
جيش الدفاع السرائيلي

)1644(أمر رقم

:فإنني آمر بما يلي, نظرا� للصلحية الممنوحة لي بصفتي قائد قوات الجيش السرائيلي في المنطقة

:للوامر العسكرية يأتي ما يلي 46بعد البند رقم  .1

قاضي الحداث

 ال3تي يجل33س به3ا قاض3ي أطف33ال أو هيئة قض3اة ال3تي يك33ون فيه3ا رئي3س الهيئة) قاض3ي ف33رد(محكم33ة الدرج3ة الول3ى- المحكمة العسكرية للطفال .أ46
.قاضي أطفال

الذي لم يبلغ من العمر ستة عشر سنه، وأيضا المتهم أو المشبوه الذي وقت تقديم لئحة التهام لم يتم الساسة عشر من عمره "- طفل"

 رئيس محكمة الستئناف العسكرية يضع أو يعين قضاة من قضاة الدرجة الولى في المحكمة العسكرية والذي تم تحضيره ليكون ذا ص33لحية .ب46
.لشغل منصب قاضي أطفال والذي أخد موافقة رئيس محكمة الستئناف أن يشغل منصب قاضي أطفال لفترة معينة والتي يتم تحديدها

.على خلف ما هو موجود في أي قانون أو أمر امني ألمحكمه التي يكون متهم بها طفل تكون أمام محكمة عسكريه للطفال) أ( .ج46

.أوامر هذا البند أعله ل تطبق على إجراءات تميد التوقيف وإطلق السراح) ب(

 ل يجب إخضاع طفل للمحاكمة مع شخص بالغ إل بموافقة المدعي العام العسكري بالنيابة العسكرية أو أي شخص أعط33ي ه33ذه الص33لحية) أ( .د46
. من قبله

 أcتهم طفل مع شخص بالغ في نفس القضية أمام محكمة ليست للطفال،يك333ون للمحكم33ة الص33لحية للس33ير ف33ي ه33ذه ال33دعوى وإذا تق33رر ذل33ك يت33م) ب( 
 التعامل مع هذا الطفل من قبل ألمحكمه كأنها محكمة أطفال ويكون لها كافة الصلحيات الممنوحة لمحكمة الطفال، وإذا قررت المحكم33ة ع33دم النظ33ر

.في هذه القضية يتم تحويلها لمحكمة الطفال العسكرية

 إذا وجدت ألمحكمه التي هي ليست محكمة أطفال في كل مرحلة من مراحل المحكمة قبل حسم الدانة أن المته33م ه33و طف33ل ف3إنه يت3م تحوي3ل) أ( .ه46
 القضية لمحكمة الطفال التي بدورها تنظر في القضية كأنها قضيه جديدة وتنظر فيها من بدايتها ولها الحق أيضا أن تنظر بالقضية من المرحل33ة ال33تي

.وصلت لها في المحكمة التي حولت لها القضية

 فيك33ون) أ(إذا وجدت المحكمة العسكرية ظروف خاصة ومعينه والتي تصادق على عدم تحويل القضية لمحكمة أطفال وذلك عل3ى خلف البن3د) ب( 
 لها الصلحية أن تستمر في نظر الدعوى ولكن بش33رط أن تك33ون إج3راءات المحكم33ة التالي3ة وح3تى نهايته33ا كأنه3ا إج3راءات حك33ة أطف33ال، ويك33ون له3ذه

.المحكمة كافة صلحيات محكمة الطفال

 إذا وجدت ألمحكمه التي هي ليست محكمة أطفال بعد حسم الدانه أن المتهم هو طفل تستمر المحكمة بنظر الدعوى وتكون إجراءات المحكم33ة) ج( 
.التالية وحتى نهايتها كأنها إجراءات محكمة أطفال، ويكون لهذه المحكمة كافة صلحيات محكمة الطفال

  تحوي33ل القض33ية لمحكم33ة ع33اديه وال3تي إذا وجدت ألمحكمه العسكرية للطفال خلل مراحل المحكمة أن المتهم ليس طف33ل ف33إنه يج33وز للمحكم33ة .و46
 بدورها تنظر في القضية كأنها قضيه جديدة وتنظر فيها من بدايتها ولها الحق أيضا أن تنظر بالقضية من المرحلة التي وصلت لها في المحكم33ة ال33تي

.حولت لها القضية، ويجوز أيضا لمحكمة الطفال أن تستمر بنظر الدعوى وتتعامل معها كأنها ليست محكمة أطفال

 أي قرار أو حكم يصدر من قبل محكمة ليست محكمة أطفال والتي يحاكم أمامها طفل ل يتم فسخ هذا القرار أو الحكم فقط بسبب عدم خض33وع .ز46
 هذا الطفل لمحكمة أمام قاضي أطف3ال أو بس3بب ص33غر س3نه، لك3ن إذا حص3ل ظل3م خطي3ر نتيج3ة ع33دم إخض3اع ه3ذا الطف3ل أم3ام قاض3ي أطف3ال ، يج33وز

  . أن يأمر أن تعاد المحاكمة أمام ألمحكمه التي يتم تعينها لرئيس محكمة الستئناف العسكرية

 )القاع3ات(ل يوج3د فيه3ا قض3ايا أخ33رى، أو ف3ي نف3س المك33ان) قاع33ات(المحكمة العسكرية للطفال تعقد جلساتها ق33در المس3تطاع ف3ي مك33ان ) أ( .ح46
. ولكن ليس في نفس الوقت

  .قدر المستطاع ل يتم إحضار أو إرجاع أطفال متهمين للمحكمة مع أشخاص بالغين ول يتم حجزهم مع البالغين) ب( 

 ل يقدم شخص للمح33اكمه بس3بب مخ3الفه ك33ان ق33د نف33ذها وه33و طف3ل إذا م33ر عل3ى ه3ذه المخالف33ة س3نتين م33ن وق3ت تنفي33ذها إل بموافق3ة الم3دعي الع33ام .ط6
.العسكري أو أي شخص يعطى الصلحية من قبله

.لئحة التهام ضد الطفل يجب أن تحوي تاريخ ميلده إذا كان المر بحاجة لتوضيح .ي46

.المحكمة العسكرية للطفال لها الصلحية أن تعين محامي للطفل إذا وجدت أن ذلك من صالحه) أ. (ي أ46

. 1970) / 400(لتعين محامي يخضع ذلك للمر العسكري رقم ) أ(استنادا� للمذكور في البند ) ب( 



.إذا لم يكن هنالك محامي للطفل تقوم المحكمة بمساعدته في التحقيق مع الشهود) ج( 

.المحكمة العسكرية للطفال يجوز لها في كل وقت أن يكون أهل الطفل موجودين في المحكمة) أ( .ي ب46

  للطفال يكون الحق أيضا في تقديمه لهل الطف33ل أو أي ش33خص آخ33ر اخ33ذ موافق33ة تقديمه للمحكمة العسكرية) الطفل(كل طلب من حق المتهم) ب( 
.المحكمة، ويجوز لهم أيضا التحقيق مع الشهود وتقديم ادعاءاتهم بدل الطفل أو معه

  للطفال إذا وجدت ضرورة في ذلك لغرض إصدار الحك33م ض33د الطف33ل أن تطل33ب عم33ل بح33ث إذا أcدين طفل، يجوز للمحكمة العسكرية) أ( .ي ج46
:كتابي من ضابط السلوك في الدراة المدني أو أي شخص عين لذلك للبحث في المور ألتاليه

.ماضي الطفل .1

.الوضع العائلي للطفل من خلل معلومات كاملة قدر المستطاع عن أهله وإخوانه .2

.وضع الطفل القتصادي .3

.الوضع الصحي للطفل ولعائلته .4

.التي أدت لحدوث المخالفة" إن وجدت"الظروف الشخصية الخاصة .5

 يج3وز لمع33د ه33ذا البح3ث أن يوص3ي المحكم33ة عل3ى احتم3الت إرج3اع الطف33ل لوض3ع أحس33ن م3ن) أ(في البحث المقدم كما ه3و م33ذكور ف3ي البن33د ) ب( 
. الوضع الذي هو فيه والتفكير بما هو في صالحه

 لك33ن يج33وز للم33دعي, نسخة البحث كما هو مذكور في البند اعله ل يتم إعط3اءه للخص33وم ولمح33امي الطف33ل إل إذا ق33ررت المحكم33ة خلف ذل33ك) ج( 
. العسكري ولمحامي الطفل النظر بالوثائق المذكوره والموجودة في ملف ألمحكمه

 ا وان يتم وض33ع الطف33ل ف33ي قس33م م33ن أقس33ام الس33جن, ل يتم وضع طفل بالحجز أو السجن إل في مركز اعتقال أو سجن منفصل للطفال) أ( .ي د46
 العام أو مركز العتقال على أن يكون هذا القسم نعد خصيصا� للطفال وان ل يكون بينه وبين أقس33ام الس33جن أو مرك33ز العتق33ال الخ33رى أي تواص33ل

.أو القرب من هذا القسم

 أعله يسمح بحجز طفل في محط33ة ش33رطه فق33ط عل3ى أن يت33م ذل33ك بحج3زه منف33ردا وعل33ى أن ل يك33ون بين3ه وبي33ن) أ(بالرغم من المذكور بالبند ) ب( 
.متهمين أو موقوفين بالغين أي اتصال

.قبل دخول هذا المر حيذ التنفيذتعليمات هذا المر ل تطبق على القضايا التي قدمت فيها لوائح اتهام  .2

. من وقت نفاذهعام واحد من صدوره وتكون مدة صلحيته ستين يوما<يعتبر هذا المر ساري المفعول بعد  .3

)109(تعديل رقم  1644/2009رقم هذا المر  .4
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جادي شمني                                                                                           

ةقائد قوات الجيش السرائيلي في الضفة الغربي

 


