
 ج 

 

 

  قائمة المحتويات
  

  و   ...................................................................................................................  الملخص

Abstract  ...............................................................................................................   ح  

  ي   ..................................................................................................................  :المقدمة

  ع   .........................................................................................................  :الدراسة إشكالية

  

  1  ..........................................................................  األحداث عدالة ماهية: األول الفصل

  2  ....................................................................................................  الحدث: األول المبحث

  2  ............................................................................................  الحدث مفهوم: األول المطلب

  11  ........................................................................  القانون لمخالفة الحدث اتجاه: الثاني المطلب

  13  ..............................................................................  ومظاهره االنحراف وممفه: األول الفرع

  20  ..........................................................  االنحراف ظاهرة لتفسير النظرية االتجاهات: الثاني الفرع

  24  ....................................  األحداث انحراف ظاهرة وخطورة لغة بالحدث االنحراف ارتباط: الثالث الفرع

  26  .........................................................................  لألحداث الجنائية المسؤولية: الثالث المطلب

  32  ...................................................والمحلية الدولية التشريعات وفق األحداث عدالة: الثاني المبحث

  32  .................................................................................  األحداث عدالة مفهوم: األول المطلب

  37  .............................................................  الدولية التشريعات وفق األحداث عدالة: الثاني المطلب

  39  ...................................................................................  : الطفل حقوق اتفاقية: األول الفرع

  44  .................................األحداث قضاء شؤون إلدارة الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد: الثاني الفرع

  47  .................................................  األحداث جنوح لمنع التوجيهية المتحدة األمم مبادئ: الثالث الفرع

  50  ..................................  حريتهم من المجردين األحداث حماية بشأن المتحدة األمم قواعد: الرابع الفرع

  51  ...............  العدالة أجهزة قبل من وإدارتها المحلية التشريعات وفقا الجنائية األحداث عدالة: الثالث المطلب

  52  ...................................................  الغربية الضفة في األحداث لعدالة الناظمة القوانين: األول الفرع



 د 

 

 

  56  ....................................  .وتعديالته 2004 لسنة 7 رقم المعدل الفلسطيني الطفل قانون: الثاني الفرع

  60  ..............................  الغربية الضفة في اثاألحد عدالة منظومة في العاملة العدالة أجهزة: الثالث الفرع

  

  72  ................................................................لألحداث اإلصالحية العدالة: الثاني الفصل

  74  .........................  اإلصالحية العدالة مبادئ بلورة على وتأثيرها الجنائية السياسة مدارس: األول المبحث

  74  .................................................  األحداث معاملة في الجنائية السياسة مبادئ تطور: األول المطلب

  75  ......................................................................................  .اإلسالمية الشريعة: األول الفرع

  79  ................................................  .الكالسيكي الفكر قبل ما مرحلة في األحداث معاملة:  الثاني الفرع

  80  .........................................................................  الميتافيزيقية الجنائية السياسة: الثالث الفرع

  83  ....................................  العلمية الجنائية السياسة وفق والتأهيل اإلصالح مبادئ بلورة: الثاني المطلب

  84  .......................................................................................  الوضعية المدرسة: األول الفرع

  87  ......................................................................................  التوفيقية المدرسة: الثاني الفرع

  89  ..............................................................................  االجتماعي الدفاع مدرسة: الثالث الفرع

  95  ..............................................  األحداث معاملة مبادئ تطور نتاج ةاإلصالحي العدالة: الثالث المطلب

  96  ...............................................  األحداث معاملة في الجنائية السياسة تطور إرهاصات: األول الفرع

  100  ..............................................................................اإلصالحية العدالة ماهية: الثاني الفرع

  109  ..................................................................  اإلصالحية العدالة تطبيق مجاالت: الثاني المبحث

  109  ....................................................................................  الوقائي المستوى: األول المطلب

  114  ..................................................................................................  األسرة: األول الفرع

  117  ...............................................................................................  المدرسة: الثاني الفرع

  118  .......................................................................................  المحلي المجتمع: الثالث الفرع

  121  .................................................................................................  اإلعالم: الرابع الفرع

  124  ...............................................  التصالحية بالعدالة يسمى ما أو العالجي المستوى: الثاني المطلب



 � 

 

 

  124  ..............................................................................  التصالحية العدالة ماهية: األول الفرع

  136  .......................................................................  االحتجازية غير التدابير أنواع: الثاني الفرع

  158  .............................................  االحتجازية غير التدابير تحكم التي لقانونيةا الضوابط: الثالث الفرع

  166  .....................................................................................  الالحقة الرعاية: الثالث المطلب

  

  172  ................................................................................................................  الخاتمة

  187  ..............................................................................  "المجتمعية الرعاية دور حول ملحق" 

  196  ....................................................................................................  والمراجع المصادر

 

  


