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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  مني العاموتقارير املفوضة السامية واأل
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

 ومكتب  ،ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     يتقرير مشترك ملفوض      
م  واملمثلة اخلاصة لألمني العـا ،األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

 بشأن منع العنف ضد األطفال والتصدي       ،املعنية بالعنف ضد األطفال   
  له يف إطار نظام قضاء األحداث

  موجز    
، إىل دراسة   ١٨/١٢بقرار جملس حقوق اإلنسان       يستند هذا التقرير، املقدم عمالً      

، اليت تبقى وثيقة أساسية ملنع مجيـع        ٢٠٠٦األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال لعام        
كال العنف ضد األطفال والقضاء عليها يف مجيع السياقات، مبا يف ذلك يف إطار نظـام        أش

ويصف هذا التقرير احلالة الراهنة للعنف ضد األطفال يف نظـام قـضاء             . قضاء األحداث 
 خماطر العنف اليت يكون األطفال عرضة هلا وحيلل العوامل اهليكلية الـيت             حيدداألحداث، و 

من االستراتيجيات املوصى هبا من أجل منع العنف ضد         اً  قدم عدد كما ي . تساهم يف العنف  
  .األطفال والتصدي له يف نظام قضاء األحداث
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  مقدمة  -أوالً  
 ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢٤ املؤرخ   ١٨/١٢دعا جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

بشأن حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث، املفوضية السامية حلقوق 
ملعنية اإلنسان ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واملمثلة اخلاصة لألمني العام ا           

بالعنف ضد األطفال إىل التعاون من أجل تنظيم مشاورة للخرباء بشأن منع العنـف ضـد                
  .األطفال وسبل الرد عليه يف إطار نظام قضاء األحداث، وتقدمي تقرير عن هذا املوضوع

. ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٤-٢٣وقد جرت مشاورة اخلرباء يف فيينا يف          -٢
 املفوضـية   احدة املعين باملخدرات واجلرمية واشتركت يف تنظيمه       مكتب األمم املت   اواستضافه

السامية حلقوق اإلنسان واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، بالتعاون مع             
ومشل املشاركون ممثلني من هيئات دوليـة وإقليميـة حلقـوق اإلنـسان،             . حكومة النمسا 

  .وساط األكادميية واجملتمع املدينومؤسسات حكومية ومؤسسات الدولة واأل
وركزت مشاورة اخلرباء على املخاطر والعوامل اهليكلية اليت تساهم يف العنف ضـد          -٣

األطفال يف إطار نظام قضاء األحداث واالستراتيجيات والتوصيات العملية ملنع العنف ضـد             
  .األطفال والتصدي له يف إطار نظام قضاء األحداث

 مستشارة مـستقلة، وهـي      اقرير بنتائج املشاورة وورقة حبث أجنزهت     ويستنري هذا الت    -٤
  .سكيلتون، من جامعة بريتوريا يف جنوب أفريقيا آن

  معلومات أساسية  -ثانياً  
، ٢٠٠٦يستند هذا التقرير إىل دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال لعام               -٥

األطفال والقـضاء عليهـا يف مجيـع        اليت تبقى وثيقة أساسية ملنع مجيع أشكال العنف ضد          
وأقرت الدراسة بأن األطفال احملتجزين     . السياقات، مبا يف ذلك يف إطار نظام قضاء األحداث        

لدى الشرطة أو يف مؤسسات العدالة اجلنائية هم عرضة بشكل كبري خلطر العنف، وذلـك               
ني وانتشار ُنهج كنتيجة ألمور منها التصور العام هلم كأشخاص معاديني للمجتمع أو كمجرم

وحثت الدراسة الدول على حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال،  . العقوبة البدنية والنفسية  
  .ومنعها والتصدي هلا يف مجيع السياقات، مبا يف ذلك إطار نظام قضاء األحداث

ومشلت سبل الرد اليت اقترحتها الدراسة إجراءات تشريعية وسياسات ملنـع إيـداع               -٦
وإعطاء األولوية  " املالذ األخري " منها باألخص التطبيق الصحيح ملبدأ       - مؤسساتاألطفال يف   

وتبدأ هذه البدائل بتدابري وقائية أولية مثل دعـم األسـر           . لتدابري بديلة للحرمان من احلرية    
  .احملرومة واملعرضة للمخاطر واختاذ مبادرات الطفولة املبكرة
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حتجاز وأن تقصر استخدامه على األطفال      وُحثت الدول على أن حتد من حاالت اال         -٧
 على اآلخرين، كمالذ أخري وألقـصر فتـرة          حقيقياً اجلناة الذين يقدَّر أهنم يشكلون خطراً     

 على إجراء إصالحات قانونية للقضاء على أشكال العقاب العنيفةاً وُحثت الدول أيض. مناسبة
 بدائل لالحتجاز من قبيل وضع      يضاًواقترحت الدراسة أ  . عدم التجرمي استناداً إىل ظاهر احلال     

التصدي واقُترح مزيد من سبل . برامج على صعيد اجملتمعات احمللية لتاليف اإلجراءات القضائية  
 االمتثـال لعنف داخل املؤسسات، مع التركيز على انتقاء املوظفني؛ والتدريب والرواتب؛ و          ل
  . الشكاوىلمعايري الدولية؛ والتسجيل والرصد والتحقيق؛ وآليات تقدميل

  احلالة الراهنة  -ثالثاً  
تفيد التقديرات بأن هناك مليون طفل على األقل حمروم من احلرية يف مجيـع أحنـاء                 -٨

وتبني األحباث أن السواد األعظم مـن       . ، وهو رقم قد يكون أقل من الرقم احلقيقي        )١(العامل
الء األطفـال حمتجـزون     األطفال احملتجزين هم يف انتظار احملاكمة، وأن نسبة كبرية من هؤ          

العنف املرتيل والفقر والعنـف اهليكلـي        وجير .الرتكاهبم جرائم بسيطة ومذنبون ألول مرة     
واألنشطة احملفوفة باخلطر للبقاء على قيد احلياة، األطفال إىل نظام قضاء األحداث، وُيستخدم          

إىل مؤسسات رعاية   االحتجاز يف نظام العدالة اجلنائية يف أغلب األحيان كبديل عن اإلحالة            
من تقلـيص     وهناك اجتاه مثري للقلق حنو إيداع األطفال يف املؤسسات بدالً         . ومحاية األطفال 

وتقع حوادث العنف أثناء االحتجاز     . خطر تعرضهم للعنف عن طريق توفري سبل وقاية فعالة        
ـ              رة لدى الشرطة وقوات األمن، وخالل االحتجاز قبل احملاكمة واالحتجاز بعد انقـضاء فت

وميكن أن يرتكـب العنـف      . العقوبة على حد سواء، وكذلك كشكل من أشكال العقاب        
  .يكون نتيجة إليذاء النفسوقد أطفال آخرون  وأحمتجزون بالغون  وأموظفون 

  التصورات املتعلقة باألطفال يف نظام قضاء األحداث  -ألف  
ا األطفال غري عنيفة،    أشارت دراسة األمم املتحدة إىل أن معظم اجلرائم اليت يرتكبه           -٩

بشكل متزايد إىل   أدى  " التشدد يف مواجهة اجلرمية   "الضغط على السياسيني من أجل      غري أن   
وهناك تصور شائع بأن األطفال يرتكبون نسبة       . األطفال املخالفني للقانون  التعامل بقسوة مع    

ـ                 صاءات كبرية من اجلرائم، على الرغم من أن نسبة األطفال ليست نـسبة مهيمنـة يف إح
وقد أعربت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن قلقلها إزاء التصور            . )٢(اجلرائم

وهذا التصور، غري القائم على أدلـة،       . العام املتنامي بأن جنوح األحداث آخذ يف االرتفاع       
__________ 

تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                   )١(
 .٢٣٦، الفقرة ٦٣، الصفحة )A/HRC/13/39/Add.5(هينة، السيد مانفريد نوفاك، امل أو

)٢( T. Hammarberg, “A juvenile justice approach built on human rights principles”, Youth Justice 
December 2008, vol. 8, No. 3, pp. 103-196. 
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يف اخلطاب السياسي كما يـؤدي      يؤثر  على تقارير إعالمية حول حاالت خطرية قليلة،         بل
  .حقوق الطفلتنال من إىل اعتماد تشريعات ملعاملة اجلناة األحداث اً غالب
متزايدة من األطفال ُيجرون إىل نظام العدالة اجلنائية        اً  أن أعداد اً  ومن املثري للقلق أيض     -١٠

، اليت أدت إىل حرمان عدد أكرب من األطفال من          "تدابري السلوك غري االجتماعي   "عن طريق   
  .ةحريتهم يف أعمار مبكر

ـ اً  ومن الواضح أن العديد من السياسات وواضعي القوانني قد دعموا هنج            - ١١ اً عقابي
وليس املوظفون العاملون مع األطفال يف نظام قضاء األحداث يف منأى عن            . غري متناسب 

األطفـال يف مرافـق   العام بقسوة معاملـة  هتمام  االوقد تظهر قلة    . هذه املواقف اجملتمعية  
وميكن . معات لألطفال الذين ال حيترمون السلوك االجتماعي التقليدي       االحتجاز رفض اجملت  

 املواقف والسلوكيات املسيئة اليت ينتهجها املوظفون غـري         يفاً  أن يتجلى هذا الوصم أيض    
  . املدربني تدريباً جيداً

األسـلوب   وأحد التطورات اإلجيابية هو أنه، مبوازاة االرتفاع الواضح يف استخدام           -١٢
 هناك توجه حنو استخدام متزايد آلليات العدالة التصاحلية، ال سيما يف نطاق قـضاء               العقايب،
وقد وفرت املبادئ األساسية الستخدام برامج العدالـة التـصاحلية يف املـسائل             . األحداث
للعمل يف  اً  قانونياً   إطار )٤(، مع كتيب األمم املتحدة املتعلق بربامج العدالة التصاحلية        )٣(اجلنائية

وتشهد مناطق خمتلفة تطورات مهمة يف عملية إصالح القانون وبـرامج العدالـة     . اجملالهذا  
وملمارسات العدالة التصاحلية، يف حاالت عديدة، عرف       . التصاحلية فيما خيص األطفال اجلناة    

ويرتكز العمل احلايل يف بعض الدول علـى تقيـيم املمارسـات            . عريق يف اجملتمعات احمللية   
ويف جنوب . نها وتنظيمها لضمان االمتثال بصورة تامة التفاقية حقوق الطفل   التصاحلية وتدوي 

السودان وتيمور الشرقية، على سبيل املثال، صيغت تشريعات إلدراج املمارسات التصاحلية           
  . )٥(التقليدية ووضع االتفاقية موضع التنفيذ

صـدر تعـديل    ،  اً عام ١٥ويف النرويج، حيث السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية هي           -١٣
وينطبق علـى األطفـال     . )٦(٢٠١١ديسمرب  /تشريعي بشأن نظام األحداث يف كانون الثاين      

ويف النظـام   . من العمر الذين ارتكبوا جرائم خطرية أو متكررة       اً   عام ١٨ و ١٥البالغني بني   
. اجلديد، ستفرض العقوبة على الصعيد احمللي، يف املكان الذي يعيش فيـه الـشاب املـدان               

حمل عقوبات السجن املراقبة االجتماعية واملتابعة عن كثب، مبا يف ذلك املـشاركة             وستحل  
__________ 

 . للمجلس االقتصادي واالجتماعي٢٠٠٢/١٢القرار  )٣(
)٤( UNODC Handbook on restorative justice programmes  ــايل ــوان الت ــى العن ــاح عل  :، مت

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf. 
)٥( Cyndi Banks, Protecting the Rights of the Child: Regulating restorative Justice and Indigenous 

Practices in Southern Sudan and East Timor, International Journal of Children’s Rights, 
vol. 19 (2), (2011). 

)٦( White Paper Prop. 135 L (2010-2011). 
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باجلاين والعناصر املختلفة لنظام القضاء واهليئـات العامـة         " الشبكة اخلاصة "التامة للجاين و  
أن اً  وجيوز للضحايا أيـض   . األخرى، اليت ستساهم يف عملية متابعة خاصة بفرادى احلاالت        

ـ          . ى طلب منهم  يشاركوا بناء عل   اً واهلدف من هذا هو السماح للطفل املدان بأن يفهم فهم
نتائج عمله بالنسبة لكل شخص متضرر، مع ضمان ما يلزم من املساعدة والدعم له يف               اً  معزز

والعامل اجلوهري هو تعزيز قدرات األشخاص األحداث على معاجلة العمـل           . الوقت نفسه 
أوامر واسعة خلدمـة اجملتمـع      اً  يريات التشريعية أيض  وأدرجت التغ . اإلجرامي الذي ارتكبوه  

  .من العمر كبديل لعقوبات السجن النافذةاً  عام١٨ و١٥تشمل اجلناة البالغني بني 

  احلاجة امللحة إىل خفض عدد األطفال احملتجزين  -باء  
ـ            -١٤ : ح األحـداث  ويشجع اإلطار املعياري الدويل، مبا فيه املبادئ التوجيهية ملنع جن
ح األحداث من أجل تفادي جتـرمي       و، األخذ بنهج شامل ملنع جن     )٧(ئ الرياض التوجيهية  مباد

. لكن ما زالت دول عديدة تفتقر إىل استراتيجيات أو خطط ملنع اجلرائم           . األطفال ومعاقبتهم 
والوفورات ،  )٨(وهناك جمموعة متزايدة من املعارف بشأن االستراتيجيات الفعالة ملنع اجلرائم         

، لكن مقابل هذا املبدأ، تستثمر بلدان عديدة يف بناء          )٩(التكاليف بفضل منع اجلرائم   اجللية يف   
  .من إعطاء األولوية لالستثمار يف تدابري منع اجلرائم مرافق الحتجاز األطفال، بدالً

من األطفـال إىل نظـام      اً  ويف عدد من البلدان، هناك قلق إزاء تقدمي عدد كبري جد            -١٥
من   ، مما يؤدي إىل إيداع أطفال يف االحتجاز بدالً        "ظاهر احلال جرائم  "بب  بسالعدالة اجلنائية   

ومثلما أوضحت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف        . منحهم الرعاية واحلماية الالزمتني   
أو يعملـون يف    /ضد األطفال، فإن هناك اجتاه مثري للقلق حنو جترمي األطفال الذين يعيشون و            

 كما تصمهم وسائط اإلعالم ويلقى      ،ظر إىل هؤالء األطفال كتهديد اجتماعي     وُين. الشوارع
وما زال ُيعاقب نظام العدالة     . ح األحداث وعليهم بالالئمة فيما خيص االرتفاع املزعوم يف جن       

مـن    اجلنائية يف أغلب األحيان على تغيب األطفال عن املدرسة أو تشردهم أو تسوهلم بدالً             
وهناك ميـول إىل أن يـصبح       .  طريق اختاذ تدابري حلماية األطفال     منع ذلك والتصدي له عن    
أخري، كما أنه حل كمالذ  يستخدم ن يكون إجراًء من أ، بدالً مفضالًاحلرمان من احلرية حالً

  .يف أغلب األحيان باالبتزاز وسوء املعاملة واالعتداء اجلنسياً يكون مصحوب

__________ 

 .٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة  )٧(
)٨( European Crime Prevention Network, A Review of Good Practices in Preventing Juvenile Crime in 

the European Union (2006); I. Palmary and C. Moat, Preventing Criminality Among Young People 
(Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2001). 

)٩( Welsh et al. Costs and Benefits of Preventing Crime, (Westview Press, Boulder, 2000); Jones et al, 
The Economic Return on PCCD’s Investment in Research-based Programs: A Cost-benefit 

analysis of delinquency prevention in Pennsylvania (Pennsylvania State University 2008). 
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بأعداد مفرطة يف نظام العدالة اً ودين غالبوهناك جمموعات إضافية من األطفال، املوج  -١٦
اجلنائية، الذين ينبغي أال يكونوا داخل هذا النظام، والذين ينبغي أن تقدم هلم خدمات الرعاية               

ويشمل هؤالء األطفال ذوي مشاكل الصحة العقليـة، واألطفـال ذوي           . واحلماية املناسبة 
ىل الرعاية واحلماية واألطفـال غـري       مشاكل تتعلق بتعاطي املخدرات، واألطفال احملتاجني إ      

 إىل زيـادة واضـحة يف       هؤالء األطفال من نظام العدالة اجلنائية     يؤدي إخراج   و. املصحوبني
  . الذي يواجهونهإمكانية احلد من العنف

وقـد  . وما زالت السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية منخفضة يف العديد مـن الـدول              -١٧
طراف على رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل         شجعت جلنة حقوق الطفل الدول األ     

وهذا هـو   . باعتبارها السن الدنيا املطلقة، واالستمرار يف رفعها إىل سن أعلى         اً   عام ١٢سن  
أعلى للمـسؤولية  اً وعلى الدول اليت حددت سن  . اًاحلد األدىن املطلق الذي جيب رفعه تدرجيي      
بشأن التدابري غري االحتجازيـة املتعلقـة باألغلبيـة      اجلنائية أن تكون لديها سياسية واضحة       

العظمى من األطفال الذين تقل أعمارهم عن هذه السن، لتفادي إحالتهم من شـكل مـن                
وتشكل العتبات العمرية لالحتجاز آلية جيـدة إلبعـاد         . أشكال االحتجاز إىل شكل آخر    

عتبات يف سن أعلـى مـن       األطفال عن االحتجاز، ال سيما السجن، وميكن أن حتدَّد هذه ال          
   .)١٠(السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية

. وأحد املبادئ اجلوهرية لنظام قائم على احلقوق لقضاء األحداث هو عدم التمييـز              -١٨
ويوجد األطفال املنتمون إىل اجملموعات اإلثنية وجمموعات األقليات بأعداد مفرطة يف نظـام             

يما خيص أطفال املهاجرين وملتمسي اللجوء الـذين        وهناك حاالت مماثلة ف   . العدالة اجلنائية 
وقد تشمل أسباب ذلك التمييز الـذي    . خيضعون لالحتجاز على أساس وضعهم كمهاجرين     
اإلبعاد االجتماعي الذي تواجهه هـذه      اً  ميارسه املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، بل وأيض      
عن اإلبعاد االجتماعي يف أغلـب      وتنتج  . اجملموعات بصورة أعم يف البلدان اليت تعيش فيها       

األحيان أمناط من الفقر والعنف املرتيل وأنشطة العصابات وتعاطي املخدرات وعوائق أمـام             
  . التعليم وآفاق ضعيفة للتوظيف اجملدي

خلفض عدد األطفال يف نظام العدالة اجلنائية،   اً  ويتمثل أحد السبل املهمة والفعالة جد       -١٩
ت القضائية، مثل برامج العدالة التصاحلية والتدابري غري االحتجازيـة          يف آليات تاليف اإلجراءا   

ورغم أن من احملتمل أن يظل هؤالء األطفال عرضة للخطر خالل مرحلـة مركـز               . البديلة
. الشرطة، فإن تاليف اإلجراءات القضائية قبل احملاكمة حيول دون االحتجاز السابق للمحاكمة     

مان األطفال من حريتهم قيمة ال تقدر بثمن يف احلـد مـن             وللعقوبات البديلة اليت متنع حر    
  .العنف ضد األطفال

__________ 

)١٠( T. Liefaard, Deprivation of Liberty of Children in Light of International Human Rights Law and 
Standards (Intersentia, 2008). 
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  حتديد خماطر العنف يف إطار نظام قضاء األحداث  -رابعاً  

  أنشطة إنفاذ القانون  -ألف  
على الرغم من أن التعامل مع نظام قضاء األحداث يبـدأ عـادة بإلقـاء القـبض                   -٢٠
ال ضحايا للعنف من خالل أنشطة إنفاذ القانون اليت         التوقيف، فإن من املمكن أن يقع أطف       أو

وقد أُعرب عن القلق ألن من شأن أساليب احلد من   . إىل إلقاء القبض أو اإلدانة    اً  ال تؤدي أبد  
السلوك غري االجتماعي، مثل صالحيات اإلجالء، أن تؤدي إىل استخدام العنف، ال سـيما              

  .وأن استخدام قدر معني من القوة أمر مسموح به

  التوقيف وإلقاء القبض  -باء  
تكون الشرطة وغريها من قوات األمن يف أغلب األحيان مسؤولة عن العنف ضـد                -٢١

وقد بني  . األطفال، وعمليات إلقاء القبض هي حالة من احلاالت اليت حيدث فيها هذا العنف            
العنف منذ  أن األطفال يتعرضون بشكل كبري خلطر ما بعد مخس سنواتتقرير املتابعة املعنون 

وحيدث هذا على ما يبدو يف البلدان املتقدمة والنامية         . )١١(أول مرحلة يف احتكاكهم بالقانون    
ومن احلاالت املثرية للقلق بشكل خاص استخدام األسلحة املشلة للحركة خالل إلقـاء            . اًمع

  .القبض على األطفال
، من املهم بعد اعتقال طفل إشعار        ملا تقره املعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث       ووفقاً  -٢٢

بيد أن عدم إشعار اآلبـاء      . مركز الشرطة إىل  والديه أو القائمني على رعايته، وضمان حضورهم        
  .أو عدم إشعارهم يف الوقت املناسب أمر حيدث يف البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء

  الشرطةبواسطة ستجواب اال  -جيم  
اقية حقوق الطفل، حيق لكل طفل حمروم من حريته أن حيصل           ملا تنص عليه اتف   اً  وفق  -٢٣

وجاءت مالحظة  . بشكل فوري على املساعدة القانونية وغريها من أشكال املساعدة املناسبة         
 لتقييم العدالة اجلنائية الصادرة عن مكتب األمـم املتحـدة املعـين             ٣يف جمموعة األدوات    

متنع املمارسة اجليدة واحترام حقوق اإلنـسان،       ينبغي أن   : "باملخدرات واجلرمية، مفادها أنه   
لكـن قـد يكـون    اً،  عن مهنية املستجوب، من أن يصبح استجواب املشتبه فيه عنيف           فضالً

يشجع عليه،  اً  ُيسمح به، أو حىت أمر    اً  استخدام تقنيات استجواب قاسية يف أماكن معينة أمر       
  .)١٢("وقد يدخل فيه استخدام التعذيب

__________ 

)١١( NGO Advisory Council, Five years on: A global update on violence against children (2011). 
-http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison :، متـاح علـى املوقـع التـايل    ١٧الصفحة  )١٢(

reform/cjat_eng/3_Crime_Investigation.pdf. 
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 من قوانني قضاء األحداث أي حكم يقضي بعدم استجواب طفل           وال يشمل العديد    -٢٤
على يد ضابط للشرطة أو مدع عام دون حضور أحد والديه أو وصي عليه أو شخص بالغ                 

اً ومن املهم حضور أحد الوالدين أو الوصي أو شخص بالغ مسؤول ألنه مينح قدر             . مسؤول
  . )١٣(لشرطةمن احلماية للطفل املشتبه فيه من سوء معاملة ااً عالي
وعلى حنو مماثل، فإن مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلـصول علـى                -٢٥

ـ               اً املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية تنص بالتحديد على ضرورة أن تنشأ الدول نظم
متكنهم من االتصال بآبائهم أو األوصياء عليهم علـى         وللمساعدة القانونية مالئمة لألطفال،     

الفور، ومتنع إجراء أي استجواب يف غياب أحد الوالدين أو الوصي واحملامي أو غـريه مـن            
  .مقدمي املساعدة القانونية

وتالحظ دراسة جديدة بشأن أنظمة قضاء األحداث يف أوروبا الـشرقية وآسـيا               -٢٦
الوسطى أن بعض البلدان سنت تشريعات لكي تـنص علـى حـضور حمـاميني خـالل                 

مـا يـساعد ممثلـون      اً  يف بعض املناطق األخرى، يف الوقت نفسه، نادر       و. )١٤(االستجواب
  . )١٥(قانونيون أي مشتبه فيه يف مرحلة االحتجاز لدى الشرطة

  عمليات البحث وأخذ العينات   -دال  
ال توفر الصكوك الدولية ذات الصلة بقضاء األحداث محاية معينـة فيمـا خيـص                 -٢٧

حنو مماثل، ال يدرج العديد من القوانني احمللية قواعد         وعلى  . عمليات البحث أو أخذ العينات    
من األعضاء التناسـلية  ولدى بعض البلدان قوانني تتعلق بأخذ عينات  . حماية يف هذا اجملال   لل

  .، لكن هذه القوانني ال متيز مجيعها بني املشتبه فيهم األطفال واملشتبه فيهم البالغنيوغريها

  ة أو هيئة قضائية للطعن يف االحتجاز احلق يف املثول أمام حمكم  -هاء  
بناء على حق األطفال يف الطعن يف مشروعية إجراء احلرمان من احلرية لدى حمكمة                -٢٨

ق الطفـل يف  جلنة حقـو ترى  من احملاكم ويف احلصول على قرار فوري بشأن هذا اإلجراء،           
ـ         ) ٢٠٠٧(١٠تعليقها العام رقم     ه ينبغـي   بشأن حقوق الطفل يف قضاء األحداث علـى أن

ـ     .  ساعة دون أمر قضائي    ٢٤ُيحتجز أي طفل ملدة تزيد على        أال يف اً  لكن، ال تفلـح دائم
وقد أوضحت دراسة أجرهتا جلنـة      . ُتحدَّد فيها مدة أقصر    االلتزام بالقانون حىت البلدان اليت    

، حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد يف ترتانيا ودعمتها املنظمة الدولية إلصالح القانون اجلنائي           
__________ 

املستـشار  "قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحـداث، إىل           من   ١٥تتطرق القاعدة    )١٣(
 ".املقاضاة والفصل يف القضايا" من القواعد بشأن ٣، لكن هذا يرد يف إطار اجلزء "القانوين والوالدين واألوصياء

)١٤( UNICEF, The development of juvenile justice systems in Eastern Europe and Central Asia: 
Lessons from Albania, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkey and Ukraine (2009). 

)١٥( UNODC, Access to legal aid in criminal justice systems in Africa: Survey Report (2011). 
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 ٢٤ يف املائة من األطفال الذين يرسلون إىل مراكز الشرطة ُيحتجزون ألكثـر مـن                ٧٠ أن
  . )١٦(ساعة قبل أن يرسلوا إىل احملاكم

. وينطوي احتجاز طفل يف زنزانة للشرطة ولو لساعات قليلة على خطـر العنـف               -٢٩
خـرى يف   حمكمة أو أي هيئـة أ     إىل  وعندما ال يكون هناك أي قانون يقضي بإحالة الطفل          

غضون الفترة احملددة، أو إذا انُتهك قانون من هذا القبيل، فإن الطفل يكون عرضة خلطر بالغ                
يف النظـام   " يتـوه "ويف ظل هذه الظروف، قـد       . مبا أن احملاكم ليست على علم باحتجازه      

  . )١٧( بشأهنماألطفال الذين ليس لديهم آباء أو أسر إلثارة املخاوف

  ة وخالل احملاكمةاملخاطر يف احملكم  -واو  
من عوامل احلمايـة وميكـن للرؤسـاء          يعترب املثول أمام حمكمة أو هيئة قضائية عامالً         -٣٠

اً لكـن كـثري  . واملدعني العامني فعل الكثري من أجل منع التأخري واستمرار احتجـاز األطفـال           
يعانيـه   اشر فيما يتجاهل هؤالء حمنة األطفال أو ال يبالون هبا، ويسامهون بالتايل بشكل غري مب             ما

واللفظي كما أهنم يسامهون يف بعض احلاالت بشكل مباشر يف العنف النفسي            . األطفال من أذى  
وقد يعيش  .  هبا معهم يف احملكمة    ضد األطفال من خالل الطريقة اليت يستجوبوهنم هبا أو يتناقشون         

 حد كبري إذا حظـي      وُتخفَّف وطأة ذلك إىل   اً،  األطفال إجراء احملكمة نفسه كتجربة عنيفة نفسي      
  .شخص بالغ مسؤول، ومستشار أو مساعد قانوين أو الوصي أو الطفل مبساعدة أحد الوالدين

إن قبول احملكمة لألدلة املنتزعة حتت التعذيب أو التهديدات أمر شائع يف العديد من                -٣١
  .أنظمة العدالة، ويساهم هذا يف مشكلة اإلفالت من العقاب املتنامية

  طر املرتبطة باالحتجاز السابق للمحاكمةاملخا  -زاي  
يوضع معظم األطفال احملرومني من حريتهم رهن االحتجاز الـسابق للمحاكمـة،              -٣٢
  . )١٨(غري مذنبنييثبت الحقاً أهنم يبعث على االنزعاج أن العديد من هؤالء األطفال  ومما
، ال سـيما يف     وهناك افتقار إىل اإلشراف والرصد يف االحتجاز السابق للمحاكمـة           -٣٣

مما هو عليه يف حالة األطفال      اً  ويكون عدم االتصال بالعامل اخلارجي أقل تواتر      . زنزانات الشرطة 
احملكوم عليهم، مما يعين أن لدى األطفال الذين يتعرضون لسوء املعاملة إمكانيات أقل لإلبـالغ   

األطفـال    عندما ُينقـل   خماطر العنف املتصلة باملثول أمام احملكمة،     اً  وهناك أيض . عن احلوادث 
  .البالغني أغلب األحيان إىل احملكمة ويوضعون يف زنزانات االحتجاز يف احملكمة مع يف

__________ 

)١٦( Commission for Human Rights and Good Governance, Inspection Report for Children in 
Detention Facilities in Tanzania (June 2011). 

)١٧( Human Rights Watch, Children of the Dust: Abuse of Hanoi Street Children in Detention (2009). 
)١٨( UNICEF, The Development of Juvenile Justice Systems in Eastern Europe and Central Asia: 

Lessons from Albania, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkey and Ukraine (2009). 
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  املخاطر يف االحتجاز اإلداري  -حاء  
لدى بعض الدول إجراءات إدارية للتعامل مع األطفال الذين ُيدعى أهنـم انتـهكوا            -٣٤

إعادة "اجلرمية، أو طرق من أجل ملنع ات وقائية تعترب هذه اإلجراءعادة ما  و - القانون اجلنائي 
واخلطر الرئيـسي الـذي     . للشباب املعرضني للخطر  " إعادة التأهيل "أو  " اإلدماج يف اجملتمع  

موظفون اً تنطوي عليه تدابري االحتجاز يف هذه األنظمة هو أن قرارات االحتجاز يتخذها غالب
جبة، ودون إتاحة فرصة للطفل لكي يدافع عن        أو جلان، دون مراعاة اإلجراءات القانونية الوا      

  .نفسه، ودون ممثل قانوين، ودون دعم الوالدين يف بعض األحيان

  خطر العنف يف مرافق االحتجاز  -طاء  
هناك احتمال كبري لوقوع العنف، سواء يف االحتجاز قبل احملاكمـة أو االحتجـاز               -٣٥

وكلما كان مرفق   . لشخص من حريته  اإلداري أو االحتجاز كعقوبة، ينشأ من جمرد حرمان ا        
وتتعدد مصادر  . وكانت نسبة املوظفني إىل األطفال أدىن، بات اخلطر أعظم        اً  االحتجاز مكتظ 

وحيدث العنف على يد موظفني عاملني يف املؤسـسات         . اتمرافق املؤسس العنف احملتملة يف    
ين آخرين، وكذلك   وحمتجزين بالغني عندما ال ُيفصل األطفال عنهم، وعلى يد أطفال حمتجز          

  .يف شكل إيذاء النفس

  العنف املكرس يف القانون، الذي يرتكبه املوظفون العاملون يف املؤسسات  -١  
. يتعرض األطفال احملتجزون يف أغلب األحيان للعنف كعقاب على خمالفات بسيطة            -٣٦

يـادة إجيابيـة   ز(للعقوبة البدنية يف املؤسسات اجلزائية كإجراء تأدييب      اً   بلد ١١٦ورغم إلغاء   
، فإن هذه العقوبة ما زالت مشروعة       ) بلدان منذ استكمال دراسة األمم املتحدة      ١٠تتمثل يف   

وتوجد املمارسات العنيفة يف البلدان املتقدمة والنامية على حـد          . )١٩(على األقل اً   بلد ٧٨ يف
ـ            . سواء ات وبصرف النظر عن الضرب بالعصا واجللد، قد يعاقب األطفال حببسهم يف زنزان

لفترات طويلة، أو وضعهم رهن احلبس االنفرادي، أو حتديد حصص الغذاء املقـدم هلـم،               
  . )٢٠(إخضاعهم لقيود بدنية وكيمائية أو

__________ 

: انظـر . املبادرة العامليـة إلهنـاء مجيـع أشـكال العقوبـة البدنيـة الـيت متـارس ضـد األطفـال                     )١٩(
http://www.endcorporalpunishment.org. 

ـ   ٢٠ حاالت احُتجز فيها األطفال يف زنزاناهتم ألكثر من           إىل  ما بعد مخس سنوات    يشري تقرير  )٢٠( اً  ساعة يومي
اجمللس االستشاري للمنظمات غري احلكومية     واسُتخدمت فيها املخدرات للتحكم يف سلوكهم، انظر إشارة         

  التقرير املتعلـق   ،مركز الدراسات القانونية واالجتماعية ألوروغواي    و املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب   إىل  
 ).٢٠١١(بزيارات مراكز قضاء األحداث يف أوروغواي 
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إن العنف املكرس يف القانون، الذي يرتكبه املوظفون مشكلة يف البلـدان املتقدمـة                -٣٧
ورغم أن لدى   .  البدنية ومما يثري القلق بشكل خاص استخدام القيود      . والنامية على حد سواء   

 علـى   العديد من البلدان قوانني تسمح باستخدام القيود، فإن هذا االستخدام مقتصر عموماً           
  . )٢١(ظروف حمددة بدقة

  العنف الذي يرتكبه املوظفون العاملون يف املؤسسات  -٢  
، إن اخلط الفاصل بني العقوبة غري املشروعة والعقوبة املكرسة يف القانون خط رفيع              - ٣٨

مبا أن العديد من التدابري القانونية كالقيود يستخدم بشكل غري صحيح ويف ظـروف غـري                
  .ورغم هذا، من الواضح أن بعض احلوادث املبلغ عنها خمالفة للقانون. مالئمة
ويف العديد من البلدان، ليس على املوظفني واجب تسجيل احلوادث والعقوبـات،              -٣٩

 ٢١انظر الفقـرة     (ما بعد مخس سنوات    أفاد تقرير وقد  . وليست هناك أي آليات للرصد    
 بأن األطفال احملتجزين يتعرضون يف بعض البلدان لعقوبات مهينة وقاسية، منها          ) أعاله

جتريدهم من مالبسهم وإجبارهم على الوقوف يف املاء أليام متواصلة، مع تزويدهم بكميـة              
  .)٢٢(حمدودة من الغذاء وعدم إتاحة املراحيض له

وقد أفادت دراسة   .  أيضاً االعتداء اجلنسي على يد املوظفني خطراً كبرياً        ويشكل  - ٤٠
 ١٢استقصائية عن الشباب األمريكي يف مرافق احتجاز األحداث بأن ما يقـدر بنـسبة               

 مرفقاً لألحداث تعرضوا حسب التقـارير مـرة أو أكثـر            ١٩٥املائة من الشباب يف       يف
 شهراً اليت   ١٢ظف يف املرفق خالل فترة      اعتداء جنسي على يد شاب آخر أو مو         حلوادث

  .)٢٣(تغطيها الدراسة

  احملتجزون البالغونالعنف الذي يرتكبه   -٣  
مـن  من اتفاقية حقوق الطفل، أكدت جلنة حقوق الطفل         ) ج(٣٧بناء على املادة      -٤١

، البالغنيلراسخة القائلة إنه جيب فصل األطفال عن         القاعدة ا  ١٠ تعليقها العام رقم     يفجديد  
وأضافت أن هناك كم وافر من األدلة على أن إيداع األطفال يف سجون أو مرافـق حـبس                
البالغني يضر بسالمتهم ورفاههم األساسيني وقدرهتم مستقبالً على اخلالص مـن اجلرميـة             

   .واالندماج جمدداً

__________ 

 .٦٤، القاعدة واعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهمق )٢١(
)٢٢( K. Todrys, J. Amon, G. Malembeka and M. Clayton, “Imprisoned and imperilled: Access to HIV 

and TB prevention and treatment, and denial of human rights in Zambian prisons”, Journal of the 
International Aids Society 2011 14:8.  

)٢٣( US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, Special Report: 
Sexual Victimization in Juvenile Facilities Reported by Youth 2008-2009, January 2010, 

http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/svjfry09.pdf. 
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ويف بعض الدول، حيتجز األطفال مع البالغني يف سجون البالغني، ويتعرض العديد من   -٤٢
طفال ملمارسة اجلنس بشكل قسري أو باإلكراه مع سجناء ذكور بالغني، كما يتعرضون             األ

حاالت احُتجز  )  أعاله ٢١انظر الفقرة    (ما بعد مخس سنوات   تقرير  ويسجل  . للعنف البدين 
 سنة يف سجون البالغني، وعشرات األطفال الذين وصفوا ١٣فيها أطفال مل تتجاوز أعمارهم 

وقد أبلغ عن هذا أيضاً . )٢٤(ي أو باإلكراه مع سجناء ذكور بالغني  ممارسة اجلنس بشكل قسر   
، املقدم يف املؤمتر    ١٠األطفال الذين جرى استجواهبم يف بلدان أفريقية من أجل الفيلم املعنون            

 املنتدى األفريقي للسياسات املعنية بالطفـل العاملي لقضاء األطفال يف أفريقيا، الذي استضافه       
  .٢٠١١نوفمرب / يف تشرين الثاين يف كامباالدفاع عن األطفالواحلركة الدولية لل

  أطفال أو شباب آخرون العنف الذي يرتكبه   -٤  
فاالكتظـاظ  . يكون األطفال يف مرافق االحتجاز عرضة أيضاً للعنف من نظـرائهم        -٤٣

 اآلخرين مجيعهـا عوامـل       األطفال عناً  وانعدام اإلشراف وعدم فصل األطفال األكثر ضعف      
دوافـع  شبابية  لدى األطفال املنتمني إىل عصابات      اً  وقد يكون أيض  .  يف هذه الظاهرة   تساهم

  .ن حوادث العنصريةللعنف أو قد ينجم العنف ع

  إيذاء النفس   -٥  
ويتراوح هذا من جرح أنفسهم إىل خنـق        . مييل األطفال احملتجزون إىل إيذاء النفس       -٤٤
مهال وظروف االحتجاز السيئة وفتـرات      وحيدث هذا كنتيجة للعنف واإل    . شنق أنفسهم  أو

احلرمان من احلرية املطولة والعزل ومشاكل الصحة العقلية اليت قـد تكـون أو ال تكـون                 
  .)٢٥(موجودة قبل االعتقال

  الفتيات وخماطر العنف   -٦  
تشكل الفتيات أقلية يف نظام قضاء األحداث، لكن متاشياً مع املعـايري والقواعـد                -٤٥

وألن أعدادهن قليلة يف    . ن تتطلنب محاية خاصة نظراً لضعفهن بشكل خاص       ، فإهن )٢٦(الدولية
النظام، فإن بلداناً عديدة ال تضع ترتيبات خاصة أو تستحدث مرافـق خاصـة للفتيـات؛                

والبديل هو تعرضهن خلطر االحتجاز . وُيحتجزن بالتايل مع النساء البالغات يف أغلب األحيان   
   .سبب ضرورة فصلهن عن الذكوريف عزلة أو بعيداً عن بيوهتن، ب

__________ 

)٢٤( NGO Advisory Council Five years on: A global update on violence against children (2011), citing 

Human Rights Watch, Paying the price: Violations of the rights of children in detention in 

Burundi (2007).  
)٢٥( D. Medlicott, (2009) “Preventing Torture and Casual Cruelty in Prisons through Independent 

Monitoring” in The Violence of Incarceration, P. Scraton and J. McCullogh (eds.), (Routledge, 

2008), p. 252. 
، ٣٩-٣٦؛ القواعـد  األحـداث  قضاء شؤون إلدارة النموذجية لدنياا املتحدة األمم قواعد، ٤-٢٦القاعدة  )٢٦(

  .قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات
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مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة      أفاد املقرر اخلاص املعين     ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٤٦
ضد النساء، مبن فـيهن       أثناء االحتجاز  أن العنف ب أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      

 العنف اجلنسي كالتهديد    يشمل يف كثري من األحيان االغتصاب وغريه من أشكال        " الفتيات،
، وجتريدهن من مالبسهن والتفتيش اجلـسدي       "التحقق من العذرية  "باالغتصاب واملالمسة و  

 سلم بـه  من امل ذكَّر املقرر اخلاص بأن     و". التقحمي والشتائم واإلهانات ذات الطابع اجلنسي     
ـ قوم به    تعذيباً عندما ي   شكلأن االغتصاب ي   على نطاق واسع   ـ  وموظف قـع  ين أو   ون رمسي

  .)٢٧(تحريض منهم أو بقبوهلم أو رضاهمب
وقد وثقت تقارير أخرى حاالت اعتداء على فتيات يف عدد من البلدان، مسلِّمة بأن                -٤٧

الفتيات عرضة للعنف، ال سيما االغتصاب واالعتداء اجلنسي، من أفراد الشرطة واملـوظفني             
  .)٢٨(العاملني يف مرافق االحتجاز

 مراعاة االستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء       ومن املهم يف هذا الصدد      -٤٨
على العنف ضد املرأة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، اليت تعاجل ما لدى النساء والفتيات   

وهتدف هذه االستراتيجيات والتدابري إىل     . من أوجه ضعف واحتياجات معينة طوال اإلجراء      
، وضمان اجلرب عن أي     )الفتيات والفتيان (الفعلية بني النساء والرجال     توفري املساواة القانونية و   

عدم مساواة أو أي شكل من أشكال التمييز تواجهه النساء والفتيات يف الوصول إىل العدالة،               
  .ال سيما فيما خيص أعمال العنف

 وحتث االستراتيجيات النموذجية والتدابري العملية الدول على اسـتعراض قوانينـها            -٤٩
ومدوناهتا وإجراءاهتا، ال سيما قوانينها اجلنائية، وتقييمها وتنقيحها بشكل دوري، لـضمان            
قيمتها وفعاليتها يف القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وإزالة األحكام الـيت تـسمح               

  .)٢٩(بالعنف ضد النساء والفتيات أو تتغاضى عنه

  ضد األطفالالعوامل اهليكلية اليت تساهم يف العنف   -خامساً  

  األولوية املتدنية واالفتقار إىل نظام قوي حلماية األطفال   -ألف  
على الرغم من االهتمام املتزايد الذي يوىل لقضاء األحداث علـى الـصعيد               - ٥٠

تندرج على ما يبدو كمسألة ذات أولوية يف جـداول أعمـال            الدويل، فإن هذه املسألة ال      
مات قليلة يف إخراج أكرب عدد ممكن من األطفال من ومل تشرع سوى حكو. السياسات الوطنية

وُعزي هذا إىل ضآلة األمهية الـيت       . )٣٠( يف جمال حقوق اإلنسان    ااملؤسسات متاشياً مع التزاماهت   
  .توليها جمتمعات عديدة لألطفال ذوي العالقة بنظام قضاء األحداث

__________ 

)٢٧( A/HRC/7/3.  
)٢٨( http://hrw.org/english/docs/2007/02/20/g;obal15345.htm.  
 .٥٢/٨٦قرار اجلمعية العامة  )٢٩(
 ).٢٠٠٦(تقرير العاملي بشأن العنف ضد األطفال األمني العام لألمم املتحدة، ال )٣٠(
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  قلة املوظفني   -باء  
من املسلم به على نطاق واسع أن املوظفني غري املؤهلني واملدربني تـدريباً ضـعيفاً                 -٥١

وقد ُحدد األجـر  . )٣١(وذوي األجور الزهيدة عامل أساسي مرتبط بالعنف داخل املؤسسات 
الزهيد والرتب املتدنية للموظفني الذين يعملون بشكل مباشر مع األطفال كسبب من أسباب             

جأ املوظفون املنهكون بالعمل واملغلوبون على أمرهم إىل استخدام تدابري          وقد يل . ذلك العنف 
ويفتقر العديد مـن املـوظفني      . عنيفة للحفاظ على االنضباط، ال سيما يف غياب اإلشراف        

العاملني مع األطفال يف املؤسسات إىل املعرفة املتعلقة مبمارسة رعاية األطفـال والـشباب،              
.  للتقدم بالنسبة ألولئك الذين يؤدون عملهم بـشكل جيـد          وهناك مكافأة أو آفاق ضعيفة    

وجيري أيضاً انتقاء وتعيني املوظفني على حنو عشوائي، وهناك عدد قليل من البلدان اليت جتري  
  .حتقيقات دقيقة عن خلفية املوظفني احملتملني

    وتقدمي الشكاوىوالرقابةانعدام آليات اإلشراف   -جيم  
ز إىل الرصد واإلشراف، إذ تكون يف أغلب األحيان غري منظمة         تفتقر مرافق االحتجا    - ٥٢

وكنتيجة لذلك، قد يستمر العنـف لـسنوات عديـدة دون           . ومغلقة أمام املراقبة اخلارجية   
وعندما يبلَّغ عن حاالت معينة، جيري التحقيق فيها يف أغلـب األحيـان             . حسيب أو رقيب  

، ونادراً ما تكون هنـاك مالحقـات        بشكل سطحي وعلى يد هيئات تفتقر إىل االستقاللية       
ويؤدي . وقد يكون من مبقدورهم اختاذ إجراءات متواطئني يف ذلك        . غريها من العقوبات   أو

  .هذا إىل شعور باإلفالت من العقاب، ويسمح باستمرار العنف ضد األطفال
العنف ضد  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ب     الذي أعدته   التقرير املشترك   ومثلما أكد     -٥٣

ملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد             وا األطفال
، من   قواعد األمم املتحدة حلماية األحداث اجملردين من حريتهم        مثلما أوضحت و،  )٣٢(اإلباحية

... الفرصـة   "ن   أن ُتتاح لألطفال يف املرافق املغلقة من أي نوع كا          فإنه ينبغي ،  بني مجلة أمور  
وأن حيق هلم رفع شـكاوى إىل       ،  )٣٣("لتقدمي طلبات أو شكاوى إىل مدير مؤسسة االحتجاز       

وتدعو القواعد املـذكورة إىل  . السلطات اإلدارية والقضائية، واحلصول على الرد دون تأخري   
، من قبيل مكتب ألمني املظامل، من أجل تلقي شـكاوى األحـداث             لإنشاء مكتب مستق  

  .من حريتهم والتحقيق فيها واملساعدة يف التوصل إىل تسوياتاحملرومني 

__________ 

 .٣٧املرجع نفسه، الصفحة  )٣١(
)٣٢( A/HRC/16/56.  
  .٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة  )٣٣(
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ففـي  . وقد أنشأت بعض البلدان إجراءات إدارية متخصصة لألطفال يف سياقات حمـددة             -٥٤
  .)٣٤(هناك إجراء للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة مبعاملة الشرطة لألطفالعلى سبيل املثال، سلوفينيا، 

ان هيئة منشأة حسب األصول ومستقلة عن املؤسـسة،         وتوجد يف عدد قليل من البلد       -٥٥
والتفاقية . جتري عمليات التفتيش على حنو منتظم مع عمليات تفتيش مباغتة مببادرة خاصة منها            

 االختياري أمهية يف تعزيـز سـالمة األطفـال يف    ااألمم املتحدة ملناهضة التعذيب وبروتوكوهل   
  . بعد حيز النفاذ يف عدد كبري من البلداناالحتجاز؛ بيد أن هاتني املعاهدتني مل تدخال

  تكالب خمتلف أوجه الضعف  -دال  
مل يوفر عدد كبري من البلدان جمموعة كافية من املرافق السـتيعاب األطفـال ذوي               -٥٦

 متنامية تتمثـل يف     ةوفضالً عن هذا، هناك مشكل    . االحتياجات املتباينة ومحايتهم محاية الئقة    
  . والضعف داخل كل مرفق على حدةعدم كفاية تقييم املخاطر

  العنف كعقوبة  -هاء  
التعرض للعنف، لكنه يف الواقع أكثر من       " خماطر"ُيدرج العنف كعقوبة حتت عنوان        -٥٧

جمرد خطر، مبا أنه عنف تضفي عليه التشريعات الوطنية طابع الشرعية، وحقيقة قاسية بالنسبة      
  .لألطفال الذين عليهم حتمله

  نسانية مبا فيها العقوبة البدنيةالعقوبة الالإ  -١  
 ٢٢ دولة بزيادة    ١٥٥لقد ُمنعت العقوبة البدنية كعقوبة بالنسبة لألطفال املدانني يف            -٥٨

 دولة على األقل جتيـز    ٤٢ومع ذلك، ما زالت     ). بلداً منذ الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة      
وشددت جلنة حقوق الطفـل، يف      . )٣٥(العقوبة البدنية كعقوبة تأمر هبا احملاكم حبق األطفال       

، على أن العقوبة البدنية كعقوبة تشكل معاملة قاسية ومهينة، غري مسموح            )٣٦(تعليقني عامني 
وما زالت بعض البلدان ُترتل باألطفال الذين       .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٣٧هبا مبوجب املادة    

  .)٣٧( وبتر األطرافالرجمو اجللد بلغوا سن املراهقة عقوبات شديدة العنف، مبا فيها
__________ 

)٣٤( CRC/C/70/Add.19 ٢٣، الفقرة. 
  :انظر. ة اليت متارس ضد األطفالاملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدني )٣٥(

 http://www.endcorporalpunishment.org.  
بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة            ) ٢٠٠٦(٨التعليق العام رقم     )٣٦(

 .حقوق الطفل يف قضاء األحداثبشأن ) ٢٠٠٧(١٠، والتعليق العام رقم القاسية أو املهينة
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقلها إزاء مثل هذه العقوبات لدول منها باكستان، وبروين دار الـسالم،                  )٣٧(

ومجهورية إيران اإلسالمية، وامللكة العربية السعودية، ونيجرييا، واليمن، وأوصت هذه البلدان بـأن تغـري               
 . ية عن هذه العقوباتقوانينها لتزيل طابع الشرع
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  عقوبة اإلعدام  -٢  
حتظر اتفاقية حقوق الطفل عقوبة اإلعدام على اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص تقـل               -٥٩

بيد أن فرض عقوبة اإلعدام على األطفال ما زال عقوبة مشروعة يف            .  عاماً ١٨أعمارهم عن   
 الـذين أعـدموا،     وحسب تقارير منظمة العفو الدولية اليت ترصد عدد األطفال        . سبع دول 

.  جمرماً بسبب ارتكاهبم جرائم قبل بلوغهم الثامنة عشرة٣٧، فقد أُعدم  ٢٠١١ و ٢٠٠٦ بني
 جمرمـاً مـن     ٢١وارتفع عدد عمليات إعدام األحداث على مدى العقد األخري، إذ أُعـدم             

  .)٣٨(اجملرمني األحداث خالل فترة اخلمس سنوات املاضية

  راج املشروطالسجن املؤبد دون إمكانية اإلف  -٣  
اتفاقية حقوق الطفل عقوبات الـسجن املؤبـد دون إمكانيـة            من   ٣٧املادة  حتظر    -٦٠

ويف فقه القضاء األمريكي فيما يتعلق بقضييت . وهذا جمال حتققت فيه تطورات إجيابية. اإلفراج
، فإن أي عقوبة بالـسجن املؤبـد دون         )٤٠(سوليفان ضد فلوريدا   و )٣٩(غراهام ضد فلوريدا  

 ١٨ اإلفراج املشروط على جرائم غري جرائم القتل يرتكبها شخص يقل عمره عـن            إمكانية  
دستوريا؛ وفضالً عن هذا، ألغت بعض الواليات األمريكيـة عقوبـة           اً  عاماً، تشكل انتهاك  

  .السجن املؤبد دون إمكانية اإلفراج املشروط بالنسبة لألطفال بغض النظر عن اجلرمية املرتكبة

  املدة ةم غري حمدداحكأ  -٤  
تبقي بعض البلدان على األحكام غري حمددة املدة، يف حني جيوز إصدار حكم حبق طفل                 -٦١

ويتسبب هذا يف عدم اليقني لدى الطفل، وجيعل من الـصعب           ". الرئيس/امللكة/وفقاً لرغبة امللك  "
وينبغـي حتديـد مـدد    .  على حنو فعال وحتديد أهداف إعادة اإلدماجتعزيز عملية إعادة التأهيل  

  . األحكام الصادرة حبق األطفال اجلناة ومراجعتها بشكل دوري من أجل السماح باإلفراج املبكر

  العقوبات الدنيا اإللزامية  -٥  
ال سـيما األطفـال     (حتدد بعض البلدان عقوبات إلزامية حبق اجلناة، مبن فيهم األطفال             -٦٢

 هذه البلـدان عقوبـات ممتـدة        وحتدد). الذين جرت حماكمتهم كبالغني أو أمام حماكم للبالغني       
باعتبارها العقوبة اإللزامية عن فئات معينة من اجلرائم، مما مينع احملاكم من مراعاة الظروف الفردية               
للطفل، والتناسب وأهداف إعادة التأهيل، كما أنه خيالف املبدأ املعترف به يف اتفاقيـة حقـوق                

  .)٤١( يلجأ إليه كمالذ أخري وألقصر فترة مناسبةباعتباره تدبريالطفل املتمثل يف احلرمان من احلرية 
__________ 

: ، متاح علـى املوقـع التـايل       "١٩٩٠ عمليات إعدام املذنبني األحداث منذ العام     "منظمة العفو الدولية،     )٣٨(
http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/executions-of-child-offenders-since-1990. 

  .٢٠١١مايو / القضية يف أيار، أودعتS. Ct. 2011, 2018, 2030 (2011) 130، غراهام ضد فلوريدا )٣٩(
 .S. Ct. 2059 (2010) 130، سوليفان ضد فلوريدا )٤٠(
 سنة  ١٨يف جنوب أفريقيا، تبث أن هذه العقوبات غري دستورية فيما خيص اجلناة الذين تقل أعمارهم عن                  )٤١(

 Centre for Child Law v. Minister of Justice and Constitutionalانظـر . يف وقـت وقـوع اجلرميـة   

Development, 2009 (2) SACR 477(CC).  
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وجيب أن يكون لدى األطفال دائماً حق الطعن يف العقوبات الصادرة حبقهم، وجيب             -٦٣
  .أن تساعدهم الدولة يف إتاحة املساعدة القانونية حيثما دعت احلاجة

  مسائل هيكلية أخرى  -واو  
كون قضاء األحداث إجراًء مشتركاً     تشمل املشاكل أو التحديات اهليكلية األخرى         -٦٤

بني القطاعات يشرك العديد من اجلهات الفاعلة من خمتلف اإلدارات احلكومية ومؤسـسات             
  .الدولة، وغالباً ما ينعدم التعاون بني هذه اجلهات

وإىل جانب هذا، هناك افتقار إىل مجع البيانات وحتليلها فيما خيص حالة األطفال يف                -٦٥
اث، وانعدام املساءلة عن العنف املرتكب ضد األطفال أو عن عدم محايتهم            نظام قضاء األحد  

  .من العنف، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتعويض

االستراتيجيات املوصى هبا ملنع العنف ضد األطفال والتصدي لـه يف             -سادساً  
  نظام قضاء األحداث

  احليلولة دون دخول األطفال يف نظام قضاء األحداث  -١  
احتمال التعـرض   أقل يف نظام العدالة اجلنائية كلما قلّ        ان عدد األطفال    كلما ك   -٦٦

 ومن املهم بالنسبة للدول اليت شرعت يف اختاذ تدابري ملنع العنـف           . للعنف يف هذا النظام   
والتصدي له يف نظام قضاء األحداث أن تكفل وجود بيئة مناسبة للوقاية األوليـة مـن                

  .نائيةدخول األطفال يف مسار العدالة اجل
وهناك حاجة ماسة إىل تعزيز أنظمة وطنية حلماية األطفال، ميكنها أن تكفل على               -٦٧

وينبغي للدول أن تتخـذ     . هممن االستمرار يف جترمي     حنو فعال صون حقوق األطفال بدالً     
إجراءات لكي متنع جترمي األطفال ومعاقبتهم، وختفض عدد األطفـال احملـرومني مـن              

، مثل التـسول والتـسكع؛      "ظاهر احلال " عدم التجرمي بسبب     )أ: (حريتهم، بسبل منها  
حيظى ضمان أن   ) ب( املصحوبني وملتمسي اللجوء؛     غريجاز األطفال املهاجرين    ومنع احت 

الصحة العقلية بالرعاية املناسبة وأال جيري التعامل معهم من خالل          األطفال ذوي مشاكل    
 التعامل مع   عندتفادي نظام العدالة اجلنائية     ) ج(؛  نظام العدالة اجلنائية إذا كان ذلك ممكناً      

إىل توفري إجـراءات    اً  وهناك حاجة أيض  . األطفال ذوي مشاكل تتعلق بتعاطي املخدرات     
تسجيل امليالد والسن وتقييم املسائل اجلنسانية لكفالة احلقـوق والـضمانات اخلاصـة             

  . األحداثباألطفال من أجل منع العنف ومحاية األطفال منه داخل نظام قضاء
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وعلى حنو مماثل، جيب أن ترفع الدول سن املسؤولية اجلنائية إىل حد أدىن ال يقل                 -٦٨
وأن تستمر يف رفعه وأن توفر خيارات غري احتجازية لألطفال الذين تقل            اً،   عام ١٢عن  

  .أعمارهم عن هذه السن

هذا البعـد يف    محاية األطفال من مجيع أشكال العنف داخل نظام قضاء األحداث وإدماج              -٢  
  جدول األعمال الوطين

ُتحث الدول على مراجعة قوانينها وسياساهتا وإجراءاهتا من أجل ضمان التقيـد              -٦٩
باملعايري الدولية وضمان أن تقوم عملية إصالح قضاء األحداث على هنج يراعي األطفال             

ـ     اً  واملسائل اجلنسانية، ويعزز نظام    ة والنجاعـة،   لقضاء األحداث يتسم بالعدالة والفعالي
  .وحيدَّد كبعد أساسي من أبعاد النظام الوطين حلماية األطفال

 ُتحث الدول على أن تضمن، من خالل أطرها القانونية الوطنية،           ،ويف ضوء هذا    -٧٠
أن دستورها، أو ما يعادله، يتضمن املبادئ والضمانات األساسية املتعلقة حبقوق األطفال،            

خري وألقـصر  يف املقام األ كتدبري يلجأ إليه   من احلرية فقط   مبا فيها اعتبار حرمان األطفال    
فترة مناسبة، وفصل األطفال عن البالغني، والفتيات عن الفتيان، واحلماية الفعالة لألطفال            

 أو أي شكل آخر      وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         من التعذيب 
  .لعقوبة أو املعاملة أو احلكمللعنف، مبا يف ذلك كشكل من أشكال ا

وينبغي أن تتضمن التشريعات تدابري حمددة ملنع مجيع أشـكال العنـف ومحايـة              -٧١
وينبغي ملؤسسات العدالة واحلوكمة واألمن وحقـوق اإلنـسان أن          . األطفال محاية فعالة  

تعرض بشكل علين مسألة العنف ضد األطفال يف نظام قضاء األحداث وأن تتصدى لـه               
يف هذا الـصدد    اً  جوهرياً  ويؤدي اجملتمع املدين دور   . ة على حنو يعزز املساءلة العامة     بفعالي

وينبغي هتيئة الظروف له لكي يساهم يف تعزيز سيادة القانون وإخضاع املوظفني احلكوميني 
  .  أعمال العنف املرتكبة ضد األطفال عنللمساءلة

 والتدابري البديلـة غـري االحتجازيـة        ضمان استخدام تدابري تاليف اإلجراءات القضائية       -٣  
  كأولويات داخل نظام قضاء األحداث

ُتحث الدول على استحداث واستخدام آليات فعالة بديلة لإلجراءات اجلنائيـة             -٧٢
الرمسية، تراعي األطفال واملسائل اجلنسانية، كالعدالة التصاحلية والوساطة وبرامج اجملتمع          

  .مشاكل تتعلق بتعاطي املخدرات الذين لديهم ألطفالاحمللي، مبا فيها برامج معاجلة ا
وينبغي للدول أن تضمن أن مجيع املوظفني العاملني يف نظام قضاء األحداث، مبن               -٧٣

فيهم املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون واملدعون العامون والقضاة، فضالً عن القائمني على 
ء الدينيون والتقليديون، يتلقون التدريب بشأن العدالة يف اجملتمعات احمللية، مبن فيهم الزعما

  .حقوق الطفل، والدعم يف إعمال هذه احلقوق وتنفيذ املعايري املتصلة بقضاء األحداث
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وهناك حاجة ملحة إىل ضمان التنسيق الفعال بني قطاعات قـضاء األطفـال،                -٧٤
لتعليم مـن أجـل      املكلفة بإنفاذ القانون والرفاه االجتماعي وقطاعات ا       دوائروخمتلف ال 

. تشجيع استخدام تدابري تاليف اإلجراءات القضائية والتدابري البديلة غـري االحتجازيـة           
 تاليف اإلجراءات القضائية ما قبل احملاكمة واألحكام البديلـة الـيت             تدابري وينبغي إدراج 

نـت  تستند إىل اجملتمع احمللي واملتماشية مع حقوق الطفل إذا مل تكن موجودة، أما إذا كا              
  .موجودة، فينبغي توسيع نطاقها وحيز تطبيقها

  كمالذ أخري يلجأ إليه اً ضمان أن يكون احلرمان من احلرية تدبري  -٤  
ينبغي تقدمي كل طفل يلقى عليه القبض وحيرم من حريته إىل سلطة خمتصة للنظر                -٧٥

 يف  وينبغي إعادة النظر بشكل دوري    .  ساعة ٢٤ من احلرية يف غضون      حرمانهيف شرعية   
وينبغـي أن تـضع     . االحتجاز السابق للمحاكمة، ويفضل أن جيري ذلك كل أسبوعني        

قاضي األحداث أو هيئة خمتصة /الدول األحكام القانونية الالزمة لضمان أن تصدر احملكمة      
   .بشأن االهتامات يف أجل ال يتعدى ستة أشهر بعد تقدميهااً هنائياً أخرى قرار

عليه فوراً،  ند توقيف طفل، إشعار والديه أو الوصي        وينبغي للدول أن تضمن، ع      -٧٦
فيجب إشعار الوالدين أو الوصي يف غضون أقـصر         اً،  وإذا مل يكن اإلشعار الفوري ممكن     

ألطفال أن يكون لدى ا   وعالوة على هذا، ال بد للدول من ضمان         . مدة ممكنة بعد ذلك   
ة القانونية وغريها مـن  احلصول بشكل فوري على املساعديف   احلقاحملرومني من حريتهم 

  .أشكال املساعدة املناسبة
وينبغي احترام مجيع ضمانات اإلجراءات القانونية الواجبـة يف كافـة مراحـل               -٧٧

خـصائيون  اإلجراء القضائي، مبا يف ذلك الدعم متعدد التخصصات الـذي يقدمـه األ            
كنـهم أن   لـذين مي  االجتماعيون أو مراقبو السلوك أو غريهم من األشخاص املناسبني ا         

األسرة واجملتمع احمللي وأن حيددوا بدائل لالحتجاز على صـعيد          يكونوا مهزة وصل بني     
  .اجملتمع احمللي

 حبـق وإىل جانب هذا، على الدول أن حتظر مجيع أشكال العقوبـة الالإنـسانية        -٧٨
األطفال، مبا فيها عقوبة اإلعدام، والسجن املؤبد دون إمكانيـة اإلفـراج املـشروط،              

  .دام العقوبة البدنية، من قبيل الرجم أو اجللد أو الضرب بالعصاواستخ

ضمان أن حتترم ظروف االحتجاز ومعاملة األطفال كرامة الطفل واحتياجاته اخلاصـة، وأن         -٥  
  ختفض احتمال العنف إىل أدىن حد، عندما يكون احلرمان من احلرية ضرورياً ضرورة مطلقة

أهيل األطفال وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، ينبغـي        بالنظر إىل هدف تعزيز إعادة ت       -٧٩
إتاحة إمكانية وصـول    جراءات  والسياسات واإل تشريعات  عن طريق ال  للدول أن تضمن    

احملرومني من حريتهم إىل اخلدمات اجليدة ممثل الرعاية الصحية والعالج الطـيب            األطفال  
أن تـضمن أن لـدى   اً  أيضوينبغي للدول . والتعليم والتدريب املهين واألنشطة الترفيهية    
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 على اتصال بأسرهم عن طريق املراسلة والزيارات منـذ الوقـت       البقاءاألطفال احلق يف    
وينبغي لسلطات مرافق االحتجاز أن تتخذ تدابري من أجل         . الذي ألقي فيه القبض عليهم    

ولتحقيـق هـذا    . تلبية احتياجات احلماية لفئات خاصة من األطفال، مبن فيهم الفتيات         
رض، ينبغي للدول أن تضع سياسات تتعلق باملعايري الدنيا ملعاملة األطفال يف االحتجاز             الغ

  .باالستناد إىل اإلطار القانوين الدويل لقضاء األحداث
وينبغي للدول أن تضمن فصل األطفال عن البالغني والفتيات عن الفتيان عنـد               -٨٠

  .حرماهنم من حريتهم
م تأدييب مشروع، يتماشى مع مبادئ التأديـب        وينبغي أن تنص الدول على نظا       -٨١

غريه من ضروب املعاملة أو     اإلجيايب وهنج العدالة التصاحلية، وحيظر استخدام التعذيب أو         
، مبا يف ذلك استخدام العزل أو احلبس االنفرادي،     العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

  .ثنائية حمددةواستخدام القيود أو القوة، ما عدا يف حاالت است
وينبغي للدول أن تضع إجراءات واضحة للتصدي إليـذاء الـنفس، وقواعـد               -٨٢

ـ أحد األطفال   واضحة لإلشراف وغريها من التدابري الالزمة عندما يعترب          خلطـر  اً  معرض
وينبغي أن تكون هناك خطط ملعاجلة كل طفل على أساس فردي، مع مراعـاة              . االنتحار

  .ه بشكل فعال وطويل األمدإعادة تأهيله وإعادة إدماج

  إنشاء آليات آمنة وفعالة تراعي األطفال لتقدمي الشكاوى واالستشارة  -٦  
من أجل إنشاء   ذات الصلة   ُتحث الدول على استعراض التشريعات والسياسات         -٨٣

 لالستشارة واإلبالغ وتقدمي الشكاوى قصد التصدي       ،آليات آمنة وفعالة تراعي األطفال    
يتعلق باملسائل اجلنسانية والثقافيـة     اً  ينبغي أن تدمج هذه اآلليات بعد     و. حلوادث العنف 

وأهم من هذا، ال بد أن تتيح هـذه اآلليـات           . وباإلعاقة وأن ُتقدَّم بلغة يفهمها األطفال     
للطعن يف القرارات الصادرة بشأن الشكاوى، وأن تشمل عقوبات عن االنتهاكات           اً  فرص

مة، مبا فيها عقوبات جنائية ومدنية وعقوبـات قـانون          اخلطرية للقانون أو السياسة العا    
عمليات انتقاميـة بـسبب     من احتمال التعرض ل   عن تدابري حلماية األطفال       العمل؛ فضالً 

ويضطلع أمناء املظامل أو جلان حقوق اإلنسان أو حقوق الطفل بـدور            . تقدمي الشكاوى 
  .جوهري يف حبث الشكاوى املتعلقة بالعنف

  ت وإجراءات تراعي األطفال واملسائل اجلنسانيةاستحداث مؤسسا  -٧  
ُتحث الدول على استعراض القوانني والسياسات واإلجـراءات ذات الـصلة             -٨٤

بأنشطة إنفاذ القانون وحتقيقات الشرطة وإجراءات احملاكمة من أجل ضمان إطار قـانوين   
القانون باألخص  ويؤدي املوظفون املعنيون بإنفاذ     . مينع العنف ويتصدى له على حنو فعال      

  .ح األطفال وتعامل األطفال مع نظام العدالة اجلنائيةويف منع جناً أساسياً دور
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وجيب إدارة العالقة بني وكاالت إنفاذ القانون واألطفال بطريقة حتترم الوضـع              -٨٥
ولتحقيق هذا اهلدف، ينبغي . اًأو عقلياً إيذاءه جسدي القانوين للطفل وتعزز رفاهه وتتفادى

شأ الدول ختصصات داخل الشرطة وأن تنص على التدريب املتخصص لصاحل مجيع            أن تن 
  .املوظفني املعنيني بإدارة قضاء األحداث

وجيب إجراء استجوابات الشرطة يف حضور أحد الوالدين أو الوصي أو شخص              -٨٦
عن هذا، ينبغي أن تكـون هنـاك قواعـد       وفضالً. بالغ مسؤول، إىل جانب ممثل قانوين     

وبصورة خاصة، جيب إيالء    . تعلق خبصوصيتهم وكرامتهم  فيما ي  لتفتيش األطفال    إجرائية
  .اهتمام خاص لضعف الفتيات يف هذا السياق

نبغي أن تشمل حظر    وينبغي للدول أن تنشأ حماكم مالئمة لألطفال وإجراءات ي          -٨٧
عدوانيـة ونـشر أي     واستخدام أساليب اسـتجواب      الغنيىل حماكم الب  إحالة األطفال إ  

  .علومات ميكن أن تكشف عن هوية الطفلم

ضمان حق مجيع األطفال داخل نظام قضاء األحداث يف احلصول على املساعدة القانونية               -٨  
  طوال اإلجراء

ُتحث الدول على استعراض القوانني والسياسات والتدابري العملية لضمان حـق             -٨٨
ونية املمولة من الدولة وفقاً لقواعد    األطفال يف التمثيل القانوين واحلصول على املساعدة القان       

وينبغي أن يدرَّب مقدمو املساعدة التقنية الذين ميثلون األطفال تدريباً خاصـاً            . حمددة سلفاً 
وعلى غرار ذلـك،  . وأن ُيقيَّم أداؤهم بصورة منتظمة لضمان مالءمتهم للعمل مع األطفال        

العمل بالتعاون الوثيق مع غريهم مـن       ينبغي ملمثلي املساعدة القانونية العاملني مع األطفال        
  .املهنيني مثل العمال االجتماعيني ومقدمي اخلدمات املتعلقة بتاليف اإلجراءات القضائية

  إنشاء آليات مستقلة للرقابة والتفتيش والرصد  -٩  
ينبغي للدول استعراض قوانينها وسياسـاهتا وإجراءاهتـا لـضمان أن ختـضع               -٨٩

األطفال من حريتهم للتفتيش بانتظام علـى يـد فريـق مـن             املؤسسات اليت حيرم فيها     
األشخاص تعينهم احلكومة أو هيئات أخرى مرخص هلا، مثل املؤسسات الوطنية حلقوق            

ملبدأ السرية من   اً  وجيب أن جتري الزيارات وفق    . اإلنسان أو أمناء املظامل أو قضاة التحقيق      
بـشأن  اً  خيـار اً   وأن تشمل أيـض    أجل محاية األطفال من التحرش أو عمليات االنتقام،       

  .باغتةالزيارات امل
وينبغي إيالء اهتمام خاص الستخدام العنف والقوة والقيود والتدابري التأديبيـة             -٩٠

وينبغي اإلبالغ عن مجيع أشكال العنف، ال سيما اإلصـابات         . وغريها من أشكال التقييد   
وعلى آليات الرصد   . مستقلةرصد  بشأهنا على يد هيئة     اً  اخلطرية أو الوفاة، والتحقيق فور    

زيارة املؤسسات اليت حيرم فيهـا      اً  الوطنية أن تتعاون مع الوكاالت الدولية املخولة قانوني       
  .األطفال من حريتهم
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  هتيئة موظفني مؤهلني ومدربني  -١٠  
من أجل تأسيس نظام فعال لقضاء األحداث، ينبغي للدول وضع نظـام سـليم                -٩١

تدريباً جيداً  رهم، وضمان تعيني مهنيني مؤهلني ومدربني       ينهم وتطو النتقاء املوظفني وتعيي  
حتقيقات عن خلفيـة مجيـع   إجراء اً ومن األساسي أيض. هلموإبقائهم ودفع أجور جمزية    

  .املوظفني العاملني بشكل مباشر مع األطفال يف نظام قضاء األحداث
 والقـضاة وقـضاة     وينبغي للدول أن تضمن أن أفراد الشرطة واملدعني العامني          -٩٢

االجتماعيني وغريهم من املهنيني    األخصائيني  موظفي السجون ومراقيب السلوك و    والصلح  
 يتلقون التدريب الكايف والتثقيف املستمر بـشأن        ،املناسبني املعنيني بنظام قضاء األحداث    

  بشأن املعايري الدولية الالزمة من أجـل       القوانني والسياسات والربامج الوطنية، وكذلك    
  .حداثالستجابة لالحتياجات اخلاصة لألطفال يف إطار نظام قضاء األا

وينبغي للدول تشجيع الرابطات املهنية على وضع معايري للسلوك قابلة للتنفيـذ              -٩٣
  .تعزز العدالة ومتنع العنف ضد األطفال يف نظام قضاء األحداث

بالغ مـن أجـل تقيـيم    تعزيز مجع البيانات وحتليلها ونشرها ووضع خطط للبحث واإل      -١١  
  حوادث العنف ضد األطفال ومنعها والتصدي هلا داخل نظام قضاء األحداث

ينبغي للدول وضع خطط جلمع البيانات وحتليلها واإلبالغ عنها من أجل رصـد         -٩٤
ولتحقيق هذا اهلدف، ينبغي وضع     . منع جرائم الشباب وقياس أداء نظام قضاء األحداث       

.  وتطبيقها بانتظام لقياس أداء نظام قـضاء األحـداث         مؤشرات بشأن قضاء األحداث   
يتألف مـن بيانـات      وينبغي استحداث وتنفيذ نظام لوضع إحصائيات قضاء األحداث،       

  .مصنفة، من أجل تقييم حوادث العنف ضد األطفال ومنعها والتصدي هلا
أن عن معلومات بش    وينبغي أن يشمل مجع البيانات آراء األطفال وجتارهبم، فضالً          -٩٥

كما ينبغي أن يشمل معلومات عن      . حوادث العنف ضد األطفال يف نظام قضاء األحداث       
التفتيش املستقل املنتظم ألماكن االحتجاز، وإمكانية وصول األطفال يف االحتجـاز إىل            

املوظفني إىل اسـتخدام     جلوء   بشأنآليات تقدمي الشكاوى، واملعايري والقواعد املتخصصة       
األطفال احملرومني من حريتهم، ووجود معايري وقواعد متعلقـة         ضد  ة  ية والقو ندالقيود الب 

  .بالتدابري واإلجراءات التأديبية فيما خيص األطفال احملرومني من حريتهم

تعزيز آليات التنسيق الفعال والتعاون بني خمتلف اخلدمات املكلفة بإنفاذ القانون والعدالة              -١٢  
  والرفاه االجتماعي 

ى استعراض القوانني والسياسات والتـدابري العمليـة لـضمان          حتث الدول عل    -٩٦
التنسيق والتعاون على حنو فعال بني قطاعات قضاء األحداث، وخمتلف اخلدمات املكلفة            

ولتحقيق هذا اهلدف، مـن املهـم أن   . بإنفاذ القانون وقطاعي الرفاه االجتماعي والتعليم     
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ؤسسات، وأن توضع آليات للتعاون     حتدد بوضوح مسؤوليات خمتلف اجلهات الفاعلة وامل      
  .ب املصلحة، وأن ختصص املوارد الكافيةالرمسي بني أصحا

  إنشاء آليات املساءلة وتعزيزها  -١٣  
ُتحث الدول على مراجعة قوانينها وسياساهتا وإجراءاهتا لتعزيز املـساءلة عـن              -٩٧

ـ      . حوادث العنف ضد األطفال داخل نظام قضاء األحداث        دول وينبغـي أن جتـري ال
حتقيقات عامة يف مجيع التقارير اخلطرية املتعلقة بالعنف ضد األطفال يف أي مرحلـة مـن      
مراحل نظام قضاء األحداث، وأن ُتجرى هذه التحقيقات على يد أشخاص نزهاء وُتمول             

  . وُتستكمل دون أي تأخري ال مربر لهاً كافي متويالً
 مسؤوليتهم عن   تت الذي ثب  مساءلة املوظفني احلكوميني  وجيب أن تضمن الدول       -٩٨

وقفهم عن العمل، واختاذ تدابري تأديبية يف مكـان        عن طريق   العنف املرتكب ضد أطفال،     
  .العمل وإجراء حتقيقات يف إطار العدالة اجلنائية عند االقتضاء

ألطفال ضـحايا العنـف     صاحل ا للجرب والتعويض ل    وينبغي للدول أن توفر سبالً      -٩٩
وقد يشمل هذا وضـع آليـات       . يف إطار نظام قضاء األحداث    واألطفال الشهود عليه    

 طالبة الدولة بالتعويض عن الضرر، وضمان متويل خطط تعويض الضحايا متويالً          مبتسمح  
  . وتعزيز خدمات الدعم الفعال لألطفال الضحايا يف إطار نظام قضاء األحداثاً، كافي
يف اإلجراء الرامي إىل ضمان وينبغي للدول إنشاء آليات إلشراك وسائط اإلعالم          -١٠٠

 أن يدعم اجملتمع احمللي عامة اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل منع العنف ضد األطفال              
  .والتصدي له يف إطار نظام قضاء األحداث

        


