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جنح ألاطفال في دولة إلامارات العزبية املتحدة ودور الشزطة في مواجهتها " دراسة مقارنة "
بقلم د .طارق أمحد اهلامشي

في دولت ؤلامازاث الػسبيت اإلاخددة لم جىً ظاهسة اهدساف ألاففاٌ مػسوفت كبل ظهىز الىفك وكيام الدولت الحدًثت ،خيث وان القفل
ًدظى باهخمام ألاسسة واإلاجخمؼ اإلاديك به ،ويضػس بلىة جسابك الػالكاث الاحخماغيت وجماسً الػالكاث ألاسسيت ،دون أن جيىن
اإلاإزساث والػىامل الخازحيت لها الخأزير الىاضح غلى البيئت ألاسسيت.
أما بػد ظهىز الىفك وكيام دولت ؤلامازاث أخرث مسخلت الاهخػاش الاكخغادي مىر الاسدثماز الساسمالي لػىائده الىفقيت التي غيرث
وحه الحياة الاحخماغيت ،وأدث هره القفسة والىللت ئلى حرب أغداد هبيرة مً اإلاهاحسيً الرًً كدمىا ئلى البالد بأهمافهم الثلافيت
والاحخماغيت واإلاهىيت اإلاغاًسة ،وأزسوا في الهييل الػام للمجخمؼ ،فظهسث فئاث حدًدة وججمػاث غمساهيت وسياهيت مخباًىت ،ألامس الري
اوػىس بدوزه غلى البييت الاحخماغيت ولها ،فظهسث الصوحت ألاحىبيت والخادمت آلاسيىيت والػاداث والسلىهياث الغسبيت والػلاكير
اإلاخدزة وؤلاهترهذ والفؾائياث اإلاخخلفت ،ول هره الظسوف لها بال صً جأزيراث سلبيت غلى اإلاجخمؼ ،وأدث ئلى بسوش ظاهسة ئهدساف
ألاففاٌ.
ومما ال صً فيه أن اإلاجخمؼ بأفساده ومإسساجه ًخدملىن الثمً هديجت جصاًد ألاففاٌ الجاهدين ،مما ًىػىس بدوزه غلى الاسخلساز
ألامني والاكخغادي والثلافي في ظل جيضئت غير سليمت ،فيغبدىن برلً ضحيت إلادترفي ؤلاحسام مً الفسم والدغازة والسسكاث
واإلاخدزاث.
ً
ً
ومن اإلاإسساث التي ًلؼ غليها غبء الخغدي لهره الظاهسة الضسفت ،خيث جىلى الضسفت اهخماما خاعا باألففاٌ ،وذلً مً مىقلم
الاهخمام بهم وجىسيس الجهد لخلم بيئت مىاسبت وعالحت ،بديث جيىن جيضئتهم في ئفاز اسخفادة الدولت منهم.
ً
وعلى السغم مً ذلً فان بػؿ الدوٌ لم جخغػ صسفت خاعت لألففاٌ ،خيث ًخػاملىن مػهم هما ًخػاملىن مؼ البالغين ،بدءا
مً اللبؿ غليهم والخدليم مػهم الى أن جخم مداهمتهم ،فمً الؾسوزي ئوضاء صسفت خاعت بهم جيىن غلى دزاًت وافيت بىيفيت
ً
الخػامل مػهم ،وئال سىف ًىػىس ذلً غليهم بضيل سلبي ،مما ًصيد اإلاسألت حػليدا.
لذا جقلػذ هره الدزاست ئلى جدليم الخػسف غلى مفهىم حىاح ألاففاٌ ،وئلى الىكىف غلى الػىامل التي أدث ئلى اهدساف ألاففاٌ في
دولت ؤلامازاث الػسبيت اإلاخددة ،وهرلً بيان دوز الضسفت في وكاًت ألاففاٌ مً الاهدساف.
وفي سبيل ذلً اغخمدث الدزاست غلى الجاهب الىظسي هافاز غام في جددًد أسباب الاهدساف لدي ألاففاٌ ،والبدث الخدليلي غً
فسيم حمؼ اإلاادة الػلميت ،وزعد الظىاهس ؤلاحساميت التي جسجىب بمػسفت ألاففاٌ الجاهدين ،ودوز الضسفت في مىاحهت الاهدساف.
كما اسدىدث الدزاست للحغىٌ غلى هخائجها مً خالٌ مىهج دزاست الحالت ،إلهجاش أهدافها الخقبيليت ،إلاا ًخغف به هرا اإلاىهج مً
دكت وغمم وصمىٌ ،خيث جىضف غً خلائم حدًدة وجدغمها ،باإلؽافت ما جديده هره القسيلت وحساغد غليه مً جدليم السؤيت
والخدليل ،وبخاعت دزاست ألابػاد غير الظاهسة.
لذا جىاولذ الدزاست صسح إلااهيت حىاح ألاففاٌ ودوز الػىامل اإلاإدًت لالهدساف ،مً خالٌ بيان ماهيت حىاح ألاففاٌ وبيان الػىامل
اإلاإزسة غلى حىاح ألاففاٌ.

وثناولت أًؾا صسح إلافهىمي الضسفت الػام وصسفت ألاخدار ،مً خالٌ بيان مفهىم الضسفت الػام ووظائفها ،وبيان مفهىم صسفت
ألاخدار.

وبينت

الدزاست دوز الضسفت في مىاحهت حىاح ألاففاٌ وذلً مً خالٌ الحدًث غً الىكاًت مً الاهدساف ،والحدًث غً غالج

ألاففاٌ اإلاىدسفين.
هذا وكد خلغذ الدزاست ئلى بػؿ الىخائج واهتهذ ئلى حملت مً الخىعياث منها ما ًخػ ألاهداف الػامت والخىعيت باسخػماٌ
ً
لفظ القفل بدال مً الحدر ،وذلً السخخدام الاجفاكياث واإلاػاهداث الدوليت اإلاخغلت بدلىق القفل ،والخىعيت باوضاء صسفت
خاعت باألففاٌ جخىلى ؤلاصساف والسغاًت واإلاخابػت بيل ما ًسجبك القفل ،سىاء اللبؿ غليه ،أو أزىاء مداهمخه أو بػد ؤلافساج غىه،
غلى أن جخىافس فيها الضسوـ التي جإلها للخػامل مؼ هره الفئت ،والخىعيت أًؾا باسخخدام الػىغس اليسائي للخػامل مؼ القفل،
باغخباز أن اإلاسأة أهثر مسوهت  ،ويجب الاهخمام باخخياز الػىاعس الغالحت في الضسفت مً بين اليساء اإلاخلدماث ،وجلليهً الدزاساث
اليافيت في الىىاحي اللاهىهيت والاحخماغيت.
ومنها ما ًخػ الخدابير والػلىباث والخىعيت بادزاج خالت "ئذا أغخاد الهسوب مً مػاهد الخػليم والخدزيب" ،ؽمً خاالث الدضسد
اإلاىغىظ غليها في اإلاادة  04مً كاهىن ألاخدار ؤلامازاحي .وجىمً الػلت في ئؽافت اللاهىن هره الحالت ،ئلى أن القفل في هره السً
ً
ً
اإلابىسة ليس له غمل سىي أن ًيىن مىافىا عالحا .أما أن ًيىن مً مػخادي الهسوب مً مػاهد الخػليم ،فهرا سلىن ًىقىي غلى
خقىزة جىرز بخػسؽه لالهدساف ،والخىعيت بادزاج خالت "ئذا لم ًىً له وسيلت مضسوغت للخػيط وال غائل مإجمً" .ؽمً خاالث
الدضسد اإلاىغىظ غليها في اإلاادة  04مً كاهىن ألاخدار ؤلامازاحي .ألن اوػدام وسيلت الػيط ًؾؼ القفل في ئخدي خاالث الخػسؼ
لالهدساف ،خيث أن سىء الحالت الاكخغادًت لألسسة جدفػهم ئلى الاهدساف بضتى عىزه ،هما أن اوػدام الػائل ألاسسي ًؾؼ القفل
في خالت غدم الاسخلساز مما ًدفػه ئلى الاهدساف.
ً
وأخيرا منها ًخػ ؤلاحساءاث الخاعت باألففاٌ والخىعيت بالخفسكت بين ألاففاٌ مً منهم غسؽت لالهدساف ومً منهم مىدسف فػال
ً
فخيىن مػاملت اإلاػسؽىن لالهدساف بىسائل حغلب غليها القابؼ الاحخماعي أما باليسبت للمىدسفين فػال فخيىن اإلاػاملت مغبىغت
بقابؼ حىائي احخماعي ،والخىعيت بخأسيس مساهص خاعت حػني بدل بػؿ حىىح وحسائم ألاففاٌ لخجىبهم الخػسؼ للسجً
وؤلاحساءاث القىيلت ،والتي جإدي ئلى الاهدساف الدائم ،والخىعيت ؤلاسساع في وؽؼ هظام خاظ إلاسخلت السغاًت الالخلت للقفل الجاهذ
الري اسخػاد خسيخه بػد جىفيره للخدبير أو الػلىبت اإلالسزة غليه ،فهره اإلاسخلت هي أهم مسخلت في وكاًت القفل مً السلىـ زاهيت في
الاهدساف وفي الجسيمت.
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