّصــت املــواد 503 – 510 عــىل عقوبــات الجرائــم املتعّلقــة بالعنــف الجنــيس عــىل 
القاصريــن، حيــث تشــّدد العقوبــة يف حــال اُرتكــب الجــرم عــىل قاصــر.

وقــد تعاقــب املــاّدة 503 اإلكــراه بالعنــف والتهديــد عــىل الجمــاع، حيــث ال تقــّل العقوبــة عــن 
ســبع ســنوات يف حــال لــم ُيِتــّم املعتــدى عليــه الخامســة عشــرة مــن عمــره، كمــا شــّددت املــاّدة 

504 العقوبــة يف حــال مجامعــة شــخص ال يســتطيع املقاومــة بســبب نقــص جســدي أو 
نفــيس أو بســبب مــا اســُتعمل مــن ضــروب الخــداع، وحــّدد عقوبــة ال تقــّل عــن ســبع ســنوات 

إذا كان املعتــدى عليــه لــم ُيِتــّم الخامســة عشــرة مــن عمــره.

فضــالً عــن ذلــك، تعاقــب املــاّدة 505 مــن جامــع قاصــراً دون الخامســة عشــرة مــن عمــره 
باألشــغال الشــاّقة املؤّقتــة ملــّدة ال تقــّل عــن خمــس ســنوات، وال تنقــص العقوبــة عــن ســبع 

ســنوات إذا كان القاصــر لــم ُيِتــّم الثانيــة عشــرة مــن عمــره. أّمــا يف حــال مجامعــة قاصــر 
أتــّم الخامســة عشــرة مــن عمــره ولــم ُيِتــّم الثامنــة عشــرة، فيعاَقــب الجــاين بالحبــس مــن 
شــهرين إىل ســنتني. ويف هــذه الحالــة إذا ُعقــد زواج صحيــح بينهمــا توّقفــت املالحقــة أو 
ــق تنفيــذ العقــاب املحكــوم بــه عــىل أاّل يصــدر  املحاكمــة وإذا كان صــدر حكــم بالقضيــة ُعلِّ

قــرار القــايض بالتعليــق إاّل باالســتناد إىل تقريــر يعــّده مســاعد اجتماعــي يأخــذ بعــني 
االعتبــار ظــروف القاصــر االجتماعيــة والنفســية.

وحيــث أّن املــاّدة 505 قــد فرضــت عــىل القــايض يف حــال إصــدار القــرار بوقــف املالحقــة أو 
املحاكمــة أو بتعليــق العقوبــة بســبب الــزواج أن يكّلــف املســاعد االجتماعــي تقديــم تقريــر 

لــه عــن وضــع القاصــر النفــي واالجتماعــي بعــد الــزواج وذلــك كّل ســّتة أشــهر خــالل 
مهلــة ثــالث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــراره، كمــا نّصــت عــىل أّنــه يف حــال انتهــى الــزواج 

دون ســبب مشــروع أو بســبب مرتكــب الجــرم قبــل انقضــاء مهلــة الثــالث ســنوات، تتاَبــع 
املالحقــة أو املحاكمــة أو يتاَبــع تنفيــذ العقوبــة.

كمــا عاقبــت املــاّدة 506 مجامعــة قاصــر بــني الخامســة عشــرة والثامنــة عشــرة مــن 
عمــره مــن ِقبــل أحــد أصولــه شــرعياً كان أو غــري شــرعي أو أحــد أصهــاره لجهــة األصــول 
وكّل شــخص يمــارس عليــه ســلطة شــرعية أو فعليــة أو أحــد خــدم أولئــك األشــخاص 

باألشــغال الشــاّقة ملــّدة ال تقــّل عــن خمــس ســنوات، عــىل أاّل تنقــص العقوبــة عــن ســبع 
ســنوات يف حــال كان القاصــر دون الخامســة عشــرة مــن عمــره، وعــن تســع ســنوات يف 

حــال كان القاصــر دون الثانيــة عشــرة مــن عمــره.

كمــا تعاقــب املاّدتــان 507 و509 ممارســة أعمــال منافيــة للحشــمة، وقــد شــّددت املــاّدة 
510 العقوبــة يف حــال كان املرتكــب مــن األصــول.

فضــالً عــن ذلــك، نــّص القانــون اللبنــاين عــىل إمكانيــة إســقاط حــّق الواليــة بوجــه الــويل يف 
حــاالت الســفاح ِوفقــاً للمــاّدة 490 مــن قانــون العقوبــات التــي تنــّص عــىل أّن “الســفاح بــني 

األصــول والفــروع شــرعيني كانــوا أو غــري شــرعيني أو بــني األشــّقاء والشــقيقات واألخــوة 
واألخــوات ألب أو ألم أو َمــن هــم بمنزلــة هــؤالء جميعــاً مــن األصهــرة يعاَقــب عليــه 

بالحبــس مــن شــهرين إىل ســنتني. إذا كان ألحــد املجرمــني عــىل اآلخــر ســلطة شــرعية أو 
فعليــة فالعقوبــة مــن ســنة إىل ثــالث ســنوات. يمكــن منــع املجــرم مــن حــّق الواليــة”.

وحيــث أّن جرائــم العنــف الجنــي تقتــي أخــذ طابعهــا االســتثنايئ بعــني االعتبــار، 

ألّنهــا غالبــاً ال تــرتك آثــاراً جســدية عــىل الضحيــة، وعليــه فعــىل املحكمــة بــذل جهــد 
إضــايف لتبيــان الحقيقــة مــع األخــذ بعــني االعتبــار الظــروف الخاّصــة بالطفــل وطبيعــة 

الجنــي. العنــف  جريمــة 

فمثــالً، أدانــت املحكمــة األوروّبيــة لحقــوق اإلنســان الدولــة البلغاريــة عــىل خلفيــة عــدم 
إدانتهــا معتديــن عــىل فتــاة يف الرابعــة عشــر مــن عمرهــا تحــت ذريعــة عــدم توفــر إثبــات 

لعــدم موافقــة الضحيــة، وقــد جــاء يف قــرار املحكمــة مــا يــيل: 

M.C. v. BULGARIA ]36[

“181. The Court considers that, while in practice it 
may sometimes be difficult to prove lack of consent in 
the absence of “direct” proof of rape, such as traces 
of violence or direct witnesses, the authorities must 
nevertheless explore all the facts and decide on the basis 
of an assessment of all the surrounding circumstances. 
The investigation and its conclusions must be centred on 
the issue of non-consent. 

182. That was not done in the applicant’s case. The Court 
finds that the failure of the authorities in the applicant’s 
case to investigate sufficiently the surrounding 
circumstances was the result of their putting undue 
emphasis on “direct” proof of rape. Their approach in 
the particular case was restrictive, practically elevating 
“resistance” to the status of defining element of the 
offence.

183. The authorities may also be criticised for having 
attached little weight to the particular vulnerability 
of young persons and the special psychological factors 
involved in cases concerning the rape of minors (...). 

184. Furthermore, they handled the investigation with 
significant delays (...). 

185. In sum, the Court, without expressing an opinion on 
the guilt of P. and A., finds that the investigation of the 
applicant’s case and, in particular, the approach taken 
by the investigator and the prosecutors in the case fell 
short of the requirements inherent in the States’ positive 
obligations – viewed in the light of the relevant modern 
standards in comparative and international law – to 
establish and apply effectively a criminal-law system 
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the psychiatric report ordered during the preliminary 
investigation. In addition, without explaining why, 
the domestic courts chose to attach more weight to the 
statements given by J.V., F.B., P.B. and A.B. and by the 
two witnesses from their family, thereby concluding 
that it was the applicant who had provoked J.V. to 
have sex with her. The other alleged perpetrators were 
never heard as witnesses before the courts and hence 
the applicant’s allegations that they had threatened to 
beat her and also threatened her with a knife, or that 
they might have had an interest in testifying for J.V. had 
never been examined (see paragraphs 23 and 25 above).

69.  Furthermore, no consideration was given by the 
courts to the difference in age between the applicant 
and J.V. or the obvious physical difference between 
them. The courts also failed to examine whether any 
reasons existed for the applicant to falsely accuse J.V. of 
rape.

70.  In addition, the domestic courts failed to 
demonstrate a child-sensitive approach in analysing 
the facts of the case and held against the applicant facts 
that were, in reality, consistent with a child’s possible 
reaction to a stressful event, such as not telling her 
parents. This approach was aggravated by the fact that 
no psychological evaluation was ever ordered by the 
domestic courts for the purposes of obtaining a specialist 
analysis of the applicant’s reactions from the point 
of view of her age and to determine the existence of 
possible psychological consequences of the alleged abuse 
against her.

71.  The Court thus considers that the authorities failed 
to explore the available possibilities for establishing 
all the surrounding circumstances and did not assess 
sufficiently the credibility of the witnesses who had 
themselves been accused in the case or were related to 
those accused.

punishing all forms of rape and sexual abuse. 

(...)

187. The Court thus finds that in the present case 
there has been a violation of the respondent State’s 
positive obligations under both Articles 3 and 8 of the 
Convention.” 

وهــذا مــا جــاء أيضــاً يف حكــم آخــر للمحكمــة نفســها، حيــث أدانــت دولــة رومانيــا لغيــاب 
قوانــني حمايــة األطفــال مــن االغتصــاب إذ يفــرض القانــون إثبــات عــدم موافقــة الضحيــة. 

وقــد جــاءت هــذه القضيــة بعــد اغتصــاب فتــاة يف الحاديــة عشــر مــن عمرهــا بــدون أن يــرتك 
املغتصــب أي آثــار عنــف عــىل جســدها مّمــا جعــل إثبــات عــدم املوافقــة مســتحيالً. 

M.G.C. v. Romania (no. 61495/11) ]37[

“66.  Turning to the particular facts of the applicant’s 
case, the Court notes that the Romanian authorities 
were confronted with two conflicting versions of the 
events and little direct evidence. The Court does not 
underestimate the efforts made by the investigators and 
the prosecutors in their work on the case.

67.  After the primary phase of the investigation, the 
police forwarded the case to the prosecutor’s office 
for continued investigations into rape. A few months 
later, the conclusions of a psychiatric evaluation of the 
applicant ordered by the police were made available to 
the prosecutor. The report found that the applicant had 
difficulties in foreseeing the consequences of her acts 
and, due to her young age, had insufficient discernment. 
However, based on the statements of the accused, the 
other four perpetrators and two witnesses who were 
about the same age as the applicant and were, in 
addition, related to all the perpetrators, it was assumed 
that the applicant had given her consent to the sexual 
acts and J.V. was indicted only for the crime of sexual 
intercourse with a minor.

68. The Court further observes that the domestic courts, 
more specifically the court of first instance and the court 
of final appeal, endorsed the reasoning put forward 
by the prosecutor without analysing the conclusions of 

إقرأ بهذا أإلتجاه
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obviously called for a context-sensitive assessment 
of the credibility of the statements made and for 
verification of all the surrounding circumstances. 
That could be done by questioning people known to 
the applicant and the perpetrators, such as friends, 
neighbours, teachers and others who could shed light on 
the trustworthiness of their statements or by seeking an 
opinion from a specialist psychologist. In this context, 
the authorities could also verify whether any reasons 
existed for the victim to make false accusations against 
the alleged perpetrators. However, the Court observes 
that none of the above was done at any stage of the 
investigation and trial in the current case. 

55. The Court further observes that international 
materials on the situation of people with disabilities 
point out that the rate of abuse and violence committed 
against people with disabilities is considerably higher 
than the rate for the general population. According 
to medical documents dated 15 February 2007 the 
applicant had been diagnosed with slight intellectual 
disability. In this context, the nature of the sexual 
abuse against her was such that the existence of useful 
detection and reporting mechanisms were fundamental 
to the effective implementation of the relevant criminal 
laws and to the applicant’s access to appropriate 
remedies. Indeed, the Court is of the view that failure 
to properly investigate or provide appropriate judicial 
response to complaints of sexual abuse against 
children or other vulnerable persons such as persons 
with intellectual disabilities creates a background of 
impunity which may be in breach of the State’s positive 
obligations under Article 3 of the Convention. 

56. In such circumstances, the Court considers that 
the applicant’s intellectual disability, confirmed by 
medical documents, placed her in a heightened state 
of vulnerability and required both the investigative 
authorities and the domestic courts to show increased 

72.  The Court considers that, while in practice it may 
sometimes be difficult to prove lack of consent in 
the absence of “direct” proof of rape, such as traces 
of violence or direct witnesses, the authorities must 
nevertheless explore all the facts and decide on the basis 
of an assessment of all the surrounding circumstances. 
The investigation and its conclusions must be centred 
on the issue of non-consent (see M.C. v. Bulgaria, cited 
above, § 181).

73.  That was not done in the applicant’s case. Like in 
the similar case of M.C. v. Bulgaria, cited above, the 
Court finds in the current case too that the authorities’ 
failure to investigate sufficiently the surrounding 
circumstances was the result of their having attached 
little or no weight at all to the particular vulnerability 
of young persons and the special psychological factors 
involved in cases concerning the rape of minors (ibid. § 
183).

74.  To summarise, without expressing an opinion on 
the guilt of J.V., the Court finds that the investigation 
of the applicant’s case and, in particular, the approach 
taken by the national courts, in the context of a lack of a 
consistent national practice in the field, fell short of the 
requirements inherent in the States’ positive obligations 
to apply effectively a criminal-law system punishing all 
forms of rape and sexual abuse against children.

75.  The foregoing considerations are sufficient to enable 
the Court to conclude that there has been a violation of 
the respondent State’s positive obligations under both 
Articles 3 and 8 of the Convention”. 

كمــا أدانــت املحكمــة األوروّبيــة دولــة رومانيــا للتأخــري الحاصــل يف التحقيقــات يف قضيــة 
تتعّلــق بالعنــف الجنــيس ضــّد طفلــة تعــاين مــن إعاقــة عقليــة:

I.C. v. Romania (no. 36934/08) ]38[

 “54. In similar cases the Court has already held that 
the presence of two irreconcilable versions of the facts 

إقرأ بهذا أإلتجاه
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60. In view of the above, without expressing an opinion 
on the guilt of M.C., A.C.L. and V.F., the Court finds that 
the investigation of the applicant’s case fell short of the 
requirements inherent in the States’ positive obligations to 
apply effectively a criminal-law system punishing all forms 
of rape and sexual abuse. 61. The foregoing considerations 
are sufficient to enable the Court to conclude that there 
has been a violation of the respondent State’s positive 
obligations under Article 3 of the Convention. In view of this 
conclusion, the Court also holds that no separate issue arises 
under Article 8 of the Convention.”

كذلــك األمــر يف حكــم صــادر ضــّد الدولــة الرتكيــة:

G.U. v. Turkey (no. 16143/10) ]39[

“79.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les 
autorités compétentes n’ont pas usé de toutes les possibilités 
qui s’offraient à elles pour établir les circonstances des actes 
dont il s’agit.

80.  Enfin, la Cour note que la procédure a connu des retards 
considérables. Alors que la cour d’assises avait ordonné 
la réalisation des tests relatifs à la puissance sexuelle de 
l’accusé dès la première audience, le 18 novembre 2002, 
le rapport définitif n’a été établi que le 18 octobre 2006 et 
versé aux débats lors de l’audience du 27 décembre 2006. Il 
a fallu ainsi attendre plus de quatre ans pour la réalisation 
de ces tests. De surcroît, l’examen du pourvoi en cassation a 
duré environ quatre ans et demi, circonstance qui a conduit 
à la prescription du chef d’agression sexuelle.

81.  En somme, sans exprimer d’avis sur la culpabilité de 
M.S., la Cour estime que la procédure menée en l’espèce, 
et en particulier la démarche adoptée par la cour d’assises, 
ne sont pas de nature à satisfaire aux exigences inhérentes 
aux obligations positives de l’État tenant à l’adoption de 
dispositions pénales et à leur application effective.

82.  Partant, la Cour conclut à la violation des articles 3 et 8 
de la Convention.“ 

diligence in analysing the applicant’s statements. 
Moreover, particular attention should have been also 
focused on analysing the validity of the applicant’s 
consent to the sexual acts in the light of her intellectual 
capacity. However, it appears that none of the personal 
circumstances of the applicant, such as her age and her 
mental and physical development or the circumstances 
in which the incident took place – at night, in cold 
weather, as well as the number of men who took part 
in it – were considered by the prosecutors or the judges 
deciding on this case. 

57. The conclusions drawn by the prosecutor and the 
domestic courts appear to have been based only on the 
statements given by the alleged perpetrators, taken 
together with the fact that the applicant’s body showed 
no signs of violence and that she had not called for help 
or immediately told her girlfriends about the alleged 
abuse. (...) 

58. In view of the above elements, the Court considers 
that the authorities put undue emphasis on the absence 
of proof of resistance from the applicant and they failed 
to take a context-sensitive approach in the current case. 
The authorities’ conduct was aggravated by the fact that 
no psychological evaluation was ever ordered by the 
domestic courts for the purposes of obtaining a specialist 
analysis of the applicant’s reactions from the point of 
view of her age. At the same time, the extensive medical 
evidence of the trauma suffered by the applicant 
following the incident at issue was not considered by the 
authorities at all.

59. Lastly, the Government claimed, among other 
arguments, that the applicant had given conflicting 
statements to the authorities. However, the Court 
notes that in the statements she gave throughout 
the investigation and trial, the applicant had merely 
clarified her initial statement, given immediately after 
the incident. (...)

إقرأ بهذا أإلتجاه
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عشــرة مــن عمــره ولــو بقصــد إعطائــه للتبّنــي لقــاء مقابــل مــايل أو أّي نفــع آخــر، 
عوقــب بالحبــس مــن ســنة إىل ثــالث ســنوات وبالغرامــة مــن خمســة ماليــني إىل 

عشــرين مليــون لــرية لبنانيــة”.

ُيعاَقــب بالعقوبــة ذاتهــا:

1 - كّل َمــن حمــل أو حــاول أن يحمــل والــَدي قاصــر أو أحدهمــا، أو األب أو األّم 
لولــد غــري شــرعي معــرَتف بــه منهمــا أو مــن أحدهمــا أو كّل َمــن لــه ســلطة واليــة أو 

وصايــة للتخــيّل عــن القاصــر لقــاء مبالــغ ماليــة أو أّيــة منفعــة أخــرى.

2 - كّل مــن حمــل أو حــاول أن يحمــل بأّيــة وســيلة مباِشــرة أو غــري مباِشــرة والــَدي 
طفــل ُولــد أو قــد يولــد عــىل التعّهــد بالتخــيّل عــن الطفــل أو التعاقــد للتخــيّل عنــه، 

وكّل َمــن يحــوز هــذا التعّهــد أو يســتعمله أو يحــاول اســتعماله.

3 - كّل َمــن يحمــل أو يحــاول أن يحمــل أّي شــخص آخــر عــىل اإلنجــاب بصــورة 
شــرعية أو ال، بقصــد بيــع املولــود.

4 - كّل َمــن أقــدم أو حــاول أن يقــّدم وســاطته لقــاء بــدل مــايل أو أّي نفــع آخــر، 
بغيــة الحصــول عــىل طفــل أو تبّنيــه.

ــق العقوبــة عــىل التحريــض يف ســائر الحــاالت املذكــورة أعــاله بمعــزل عــن  ُتطبَّ
النتيجــة التــي يــؤول إليهــا.

أّمــا املــاّدة 501 فنّصــت عــىل مــا يــيل:”إّن األب واألّم اللَذيــن يــرتكان يف حالــة احتيــاج ولدهمــا 
الشــرعي أو غــري الشــرعي أو ولــداً تبّنيــاه ســواء رفضــا تنفيــذ موجــب اإلعالــة الــذي يقــع عــىل 

عاتقهمــا أو أهمــال الحصــول عــىل الوســائل التــي تمّكنهمــا مــن قضائــه يعاَقبــان بالحبــس مــع 
التشــغيل ثالثــة أشــهر عــىل األكــرث وبغرامــة ال تتجــاوز املائتــي ألــف لــرية”.

كما عاقبت املاّدة 618 من قانون العقوبات َمن دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إىل 
التسّول بالحبس من سّتة أشهر إىل سنتني وبغرامة ترتاوح بني الحّد األدىن لألجور وضعفه.

وقــد تنــاول قانــون العمــل املنــع عــن االســتغالل االقتصــادي للحــدث يف مــواّده وتحديــداً 
./24/ /23/ /22/

العنــف املتــأيّت مــن البيئــة األســرية

ضــاً للخطــر إذا ُوجــد  تنــّص املــاّدة 25 مــن قانــون حمايــة األحــداث عــىل أّن الحــدث ُيعتــَب معرَّ
يف بيئــة تعّرضــه لالســتغالل أو تهــّدد صّحتــه أو ســالمته أو أخالقــه أو ظــروف تربيتــه.

وبالتــايل، ُتعتــَب البيئــة غــري الســليمة لتنشــئة الطفــل وتربيتــه مصــدراً للخطــر تجاهــه، وهــذا 
مــا كّرســه اجتهــاد قضــاة األحــداث بشــكل دقيــق.

ُيراَجــع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث عــن 
الرئيــس فــوزي خميــس، يف تاريــخ 14-07-2008:

“وحيــث إّن البيئــة التــي تهــّدد أخــالق الحــدث هــي تلــك التــي أفقدتهــا عبوديتهــا 

اإلهمــال

اعتــبت لجنــة حقــوق الطفــل أّن اإلهمــال أو املعاملــة املنطويــة عــىل اإلهمــال هــي شــكل مــن 
أشــكال العنــف، حيــث نّصــت الفقــرة 20 مــن التعليــق رقــم 13 الصــادر عــام 2011 عــىل مــا يــيل:

 “اإلهمــال أو املعاملــة املنطويــة عــىل إهمــال. ُيقصــد باإلهمــال عــدم تلبيــة 
احتياجــات الطفــل البدنيــة والنفســية أو عــدم حمايتــه مــن الخطــر أو عــدم 

الحصــول عــىل الخدمــات الطّبيــة أو تســجيل الــوالدة أو غــري ذلــك مــن الخدمــات 
عندمــا تكــون لــدى املســؤولني عــن رعايــة الطفـــل الوســـائل واملعــارف والفــرص التــي 

تكفــل لهــم الحصــول عليهــا ويشــمل اإلهمــال مــا يــيل:

)أ( اإلهمــال البــدين: عــدم حمايــة الطفــل مــن الضــرر ألســباب منهــا عــدم املراقبــة، 
أو عــدم تزويــد الطفــل بالضروريــات األساســية ومنهــا الغــذاء الــكايف واملــأوى 

وامللبــس والرعايــة الطّبيــة األساســية؛

)ب( اإلهمــال النفــيس أو العاطفــي: ومنــه عــدم إبــداء أّي دعــم عاطفــي أو 
اإلحاطـــة بالحــّب، وعــدم االهتمــام مطلقــاً بالطفــل، وعــدم “حضــور مقّدمــي 

الرعايــة نفســانياً” إذ ال ينتبهــون إىل العالمــات واإلشــارات الصــادرة عــن الطفــل، 
والتعــّرض لعنــف العشــري، وإدمــان املخـــّدرات أو الكحــول؛

)ج( إهمــال صّحــة الطفــل البدنيــة أو العقليــة: الحرمــان مــن الرعايــة الطّبيــة 
األساســية؛

)د( اإلهمــال عــىل الصعيــد التعليمــي: عــدم االمتثــال للقوانــني التــي ُتلــِزم مقّدمــي 
الرعايــة بضمــان حصــول أطفالهــم عــىل التعليــم بالحضــور إىل املــدارس أو بوســيلة 

أخرى؛

)ه( التخــيّل عــن األطفــال: ممارســة تثــري قلقــاً كبــرياً ويمكــن أن تؤّثــر يف األطفــال 
أكــرث مــن غريهــم، وبخاّصــة األطفــال املولــودون خــارج نطــاق الــزواج واألطفــال 

ذوي اإلعاقــة يف بعــض املجتمعــات”.

داً  كمــا وأشــارت املــاّدة 25 مــن قانــون حمايــة األحــداث إىل أّن الحــدث ُيعتــَب مهــدَّ
يف حــال ُوجــد متســّوالً أو مشــّرداً، ويف يف حــال ُوجــد يف بيئــة تهــّدد صّحتــه أو 

ســالمته أو أخالقــه أو ظــروف تربيتــه، وهــو مــا ُيعتــَب نتيجــة لإلهمــال، 

وقــد نّصــت املــاّدة 498 مــن قانــون العقوبــات عــىل أّن “َمــن طــرح أو ســيَّب ولــداً 
دون الســابعة مــن عمــره أو أّي شــخص آخــر ال يملــك حمايــة نفســه بســبب حالــة 
جســدية أو نفســية عوقــب بالحبــس مــن ثالثــة أشــهر إىل ســنة. إذا ُطــرح الولــد أو 

العاجــز أو ُســيِّب يف مــكان قفــر كان العقــاب مــن ســنة إىل ثــالث ســنوات”.

كذلــك املــاّدة 500 مــن قانــون العقوبــات نّصــت عــىل “إذا كان املجــرم أحــد أصــول 
الولــد أو العاجــز أو أحــد األشــخاص املُولــني حراســته أو مراقبتــه أو معالجتــه أو 

دت العقوبــة عــىل نحــو مــا نّصــت عليــه املــاّدة 257. تربيتــه ُشــدِّ

كّل مــن تخــىّل أو حــاول التخــيّل لفــرتة مؤّقتــة أو دائمــة عــن قاصــر دون الثامنــة 

ملحة عن اإلطار القانوين يف لبنان



8081

[2000] 2 FLR 334 [2000] 2 FLR 334 Court of Appeal. Dame 
Elizabeth Butler-Sloss P, Thorpe and Waller LJJ. Date19 
June 2000

On an application for interim contact, when the 
allegations of domestic violence had not yet been 
adjudicated on, the court should give particular 
consideration to the likely risk of harm to the child, 
whether physical or emotional, if contact were granted or 
refused. The court should ensure, as far as possible, that 
any risk of harm to the child was minimised and that the 
safety of the child and the residential parent was secured 
before, during and after any such contact. Family judges 
and magistrates needed to have a heightened awareness 
of the existence and consequences for children of 
exposure to domestic violence between their parents or 
other partners. (…) In cases of proved domestic violence, 
the court had to weigh the seriousness of the domestic 
violence, the risks involved and the impact on the child 
against the positive factors, if any, of contact. The ability 
of the offending parent to recognise his past conduct, 
to be aware of the need to change and to make genuine 
efforts to do so would be likely to be an important 
consideration when performing that balancing exercise.

يف وجــوب منــع الخطــر الحــايل واملســتقبيل

ال يقتصــر موجــب حمايــة الطفــل عــىل األحــوال التــي يكــون فيهــا الحــدث يف حالــة خطــر 
حــايل وفعــيل، إّنمــا تمتــّد إىل الخطــر االحتمــايل أو الوشــيك إذا توّفــرت الدالئــل عــىل احتمــال 

وقــوع هــذا الضــرر ووفقــاً للظــروف املحيطــة بالوضــع العائــيل لــكّل قضيــة، كمــا ُيعَتــّد 

املســتقبل]40[. بالخطــر 

ُيراَجع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس فــوزي 
خميــس، يف تاريــخ 3/03/2008 حــول الضــرر االحتمــايل أو املســتقبيل:

“حيــث أّن وجــود القاصَريــن مــع والدهمــا الــذي يعــاين مــن اضطرابــات نفســية حــاّدة 
وســلوكيات مخالفــة للقانــون مــن شــأنه أن يعّرضهمــا للخطــر”.

كمــا أّنــه ال ُيفــرَتض بالخطــر أن يكــون ناجمــاً عــن عمــل صــارخ، بــل يمكــن االعتــداد 
بــأّي خطــر مــن شــأنه أن يوّلــد آثــاراً ضــاّرة عــىل الطفــل.

لألهــواء الرخيصــة واملفاســد كّل حــّق يف أن تكــون البيئــة الطبيعيــة واملالئمــة 
لتنشــئة القاصــر عــىل روح املثــل العليــا واألخــالق الفاضلــة يف جــّو مــن االســعادة 

يــة  واملحّبــة والتفاهــم واالحــرتام املتبــاَدل والكرامــة ونبــل التســامح وســمّو الحرِّ
املســؤولة املدِركــة وإبــاء املســاواة واإلخــاء والســلم والالعنــف والالعدائيــة والصــدق 

مــع الــذات واآلخريــن والفعــل الشــهم الراقــي الرصــني،

وحيــث إّن ظــروف الرتبيــة التــي تهــّدد القاصــر هــي املتأّتيــة غالبــاً عــن مشــاكل زوجيــة 
أو أســرية أو خالفــه والتــي مــن شــأنها أن تجعــل الحــدث أســري االضطرابــات 
والتــأّزم واملشــاكل، وهــو الــذي يّتخــذ مــن محيطــه مثــالً لــه مــا ينعكــس عــىل 

ســلوكياته مــن تدهــور ســلبي وعــىل ذهنــه تشويشــاً وعــىل نفســه ضغوطــاً تحبــط 
عزيمتــه وتخنــق شــعلة الطمــوح يف قلبــه لشــعوره بأّنــه مختلــف عــن األوالد يف 

مثــل ســّنه الذيــن ينعمــون بجــّو عائــيل يحتضــن قدراتهــم ويعــّزز ثقتهــم بأنفســهم 
ويحّســن فهمهــم وتوجيههــم وتربيتهــم، فالقاصــر بســبب عــدم نضجــه بحاجــة 

إىل رعايــة خاّصــة وتوجيــه دائــم وجــّو مــن االســتقرار واالنســجام والتفاهــم واملحّبــة 
والشــعور بالفخــر النتمائــه إىل أســرة يعتــّز بقيمهــا ومثلهــا الراقيــة، ال أن يخجــل 

مــن بيئــة ُتغرقــه يف أتــون املشــاكل والتعقيــدات والال-اســتقرار”.

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــريوت الناظــر يف قضايــا األحــداث 
الرئيــس فــوزي خميــس، يف تاريــخ 21/11/2007:

وحيــث أّن مفهــوم “البيئــة التــي تعّرضــه لالســتغالل أو تهــّدد صّحتــه أو ســالمته 
أو أخالقــه أو ظــروف تربيتــه” الــواردة يف املــاّدة 25 مــن قانــون 422/2002 هــو 
ــع يف كّل مــّرة  مفهــوم واســع ومطَلــق مــن ناحيــة أوىل، يخضــع للتأويــل املوسَّ

تكــون الظــروف املحيطــة بنشــأة القاصــر واملؤّثــرة عــىل مســار حياتــه تنعكــس ســلباً 
عــىل تطــّور نمــّوه الجســدي والنفــيس والعقــيل واالجتماعــي والعائــيل وســواه وهــو 

مفهــوم نســبي مــن ناحيــة ثانيــة يرتبــط بوضــع كّل قاصــر عــىل حــدة.

وحيــث أّن أّي تعــّرض تعّســفي وغــري قانــوين لحيــاة القاصــر الخاّصــة، وأّن أّي 
تصــّرف ينــّم عــن ســوء يف املعاملــة أو إهمــال يف الرتبيــة، كّلهــا أمــور تنــدرج ضمــن 

املفهــوم الواســع النطــاق املحــّدد يف املــاّدة 25 وتوجــب بالتــايل إخضــاع الحــدث ألحــكام 
البــاب الثالــث مــن القانــون رقــم 422/2002 بعــد التثّبــت مــن واقعــة وجــود الخطــر”.

فضــالً عــن ذلــك، أشــارت املمارســات الفضــىل إىل أّنــه يقتــي أخــذ اإلدالءات بالعنــف 
األســري بــني الزوجــني عــىل محمــل الجــّد وتقييــم مــدى تأثريهــا عــىل البيئــة األســرية 

وقيــاس الضــرر النفــي الــذي قــد تنتجــه عــىل الطفــل، بغــّض النظــر مــا إذا كان الطفــل 
معّرضــاً بشــكل مباشــر للعنــف.

ُيراَجــع:

England and Wales Court of Appeals (2000). 

RE L (CONTACT: DOMESTIC VIOLENCE); RE V (CONTACT: 
DOMESTIC VIOLENCE); RE M (CONTACT: DOMESTIC 
VIOLENCE); RE H (CONTACT: DOMESTIC VIOLENCE) 

إقرأ بهذا أإلتجاه
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وال بــّد مــن تأكيــد أّن الدولــة تتحّمــل مســؤولية مباِشــرة عــن التقصــري يف واجباتهــا يف حمايــة 
املصلحــة الفضــىل لألطفــال. وهــذا مــا جــاء صراحــة يف حكــم ضــّد اململكــة املّتحــدة، حيــث 
اعتــبت املحكمــة أّن فشــل إدارة الخدمــات االجتماعيــة يف حمايــة األطفــال مــن العنــف 

داخــل املنــزل يشــّكل خرقــاً لحقوقهــم.

E. and Others v. the United Kingdom (no. 33218/96) ]41[ 

Press release issued by the registrar of the court 
(Excerpts): 

Three sisters and their brother were for many years 
abused physically (all four children) and sexually (the 
girls) by their mother’s boyfriend, including after his 
conviction for assaulting two of the girls, when he came 
back to live with the family, in breach of his probation 
conditions. The man forced the children, among other 
things, to hit each other with chains and whips in 
front of and sometimes with him. The girls all suffered 
severe post-traumatic stress disorder and the boy had 
personality problems as a result. 

The Court found that social services had failed to protect 
the children, in violation of Article 3 (prohibition of 
inhuman or degrading treatment) of the Convention, 
and that there had been no effective remedy, in 
violation of Article 13 (right to an effective remedy) of 
the Convention. 

كذلــك األمــر بالنســبة إىل قضيــة ُرفعــت ضــّد فرنســا:

Association Innocence en Danger v. France and Association 

Enfance et Partage v. France ]42[ 

Press release issued by the registrar of the court (Excerpts): 

“This case concerned the death in 2009 of an eight-
year-old girl as a result of abuse by her parents. The 
applications were lodged by two French child protection 
associations. Both associations complained in particular 
that the French authorities had failed to protect the 
child from parental abuse. The first applicant also 
complained about the need to establish the existence of 
gross negligence in order to engage the State’s liability 
for the malfunctioning of the justice system. 

ُيراَجع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث، الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 25-09-2008:

“وحيث ال ُيفرَتض يف مطلق األحوال أن يكون الخطر الداهم حاالً فعالً ونتيجة 
إذ يمكن أن تمتّد حماية الحدث الضحية للخطر إذا كان ثّمة دالالت أكيدة عن 
تعّرضه الوشيك للخطر األكيد بالنظر لظروف الرتبية وإساءة املعاملة ومجمل 

السلوكيات غري األخالقية التي يعيش يف ظّلها إذ تكون العجلة سبباً لوقاية 
الحدث من الخطر الداهم واألكيد حصوله ِوفقاً للمجرى الطبيعي لألمور، وال 
يكفي بالخطر االفرتايض، إّنما ُيعَتّد ومن قبيل الوقاية بالخطر املستقبل األكيد 

ية املراَقبة بحّق الحدث إذا اقتضت  إذ يمكن يف هذه املرحلة اّتخاذ تدبري الحرِّ
مصلحته الفضىل ذلك بما يؤّمن حقوقه كاّفة، ذلك أّن حماية الحدث املعرَّض 

للخطر تشتمل بالضرورة عىل وقايته من أّي ضرر أّياً كان شكله ومصدره”.

ُيراَجع:

الحكــم الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 25-02-2009:

“وحيــث ال يتعــنّي أن يتــأىّت الخطــر دومــاً عــن عمــل إيجابــي أو امتنــاع ســلبي صارَخــنْي 
يف إســاءة املعاملــة أو العنــف أو اإليــذاء أو االعتــداء أو االســتغالل أو اإلهمــال 

أو املعاملــة املنطويــة عــىل إهمــال للحــدث إّنمــا ُيعَتــّد بالخطــر الناجــم عــن تفاقــم 
املشــاكل الزوجيــة وانعكاســها ســلباً عــىل املصالــح الفضــىل للحــدث بــل وتقويــض 

وتهديــد تلــك املصالــح بصــورة جّديــة وأكيــدة وانتقــاص حقــوق الحــدث املكرَّســة يف 
اّتفاقيــة حقــوق الطفــل عــىل نحــو مــا تــّم تعليلــه أعــاله،

د للحــدث أن يحّقــق نتيجتــه الضــاّرة دائمــاً ليجعــل  وحيــث ال ُيفــرَتض بالخطــر املهــدِّ
الحــدث ضحيــة، كمــا ليــس بالضــرورة أن ينجــم الخطــر دومــاً عــن اقــرتاف جــرم 

جــزايئ بحــّق الحــدث إّنمــا ُيعَتــّد بــأّي فعــل أو امتنــاع عــن عمــل وإن انــدرج يف إطــار 
الجــرم أو شــبه الجــرم املــدين وكان مــن شــأنه أن ُيلِحــق أّي ضــرر بالحــدث أّيــاً كان 

شــكله أو ينتقــص أّيــاً مــن حقوقــه أو يناقــض مصلحتــه الفضــىل،

وحيــث ُيســتَدّل مــن نــّص البنــد 1 مــن املــاّدة 9 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل عــىل أّن 
مجــّرد انفصــال الوالَديــن قــد يفــيض لتعريــض الطفــل للخطــر مــا يســتدعي تدّخــل 

قــايض األحــداث الّتخــاذ القــرار الحمــايئ وتحديــد محــّل إقامــة الطفــل بمــا يؤّمــن 
مصالحــه الفضــىل”.

يف مســؤولية الدولــة عــن العنــف املمــاَرس عــىل األطفــال

إضافــة إىل املســؤولية الجزائيــة الخاّصــة باألفــراد، وتبعــات العنــف املمــاَرس عــىل األطفــال 
لناحيــة تمّتــع الوالديــن بحقــوق الواليــة والحضانــة واملشــاهدة، فقــد أرىس اجتهــاد املحكمــة 

األوروّبيــة لحقــوق اإلنســان مســؤولية الدولــة يف حمايــة األطفــال.
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ُيراَجــع:

الرئيــس فــوزي خميــس، حمايــة األحــداث املعّرضــني للخطــر يف ضــوء القانــون واالجتهــاد يف 
لبنــان، 2009. ص. 66:

“هــذه املحكمــة ال تؤّيــد اللجــوء إىل هــذا الخيــار الــذي يّتســم بالعنــف والتدابــري 
ــذة أصــالً يف قضايــا األحــداث تفعيــالً ألحــكام املــاّدة 2  الزجريــة والقهريــة غــري املحبَّ

مــن القانــون رقــم 422/2002 ومِلــا ُيفــيض إليــه العنــف والقســوة والقهــر يف التنفيــذ 
ال ســيَّما يف ظــّل عــدم وجــود شــرطة متخّصصــة يف قضايــا األحــداث مــن تعريــض 
الحــدث للخطــر تحــت اســم القانــون وإجراءاتــه القهريــة، وهــذا مــا يؤّكــد وجــوب 
توســيع وتعميــق الحــوار االجتماعــي واإلحاطــة بظــروف الحــدث بصــورة شــمولية 

َخــذ لصالــح الحــدث إذ بذلــك االقتنــاع واملنطــق  ودقيقــة إلقنــاع املعنيــني بالتدبــري املتَّ
ــذ التدبــري برويــة وبهــدوء ووفقــاً للقانــون ويحّقــق الغايــة املرتجــاة منــه دون  ينفَّ

اللجــوء الســتعمال العنــف غــري املجــدي أصــالً”.

كمــا ُيرجــى مراجعــة اجتهــاد املحكمــة األوروّبيــة لحقــوق اإلنســان: 

ففي قضية يف 2019 ضّد دولة روسيا ]43[، اّدعت املّدعية بأّنها تعّرضت لصدمة نفسية من 
جّراء مشاهدتها حادثة اعتقال والدها بعنف من ِقبل الشرطة عندما كانت يف التاسعة 

من عمرها. وقالت مقّدمة الطلب إّن االعتقال وقع بالقرب من مدرستها ولذلك كان عىل 
السلطات توّقع احتمالية حضورها. كما زعمت أّن التحقيق السابق للتحقيق يف الحادث 

كان سطحياً وغري كاٍف. والحظت املحكمة أّن ضّباط إنفاذ القانون، الذين يجب أن يكونوا 
عىل دراية جّيدة بأّن املّدعية )وهي طفلة( كانت يف موقع العملية، إاّل أّنهم لم يأخذوا 
يف االعتبار مصالحها عندما قاموا بتخطيط وتنفيذ عملّيتهم ضّد والدها، مّما أّدى إىل 

تعريضها ملشهد عنف. وقد أّثر ذلك بشّدة عليها، ألّنها عانت بشكل خاّص من اضطراب 
عصبي واضطراب ما بعد الصدمة لعّدة سنوات عقب ذلك مباشرة. وقد اعتبت املحكمة أّن 

املّدعية التي شهدت مثل هذا الحادث العنيف قد تعّرضت إىل سوء معاملة وقد تقاعست 
السلطات عن منع حصولها، مّما يشّكل انتهاكاً لاللتزامات املفروضة عىل الدولة بموجب 

املاّدة 3 )حظر املعاملة الالإنسانية أو املهينة( من االّتفاقية.

A v. Russia, No. 37735/09, ECHR 2019

“55.  In respect of children, who are particularly 
vulnerable, the measures applied by the State to protect 
them against acts of violence falling within the scope 
of Articles 3 and 8 should be effective and include 
reasonable steps to prevent ill-treatment of which the 
authorities had, or ought to have had, knowledge and 
effective deterrence against such serious breaches of 
personal integrity. Such measures must be aimed at 
ensuring respect for human dignity and protecting the 
best interests of the child (see Söderman v. Sweden [GC], 
no. 5786/08, § 81, ECHR 2013).

The Court decided to examine the first complaint 
under Article 3 (prohibition of torture and inhuman 
or degrading treatment) of the Convention, finding 
that the dispute concerned the question whether the 
domestic authorities should have detected the ill-
treatment and protected the child from those acts which 
had ultimately led to her death. In the present case, it 
held that there had been a violation of Article 3, finding 
that the system in place had failed to protect the child 
from the severe abuse by her parents which had led to 
her death. The Court noted in particular that the “report 
of suspected ill-treatment” sent by a headteacher in 
2008 had triggered the State’s positive obligation to 
carry out investigations. It concluded that the measures 
taken by the authorities between the time of that report 
and the child’s death had not been sufficient to protect 
the child from severe abuse by her parents.”

يف وجــوب حظــر كاّفــة أشــكال العنــف يف تنفيــذ القــرارات املتعّلقــة باألطفــال

كمــا أشــرنا ســابقاً، إّن مبــدأ مصلحــة الطفــل الفضــىل هــو مبــدأ ملــِزم ويشــّكل قاعــدة آمــرة 
مــن قواعــد النظــام العــاّم التــي ال يجــوز مخالفتهــا.

وحيــث أّن مصالــح الطفــل الفضــىل تتضّمــن بشــكل ال لبــس فيــه عــدم تعريــض الطفــل ألّي 
عنــف أو أذى،

وحيــث أّن تنفيــذ القــرارات املتعّلقــة بالقاصريــن بشــكل جــربي مــن شــأنه أن يــؤّدي إىل 
ضــرر كبــري عــىل الطفــل، ال ســيَّما لناحيــة دخــول املنــزل األســري عنــوة والتعامــل مــع 

القاصــر أو أحــد والديــه بشــدة، 

وحيــث أّن نــزع الطفــل بالعنــف مــن أحــد الوالديــن مــن شــأنه أن يســّبب ضــرراً نفســياً عليــه،

ّــا كان قانــون حمايــة األحــداث )422/2002( قــد أّكــد وجــوب التعامــل مــع األطفــال برأفــة  ومل
وإنســانية، ووضــع إجــراءات اســتثنائية تناســب تطّورهــم الذهنــي والبــدين،

وعليــه يقتــيض التعامــل مــع إجــراءات تنفيــذ األحــكام عــىل نفــس املســتوى مــن الوعــي والدّقــة 
لحمايــة مصلحــة الطفــل النفســية.

وحيــث أّن تنفيــذ القــرارات القضائيــة يبقــى رهنــاً بمالءمتهــا للنظــام العــاّم، وحيــث أّن 
مصلحــة الطفــل الفضــىل ُتعتــَب ركنــاً أساســياً مــن أركان النظــام العــاّم،

عليه، يقتيض استبعاد تطبيق املاّدة 845 التي تتيح استعمال القوة ودخول املنزل من أجل 
تسليم ولد قاصر، وذلك ملخالفتها املاّدة 3 من اّتفاقية حقوق الطفل التي تنّص عىل وجوب 
إعمال مبدأ مصالح الطفل الفضىل، واملاّدة 19 التي تحظر كاّفة أشكال العنف عىل األطفال.

ث
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affected by the police operation at her home and by her 
father’s arrest (see paragraph 29 above). The Court also 
considers that the fact that the police operation took 
place in the early morning and involved special officers 
wearing masks, who were seen by Mrs Gutsanova and 
her two daughters, served to heighten the feelings of 
fear and anxiety experienced by these three applicants, 
to the extent that the treatment to which they were 
subjected exceeded the threshold of severity required 
for Article 3 of the Convention to apply. The Court 
therefore considers that these three applicants were 
subjected to degrading treatment.”

(…)

67.  The interests of the applicant, who was nine years 
old at the time, were not taken into consideration 
at any stage in the planning and carrying out of the 
authorities’ operation against her father. The law-
enforcement officers paid no heed to her presence, 
of which they were well aware, proceeding with the 
operation and exposing her to a scene of violence 
against her father in the absence of any resistance on 
his part. This very severely affected the applicant and, 
in the Court’s view, amounted to a failure on the part 
of the authorities to prevent her ill-treatment (see 
paragraph 55 above).”

68.  There has therefore been a violation of the State’s 
positive substantive obligation under Article 3 of the 
Convention.

وهذا ما كانت قد أّكدته املحكمة يف قضية أخرى ضّد دولة بلغاريا: 

Gutsanovi v. Bulgaria, no. 34529/10, § 132, ECHR 2013

“134. As regards the psychological effects of the police 
operation on the applicants, the Court observes that 
police operations which entail intervention in the home 
and the arrest of suspects inevitably arouse negative 
emotions in the persons targeted. However, in the 
present case, there is concrete, undisputed evidence that 
Mrs Gutsanova and her two minor daughters were very 
severely affected by the events. Mrs Gutsanova consulted 
a psychiatrist on two occasions complaining of insomnia 
and acute anxiety and was prescribed tranquillisers (see 
paragraph 31 above). The two girls were also examined 
by a psychiatrist who observed that, when recalling 
the events, they reacted by crying or displaying acute 
anxiety (see paragraph 30 above). Mrs Gutsanova stated 
that her younger daughter, B., had started stammering 
again (see paragraph 28 above). As for S., the couple’s 
elder daughter, the statements by her aunt and her 
schoolteacher indicated that she had been deeply 

إقرأ بهذا أإلتجاه

يف وجوب تقييم مصلحة الطفل اآلنية واملستقبلية وتطّوره ونمّوه 4

حيث أّن لألطفال حقوق خاّصة بهم، وال سيَّما الحّق يف الوصول إىل املوارد املناسبة لتأمني 
نمّوهم، وهو ناتج من كونهم فئة عمرية يف طور التطّور لالنتقال إىل مرحلة الرشد،

وحيــث أّن تحقيــق نمــّو الطفــل الســليم يتطّلــب تأمــني ســّلة مــن الحقــوق التــي نّصــت عليهــا 
اّتفاقيــة حقــوق الطفــل، كمــا يقتــيض تقييــم هــذه الحقــوق ملــا ســتوفّره مــن مصلحــة آنيــة 

للطفــل ولكــن أيضــاً مصلحــة مســتقبلية،

وبذلــك، فــإّن تحديــد وتقييــم ماهيــة الحقــوق التــي يحتاجهــا الطفــل وهــو يف طــور نمــّوه 
يقتــيض أن يشــّكل نقطــة االنطــالق لتحديــد مصالــح الطفــل الفضــىل، وبالتــايل يقتــيض إيــالء 

األهميــة الالزمــة لتأمــني املــوارد والظــروف املؤاتيــة لتحقيــق نمــّو األطفــال بشــكل ســليم،

وقــد كّرســت املــاّدة 6 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل حــّق كّل طفــل يف الحيــاة، كمــا نّصــت عــىل 
وجــوب أن تكفــل الــدول األطــراف “إىل أقــىص حــّد ممكــن بقــاء الطفــل ونمــّوه”.

د مصالــح الطفــل الفضــىل بشــكل يراعــي تطــّور الطفــل ونمــّوه يف بيئــة  وبشــكل عــاّم، تحــدَّ
ســليمة تعــّزز فيــه الصفــات اإليجابيــة والحســنة، وإّن تطبيــق مبــدأ مصالــح الطفــل الفضــىل 

ال يعنــي فقــط حمايــة الطفــل مــن املخاطــر، وإّنمــا أيضــاً منحــه حقوقــاً وضمانــات إضافيــة 
تؤّمــن نشــأته وتطــّوره الســليم ليصبــح كائنــاً فاعــالً يف املجتمــع.

وبذلــك، وبمــا أّن الطفولــة يف تطــّور دائــم، يقتــيض تحديــد حاجــات الطفــل للنمــّو ِوفقــاً 
لســّنه وظروفــه:

التعليــق العــام رقــم 15 )2013( عــىل حــّق الطفــل يف التمّتــع بأعــىل مســتوى صّحــي يمكــن 
بلوغــه )املــاّدة 20(:

“الطفولــة فــرتة نمــّو مســتمّر مــن الــوالدة إىل نهايــة الســنة األوىل وتــدوم إىل ســّن 
مــا قبــل االلتحــاق باملدرســة وحّتــى ســّن املراهقــة. ولــكّل مرحلــة مــن هــذه املراحــل 
أهّميتهــا ألّنهــا تشــهد تغــرّيات هاّمــة يف النمــّو الجســدي أو النفــيس أو العاطفــي 
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املواد وإساءة استعمالها، والحمية، ومعلومات مناسبة عن العالقات الجنسية 
واإلنجاب، ومخاطر الحمل املبكر، وتوّقي اإليدز والعدوى بفريوسه، واألمراض 

املنقولة جنسياً. ويحّق للمراهقني املصابني باختالالت نفسية - اجتماعية أن يتلّقوا 
العالج والرعاية يف مجتمعاتهم املحّلية التي يعيشون فيها، قدر اإلمكان. ومتى 
كان لزاماً اإليداع يف مشفى أو يف مدرسة داخلية، وجب تقييم مصالح الطفل 

الفضىل قبل اّتخاذ قرار، عىل أن ُتحرتم آراؤه. وتصُدق االعتبارات نفسها عىل 
األطفال األصغر سّناً. وقد تكون صّحة الطفل وإمكانات عالجه جزءاً من تقييم 
مصالحه الفضىل وتحديدها عندما يتعّلق األمر بأنواع أخرى من القرارات املهّمة 

)مثل منح رخصة اإلقامة لدواع إنسانية(”.

كمــا أّكــد التعليــق رقــم 12 عــىل أهميــة إيــالء رأي األطفــال اإلهتمــام الواجــب يف مــا يتعّلــق 
بالقــرارات الصحيــة. حيــث أّكــدت الفقــرة 101 مــن التعليــق أنــه: 

“ويتعــنّي عــىل الــدول األطــراف أن تضــع قوانــني أو أنظمــة لضمــان وصــول األطفــال 
إىل املشــورة الطّبيــة الســريرية واملشــورة بــدون موافقــة الوالديــن، بصــرف النظــر عــن 

ســّن الطفــل، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــاً لســالمة الطفــل أو رفاهــه. فقــد يحتــاج 
األطفــال إىل الوصــول إىل هــذه الخدمــات، عــىل ســبيل املثــال، عندمــا يتعّرضــون 

إىل العنــف أو اإلســاءة يف املنــزل، أو عندمــا يحتاجــون إىل التثقيــف أو الخدمــات يف 
مجــال الصّحــة اإلنجابيــة، أو يف حالــة النــزاع بــني اآلبــاء والطفــل عــىل الوصــول إىل 
الخدمــات الصّحيــة. وُيعــّد الحــّق يف املشــورة واإلرشــاد متمّيــًزا عــن الحــّق يف إعطــاء 

املوافقــة الطّبيــة وال ينبغــي إخضاعــه ألّي حــّد فيمــا يتعّلــق بالســن”.

وقــد أّكــدت لجنــة حقــوق الطفــل أّن حقــوق الطفــل يف صّحتــه، وال ســيَّما حّقــه يف اّتخــاذ 
القــرارات املتعّلقــة بصّحتــه، ينبغــي أن تتطــّور وتــزداد وفقــاً لنمــّوه وســّنه، كذلــك األمــر 

بالنســبة إىل حصولــه عــىل املعلومــات الضروريــة الّتخــاذ هــذه القــرارات. جــاء يف التعليــق 
رقــم 15 )2013( مــا يــيل:

“24 - ويشــمل حــّق الطفــل يف الصّحــة مجموعــة مــن الحّريــات والحقــوق. فأّمــا 
الحّريــات، التــي تتزايــد أهّميتهــا بتنامــي قــدرات الطفــل ونضجــه، فتشــمل حــّق 

الفــرد يف التحّكــم يف صّحتــه وجســده، بمــا يف ذلــك الحّريــة الجنســية واإلنجابيــة 
يف األخــذ بخيــارات مســؤولة. وأّمــا الحقــوق فتشــمل إمكانيــة الوصــول إىل طائفــة 

مــن املرافــق والســلع والخدمــات، والظــروف التــي تتيــح تكافــؤ الفــرص لجميــع 
األطفــال يف التمّتــع بأعــىل مســتوى صّحــي يمكــن بلوغــه.

)...(

31 - وينبغــي أن ُتتــاح للطفــل، وفقــاً لتطــّور قدراتــه، إمكانيــة الحصــول عــىل 
خدمــات املشــورة والتوجيــه بتكّتــم ودون اشــرتاط موافقــة األب أو الــويص القانــوين، 

حيثمــا يــرى املهنيــون العاملــون مــع الطفــل أّن ذلــك يحّقــق مصالحــه الفضــىل. 
وينبغــي أن توضــح الــدول اإلجــراءات التشــريعية التــي تحــّدد الجهــة املناســبة مــن 

مقّدمــي الرعايــة لألطفــال، دون تدّخــل اآلبــاء أو األوصيــاء القانونيــني، الذيــن 
يمكنهــم املوافقــة باســم الطفــل أو مســاعدته عــىل املوافقــة بحســب ســّنه ومســتوى 
نضجــه. وينبغــي أن تســتعرض الــدول وتبحــث مســألة الســماح للطفــل باملوافقــة 

أو االجتماعــي، ويف التوّقعــات واملعايــري. ومراحــل نمــّو الطفــل تراكميــة وتؤّثــر كّل 
واحــدة فيمــا يليهــا، األمــر الــذي ينعكــس عــىل صّحــة الطفــل وقدراتــه واملخاطــر 

املحدقــة بــه والفــرص املتاحــة لــه”.

يف هــذا اإلطــار، لقــد نّصــت اّتفاقيــة حقــوق الطفــل عــىل سلســلة مــن الحقــوق التــي يقتــيض 
األخــذ بهــا لتأمــني نمــّو األطفــال الســليم، نذكــر منهــا عــىل ســبيل املثــال ال الحصــر:

الحــّق يف الصّحــة

كّرســت املــاّدة 24 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل حّقــه يف التمّتــع بأعــىل مســتوى صّحــي يمكــن 
بلوغــه وبحّقــه يف مرافــق عــالج األمــراض وإعــادة التأهيــل الصّحــي.

وقــد عّرفــت لجنــة حقــوق الطفــل يف التعليــق رقــم 15 هــذا املفهــوم: 

“23 - يراعــي مفهــوم “أعــىل مســتوى صّحــي يمكــن بلوغــه” ظــروف الطفــل 
البيولوجيــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة األّوليــة وكذلــك املــوارد املتاحــة 

للدولــة، مضافــاً إليهــا املــوارد التــي تقّدمهــا مصــادر أخــرى، بمــا فيهــا املنّظمــات غــري 
الحكوميــة واملجتمــع الــدويل والقطــاع الخــاّص.

)...(

25 - يحــّق لألطفــال التمّتــع بخدمــات صّحيــة جّيــدة، تشــمل خدمــات الوقايــة 
واإلرشــاد والعــالج والتأهيــل والعنايــة الراميــة إىل التخفيــف مــن األلــم. فعــىل 
املســتوى األول، يجــب أن ُتتــاح هــذه الخدمــات بكّميــة ونوعيــة كافيتــني، وأن 

تكــون عمليــة وميســورة ويف متنــاول جميــع شــرائح األطفــال، ومقبولــة للجميــع. 
وال ينبغــي أن يوّفــر نظــام الرعايــة الصّحيــة الدعــم الصّحــي فحســب، بــل ينبغــي 

أيضــاً أن يحيــل إىل الســلطات املعنيــة املعلومــات عــن حــاالت الظلــم وانتهــاك 
الحقــوق. وينبغــي أن ُتتــاح الرعايــة أيضــاً بمســتوييها الثــاين والثالــث، قــدر 

اإلمــكان، بتوفــري نظــم إحالــة عمليــة تربــط بــني املجتمعــات املحّليــة واألســر عــىل 
جميــع أصعــدة نظــام الصّحــة”.

كمــا جــاء يف التعليــق رقــم 14 الصــادر عــام 2012 يف الفقــرة 77 منــه مــا يــيل: 

“ُيعــّد حــّق الطفــل يف الصّحــة )املــاّدة 24( وحالتــه الصّحيــة أمريــن أساســيني يف 
تقييــم مصالحــه الفضــىل. لكــن، متــى ُوجــد أكــرث مــن عــالج ممكــن لحالــة صّحيــة أو 

ــدة، وجبــت املوازنــة بــني جميــع العالجــات املمكنــة  كانــت نتيجــة العــالج غــري مؤكَّ
وجميــع املخاطــر واآلثــار الجانبيــة املمكنــة، ويتعــني إيــالء آراء الطفــل االعتبــار 

الواجــب حســب عمــره ونضجــه. وينبغــي إمــداد األطفــال يف هــذا الصــدد بمعلومــات 
كافيــة ومناســبة يك يســتوعبوا الوضــع وكّل الجوانــب املتعّلقــة بمصالحهــم، وأن 

ُيســمح لهــم، إن أمكــن، بإبــداء موافقتهــم عــن علــم.

78 - ففيما يتعّلق بصحة املراهقني، عىل سبيل املثال، قالت اللجنة إّن الدول 
األطراف ملَزمة بأن توّفر للمراهقني، داخل املدرسة وخارجها، معلومات كافية 

أساسية لصّحتهم ونمّوهم يك يتسّنى لهم االختيار بني أشكال شّتى من السلوك 
الصّحي. وينبغي أن تشمل معلوماٍت عن تعاطي التبغ والكحول وغريهما من 

أ
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وحيــث أّن الفقــرة 2 مــن املــاّدة 24 قــد أّكــدت أّن الحــّق يف الصّحــة يشــمل توفــري األغذيــة 
الكافيــة، وميــاه الشــرب النقيــة، واّتخــاذ تدابــري للتصــّدي ألخطــار التلــّوث البيئــي املحــيّل.

راجــع التعليــق 15:

“49 - ينبغــي أن تّتخــذ الــدول تدابــري للتصــّدي ألخطــار التلــّوث البيئــي املحــيّل 
ومخاطــره عــىل صّحــة الطفــل يف جميــع األوســاط. ويشــّكل كّل مــن الســكن 

املالئــم، الــذي يشــمل أدوات الطهــي غــري الخطــرة، والبيئــة الخاليــة مــن الدخــان، 
والتهويــة املناســبة، واإلدارة الفّعالــة للنفايــات وتصريــف القمامــة مــن األحيــاء 
الســكنية ومحيطهــا املباشــر، وإزالــة العفــن وغــريه مــن املــواّد الســامة، ونظافــة 

األســرة، شــروطاً جوهريــة لتنشــئة ونمــاء صحيــني. وينبغــي أن تنّظــم الــدول 
وترصــد األثــر البيئــي الناجــم عــن أنشــطة األعمــال، والــذي يمكــن أن يقــّوض 

حــّق الطفــل يف الصّحــة واألمــن الغــذايئ والحصــول عــىل ميــاه الشــرب املأمونــة 
وخدمــات الصــرف الصّحــي”.

وعليــه فمــن الثابــت أّن حــّق الطفــل يف الصّحــة ينبغــي أن يكــون معيــاراً أساســياً يف تحديــد 
مصالــح الطفــل الفضــىل، وهــذا مــا أّكدتــه أيضــاً لجنــة حقــوق الطفــل يف التعليــق رقــم 15:

“12 - ُتلــِزم الفقــرة 1 مــن املــاّدة 3 مــن االّتفاقيــة مؤّسســات الرعايــة االجتماعيــة 
العاّمــة الخاّصــة واملحاكــم والســلطات اإلداريــة والهيئــات التشــريعية بــأن تكفــل 
تقييــم مصالــح الطفــل الفضــىل وإيالءهــا االعتبــار الواجــب يف املقــام األول يف كّل 

اإلجــراءات التــي تخــّص األطفــال. ويجــب مراعــاة هــذا املبــدأ يف جميــع القــرارات 
التــي ُتتَّخــذ يف مجــال الصّحــة وتخــّص الطفــل كفــرد أو األطفــال كفئــة. وينبغــي 

أن تســتند املصالــح الفضــىل لــكّل طفــل إىل احتياجاتــه البدنيــة والعاطفيــة 
واالجتماعيــة والتعليميــة، وإىل ِســّنه وجنســه وعالقتــه بأبويــه ومقّدمــي الرعايــة 
إليــه، وأســرته وخلفيتــه االجتماعيــة، وبعــد االســتماع إىل رأيــه وفقــاً للمــاّدة 12 

مــن االّتفاقيــة.

13 - وتحــّث اللجنــة الــدول عــىل وضــع مصالــح الطفــل الفضــىل يف صميــم جميــع 
القــرارات املتعّلقــة بصّحتــه ونمائــه، بمــا يف ذلــك تخصيــص املــوارد الالزمــة، ووضــع 
دات األساســية لصّحــة الطفــل.  وتنفيــذ السياســات والتدّخــالت التــي تؤّثــر يف املحــدِّ

فينبغــي، عــىل ســبيل املثــال، أن تــؤّدي مصالــح الطفــل الفضــىل األدوار التاليــة:

)أ( توجيــه الخيــارات العالجيــة بمــا يتجــاوز االعتبــارات االقتصاديــة، حيثمــا 
أمكــن ذلــك؛

)ب( املســاعدة عــىل حــل املشــاكل املتعّلقــة بتضــارب املصالــح بــني اآلبــاء 
والعاملــني يف مجــال الصّحــة؛

)ج( التأثــري يف وضــع السياســات لتنظيــم اإلجــراءات التــي تعــوق املحيــط املــاّدي 
والبيئــة االجتماعيــة اللذيــن يعيــش فيهمــا الطفــل وينمــو ويتطــّور”.

عــىل عالجــات وتدّخــالت طّبيــة معّينــة دون طلــب إذن أحــد الوالديــن أو مقــّدم 
الرعايــة أو الــويص، مثــل اختبــار فــريوس نقــص املناعــة البشــرية والحصــول عــىل 

خدمــات الصّحــة الجنســية واإلنجابيــة، بمــا يف ذلــك التثقيــف والتوجيــه يف مجــال 
الصّحــة الجنســية ووســائل منــع الحمــل واإلجهــاض اآلمــن”.

وجــاء يف التعليــق العــام رقــم 4 )2003( عــىل صّحــة املراهقــني ونمّوهــم يف إطــار اّتفاقيــة 
حقــوق الطفــل:

“25 - وينبغــي أن ُيمنــح املراهقــون فرصــة للتعبــري عــن آرائهــم بحّريــة قبــل أن 
ُيبــدي اآلبــاء موافقتهــم عليهــا. وينبغــي أن يــوىل االعتبــار الواجــب لهــذه اآلراء، 

وفقــاً للمــاّدة 12 مــن االّتفاقيــة. ولكّنــه إذا كان املراهــق عــىل قــدٍر كاٍف مــن النضــج، 
فيجــب الحصــول عــىل موافقتــه العليمــة باألمــر، بينمــا يجــري إخطــار األبويــن، إذا 

كان ذلــك “ملصلحــة الطفــل الفضــىل” )املـــادة 3(”.

كمــا تعــرتف اللجنــة، يف التعليــق رقــم 15، بــأّن حــّق الطفــل يف الصّحــة مرتبــط بشــكل وثيــق 
يف تأمــني حــّق األّم يف الصّحــة:

دات الرئيســية لصّحــة الطفــل وتغذيتــه ونمائــه إعمــال حــّق  “18 - ومــن بــني املحــدِّ

األّم يف الصّحــة]45-44[ ودور اآلبــاء وغريهــم مــن مقّدمــي الرعايــة. فكثــري مــن وفيــات 
الرّضــع يحــدث خــالل الفــرتة التاليــة للــوالدة، ولــه صلــة بســوء صّحــة األم قبــل 

الحمــل وخاللــه وُبعيــد الوضــع، وبممارســات الرضاعــة الطبيعيــة غــري املثــىل. 
وتتأّثــر صّحــة الطفــل تأّثــراً شــديداً بســلوك اآلبــاء وغريهــم مــن األقربــاء البالغــني 

إزاء الصّحــة ومــا يرتبــط بهــا”.

وقــد كــّرس التعليــق رقــم 4 املتعّلــق بصحــة املراهقــني اهتمامــاً خاّصــاً بوصــول املراهقــات إىل 
املعلومــات والخدمــات الصّحيــة الجنســية واإلنجابيــة، وال ســيَّما تلــك املتعّلقــة بالحمــل 

ومخاطــر الــزواج املبكــر:

ــن املراهقــات مــن الوصــول إىل املعلومــات املتعّلقــة باآلثــار  “24 - وينبغــي أن تتمكَّ
ــرة، كمــا ينبغــي أن ُتتــاح للحوامــل  الســلبية للــزواج املبكــر والحمــل يف ســنٍّ مبكِّ

منهــّن إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات الصّحيــة التــي ُتراعــي خصائصهــّن املمّيــزة 
وحقوقهــّن. وينبغــي للــدول األطــراف أن تّتخــذ تدابــري لخفــض معــّدل اعتــالل 

ووفــاة األّمهــات املراهقــات، ال ســيَّما يف الحــاالت التــي ُتعــزى إىل الحمــل يف ســنٍّ 
ــرة وممارســات اإلجهــاض غــري املأمونــة ولدعــم األّمهــات املراهقــات واآلبــاء  مبكِّ

املراهقــني يف النهــوض بمســؤولياتهم الوالديــة. وقــد تتعــّرض األّمهــات الصغــريات، 
خاّصــة يف األوســاط التــي يعوزهــا الدعــم لالكتئــاب والقلــق، مّمــا يؤّثــر ســلباً عــىل 

قدرتهــّن عــىل رعايــة أطفالهــّن. وتحــثُّ اللجنــة الــدول األطــراف عــىل القيــام بمــا 
يــيل: )أ( تطويــر وتنفيــذ برامــج تكفــل الوصــول إىل الخدمــات الصّحيــة الجنســية 

واإلنجابيــة، بمــا فيهــا تنظيــم األســرة، ووســائل منــع الحمــل، وخدمــات اإلجهــاض 
املأمــون حيُثمــا يكــون اإلجهــاض غــري مخالــٍف للقانــون، وتوفــري الرعايــة الشــاملة 
املالئمــة واإلرشــاد يف حــاالت الــوالدة؛ و)ب( تعزيــز املواقــف اإليجابيــة والداعمــة 

تجــاه تحّمــل املســؤولية الوالديــة يف ســّن املراهقــة، لألّمهــات واآلبــاء؛ و)ج( وضــع 
سياســات عاّمــة إيجابيــة لكفالــة التثقيــف املســتمرِّ لألّمهــات املراهقــات”.
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)ب( تشــجيع تطويــر شــّتى أشــكال التعليــم الثانــوي، ســواء العــاّم أو املهنــي، 
وتوفريهــا وإتاحتهــا لجميــع األطفــال، واّتخــاذ التدابــري املناســبة مثــل إدخــال 

مّجانيــة التعليــم وتقديــم املســاعدة املاليــة عنــد الحاجــة إليهــا،

)ج( جعــل التعليــم العــايل، بشــّتى الوســائل املناســبة، متاحــاً للجميــع عــىل 
أســاس القــدرات،

)د( جعــل املعلومــات واملبــادئ اإلرشــادية الرتبويــة واملهنيــة متوّفــرة لجميــع 
األطفــال وفــى متناولهــم،

)ه( اّتخــاذ تدابــري لتشــجيع الحضــور املنتظــم يف املــدارس والتقليــل مــن 
معــّدالت تــرك الدراســة.

2. تّتخــذ الــدول األطــراف كاّفــة التدابــري املناســبة لضمــان إدارة النظــام يف املــدارس 
عــىل نحــو يتمــى مــع كرامــة الطفــل اإلنســانية ويتوافــق مــع هــذه االّتفاقيــة.

3. تقــوم الــدول األطــراف يف هــذه االّتفاقيــة بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الــدويل 
يف األمــور املتعّلقــة بالتعليــم، وبخاّصــة بهــدف اإلســهام يف القضــاء عــىل الجهــل 

واألّميــة يف جميــع أنحــاء العالــم وتيســري الوصــول إىل املعرفــة العلميــة والتقنيــة 
وإىل وســائل التعليــم الحديثــة. وتراعــى بصفــة خاّصــة احتياجــات البلــدان الناميــة 

يف هــذا الصــدد”.

كمــا وضعــت املــاّدة 29 املبــادئ األساســية للتعليــم، بحيــث اعتــرت أنــه ينبغــي أن يكــون 
هــًا نحــو: تعليــم الطفــل موجَّ

)أ( تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إىل أقــىص 
إمكاناتهــا.

مــة يف  )ب( تنميــة احــرتام حقــوق اإلنســان والحّريــات األساســية واملبــادئ املكرَّ
ميثــاق األمــم املّتحــدة.

)ج( تنميــة احــرتام ذوي الطفــل وهويتــه الثقافيــة ولغتــه وقيمــه الخاّصــة، 
والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش فيــه الطفــل والبلــد الــذي نشــأ فيــه يف األصــل، 

والحضــارات املختلفــة عــن حضارتــه.

)د( إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر املســؤولية يف مجتمــع حــّر، بــروح مــن التفاهــم 
والســلم والتســامح واملســاواة بــني الجنســني والصداقــة بــني جميــع الشــعوب 

والجماعــات اإلثنيــة والوطنيــة والدينيــة واألشــخاص الذيــن ينتمــون إىل الســّكان 
األصليــني.

)هـــ( تنميــة احــرتام البيئــة الطبيعيــة.

وقــد أّكــد التعليــق رقــم 14 الصــادر عــام 2012 يف الفقــرة 79 االرتبــاط الوثيــق بــن 
مصالــح الطفــل الفضــى وحّقــه يف التعليــم، حيــث نــّص عــى مــا يــي:

“مــن مصالــح الطفــل الفضــىل تلّقيــه تعليمــاً جيــداً، بمــا يف ذلــك التعليــم قبــل 
املــدريس، والتعليــم غــري الرســمي والرســمي ومــا يّتصــل بهمــا مــن أنشــطة، مّجانــاً. 

وقــد كــّرس اجتهــاد قضــاة األحــداث أهّميــة حــّق الطفــل يف الصّحــة، حيــث اّتخــذ القضــاة 
قــرارات آيلــة إىل مراقبــة صّحــة الطفــل وتأكيــد اســتحصاله عــىل العــالج الســليم، نذكــر منهــا: 

الحكــم الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 03-11-2008:

“وحيــث أّن تأمــني حــّق الحــدث يف التمّتــع بأعــىل مســتوى صّحــي يمكــن بلوغــه 
يســتتبع بالضــرورة تأمــني الوســائل الالزمــة لإلســتفادة مــن هــذا الحــّق األســايس 

والجوهــري وأوىل هــذه الوســائل البديهيــة تســتلزم تأمــني حّقــه باالستشــفاء 
واملعالجــة عندمــا تســتدعي الحاجــة الصّحيــة ذلــك ال ســيَّما لناحيــة اللقاحــات 

الضروريــة الّتقــاء األمــراض والعالجــات الالزمــة للحــاالت الصّحيــة املســتجّدة أو 
للحــوادث الطارئــة وعليــه يقتــيض إلــزام املســتدعى ضــّده والــد القاصَريــن بتأمــني 

بوليصَتــْي تأمــني الستشــفاء ولَديــه القاصَريــن وعــىل أن تكــون هاتــان البوليصتــني مــع 
الوالــد عندمــا يكــون القاصَريــن عنــده ويف عهــدة الوالــدة عندمــا يكونــا عندهــا”.

الحكــم الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 21-1-2009:

“وحيــث بالنظــر ملــرض الســّكري الــذي يعــاين منــه القاصــر والــذي يهــّدد بشــكل 
جــّدي وخطــري ســالمته الصّحيــة وحمايــة لــه مــن هــذا الخطــر األكيــد واملحــدق 
وتأكيــداً عــىل مصلحتــه الفضــىل وســنداً ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن املــاّدة 41، 

معطوفــة عــىل املــاّدة 29 مــن القانــون رقــم 422/2002 يقتــيض إلــزام القاصــر أن 
يجــري كّل أســبوعني وعــىل نفقــة والدتــه فحصــاً لنســبة الســّكري يف دّمــه لــدى 

طبيــب متخّصــص يف مــرض الســّكري لــدى األطفــال ويــوَدع نتيجــة الفحــص املذكــور 
قلــم هــذه املحكمــة مــع اقرتاحــات الطبيــب املعالــج يف حــال وجودهــا، وكمــا إلــزام 

القاصــر وعــىل نفقــة والدتــه بــأن يجــري كل ثالثــة أشــهر فحصــاً لتخزيــن الســّكر 
ويــودع نتيجتــه قلــم هــذه املحكمــة.

وحيــث يقتــيض ســنداً للمــاّدة 27 مــن قانــون رقــم 422/2002 إلــزام والــد القاصــر 
باعتبــاره املســؤول عــن ابنــه تقديــم )...( الئحــة بأدويــة عــالج الســّكري التــي يأخذهــا 

القاصــر مــع تحديــد أوقــات أخذهــا ومــن هــو املســؤول عــن إعطائــه إّياهــا والســهر عــىل 
حســن تربيتــه ومراقبتــه كونــه بالنظــر ملــرض الســّكر الــذي يعــاين منــه بحاجــة لعنايــة 

خاّصــة ومتناهيــة ومتاَبعــة دقيقــة لناحيــة الغــذاء والحميــة والرياضــة والتقّيــد 
بإرشــادات الطبيــب املتخّصــص وبمواقيــت إعطائــه الــدواء، كّل ذلــك اســتصواباً 

ملصلحتــه الفضــىل”.

حــّق الطفــل يف التعليــم

كّرســت املــاّدة 28 مــن االّتفاقيــة الحــّق يف التعليــم، حيــث نّصــت عــى:

“1. تعــرتف الــدول األطــراف بحــّق الطفــل يف التعليــم، وتحقيقــاً لإلعمــال الكامــل 
لهــذا الحــّق تدريجيــاً وعــىل أســاس تكافــؤ الفــرص، تقــوم بوجــه خــاّص بمــا يــيل:

)أ( جعــل التعليــم االبتــدايئ إلزاميــاً ومتاحــاً مّجانــاً للجميــع،

ب
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مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل ويف نــّص الفقــرة األوىل مــن املــاّدة 27 مــن القانــون رقــم 
422\2002 ذلــك أّن حــّق تعليــم القاصــر ســواء يف املرحلــة اإللزاميــة أو مــا بعدهــا 

عــىل أهّميتــه القصــوى يســلتزم بالضــرورة أن يكــون مــكان وجــود املدرســة قريبــاً 
مــن مــكان ســكن القاصَريــن مــع حارســتهما والدتهمــا الجتنــاب هــدر الوقــت يف 

االنتقــال إىل مدرســة بعيــدة دون طائــل ودون مــا يفعــل دور التعليــم يف تنميــة 
شــخصية القاصَريــن ومواهبهمــا عــىل اعتبــار أّن مشــّقة االنتقــال ومــا يتــأىّت عنهــا 

مــن حرمــان لهمــا مــن وقــت كاف للراحــة وللنــوم وللدراســة بشــكل متــوازن تجعــل 
مــن ظــروف توجيــه تربيتهمــا مــن ِقبــل والدهمــا عــىل هــذا النحــو االســتئثاري يف 

التعّمــد بإبعادهمــا عــن مــكان منــزل والدتهمــا حارســتهما وتكبيدهمــا املشــّقات 
التــي ُذكــرت أعــاله كّل ذلــك يناقــض مصالــح القاصَريــن الفضــىل ويعّرضهمــا 

للخطــر بمفهــوم البنــد 1 مــن املــاّدة 25 مــن القانــون رقــم 422\2002 معطــوف عــىل 
البنــد )1( مــن املــاّدة 19 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل مــا يجعــل املحكمــة الحاضــرة 

مختّصــة الّتخــاذ التدابــري التــي تقتضيهــا مصلحتهمــا الفضــىل”.

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 21-1-2009:

ــل وشــامل حــول  “وحيــث يقتــيض تكليــف مندوبــة األحــداث إعــداد تقريــر مفصَّ
الوضــع االجتماعــي والــدرايس والســلويك والصّحــي والنفــيس والرتبــوي للقاصَريــن 

مــع تخويلهــا حــّق االســتماع للمســؤولني عنهمــا يف املــدارس ولــكّل مــن يفيدهــا 
حــول وضعهمــا مــع وجــوب إبــراز نســخ عــن عالماتهمــا املدرســية وتقييــم 

املســؤولني عنهمــا يف املدرســة لســلوكهما ولحســن تصّرفهمــا، كّل ذلــك يف ضــوء 
املصلحــة الفضــىل للقاصَريــن؛

 )...(

وحيــث يقتــيض ســنداً للمــاّدة 27 مــن قانــون رقــم 422/2002 إلــزام والــد القاصــر 
باعتبــاره املســؤول عــن ابنــه أن يــبز لهــذه املحكمــة العالمــات املدرســة إلبنــه وتقييــم 

األســاتذة املســؤولني عنــه لســلوكه وألدائــه”.

ُيراَجــع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 18-03-2009:

“وحيــث عــىل املحاكــم يف جميــع اإلجــراءات التــي تتعّلــق باألحــداث أن تــويل 
االعتبــار األّول ملصالــح الطفــل الفضــىل ســنداً ألحــكام البنــد 1 مــن املــاّدة 3 مــن 

اّتفاقيــة حقــوق الطفــل.

وحيــث بمقتــىض أحــكام البنــد 1 مــن املــاّدة 18 معطــوف عــىل أحــكام البنــد 2 مــن 
املــاّدة 27 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل يتحّمــل الوالــدان مســؤوليات مشــرتكة عــن 

تربيــة الطفــل ونمــّوه وتكــون مصالحــه الفضــىل موضــع اهتمامهمــا األســايس.

وحيــث تكفــل الــدول األطــراف كّل التدابــري املناســبة لكفالــة تحصيــل نفقــة الطفــل 

ويجــب أن تراعــي جميــع التدابــري واإلجــراءات املتعّلقــة بطفــل بعينــه أو مجموعــة 
مــن األطفــال بذاتهــا مصالــح الطفــل أو األطفــال الفضــىل يف مجــال التعليــم. 
ولرتويــج التعليــم، أو التعليــم األفضــل جــودة، يلــزم أن يتوّفــر لــدى الــدول 

بــون  األطــراف معّلمــون وغريهــم مــن املهنيــني العاملــني يف شــّتى الســياقات مدرَّ
تدريبــاً جّيــداً، وبيئــة مالئمــة لألطفــال، وأســاليب تعليــم وتعّلــم مناســبة؛ 

ويجــب أن تراعــي أيضــاً كــون التعليــم ليــس اســتثماراً يف املســتقبل فحســب، بــل 
فرصــة أيضــاً ملزاولــة أنشــطة بهيجــة، والحظــوة باالحــرتام، واملشــاركة، وتحقيــق 

الطموحــات. ومــن مصالــح األطفــال الفضــىل اســتيفاء ذلــك الشــرط واالرتقــاء 
بمســؤولياتهم يك يتخّطــوا العقبــات املرتّتبــة عــىل جميــع أشــكال االســتضعاف 

التــي قــد يعانونهــا”.

وحيــث أّن املــاّدة 10 مــن الدســتور اللبنــاين قــد كّرســت حــّق التعليــم، كمــا وجــاء يف املــاّدة 26 
مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان الــذي التــزم بــه لبنــان أّن:

ــر التعليــم مّجانــاً، عــىل األقــّل يف مرحلتيــه  لــكّل شــخص حــٌق يف التعليــم. ويجــب أن ُيوَفّ
االبتدائيــة واألساســية. ويكــون التعليــم االبتــدايئ إلزاميــاً. ويكــون التعليــم الفّنــي واملهنــي 

متاحــاّ للعمــوم. ويكــون التعليــم العــايل ُمتاحــاً للجميــع تبًعــا لكفاءتهــم.

يجــب أن يســتهدف التعليــُم التنميــَة الكاملــَة لشــخصية اإلنســان وتعزيــز احــرتام حقــوق 
ز التفاهــَم والتســامَح والصداقــَة بــني  اإلنســان والحّريــات األساســية. كمــا يجــب أن يعــِزّ

جميــع األمــم وجميــع الفئــات العنصريــة أو الدينيــة، وأن يؤيِّــد األنشــطَة التــي تضطلــع بهــا 
األمــم املّتحــدة لحفــظ الســالم.

كذلــك، صــادق لبنــان عــىل اّتفاقيــات دوليــة مختلفــة يف هــذا املجــال، ومنهــا اّتفاقيــة مكافحــة 
التمييــز يف مجــال التعليــم )1964(، واالّتفاقيــة املتعّلقــة بالقضــاء عــىل جميــع أشــكال 

التمييــز ضــّد املــرأة يف املــاّدة 10، واّتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 138 والتــي تحــّدد الحــّد 
األدىن لســّن االســتخدام.

كمــا وأّن لبنــان قــد أقــّر سلســلة مــن القوانــني التــي تنّظــم حــّق التعليــم، ومنهــا املرســوم 
االشــرتاعي رقــم 134/1959 والــذي أقــّر مجانيــة التعليــم، والقانــون رقــم 686/1998 الــذي 

أقــّر إلزاميــة التعليــم االبتــدايئ ومجانيتــه.

وقــد كــّرس اجتهــاد قضــاة األحــداث حــّق الطفــل يف التعليــم مــن خــالل إيالئــه أهّميــة خاّصــة 
يف قــرارات الحمايــة، ووضعــه ضمــن األولويــات يف حمايــة الطفــل ومصالحــه الفضــىل.

ُيراَجــع: 

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 14-07-2008:

“وحيــث إّن مجــّرد تســجيل القاصريــن يف مدرســة تبعــد مســافة ســاعات يوميــاً 
ذهابــاً وإيابــاً عــن مــكان منــزل والدتهمــا املنــاط بهــا أمــر حراســتهما بموجــب قــرار 
املحكمــة االســتئنافية املارونيــة تاريــخ 2007-05-29، ال يجعــل املســتدعى ضــّده 
والدهمــا قــد نّفــذ املوجــب القانــوين واألخالقــي املكــرَّس يف نــّص املاّدتــني 28 و29 
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مــن ظــروف توجيــه تربيتهمــا مــن ِقبــل والدهمــا عــىل هــذا النحــو االســتئثاري يف 
التعّمــد بإبعادهمــا عــن مــكان منــزل والدتهمــا حارســتهما وتكبيدهمــا املشــّقات 

الــذي ُذكــرت أعــاله كّل ذلــك يناقــض مصالــح القاصَريــن الفضــىل ويعّرضهمــا 
للخطــر بمفهــوم البنــد 1 مــن املــاّدة 25 مــن القانــون رقــم 422 / 2002 معطــوف 

عــىل البنــد 1 مــن املــاّدة 19 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل مــا يجعــل املحكمــة الحاضــرة 
مختّصــة الّتخــاذ التدابــري التــي تقتضيهــا مصلحتهمــا الفضــىل”.

كمــا كــّرس التعليــق رقــم 12 الصــادر عــام 2009 يف الفقــرات 105 و106 و107 منــه حــّق 
الطفــل يف االســتماع إليــه داخــل التعليــم: 

“105 - ُيعــّد احــرتام حــّق الطفــل يف االســتماع إليــه داخــل التعليــم أمــراً أساســياً 
إلعمــال الحــّق يف التعليــم. وتالحــظ اللجنــة بقلــق اســتمرار التســّلط، والتمييــز، 

وعــدم االحــرتام والعنــف الــذي يمّيــز واقــع العديــد مــن املــدارس والفصــول 
الدراســية. ذلــك أّن هــذه البيئــات غــري مؤاتيــة لألطفــال مــن أجــل التعبــري عــن 

آرائهــم وإيالئهــا االعتبــار الواجــب.

106 - وتــويص اللجنــة بــأن تّتخــذ الــدول األطــراف إجــراًء مــن أجــل إتاحــة الفــرص 
لألطفــال بغيــة التعبــري عــن آرائهــم وإيــالء االعتبــار الواجــب لتلــك اآلراء يف مــا 

التاليــة. بالقضايــا  يتعّلــق 

107 - يف جميــع البيئــات التعليميــة، بمــا فيهــا البامــج التثقيفيــة يف الســنوات 
األوىل، ينبغــي تعزيــز الــدور اإليجابــي لألطفــال يف بيئــة تعّلــم تشــاركية. ويجــب أن 
يراعــي التدريــس والتعّلــم ظــروف عيــش األطفــال وآفاقهــم. ولهــذا الســبب، يتعــني 

عــىل ســلطات التعليــم أن تــدرج آراء األطفــال وآبائهــم يف التخطيــط للمناهــج 
الدراســية والبامــج الدراســية”.

الحــّق يف اللعــب واللهــو

ُتعتــب اّتفاقيــة حقــوق الطفــل االّتفاقيــة األوىل التــي تكــّرس الحــّق يف اللعــب واللهــو، حيــث 
جــاءت املــاّدة 31 لتنــّص عــىل مــا يــيل:

املــاّدة 31:

1. تعــرتف الــدول األطــراف بحــّق الطفــل يف الراحــة ووقــت الفــراغ، ومزاولــة 
األلعــاب وأنشــطة االســتجمام املناســبة لســّنه واملشــاركة بحّريــة يف الحيــاة 

الثقافيــة ويف الفنــون.

2. تحــرتم الــدول األطــراف وتعــّزز حــّق الطفــل يف املشــاركة الكاملــة يف الحيــاة 
الثقافيــة والفنيــة وتشــّجع عــىل توفــري فــرص مالئمــة ومتســاوية للنشــاط الثقــايف 

والفنــي واالســتجمامي وأنشــطة أوقــات الفــراغ.

وقــد أّكــدت لجنــة حقــوق الطفــل يف “التعليــق رقــم 17 )2013( بشــأن حــّق الطفــل 
يف الراحــة ووقــت الفــراغ ومزاولــة األلعــاب وأنـــشطة االســتجمام واملشــاركة يف 

الحيــاة الثقافيــة ويف الفنــون” أّهميــة إعمــال هــذا الحــّق كجــزء مــن مصالــح الطفــل 
الفضــىل لكونــه مرتبطــاً بصّحتهــم ورفاهّيتهــم ونمّوهــم:

مــن الوالديــن أو مــن األشــخاص اآلخريــن املســؤولية ماليــاً عنــه ســنداً للبنــد 4 مــن 
املــاّدة 27 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل.

وحيــث أّن حــّق التعليــم هــو حــّق دســتوري يف لبنــان مكــرَّس بنــّص املــاّدة 10 مــن 
ْ املاّدتــني 28 و29 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل. الدســتور كمــا هــو مكــرَّس أيضــاً بنــيصَّ

وحيــث وانســجاماً وتكامــالً مــع اّتفاقيــة حقــوق الطفــل جــاء نــّص املــاّدة 29 مــن 
القانــون رقــم 422/2002 ومفــاده أّنــه يف جميــع الحــاالت الســابق ذكرهــا يف 

الباَبــنْي الثــاين والثالــث وأّيــاً كان التدبــري املفــروض عــىل الحــدث، يبقــى والــدا هــذا 
األخــري، وَمــن كان غريهمــا ملزمــاً بالنفقــة تجاهــه، مســؤولني عــن تأديتهــا، ويكــون 

للقــايض الــذي فــرض التدبــري، بعــد أن يســتمع إىل الشــخص املعنــي، أن يقــّرر مــا 
رة وقــراره ال يقبــل أّي  يجــب عليــه تأديتــه مــن نفقــة لتغطيــة تكاليــف التدابــري املقــرَّ
ــذ وفقــاً لألصــول املرعّيــة يف قضايــا النفقــة بمــا  طريــق مــن طــرق املراجعــة. وهــو ينفَّ

يف ذلــك اللجــوء إىل الحبــس اإلكراهــي.

وحيــث إيثــاراً للعدالــة وإلحقــاق الحــّق ولتكريــس املصلحــة الفضــىل للحــدث عــب 
حمايــة حّقــه الجوهــري بالتعليــم الــذي ينــأى بــه عــن غيــاب الجهــل والضيــاع 

وتفعيــالً ملســؤولية الوالَدْيــن األوىل واألساســية واملشــرَتكة لناحيــة جعــل املصالــح 
الفضــىل ألوالدهمــا موضــع اهتمامهمــا األســايس.

وســنداً ألحــكام املــاّدة 10 مــن الدســتور اللبنــاين وللمــواّد 3 بنــد 1 و18 بنــد 1 و19 
بنــد 1 و27 بنــد 2 وبنــد 4 و28 و29 و36 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل تاريــخ -20-11

1989 التــي انضــّم إليهــا لبنــان بموجــب القانــون رقــم 20 تاريــخ 30-10-1990، 
معطوفــة عــىل أحــكام املــواّد 24 و25 و27 و29 و30 مــن القانــون رقــم 422/2002 

تاريــخ 2002-6-6 يقتــيض إلــزام واَلــدي الحــدث ن. مناصفــة بنفقــة القســط 
املــدريس ومســتلَزمات الدراســة عــن العــام 2007/2008”.

ُيراَجــع:

القــرار الصــادر عــن القــايض املنفــرد الجــزايئ يف بــروت الناظــر يف قضايــا األحــداث الرئيــس 
فــوزي خميــس، يف تاريــخ 31-07-2008: 

“وحيــث إّن مجــّرد تســجيل القاصِريــن يف مدرســة تبعــد مســافة ســاعات يوميــاً 
ذهابــاً وإيابــاً عــن مــكان منــزل والدهمــا املنــاط بهــا أمــر حراســتهما بموجــب قــرار 
املحكمــة االســتئنافية املارونيــة تاريــخ 2007-5-29، ال يجعــل املســتدعى ضــّده 

والدهمــا قــد نّفــذ املوجــب القانــوين واألخالقــي املكــرَّس يف نــّص املاّدتــني 28 و29 
مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل ويف نــّص الفقــرة األوىل مــن املــاّدة 27 مــن القانــون رقــم 
422/2002 ذلــك أّن حــّق تعليــم القاصــر ســواء يف املرحلــة اإللزاميــة أو مــا بعدهــا 

عــىل أهّميتــه القصــوى يســتلزم بالضــرورة أن يكــون مــكان وجــود املدرســة قريبــاً 
مــن مــكان ســكن القاصَريــن مــع حارســتهما والدتهمــا الجتنــاب هــدر الوقــت يف 

االنتقــال إىل مدرســة بعيــدة دون طائــل ودون مــا يفّعــل دور التعليــم يف تنميــة 
شــخصية القاصريــن ومواهبهمــا عــىل اعتبــار أّن مشــّقة االنتقــال ومــا يتــأىّت عنهــا 

مــن حرمــان لهمــا مــن وقــت كاٍف للراحــة وللنــوم وللدراســة بشــكل متــوازن تجعــل 

ت

ملحة عن اإلطار القانوين يف لبنان



9899

توافــر وقــت الفــراغ، الخــايل مــن طلبــات أخــرى؛

حّيــز مــكاين وزمنــي يمكــن اســتخدامه للعــب، خــال مــن مراقبــة البالغــني 
وإدارتهم؛

حّيــز مــكاين وفــرص للعــب يف الهــواء الطلــق غــري مصحوبــني يف بيئــة ماّديــة 
متنّوعــة ومليئــة بالتحّديــات، مــع إمكانيــة الحصــول بســهولة عــىل الدعــم مــن 

البالغــني، عنــد الضــرورة؛

فــرص لالختبــار والتفاعــل واللعــب يف بيئــات طبيعيــة ويف عالــم الحيوانــات؛

فــرص لالســتثمار يف حّيزهــم املــكاين والزمنــي الخــاّص بحيــث ُينشــئون عاملهــم 
ويحّولونــه باســتخدام خيالهــم ولغــاتهم؛

فــرص الستكشــاف وفهــم الــرتاث الثقــايف والفّنــي ملجتمعهــم املحــيّل واملشــاركة 
يف هــذا

الــرتاث وابتــكاره وتشــكيله؛

فــرص للمشــاركة مــع أطفــال آخريــن يف األلعــاب والرياضــات وغريهــا مــن 
بــون؛ هــون مدرَّ ــرون أو موجِّ أنشــطة االســتجمام، يدعمهــم عنــد االقتضــاء ميسِّ

اعــرتاف اآلبــاء واملعّلمــني واملجتمــع ككّل بقيمــة وشــرعية الحقــوق املنصــوص عليهــا 
يف املــاّدة 31”.

وعليــه، ينبغــي األخــذ بهــذا الحــّق يف إطــار تقييــم وتحديــد مصالــح الطفــل.

“17 - املــاّدة 3 )مصالــح الطفــل الفضــىل(: تؤّكــد اللجنــة أّن إعمــال الحقــوق 
املنصــوص عليهــا يف املــاّدة 31 يصــّب بطبيعتــه يف مصالــح الطفــل الفضــىل. وينطبــق 

التــزام النظــر يف مصالــح الطفــل الفضــىل عــىل األطفــال كأفــراد وكمجموعــة أو 
فئــة. ويجــب أن تراعــي جميــع التدابــري التشــريعية والسياســاتية وامليزانيــة، 

وكذلــك التدابــري املّتصلــة بالبيئــة أو الخدمــات، التــي ُيحتَمــل أن تـــؤّثر يف الحقــوق 
املنصــوص عليهــا يف املــاّدة 31، مصالــح الطفــل الفضــىل. وينطبــق ذلــك، مـــثالً، 

علـــى اللوائــح املّتصلــة بالصّحــة والســالمة، والتخّلــص مــن النفايــات الصلبــة 
وجمعهــا، وتخطيــط الســكن والنقــل، وتصميــم وقابليــة الوصــول إىل املعالــم 

الحضريــة، وتوفــري املنتزهــات وغريهــا مــن املســاحات الخضــراء، وتحديــد ســاعات 
املدرســة، وتشــريعات عمـــل األطفـــال والتعليـــم، وتطبيقـــات أو تشــريعات 
التخطيــط التــي تنّظــم الخصوصيــة عــىل اإلنرتنــت، يف جملــة أمــور أخــرى”.

“9 - واللعــب واالســتجمام أساســيان لصّحــة األطفــال ورفاههــم ويشــّجعان نمــّو 
روح االبتــكار واملخّيلــة والثقــة يف النفــس والكفــاءة الذاتيــة، فضــالً عــن القــّوة 
و املهــارات البدنيــة واالجتماعيــة واملعرفيــة والعاطفيــة. ويســهمان يف جميــع 

جوانــب التعّلــم؛ وهمــا شــكل مــن أشــكال املشــاركة يف الحيــاة اليوميــة ولهمــا 
قيمــة جوهريــة لــدى الطفــل، فقــط مــن حيــث مــا يوّفرانــه مــن متعــة وبهجــة. وُتــبز 
األدّلــة البحثيــة أّن اللعــب يحتــّل مكانــة محوريــة أيضــاً يف اندفــاع األطفــال العفــوي 

نحــو النمــّو، وأّنــه يــؤّدي دوراً هاّمــاً يف نمــّو الدمــاغ، خاّصــة يف الســنوات األوىل. 
وييّســر اللعــب واالســتجمام قــدرة األطفــال عــىل التفــاوض واســتعادة التــوازن 

العاطفــي وتســوية النزاعــات واّتخــاذ القــرارات. ومــن خــالل املشــاركة يف اللعــب 
واالســتجمام، يتعّلــم األطفــال باملمارســة؛ ويستكشــفون ويختــبون العالــم 

حولهــم؛ ويختــبون أفــكاراً وأدواراً وتجــارب جديــدة، ويتعّلمــون بذلــك فهــم 
وبنــاء وضعهــم االجتماعــي يف العالــم”.

كمــا حــّددت اللجنــة العوامــل الالزمــة لبيئــة مثــىل، حيــث نّصــت الفقــرة 32 مــن التعليــق 
رقــم 17 عــىل مــا يــيل:

“32 - يحــدو األطفــال دافــع تلقــايئ للعــب واملشــاركة يف أنشــطة االســتجمام 
وســيبحثون عــن فــرص فعــل ذلــك يف أســوأ البيئــات. ولكــن ال بــّد مــن ضمــان بعــض 
دة، إذا أُريــَد لهــم أن يتمّكنــوا مــن إعمــال  الظــروف، وفقــاً لقــدرات األطفــال املتجــدِّ
حقوقهــم املنصــوص عليهــا يف املــاّدة 31 إىل أقــىص حــّد. وهكــذا، ينبغــي أن يتمّتــع 

األطفــال بمــا يــيل:

الحّريــة مــن اإلجهــاد؛

الحّريــة مــن االســتبعاد االجتماعــي أو التغــّرض أو التمييــز؛

بيئــة آمنــة مــن األذى االجتماعــي أو العنــف؛

بيئــة حــّرة بمــا يكفــي مــن النفايــات والتلــّوث وحركــة املــرور وغــري ذلــك مــن 
األخطــار املاّديــة للســماح لهــم بالتنّقــل بحّريــة وأمــان داخــل جوارهــم املحــيل؛

توافــر الراحــة املناســبة لســّنهم ونمّوهــم؛

يف حّق الطفل يف الهوية  5

تضــع اّتفاقيــة حقــوق الطفــل اهتمامــاً خاّصــاً باملحافظــة عــىل هويــة الطفــل وثقافتــه، حيــث 
تنــّص املــاّدة 7 منهــا عــىل مــا يــيل:

ل الطفــل بعــد والدتــه فــوراً ويكــون لــه الحــّق منــذ والدتــه يف اســم والحــّق  “1. ُيســجَّ
يف اكتســاب جنســية، ويكــون لــه قــدر اإلمــكان، الحــّق يف معرفــة والديــه وتلّقــي 

رعايتهمــا.

2. تكفــل الــدول األطــراف إعمــال هــذه الحقــوق وفقــاً لقانونهــا الوطنــي والتزاماتهــا 
بموجــب الصكــوك الدوليــة املّتصلــة بهــذا امليــدان، وال ســيَّما حيثمــا ُيعتــب الطفــل 

عديــم الجنســية يف حــال عــدم القيــام بذلــك”.

كمــا تنــّص املــاّدة 8 عــىل مــا يــيل: 

“1. تتعّهــد الــدول األطــراف باحــرتام حــّق الطفــل يف الحفــاظ عــىل هويتــه بمــا يف 
ذلــك جنســيته، واســمه، وصالتــه العائليــة، عــىل النحــو الــذي يقــّره القانــون، 

وذلــك دون تدّخــل غــري شــرعي.

2. إذا ُحرم أّي طفل بطريقة غري شرعية من بعض أو كّل عناصر هويته، تقّدم 
الدول األطراف املساعدة والحماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته.”
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strike a fair balance between the right of the applicant 
to have her uncertainty as to her personal identity 
eliminated without unnecessary delay and that of her 
supposed father not to undergo DNA tests, and considers 
that the protection of the interests involved is not 
proportionate. 

66. Accordingly, the inefficiency of the courts has left 
the applicant in a state of prolonged uncertainty as to 
her personal identity. The Croatian authorities have 
therefore failed to secure to the applicant the “respect” 
for her private life to which she is entitled under the 
Convention. There has, consequently, been a violation of 
Article 8 of the Convention.”

Mandet v. France ]48[

“59.  La Cour prend la juste mesure de l’impact de 
l’ingérence litigieuse sur la vie privée et familiale du 
troisième requérant. Elle considère cependant qu’en 
jugeant que l’intérêt supérieur de l’enfant se trouvait 
moins dans le maintien de la filiation établie par la 
reconnaissance de paternité effectuée par le deuxième 
requérant que dans l’établissement de sa filiation réelle 
– ce en quoi son intérêt rejoignait en partie celui de M. 
Glouzmann –, les juridictions internes n’ont pas excédé 
la marge d’appréciation dont elles disposaient.”

وعليــه، إّن حــّق الطفــل يف الهويــة مكــّون أســايس مــن مصالحــه الفضــىل.

 وقــد كانــت دولــة األرجنتــني قــد اقرتحــت إدراج املــاّدة 8 تبعــاً إلشــكالية فصــل األطفــال

 الذيــن ُولــدوا للســجناء السياســيني املخفيــني خــالل الحــرب ]46[، وقــد هــدف إدراج هــذه 
املــاّدة إىل الحــؤول دون حصــول حــاالت مماثلــة وال ســيَّما حــاالت التبّنــي غــري الشــرعي.

ويف حــني أّن لهــذه املــاّدة ســياق ســيايس وتاريخــي معــنّي، إاّل أّن تطبيقهــا مهــّم جــداً يف عــّدة 
ســياقات، ومنهــا مســاعدة األطفــال املولوديــن مــن آبــاء تــّم إخفاؤهــم، ومســاندة األطفــال 

املوَدعــني يف مؤّسســات الرعايــة البديلــة يف البحــث عــن عوائلهــم البيولوجيــة، وحــّث 
الســلطات عــىل الســعي نحــو الحــّد مــن نســبة األطفــال مكتومــي القيــد وذلــك مــن خــالل 

وضــع قوانــني وسياســات تتيــح تســجيل األطفــال وإبقــاء قيودهــم.

كمــا تنــدرج أهّميــة هــذه املــاّدة يف مــا يتعّلــق باألطفــال املولوديــن مــن والديــن تــّم إجالؤهــم أو 
الجئــني أو مهّجريــن حيــث إضافــة إىل موجبــات اّتفاقيــة حقــوق الطفــل يفــرتض البوتوكــول 

اإلضــايف ملعاهــدة جنيــف )1977( مــا يــيل:

تتــوىّل ســلطات الطــرف الــذي قــام بتنظيــم اإلجــالء، وكذلــك ســلطات البلــد املضيــف 
– إذا كان ذلــك مناســباً – إعــداد بطاقــة لــكّل طفــل مصحوبــة بصــورة شمســية، 

تقــوم بإرســالها إىل الوكالــة املركزيــة للبحــث عــن املفقوديــن التابعــة للجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر وذلــك مــن أجــل تســهيل عــودة األطفــال الذيــن يتــّم إجالؤهــم طبقــاً 

لهــذه املــاّدة إىل أســرهم وأوطانهــم وتتضّمــن كّل بطاقــة املعلومــات التاليــة، كّلمــا 
تيّســر ذلــك، وحيثمــا ال يرتّتــب عليــه مجازفــة بإيــذاء الطفــل.

وقــد كــّرس القانــون اللبنــاين حــّق الطفــل بالهويــة، حيــث تعاقــب املــاّدة 492 مــن قانــون 
العقوبــات “مــن خطــف أو خّبــأ ولــداً دون الســابعة مــن عمــره أو أبــدل ولــداً بآخــر أو نســب 

إىل امــرأة ولــداً لــم تلــده” باألشــغال الشــاّقة املؤّقتــة.

“وال تنقــص العقوبــة عــن خمــس ســنوات إذا كان الغــرض مــن الجريمــة أو كانــت نتيجتهــا 
إزالــة أو تحريــف البّينــة املتعّلقــة بأحــوال الولــد الشــخصية أو تدويــن أحــوال شــخصية 

صوريــة عــن الســجالت الرســمية”.

كمــا تنــّص املــاّدة 493 عــىل التــايل: “مــن أودع ولــداً مــأوى اللقطــاء وكتــم هويتــه حــال كونــه 
مقّيــداً يف ســجاّلت النفــوس ولــداً شــرعياً أو غــري شــرعي معــرَتف بــه عوقــب باألشــغال 

الشــاّقة املؤّقتــة”.

واملــاّدة 494 “كّل عمــل غــري األعمــال التــي ُذكــرت يف املــواّد الســابقة يرمــي إىل إزالــة أو تحريــف 
البّينــة املتعّلقــة بأحــوال أحــد النــاس الشــخصية يعاَقــب عليــه باألشــغال الشــاّقة املؤّقتــة”.

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن حــّق الطفــل بالهويــة يمتــّد إىل حّقــه بمعرفــة جــذوره، وهــذا مــا 
أّكدتــه املحكمــة األوروّبيــة لحقــوق اإلنســان:

Mikulić v. Croatia ]47[

 “65. Furthermore, in determining an application to 
have paternity established, the courts are required to 
have regard to the basic principle of the child’s interests. 
The Court finds that the procedure available does not 

إقرأ بهذا أإلتجاه

يف الحّق يف املحافظة عىل الثقافة 6

حيــث أّن مفهــوم الهويــة يتضمــن الخصائــص الشــخصية للطفــل، مــن اســم وجنســية، 

وإّنمــا أيضــاً خصائــص ثقافيــة متغــرية ]49[، 

حيــث أّن املــاّدة 8 مــن االّتفاقيــة تشــري إىل االســم والجنســية والعالقــات العائليــة كأســاس 
يف هويــة الطفــل، فــإّن تفســري هــذه املــاّدة يمتــّد أيضــاً إىل جوانــب أخــرى مــن هويــة الطفــل، 

وهــي املحافظــة عــىل الثقافــة.

وقــد جــاء يف املــاّدة 29 فقــرة ج-د ، مــا يــيل:

هــاً نحــو: “1. توافــق الــدول األطــراف عــىل أن يكــون تعليــم الطفــل موجَّ

)...(
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)ج( تنميــة احــرتام ذوي الطفــل وهويتــه الثقافيــة ولغتــه وقيمــه الخاّصــة، 
والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش فيــه الطفــل والبلــد الــذي نشــأ فيــه يف 

األصــل والحضــارات املختلفــة عــن حضارتــه،

)د( إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر املســؤولية يف مجتمــع حــّر، بــروح مــن 
التفاهــم والســلم والتســامح واملســاواة بــني الجنســني والصداقــة بــني جميــع 

الشــعوب والجماعــات اإلثنيــة والوطنيــة والدينيــة واألشــخاص الذيــن ينتمــون 
إىل الســكان األصليــني”.

وقــد كّرســت املــاّدة 30 حــّق الطفــل املنتمــي إىل أقّليــات إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة أو 
أشــخاص مــن الســّكان األصليــن يف أن يتمّتــع مــع بقيــة أفــراد املجموعــة بثقافتــه، أو 

اإلجهــار بدينــه وممارســة شــعائره، أو اســتعمال لغتــه.

كمــا جــاء يف الفقــرة 3 مــن املــاّدة 20 مــن اّتفاقيــة حقــوق الطفــل املتعّلقــة بالرعايــة البديلــة 
أن يــوىل تحديــد الرعايــة، كالحضانــة، أو الكفالــة الــواردة يف القانــون اإلســالمي، أو 

التبّنــي، أو اإلقامــة يف مؤّسســات مناســبة لرعايــة األطفــال، االعتبــار الواجــب لالســتمرارية 
يف تربيــة الطفــل ولخلفيــة الطفــل اإلثنيــة والدينيــة والثقافيــة واللغويــة.

وقــد جــاء يف ديباجــة اّتفاقيــة حقــوق الطفــل أّن االّتفاقيــة “تأخــذ يف االعتبــار الواجــب أّهميــة 
تقاليــد الشــعب وقيمــه الثقافيــة لحمايــة الطفــل وترعرعــه ترعرعــاً متناســقاً”.

وبذلــك، ينبغــي تحديــد مصلحــة الطفــل الفضــىل مــع األخــذ بعــني االعتبــار العــادات 
االجتماعيــة والثقافيــة املحيطــة بالطفــل، وهــو مــا أخــذت بــه اّتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــكل 

واضــح، وهــذا مــا جــاء يف الفقــرة 55 مــن التعليــق رقــم 14 الصــادر عــام 2013:

“األطفــال ليســوا فئــة متجانســة. وعــىل هــذا، يجــب مراعــاة تنّوعهــم عنــد تقييــم 
مصالحهــم الفضــىل. وتشــمل هويــة الطفــل خصائــص مــن قبيــل الجنــس، وامليــل 

الجنــيس، واألصــل القومــي، والديــن واملعتقــدات، والهويــة الثقافيــة، والشــخصية.

)...(

56 - أّمــا يف مــا يتعّلــق بالهويــة الدينيــة والثقافيــة، عــىل ســبيل املثــال، فإّنــه 
يتعــني، عنــد دراســة مســألة ]تســليم[ طفــل مــا إىل بيــت أو مؤّسســة تكفلــه، إيــالء 

االعتبــار الواجــب للرغبــة يف االســتمرارية يف تنشــئة الطفــل، والنتمــاء الطفــل 
اإلثنــي والدينــي والثقــايف واللغــوي )املــاّدة 20، الفقــرة 3(؛ وعــىل صاحــب القــرار 
أن يضــع يف الحســبان هــذا الســياق الخــاّص عنــد تقييــم مصالــح الطفــل الفضــىل 

وتحديدهــا. ويصــُدق الــيشء نفســه عــىل حــاالت التبّنــي وانفصــال األبويــن أو 
طالقهمــا. ويقتــيض إيــالء االعتبــار الواجــب ملصالــح الطفــل الفضــىل أن يظــّل الطفــل 

عــىل صلــة بثقافــة بلــده وأســرته األصليــني )ولغتهمــا، إن أمكــن(، وفرصــة تلّقــي 
معلومــات عــن أســرته البيولوجيــة، وفقــاً للوائــح القانونيــة والتنظيميــة للبلــد 

املعنــي )املــاّدة 9، الفقــرة 4(”.

إاّل أّنــه ال يجــوز االعتــداد والتــذّرع بالخصوصيــة الثقافيــة لفــرض ممارســات مضــّرة 
بالطفــل، وهــذا مــا أّكدتــه اللجنــة أيضــاً:

“57 - ومــع أّنــه يجــب مراعــاة صــون القيــم والتقاليــد الدينيــة والثقافيــة بوصفهــا 
جــزءاً مــن هويــة الطفــل، فــإّن املمارســات التــي ال تنســجم مــع الحقــوق املنصــوص 

عليهــا يف االّتفاقيــة أو تتعــارض معهــا ال تصــّب يف مصالحــه الفضــىل. فــال يمكــن 
ألصحــاب القــرار والســلطات التــذّرع بالهويــة الثقافيــة لتبيــر تماديهــم يف اّتبــاع 

تقاليــد وقيــم ثقافيــة تحــرم الطفــل أو األطفــال الحقــوق املكفولــة باالّتفاقيــة”.

فمثــالً، ال يجــوز التــذّرع باختــالف الديــن لنــزع حضانــة أحــد الوالديــن أو الحــّد مــن حقوقــه:

“حيــث مــن الثابــت أّن املحكمــة تذّرعــت باختــالف الديــن بــني الطفــل والحاضنــة 
لرفــض الحضانــة، 

عــىل اعتبــار أّن مصلحــة الطفــل الفضــىل تشــمل تعليمــه الدينــي،

حيث أّنه من الثابت أّن مصلحة الطفل الفضىل هي املبدأ العاّم الذي ال يجوز 
التنازل عنه،

وحيــث أّنــه مــن الثابــت أّن مــن متضّمنــات مصلحــة الطفــل بموجــب االّتفاقيــات 
التــي وّقــع عليهــا لبنــان، هــو حّقــه بالتعبــري عــن الــرأي، حيــث نّصــت املــاّدة 14 عــىل 
حــّق الطفــل يف حّريــة الفكــر والوجــدان والديــن. كمــا نّصــت عــىل حقــوق وواجبــات 
الوالديــن يف توجيــه الطفــل يف ممارســة حّقــه بطريقــة تنســجم مــع قــدرات الطفــل 

املتطــّورة. ونّصــت املــاّدة 14 بشــكل خــاّص عــىل عــدم جــواز إخضــاع اإلجهــار بالديــن أو 
املعتقــدات إال للقيــود التــي ينــّص عليهــا القانــون والالزمــة لحمايــة الســالمة العاّمــة 
أو النظــام أو الصّحــة أو اآلداب العاّمــة أو الحقــوق والحّريــات األساســية لآلخريــن.

وحيــث أّن التــذّرع باختــالف الديــن بــني الوالديــن لنــزع الحضانــة مــن أحدهمــا، أو 
الحقــوق األخــرى كاملشــاهدة، مــن شــأنه أن يشــّكل خرقــاً واضحــاً لحقــوق الطفــل 

بحّريــة الــرأي والديــن وتكويــن اآلراء الخاّصــة ضمــن بيئــة حاضنــة وســليمة.

وعليــه ينبغــي رّد هــذا املطلــب ملخالفتــه حقــوق الطفــل التــي تؤّمــن املصلحــة 
الفضــىل والتــي ُتعتــَب جــزءاً مــن النظــام العــام الحمــايئ للحــدث”.

ومــن األمثلــة املقارنــة عــىل ذلــك، مثــالً حكــم صــادر عــن محكمــة يف كنــدا اعتــبت فيــه 
أّن رفــض نقــل الــدم إىل طفلــة تنتمــي إىل جماعــة شــهود يهــوه عــىل الرغــم مــن إرادتهــا 

ومعتقداتهــا التــي تمنــع نقــل الــدم ال يخالــف حقــوق الطفــل: 

A.C. V MANITOBA (DIRECTOR OF CHILD & FAMILY SERVICES: 
2009 SCC 30 (CanLII) | A.C. v. Manitoba (Director of Child and 
Family Services) | CanLII)
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تجدر اإلشارة إىل أّن القرار 60 ل.ر. قد كّرس حّق 
الفرد يف اختيار عدم الخضوع إىل نظام أحوال 

شخصية طائفي، إاّل أّن الدولة اللبنانية ال تزال 
متلّكئة عن إقرار قانون مدين لألحوال الشخصية 

مّما يلِزم الفرد باملرور عب الطائفة.

إبراهيم طرابليس، “الزواج ومفاعيله لدى الطوائف 
املشمولة بقانون 2 نيسان 1952”، املنشورات 
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ال ُيعتب هذا الدليل شامالً لكاّفة قضايا األطفال. وعليه، نورد بعض املالحظات 
السريعة التي ينبغي التنّبه لها يف سياق التعاطي مع قضايا األطفال بشكل عام:

كون الطفل يف تطّور دائم، مّما يؤّدي إىل تغرّي وتبديل يف حاجاته ونضجه، يقتيض 
مراجعة القرارات املتعّلقة بالطفل بشكل مستمر:

الفقرة 84 من التعليق رقم 14 الصادر عام 2013:

“وعند تقييم املصالح الفضىل، يتعنّي أاّل ُنغفل أّن قدرات الطفل ستتطّور. 
وعليه، ينبغي ألصحاب القرار أن يراعوا التدابري التي يمكن مراجعتها 

أو تكييفها عىل وفق ذلك، بدالً من اّتخاذ قرارات نهائية ال رجعة فيها. 
وليك يتأىّت ذلك، ينبغي أاّل يكتفوا بتقييم االحتياجات البدنية والعاطفية 

والتعليمية وغريها وقت القرار تحديداً، وإّنما مراعاة التصّورات املستقبلية 
املمكنة املتعّلقة بنمّو الطفل، وتحليلها يف األجلني القصري واملتوسط. 

وينبغي للقرارات يف هذا الصدد أن تقّيم استمرارية واستقرار وضع الطفل 
يف الحاضر واملستقبل”.

ُتعتــب املوازنــة بــني حقــوق الطفــل لناحيــة منحــه حــّق القــرار واعتبــاره صاحــب حــّق 
مســتقل )autonomy rights( وحّقــه يف الحمايــة مــن أبــرز اإلشــكاليات اليــوم 
يف مجــال حقــوق الطفــل. وعليــه، ينبغــي املوازنــة بــني تمكــني الطفــل وحمايتــه، 

حيــث ال يجــوز اعتمــاد املنهــج الحمــايئ عــىل األطفــال دون االعــرتاف بهــم كأصحــاب 
حقــوق وآراء.

 مالحظات تكميلية 
)الطفل واملحاكمة العادلة(

وجوب مراجعة القرارات املّتخذة بشأن األطفال

وجوب املوازنة بني الحماية والتمكني
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نظراً إىل حساسية قضايا الطفل، من الضروري أن يتمّتع األشخاص العاملون مع 
األطفال أو َمن هم عىل تماس مع قضاياهم بالتدريب املهني املناسب. وقد جاء يف 

التعليق رقم 14 ما ييل: 

)د( املهنيون املؤّهلون

“94 - ال يكّون األطفال فئة متجانسة بينهم؛ فلكّل منهم سمات 
واحتياجات ال يمكن تقييمها إاّل عىل يد مهنيني يملكون الخبة يف 
املسائل املتعّلقة بنمّو الطفل واملراهق. لذا، ينبغي أن يجري عمليَة 

التقييم الرسمية يف جّو وّدي وآمن مهنيون مدرَّبون يف مجاالت عّدة، 
منها علم نفس األطفال، ونمّو الطفل، وميادين أخرى تتعّلق بالتنمية 
البشرية واالجتماعية، ولديهم خبة يف التعامل مع األطفال وينظرون 

إىل املعلومات الواردة نظرة موضوعية. وينبغي إشراك فريق متعّدد 
التخّصصات يف تقييم مصالح الطفل الفضىل، ما أمكن.

95 - ويجب أن يستند تقييم عواقب الحلول البديلة إىل اإلملام بالعواقب 
التي قد ترتّتب )من حيث املسائل القانونية وعلم االجتماع والرتبية 

والعمل االجتماعي وعلم النفس والصّحة وما إىل ذلك( عىل كّل حّل 
ممكن للطفل، بالنظر إىل سماته الشخصية وتجربته املاضية”.

ينبغي البّت يف القضايا املتعّلقة باألطفال بأسرع وقت ممكن، وذلك لتوفري الراحة 
للطفل وحمايته من املماطلة يف اإلجراءات القضائية.

وقد جاء يف التعليق رقم 14 للجنة حقوق الطفل ما ييل:

“)ج( اإلحساس بالزمن

93 - يختلف األطفال والبالغون يف إحساسهم بمرور الزمن. ويؤّثر التأّخر 
يف اّتخاذ القرارات أو اإلطالة يف اّتخاذها تأثرياً سلبياً بالغاً يف األطفال وهم 

ينمون. وعليه، فمن الصواب إعطاء األولوية لإلجراءات أو العمليات 
املتعّلقة باألطفال أو التي تؤّثر فيهم واستكمالها يف أقصر وقت ممكن. 

“مصالــح الطفــل الفضــىل ينبغــي أن تكــون مــن أّول االعتبــارات التــي يجــب 
مراعــاتها لــدى اللجــوء إىل ســبل االنتصــاف مــن انتهــاكات حقــوق الطفــل، 
وأّن ســبل االنتصــاف هــذه ينبغــي أن تأخــذ يف االعتبــار الحاجــة إىل تطبيــق 

إجــراءات تراعــي ظــروف الطفــل عــىل جميــع املســتويات”.

مــن أجــل تجّنــب إيــذاء األطفــال املشــاركني يف اإلجــراءات القضائيــة، ينبغــي التأّكــد 
مــن حمايــة خصوصيتهــم وســّريتهم يف جميــع األوقــات. كمــا ينبغــي ضمــان حمايــة 

األطفــال مــن جميــع أشــكال العنــف عنــد التعامــل مــع نظــام العدالــة. ومــن أبــرز 
األمــور التــي ينبغــي التنّبــه لهــا، هــي كيفيــة اســتطالع رأي الطفــل واالســتماع إليــه 
يف املحكمــة وخــالل إجــراءات التحقيــق، والحفــاظ عــىل الســّرية التاّمــة للقضايــا 

املتعّلقــة باألطفــال، ومراعــاة ظــروف الطفــل الخاّصــة، مثــالً ظروفــه االقتصاديــة، 
أو إعاقتــه أو جنســه، إلــخ... كمــا ُينصــح بعقــد جلســات االســتماع إىل األطفــال 

ــذ يف كاّفــة املراحــل اعتمــاد وســائل حــّل  بطريقــة وّديــة وغــري رســمية. كمــا يحبَّ
النزاعــات غــري الرســمية، كالوســاطة مثــالً.

ينبغــي تأمــني ممثــل ملصالــح الطفــل، والتأكــد مــن أّن املمّثــل يقــوم باالســتماع إىل 
الطفــل والتفكــري يف مصالحــه، وليــس مصالــح العائلــة أو أشــخاص آخريــن.

التعليــق رقــم 14 للجنــة حقــوق الطفــل: 

)ه( التمثيــل القانــوين

“96 - يحتاج الطفل إىل تمثيل قانوين مناسب عندما يتعنّي تقييم 
مصالحه الفضىل وتحديدها رسمياً من املحاكم والهيئات القضائية 

املماثلة. ففي القضايا التي يحال فيها الطفل إىل جهاز إداري أو قضايئ 
يبّت يف مصالحه الفضىل، بالتحديد، ينبغي تمثيل الطفل قانوناً، إضافة 

إىل وصّيه أو َمن يمّثل آراءه، عند احتمال تنازع األطراف يف القرار”.

وقــد جــاء يف ديباجــة البوتوكــول االختيــاري الّتفاقيــة حقــوق الطفــل املتعّلــق 
بإجــراء تقديــم البالغــات مــا يــيل:

الفقرتان 82 و83 من التعليق رقم 14 الصادر عام 2013:

“82 - وعند املوازنة بني مختِلف العناصر، يجب أاّل يغيب عن البال أّن 
الغرض من تقييم مصالح الطفل الفضىل وتحديدها هو تحقيق التمّتع 

الكامل والفّعال بالحقوق املعرَتف بها يف االّتفاقية والبوتوكوالت امللَحقة 
بها، والنمّو املتكامل للطفل.

83 - وقد توجد حاالت تستلزم تقييم عوامل “الحماية” التي تؤّثر يف 
الطفل )مثل تلك التي قد تعني تحديد حقوقه أو تقييدها( مقابل تدابري 

“التمكني” )التي تعني ممارسة الحقوق كاملًة دون تقييد(. وينبغي يف 
َهني للموازنة بني العناصر.  هذه الحاالت أن يكون العمر والنضج موجِّ

وينبغي مراعاة نمّو الطفل الجسدي والعاطفي واملعريف واالجتماعي 
لتقييم مستوى نضجه”.

العدالة الصديقة لألطفال / كيفية االستماع إىل األطفال

تعّدد االختصاصات

العجلة يف البّت يف القضاي
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يف املقام األّول رغم النتيجة التي انُتهي إليها. وال يكفي أن يشار بعبارات 
فضفاضة إىل أّن اعتبارات أخرى تنقض مصالح الطفل الفضىل. فكّل 

د بوضوح يف القضية محّل النظر، ويجب شرح  االعتبارات يجب أن ُتحدَّ
سبب رجحانها يف تلك القضية. ومّما يجب أيضاً أن يثبت االستدالل 

أيضاً، بطريقة معقولة، كيف تحّققت مصالح الطفل الفضىل مقارنة 
باالعتبارات األخرى التي تّم استبعادها. ويجب مراعاة الظروف التي يتعنّي 

أن تكون فيها مصالح الطفل الفضىل هي االعتبار األساس”.

وينبغي أن يتوافق توقيت القرارات، قدر اإلمكان، مع إحساس الطفل 
بالكيفية التي يستفيد بها منه؛ وينبغي مراجعة القرارات املتََّخذة عىل 
فرتات معقولة تتناسب مع نمّو الطفل وقدرته عىل التعبري عن آرائه. 
ويجب إعادة النظر يف جميع القرارات املّتصلة برعاية الطفل وعالجه 

وإيداعه وغري ذلك من التدابري، وذلك دورياً من حيث إحساسه بالزمن، 
وقدراته اآلخذة يف التطّور ونمّوه )املاّدة 25(”.

نظراً إىل دّقة املواضيع املتعّلقة باألطفال، ُينصح اللجوء إىل خبات متعّددة 
االختصاصات لجمع اإلثباتات الضرورية.

التعليق رقم 14 للجنة حقوق الطفل:

“)ب( إثبات الوقائع

ربني  92 - يجب الحصول عىل الوقائع واملعلومات بواسطة مهنيني مدَّ
تدريباً جّيداً لرتتيب جميع العناصر الالزمة لتقييم املصالح الفضىل. وقد 

يشمل ذلك استجواب األشخاص املقّربني إىل الطفل وغريهم مّمن له 
صلة بهم يومياً، والشهود عىل بعض الحوادث، يف جملة أمور. ويجب 
التحّقق من املعلومات والبيانات التي ُجمعت وتحليلها قبل توظيفها يف 

تقييم مصالح الطفل أو األطفال الفضىل”.

كما أشرنا آنفاً، ينبغي تعليل كاّفة القرارات املتعّلقة باألطفال وتفسري كيفية 
احرتامها ملصالح الطفل الفضىل. ويف حال تّم االستماع إىل الطفل بدون األخذ 

برأيه، ينبغي تفسري ذلك وتبيره.

التعليق رقم 14 للجنة حقوق الطفل: 

“97 - للبهنة عىل أّن حّق الطفل يف أن ُتقيَّم مصالحه الفضىل وتؤخذ 
يف الحسبان عىل سبيل األولوية قد حظي باالحرتام، يجب تعليل كّل 

قرار يخّص الطفل أو األطفال وتبيره وشرحه. وينبغي أن يورد التعليل 
ت وجيهة  صراحة كّل الوقائع املّتصلة بالطفل، وما هي العناصر التي ُعدَّ
يف تقييم مصالحه الفضىل، ومضمون العناصر يف آحاد القضايا، وكيف 

كانت املوازنة بينها يف تحديد تلك املصالح.

فإن اختلف القرار عن آراء الطفل، ينبغي اإلشارة إىل ذلك صراحة. 
فإن كان الحّل املختار ال يصّب يف مصلحة الطفل، استثناًء، وجب بيان 

أسباب ذلك إلثبات كون مصالح الطفل الفضىل ُوضعت يف الحسبان 

 حــّددت قواعــد بكــني العناصــر األساســية ملحاكمــة الحــدث بصــورة منصفــة 
وعادلــة، وهــي:

“املبادئ األساسية

1. املحاكمة العادلة واإلنسانية لألحداث حفاظاً عىل سالمتهم.

2. مبدأ التناسب بني الفعل واإلجراء.

 3. تفعيــل تدابــري اإلحالــة واللجــوء إىل التدابــري غــري االحتجازيــة مــع 
    موافقــة الحــدث.

 4. اللجوء إىل سلب الحّرية كمالذ أخري وألقصر فرتة ممكنة يف حال 
     استحالت البدائل.

5. فصل األحداث عن البالغني يف املراكز.

6. احرتام مصلحة الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات.

7. تشجيع مشاركة الحدث يف اإلجراءات.

يّة األطفال عمل له نتائج بالغة األثر وال يجب أن ُيلجأ   8. سلب حرِّ
     إليه إاّل يف الجرائم الخطرية.

9. ال يجوز إنزال عقوبة اإلعدام أو عقوبات بدنية باألحداث.

 10.  يف حال ُوضع حدث يف مؤّسسة ما يجب تأمني كاّفة الخدمات 
       الرتبوية لتسهيل عملية إعادة الدمج يف املجتمع.

11. بحث إمكانية إخالء سبيل الحدث حني توقيفه.

 12. الهــدف مــن قضــاء األحــداث هــو رعايــة مصلحــة الحــدث وتطبيــق 
      مبــدأ التناســب.

اإلثبات

التعليل 

قواعد األمم املّتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث 
)قواعد بكني(
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8
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ينبغي األخذ بعني االعتبار عند محاكمة حدث ليس فقط التهمة بل 
أيضاً الوضع الشخيص العائيل واالجتماعي، الضرر الحقيقي الناتج عن 

التهمة، استعداد الحدث للتعويض للضحية واالبتعاد عن مخالفة 
القانون يف املستقبل”.

إعطاء الصالحية التقديرية لكّل العاملني يف نطاق قضاء األحداث حيث ُتستعمل 
هذه الصالحية الّتخاذ التدابري األنسب يف كّل حال.

مالحظات تكميلية 


