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  جملس حقوق اإلنسان
   احلادية والعشرونالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

م املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      التقرير السنوي ملفوضة األم   
  األمني العاموتقارير املفوضية السامية و

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  خالصة اجتماع اليوم الكامل املخصص حلقوق الطفل    

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

  موجز    
 عن حقوق الطفـل     ١٩/٣٧قرار جملس حقوق اإلنسان     يقدم هذا التقرير عمالً ب      

الذي طلب فيه اجمللس إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد خالصـة              
ويتضمن التقريـر خالصـة     . لالجتماع املخصص حلقوق الطفل الذي يدوم يوماً كامالً       

طفال وإقامـة    واليت تناولت موضوع األ    ٢٠١٢مارس  / آذار ٨للمناقشات اليت جرت يف     
   .يدوم يوماً كامالًالعدل خالل االجتماع السنوي الذي 
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  معلومات أساسية  -أوالً  
على أن خيصص   بشأن حقوق الطفل،     ٧/٢٩ يف قراره    ،قرر جملس حقوق اإلنسان     -١

مبا يف  طفل،   حبقوق ال  مواضيع حمددة شىت تتعلق   يوماً كامالً ملناقشة    األقل اجتماعاً سنوياً يدوم     
محايـة  بشأن  ١٦/١٢يف قراره قرر اجمللس و.  إعمال حقوق الطفليف حتديد التحديات   ذلك

 أن يركز اهتمامـه علـى     أو يعيشون يف الشوارع،     /وتعزيز حقوق األطفال الذين يعملون و     
  . السنوي القادم الذي يدوم يوماً كامالًيف اجتماعه األطفال وإقامة العدل

 ٨  يف بشأن األطفال وإقامة العدل     الذي يدوم يوماً كامالً    لسنويقد االجتماع ا  وُع  -٢
باحلالة اليت يتعرض هلا األطفال الذين       إذكاء الوعي    اهلدف منه هو   وكان   ٢٠١٢مارس  /آذار

اليت تعهـدت هبـا      وااللتزامات    القائمة  املعايري وإعادة تأكيد ،  خيالفون القانون أو يواجهونه   
املمارسات السليمة والدروس املستفادة    وإلقاء الضوء على    ،  دةالدول األعضاء يف األمم املتح    

التحـديات الرئيـسية    فضالً عن حتديد    ،  جهات فاعلة خمتلفة   به   اضطلعتمن العمل الذي    
 حلقيت نقـاش،  الذي يدوم يوماً كامالً  االجتماع   تضمنو. التوصية بالطريق الواجب سلكه   و

القـضائية واالجتاهـات املـثرية للقلـق        األطفال يف العملية    على  ركزت الصباحية منهما    
وإعمال حقوق األطفـال   ملناقشة محاية حلقة بعد الظهر  واملمارسات اجليدة، بينما خصصت   

  .وأطفال السجناءاحملرومني من حريتهم 
أعرب أحد أعضاء حلقة النقاش، وكان من       ويف االجتماع الذي يدوم يوماً كامالً،         -٣

رائه بشأن احلرمان من احلرية، واقترح سبالً كفيلة مبساعدة         األحداث املخالفني للقانون، عن آ    
  .الشباب املخالفني للقانون

باسـم  (واشتركت يف جهود تنظيم االجتماع البعثة الدائمة ألوروغواي يف جنيف             -٤
باسم االحتاد  (والبعثة الدائمة للدامنرك    ) جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      

 بدعم من النمسا ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمـم             )األورويب
 وجمموعة  الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث      و) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

 فريق املنظمات غري احلكومية التفاقية حقوق الطفل      من املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك        
  .دى األمم املتحدةمكتب كويكر لو
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االجتاهـات املـثرية للقلـق وأفـضل        : األطفال يف العملية القضائية     -ثانياً  
  املمارسات

   التمهيدية وبيانات أعضاء حلقة النقاشاملالحظات   -ألف  
افتتحت املفوضـة   و.  إدارة نقاش احللقة الصباحية    رئيس جملس حقوق اإلنسان   توىل    -٥

الـسيد أنطونيـو كابـاروس       قدمها عروض   عقب ذلك السامية حلقوق اإلنسان احللقة، وأ    
        ةالـسيد ، و األحداث املخـالفني للقـانون    وهو عضو يف حلقة النقاش وكان من        ،  لينارس

سوزان بيسل، رئيسة قسم محاية الطفل ومديرة معاونـة لـشعبة الـربامج يف اليونيـسيف                
فل وأستاذ يف القانون بنيويورك، والسيد خورخي كاردونا يورينس، عضو يف جلنة حقوق الط        

ـ      - جوليا سلوت السيدة  الدويل العام جبامعة فالينسيا، و      وق جبامعـة  ـنيلسن، عميدة كليـة احلق
الـسيدة  ويسترن كيب وعضو يف جلنة اخلرباء األفريقية املعنية حبقوق الطفـل ورفاهـه، و             

 نيومـان   .كونستانس دي ال فيغا، أستاذة ومديرة العيادة الدولية حلقوق اإلنسان فرانك س           
 قاضية يف دائرة االستئناف باحملكمة اخلاصـة        ،رينايت وينتر السيدة  جبامعة سان فرانسيسكو، و   

  .لسرياليون
موضـوع األطفـال     إن   فتتاحي اال بياهنا يف   ت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان    وقال  -٦

 فكـثرياً  . نونوإقامة العدل يركز على الواقع املؤمل الذي يعيشه ماليني األطفال املخالفني للقا           
وأشـارت املفوضـة   .  منذ اللحظة األوىل اليت يواجهون فيها نظام العدالة همما ُتنتهك حقوق  

إىل املعايري والقواعد الدولية العديدة     و من اتفاقية حقوق الطفل      ٤٠ و ٣٧السامية إىل املادتني    
 ،الطفـل للجنة حقوق   ) ٢٠٠٧(١٠يف جمال قضاء األحداث، مبا يف ذلك التعليق العام رقم           

نص على مبادئ توجيهية واضحة للدول إلنشاء أنظمة لقضاء األحـداث باالمتثـال             ت  يتال
ميي واإلصالحي  والقضاء التق  ويشمل ذلك استخدام تدابري بديلة، مثل        .التفاقية حقوق الطفل  

  .الحتياجات األطفال املخالفني للقانونبفعالية خيارات لالستجابة وتوفري 
مية أن أحد الشواغل املثرية للجزع هي تنامي اعتقاد الـرأي           وذكرت املفوضة السا    -٧

تقـارير  وإمنـا إىل    أدلة  ال يستند إىل    وإن هذا االعتقاد الذي     . جنوح األحداث بتزايد  العام  
 من القضايا اخلطرة يؤثر يف اخلطاب السياسي ويفـضي يف حـاالت       إعالمية عن عدد صغري   

وعلـى  . لشباب اجلاحنني يضعف حقوق الطفل    كثرية جداً إىل اعتماد تشريع بشأن معاملة ا       
خفض احلد األدىن لـسن     االجتاه حنو   وجه التحديد، أعربت املفوضة السامية عن قلقها إزاء         

 عاماً بوصفه احلد األدىن املطلق ١٢سن اإلبقاء على ضرورة وشددت على   املسؤولية اجلنائية،   
ن اليت يكـون فيهـا احلـد األدىن         لسن املسؤولية، قائلة إهنا تتفق مع اللجنة يف حث البلدا         

 عاماً على عدم خفضه، واإلشادة بالبلدان اليت حددت هذا          ١٢للمسؤولية اجلنائية أعلى من     
وقالت إن األطفال قد يقضون يف بعض       .  عاماً ١٦ أو   ١٤احلد األدىن عند سن أعلى كسن       
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 انتـهاكاً   البلدان شهوراً أو حىت سنوات يف االحتجاز السابق للمحاكمة، وهو ما يـشكل            
وفيما يتعلق بأشكال العنف املباحة ضـد       . من اتفاقية حقوق الطفل   ) ب(٣٧خطرياً للمادة   

األطفال، مثل عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة بدون إمكانية اإلفراج املشروط والعقوبـة             
البدنية كعقاب على ارتكاب جرمية، ذكرت املفوضة السامية أهنا متثل انتـهاكات واضـحة              

  .الطفلحلقوق 
وأوضح السيد أنطونيو كاباروس لينارس الذي كان من األحداث املخالفني للقانون             -٨

 مع جمموعات أدخلته عـامل    أنه عاىن يف طفولته ومراهقته من حالة عدم استقرار وقد تورط            
 وأشار إىل أن سلوكه أثر تأثرياً شديداً على         . خمالفة القانون  إىلاملخدرات مما أفضى به     تعاطي  
وأوضح أنه كان يف السادسة عشرة مـن عمـره          . ته بأسرته وباألشخاص الذين حيبونه    عالق

          وأشـار  . عندما ارتكب أول جنحة له، وأمضى عدة سنوات يف مركـز إلعـادة التأهيـل           
          مطوالً إىل املدة الزمنية اليت قضاها يف مركز إعادة التأهيـل الفـيال يف فيلينـا بأليكـانيت                 

وهـو مركـز تـديره مؤسـسة دياغرامـا للتـدخل النفـسي االجتمـاعي                             سبانيا،إب
)Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (  حيث تلقى املساعدة وُحمل على رؤيـة

ويف املركز، شارك يف حلقات عمـل عـن البنـاء           . نتائج سلوكه وتأثري أعماله على أحبائه     
وشكر السيد كاباروس لينارس جملـس      . صول على عمل  واحلدائق ساعدته فيما بعد على احل     

 يف حالة األحداث الذين ميرون بظروف صعبة ومـساعدهتم          على نظره جبدية   اإلنسانحقوق  
  . أثناء عملية إعادة إدماجهم يف اجملتمع

رئيسة قسم محاية الطفل ومديرة معاونة لـشعبة        سوزان بيسل،   السيدة  وأوضحت    -٩
 إىل الـسياسات     يشري "األطفالمن أجل   العدالة  "أن مفهوم   يورك  الربامج يف اليونيسيف بنيو   

والربامج الرامية إىل ضمان خدمة مصاحل األطفال بصورة أفضل ومحايتهم عندما يواجهـون             
أليـة أسـباب    يواجهوهنا   جناة مزعومني أو  و وكشهود ،ناجنيك  أو ضحاياكأنظمة العدالة   

          رعايتـهم   سبيل املثـال فيمـا خيـص       أخرى يكون التدخل القضائي فيها ضرورياً، وعلى      
 قـضاء   تجـاوز تاألطفـال   من أجـل    العدالة  ن  إقائلة   وشرحت   .و محايتهم أ حضانتهمأو  

األحداث، واألطفال املخالفني للقانون لتطال مجيع األطفال الذين يواجهون أي نظام قضائي            
امة من حيث    وأكدت السيدة بيسل أن ذلك يشكل نقطة حتول ه         .ألي سبب من األسباب   

 وأشـارت إىل أن     . ألسباب كـثرية   األطفال يواجهون بالفعل األنظمة القانونية    بأن   نه يقرّ إ
النهج الشامل ألنظمة محاية الطفل     إطار   يف   األطفالمن أجل   العدالة  تضع مسألة   اليونيسيف  

نظمة ويتألف نظام محاية الطفل من جمموعة من القوانني والسياسات واأل         . بيئة محائية لتفعيل  
واخلدمات اليت ُتنظم لدرء املخاطر املتعلقة باحلماية والتصدي هلا كمخاطر العنف واإليـذاء             

 األطفال على االعتراف بأن الطفل      من أجل   وقد دفع هذا النظام برنامج العدالة       . واالستغالل
 .قد يواجه القانون ألسباب خمتلفة، وأن هذه األسباب املختلفة قد تنطبق على الطفل نفـسه              

ورمبا يعاين طفل الشارع أيضاً من صعوبات على صعيد الصحة العقلية وقد يكون هو نفسه               
 تناول مسألة األطفال من زاوية شاملة جزءاً هاماً من نظـام محايـة              ويشكل. طفالً مهاجراً 
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يتـيح إمكانيـة   إمنـا  هذا السياق داخل األطفال  من أجل   العدالة  مسألة  إدراج  وإن  . الطفل
  .ائية والشاملة على حد سواء الحتياجاهتم كسهولة الوصول إىل مجيع اخلدمات الوقاالستجابة

 علىوأشارت السيدة بيسل إىل أن هناك أكثر من مليون طفل يف االحتجاز وما يزيد   -١٠
 ١,٢إىل  يـصل سنوياً الجتار هبم يتم االرعاية وأن عدد األطفال الذين  مراكز  مليوين طفل يف    

 مليون مهاجر دويل يف العـامل،       ٢١٥رات إىل أنه من بني حوايل       وتشري التقدي . مليون طفل 
 حاليـاً عـشرات   ويشكل.  عاما٢٠ًمهاجر دون سن    )  يف املائة    ١٥( مليون   ٣٣هناك حنو   

.  بلداً على األقـل    ١٦ يف   سلحةاملماعات  اجلقوات و خمتلف ال  جزءاً من اآلالف من األطفال    
النظـر إىل    هي   األطفالمن أجل   جمال العدالة    قائلة إن إحدى املسائل الرئيسية يف        متتختاو

  .االستجابة الوقائية والداعمة الحتياجات األطفال املعرضني للخطرتدابري 
، وهو عضو يف جلنة حقوق الطفل وأستاذ يف         خورخي كاردونا يورينس  وقال السيد     -١١

 عنـف األحـداث     القانون الدويل العام جبامعة فالينسيا، إن لدى الرأي العام اعتقاداً بتزايد          
فالبيانات احلقيقيـة املتعلقـة جبنـوح       . وجنوحهم، وهو اعتقاد ال يستند إىل بيانات حقيقية       

اجتـاه  وأشار إىل   . ارتكاب األطفال جرائم خطرية   واملخاوف من   ستبدد األساطري   األحداث  
جترمي الشباب، مبا يف ذلك طلبات زيادة العقوبات وخفض احلـد األدىن لـسن املـسؤولية                

قضاء األحداث على بيانات حقيقيـة  املتعلقة بسياسات وشدد على ضرورة إرساء ال    . ئيةاجلنا
            وذكر أنه ينبغي عـدم جتـرمي احلـاالت        . وليس على آراء مثرية تنتشر عرب وسائط اإلعالم       

أو أوجه السلوك اليت ال تشكل انتهاكاً لقانون العقوبات، وأنه يتعني تطبيق مبدأ الـشرعية      /و
قانونية، وممـن   وينبغي عدم جترمي األطفال الذين هم يف أوضاع غري          .  للقانون تثال التام باالم

أو يعيشون يف الشارع بسبب أوضـاعهم       / إىل احلماية، واألطفال الذين يعملون و      حيتاجون
  .فقط ال غري

لفائـدة   املتخصصة   القضاء، ينبغي أن تستند أنظمة      كاردونا يورينس ووفقاً للسيد     -١٢
 جديدة وتدابري بديلة، وينبغي أن      هنجاًإىل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأن تستخدم        األطفال  

وينبغي أال تستخدم اإلجراءات القضائية والـسجن إال يف         . تتناسب مع احتياجات الشباب   
احلاالت القصوى، وعوضاً عن ذلك ينبغي للدول أن تلجأ إىل تدابري أخرى، مثل الوسـاطة               

أو الُنهج اجملتمعية وأن تقدم التدريب املناسب للمهنيني الذين يتعاملون           واجملرمني   الضحايابني  
ال يتعني معاملة األطفال معاملة أسوأ من الكبـار يف نظـام قـضاء              وقال إنه   . مع األطفال 
ن نظام قضاء األحداث يف بلدان كثرية ال يتضمن لألسـف الـضمانات             بأ علماًاألحداث،  

وينبغي أن يتركز اهلدف الرئيسي لنظام قضاء األحـداث         . نياإلجرائية نفسها املكفولة للبالغ   
  .على تعزيز إعادة إدماج الطفل يف اجملتمع

نيلسن، عميدة كلية احلقوق جبامعة ويسترن كيـب         - جوليا سلوت السيدة  وقالت    -١٣
 إن أغلبية األطفـال يف القـارة       ،وعضو يف جلنة اخلرباء األفريقية املعنية حبقوق الطفل ورفاهه        

. لدالع إقامة   كبار السن والزعماء  حيث يتوىل   فريقية يكربون يف ظل أنظمة القانون العريف        األ
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وأشارت إىل املكاسب اهلامة اليت حتققت يف عدد من البلدان فيما يتعلق باالحتياجات اخلاصة              
لألطفال الضحايا والشهود، مبا يف ذلك مساع آراء الطفل ووضع أساليب مراعية للطفل لدى              

وإضـافة إىل  .  وتعزيز احلق يف احترام خصوصية األطفال الضحايا والـشهود    بشهادته ئهإدال
تـدابري  اختاذ  األطفال بعيداً عن عمليات العدالة الرمسية و      مي  ومت االعتراف دولياً بأن تق    ،  ذلك

يف عدد كبري مـن     مستحبة، وأدمج ذلك    أهدافاً  ن  اليشكبديلة ألحكام االحتجاز والسجن     
مبا يف ذلك يف القارة األفريقية ومالوي وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وكينيـا            (األطر القانونية   

  ).وليسوتو
ق الطفل يف   أن هناك شعوراً سائداً بعدم االكتراث حب       التجارب والبحوث    أظهرتو  -١٤

التمتع بكرامته وخصوصيته واحلصول على املساعدة العاجلة واملعلومات بلغة وشكل يفهمها           
هذا عالوة علـى أنـه      . ونضجه هيف إطار زمين مناسب لسن    ة بالطفل   واختتام القضية اخلاص  

من اإلرشادات الدولية القائمة على األدلة فيما يتعلق مبعاملـة األطفـال املخـالفني              بالرغم  
بدليل أن هناك يف كثري من احلـاالت         احلالة على أرض الواقع ال تزال مفجعة         فإنللقانون،  

 حيث خيتلط األطفال بالكبار يف نظام العدالة ما يـؤدي           بني القانون واملمارسة  شاسعة  فجوة  
إىل عدم كفل ضمانات مراعاة األصول القانونية، مثل املساعدة القانونية الفورية وحرمـاهنم             

  الصكوكالسياسية للدول يف إحياء وخلصت قائلة إن اإلرادة. من حريتهم بصورة ال لزوم هلا   
  .عنصر الرئيسي يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتهاالدولية وجعل تنفيذها حقيقة واقعة هي ال

كونستانس دي ال فيغا، أستاذة ومديرة العيـادة الدوليـة          ووفقاً ملا ذكرته السيدة       -١٥
ك عقوبتني من أشد العقوبات الالإنـسانية       حلقوق اإلنسان جبامعة سان فرانسيسكو، فإن هنا      

جن مدى احلياة بـدون إمكانيـة      اليت ال تزال تفرض على األطفال ومها عقوبة اإلعدام والس         
وقد أُحرز تقدم . فاملعايري الدولية حتظر بوضوح هذه األحكام على األطفال  . املشروطاإلفراج  

كبري يف جمال القضاء على عقوبة اإلعدام، وعملياً، هناك بلد واحد فقط قد نفـذ عقوبـة                  
هو مجهورية  ، و ٢٠١١ و ٢٠١٠زعم يف عامي     اإلعدام على اجلاحنني األحداث على حد ما      

  . ثالثة بلدان٢٠٠٩إيران اإلسالمية، بعد أن كان عدد هذه البلدان يف عام 
وأشارت السيدة دي ال فيغا إىل أنه على الرغم من وجود قوانني جتيز فرض عقوبـة     -١٦

 بلداً، فلم يطبـق     ١٣السجن مدى احلياة بدون إمكانية اإلفراج على اجلاحنني األحداث يف           
جانح من األحـداث     ٢ ٥٠٠ت املتحدة األمريكية حيث هناك أكثر من        ذلك إال يف الواليا   

يقضون عقوبة السجن مدى احلياة بدون إمكانية اإلفراج املشروط على جـرائم ارتكبوهـا              
وإضافة إىل عقوبة اإلعدام والسجن مدى احليـاة بـدون          .  عاماً ١٨عندما كانوا دون سن     

 بلداً  ٤٢مال احلكم عليهم بالعقوبة البدنية يف       إمكانية اإلفراج، يواجه اجلاحنون األحداث احت     
وأكدت جلنة  . وتشمل هذه املمارسات الضرب باخليزران واجللد والرجم والبتر       . على األقل 

حقوق الطفل مراراً وتكراراً أن تلك األحكام تنتهك القانون الدويل، وأعربت عن قلقها إزاء              
ل يف مشروع تشريع من شأنه أن حيظر         عدة دو  وتنظر. تلك األحكام املفروضة على األطفال    
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يف حني أن دوالً أخرى قد اعتمدت هـذا التـشريع           احلكم على األطفال بالعقوبة البدنية،      
، مرسوم نظام قضاء األحداث     ٢٠٠٠وعلى سبيل املثال، اعتمدت باكستان يف عام        . مؤخراً
ا اجمللس على مواصلة    وحثت السيدة دي ال فيغ    .  حيظر العقوبة البدنية يف النظام العقايب      الذي

على السواء، مبا يف    القطرية  جراءات  اإلئل عن طريق اإلجراءات املواضيعية و     معاجلة هذه املسا  
وأعربت عن أملها يف أن يؤدي االهتمام املتواصل هبـذا          . ذلك االستعراض الدوري الشامل   

ىل إ على األحداث    االمتثال شبه العاملي حلاالت احلظر احملددة للعقوبة القصوى       حتول  األمر إىل   
  .امتثال عاملي

رينايت وينتر، وهي قاضية يف دائرة االستئناف يف احملكمـة اخلاصـة            السيدة  وقالت    -١٧
له مضاعفات، ومن املهم تقرير ما      أمر  مواجهة نظام األحداث    على  طفل  محل   إن   ،لسرياليون

 إىل نظام العدالة يف      بالنسبة ألةمسإن أهم   و.  يف حقيقة األمر   إذا كانت هذه املواجهة ضرورية    
تعامله مع الطفل هي مبدأ التناسب، وكيفية حتقيق التوازن بينه وبني الردود املناسبة على فعل               

القضاء اإلصالحي اخلالف وأن  توفري تدابري بديلة لتسويةضرورة وأشارت إىل . الطفلارتكبه 
. واجلاين واجملتمع  مكون من ثالثة رؤوس هي الضحية        األوقات إىل مثلث   يف كثري من     ستندي

 يف مجيع مراحل مواجهة الطفل لنظام القضاء        اإلصالحيوميكن أن يستخدم قضاء األحداث      
 بديلةوعلى الرغم من أن كثريين يقولون إن وضع تدابري          . أي قبل املواجهة وخالهلا وبعدها    

ف ماليـة،   تكاليتترتب عليها   ، فهناك بعض التدابري البديلة اليت لن        مجةسيكون له آثار مالية     
.      اخلدمة اجملتمعية أو إسناد مـسؤولية خاصـة للطفـل         أداء   من الشرطة أو     مثل تلقي حتذير  

ـ توفري تدابري بديلة إلجراءات احملكمـة و      هو  لتنفيذ أنظمة قضاء األحداث     املطلوب  و ار دإص
ء األحكام والعقوبات فضالً عن توفري التدريب جلميع املعنيني باألمر يف نظام القـضاء وبنـا              

  .قدراهتم

  اجللسة العامةيف ناقشة امل  -باء  
االحتاد األورويب وأستراليا وقطـر     : أثناء املناقشة التفاعلية حتدثت الوفود التالية وهي        -١٨

باسم اجملموعـة   (وباراغواي وموريتانيا   ) باسم منظمة التعاون اإلسالمي   (وتايلند وباكستان   
ة وكوبا والسودان والنمـسا وسـري النكـا         وغواتيماال ومجهورية إيران اإلسالمي   ) العربية

وهنغاريا وبولنـدا   ) باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       (وأوروغواي  
وآيرلندا وفرنسا واهلند وهندوراس وناميبيا ونيبال واململكة العربيـة الـسعودية وبلجيكـا             

: املنظمات غري احلكوميـة التاليـة     وألقت كلمات أيضاً    .  العربية املتحدة وماليزيا   واإلمارات
،  واملدافعون عن حقوق اإلنـسان     ،الدولية، ومنظمة العفو    )١(املرصد الدويل لقضاء األحداث   

  .واالحتاد من أجل أطفال الشوارع

__________ 

 .بني مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح واملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائيالبيان املشترك  )١(
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ومشلت القضايا اليت أثريت أثناء احلوار التفاعلي ضرورة إلغـاء عقوبـة اإلعـدام                -١٩
راج املشروط لألشخاص الذين يرتكبون جرائم وهم       والسجن مدى احلياة بدون إمكانية اإلف     

.  متـسهم دون سن الثامنة عشرة وتطبيق مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع الظروف الـيت     
وأشري أيضاً إىل ضمان مبدأ تناسب احلكم مع اجلرم املرتكب وأمهية رفع احلد األدىن لـسن                

. وفقاً للمبادئ التوجيهية الدوليـة    ك،  من ذل أدىن  حيثما كان    عاماً   ١٢ إىل   اجلنائيةاملسؤولية  
وأشار الكثري من املتحدثني إىل التأثري اإلجيايب لتعزيز التدابري البديلة لالحتجاز، مثل اخلدمـة              

. اجملتمعية ومسألة توجيه نظام قضاء األحداث حنو إعادة إدماج اجلاين يف أسرته ويف اجملتمـع              
عاملتهم كبالغني هو االفتقار إىل شهادات امليالد وأشري أيضاً إىل أن ما يعّرض األطفال خلطر م      

  .وعمليات حتديد العمر وقد يؤدي ذلك إىل حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان
 إذكاء الوعي العام وبناء القدرات      ومما ميكن أن يسهم يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل          -٢٠

 من جنوح األحدث أولوية وتشكل الوقاية. دعم األسرةوثقافة احترام األطفال، وبناء الوطنية 
وأشار بعض املتحدثني إىل الفقـر      . شأهنا شأن تدريب القضاة والعاملني يف اجلهاز القضائي       

 وتفكك األسرة والصعوبات االقتصادية كأسباب تضطر األطفال إىل التورط يف أنـشطة إجراميـة             
ة ـة القمعي ـ فاألنظم .ومن املهم االستثمار يف برامج التعليم وإعادة التأهيل       . وخمالفة القانون 

  .خرييف املطاف األ إالال تناسب اجلاحنني األحداث وينبغي عدم اللجوء إىل عقوبة السجن 
العمل على وضع تقريـر      املتحدة   وطلب املرصد الدويل لقضاء األحداث إىل األمم        -٢١
العفو ودعت منظمة   .  عن الصحة العقلية لألحداث الذين يواجهون نظام العدالة اجلنائية         عاملي

االمتثال العاملي للحظر العاملي على فرض أحكـام        الدولية جملس حقوق اإلنسان إىل ضمان       
ن عن حقوق اإلنسان أن ميـنح األحـداث         وطلب املدافعو . اجلاحنني األحداث اإلعدام على   

الذين يقضون عقوبة السجن مدى احلياة فرصة لالستماع إليهم من قبـل جملـس اإلفـراج       
وأشـار  . ول إىل ختفيف أحكام السجن مدى احلياة إىل أحكام أخـرى   املشروط، ودعوا الد  

أطفال الشوارع إىل أن أطفال الشوارع كثرياً ما يقعون ضـحايا للعنـف              االحتاد من أجل  
 التشريع الـذي حيظـر التـسول         إلغاء لدولوناشد ا ،  وحلمالت املدامهة ولوحشية الشرطة   

 ينبغي عدم جترمي أطفال الـشوارع       أنه  وأكدت هذه املنظمات   .روبوالتشرد واهل والتسكع  
 توصية قُدمت أيضاً يف تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان الذي عرضته مؤخراً على              وهي

  .(A/HRC/19/35) يف الشوارعأو الذين يعيشون /اجمللس بشأن األطفال العاملني يف الشوارع و
تكون حامسة  ميكن أن   ية اليت   التدابري الوقائ ما هي   : عدداً من األسئلة  وطرحت الدول     -٢٢

التدابري اليت ميكن أن يتخـذها جملـس        ؟ وما هي    يف خفض عدد األطفال املخالفني للقانون     
 لفرض عقوبة اإلعدام والسجن مدى احليـاة علـى          لضمان وضع حٍد هنائي   حقوق اإلنسان   

 مـن   الطريقة اليت ميكن هبا ضمان أن تصبح هذه األحكام القاسية شـيئاً           وما هي   األطفال؟  
املؤسسات املغلقـة مـن     خلو   التدابري اليت ميكن أن تتخذها الدول لضمان         ما هي املاضي؟ و 

ـ  تكاليف   ما هي  و ؟التأهيلإعادة  العنف وحتقيق اهلدف املتوخى بالفعل من        األطفـال  مي  وتق
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 الطريقة اليت ميكن أن يتعامل هبا اجلانح احلدث         ما هي مقارنة بتكاليف إرساهلم إىل السجن؟ و     
فيد يف التغلب على    وما هي العوامل اليت ميكن أن ت      ة العار املرتبطة بدخوله السجن؟      مع وصم 

ضمان تقدمي املساعدة القانونية والنفسية الضرورية إىل       كيف ميكن   أوجه التحيز االجتماعي؟    
 املمارسات اجليـدة يف  وما هيالضحايا والشهود من الشباب وأسرهم بعد ارتكاب اجلرمية؟        

اجملتمع الدويل يف دعـم إصـالح       ما ميكن أن يكون عليه دور        األحداث؟   نشر مبادئ قضاء  
 األنظمة الوطنية لقضاء األحداث لكي تكفل احترام حقوق الطفل؟ 

  املالحظات اخلتامية  -جيم  
الوقاية جمال  أشار السيد كاباروس لينارس إىل الدور اهلام الذي تؤديه املدارس يف              -٢٣
وأشار أيضاً إىل الدور الداعم اهلام الذي يؤديـه         . درات الشباب عدم تعاطي املخ    تعليمو

املربون العاملون يف املراكز اليت حيتجز فيها الشباب املخالفون للقـانون، وال سـيما يف               
احترام الذات واالنضباط واحلوار، ومنحهم يف الوقت نفسه الـدعم النفـسي            تلقينهم  

  . واملودةاالجتماعي الذي حيتاجون إليه مع االحترام والكرامة
وشددت السيدة بيسل على أمهية اتباع هنج شامل إزاء العدالة ملصلحة األطفال              -٢٤

وأشارت إىل تسجيل املواليـد     . والربط بني أنظمة العدالة واألنظمة االجتماعية والتربوية      
وقالت إن تسجيل املواليد وحتديد العمـر       . كجانب أساسي من جوانب نظام محاية الطفل      

 مليون طفـل دون سـن       ٢٢٠اسيان لضمان محاية األطفال، فهناك حالياً       مها عامالن أس  
وقالت أيضاً إن اجلزء احلرج     . اخلامسة، ال ميلكون شهادات ميالد، وال سيما يف اجلنوب        

من عمل محاية الطفل الذي تقوم به منظمة اليونيسيف هو تعزيز األسرة ودعمها كجـزء               
لة مبكرة عن ضعف األسر عامل حاسـم يف         من استراتيجياهتا الوقائية فالكشف يف مرح     

  .تعزيز تدابري احلماية االجتماعية
وقال السيد كاردونا يورينس إن دوالً كثرية طلبت احلصول علـى إرشـادات               -٢٥

 القـضاء  بشأن كيفية احترام حقوق الطفل يف قضاء األحداث وأن من املهم الـتفكري يف   
األطفال إىل مبادئ اتفاقية    لفائدة  خصصة  املتالقضاء  وينبغي أن تستند أنظمة     . اإلصالحي

وينبغي تكييف أنظمـة قـضاء      .  جديدة وتدابري بديلة   هجاًُنحقوق الطفل وأن تستخدم     
األحداث مع احتياجات الشباب وينبغي هلا توجيههم بعيداً عن اإلجراءات اجلنائيـة يف             

 يف احلـاالت    وينبغي أال تستخدم اإلجراءات القضائية والسجن إال      . حالة اجلنح الصغرية  
اخلطرية، وينبغي للدول عوضاً عن ذلك أن تلجأ إىل تدابري أخرى، مثل الوسـاطة بـني                

ومن الضروري التفكري يف احلقائق اجلديدة، حيث       . الضحايا واجلناة أو اتباع ُنُهج جمتمعية     
وقد بدأت تظهر أشكال    .  لألطفال كماً ونوعاً   "التقليدية"يظهر اخنفاض واضح يف اجلرائم      

يدة للجرائم، كاجلرمية السربانية واجلرائم املرتكبة داخل اُألسر وهي جرائم مل تكـن             جد
  . األنظمة القضائية عموماً مهيأة جيداً للتعامل معها
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ايـة األساسـية للـضمان     نيلسن إن وضع قاعـدة للحم -وقالت السيدة سلوت      -٢٦
. يشونه من فقـر مـدقع      أهم تدبري للحيلولة دون تأثر األطفال بسبب ما يع         االجتماعي هو 

وحتديد فئة األطفال األكثر تعرضاً خلطر االستبعاد االجتماعي هو أيضاً تدبري وقائي هام ألن              
وأشارت . هؤالء األطفال هم الفئة املمثلة أكثر من غريها يف مراكز االحتجاز جبميع أشكاهلا            

فقـد  . لتشريعيالسيدة سلوت إىل أن أهم تقدم أحرز يف قضاء األحداث يتعلق باإلصالح ا            
. كان دور التعاون الدويل حيوياً لتطوير القدرات وإقامة أنظمة عدالة سليمة على نطاق العامل             

   مـن املفيـد تكييفهـا      اليت أيضاً ثروة من املعلومات األكادميية والعملية والربناجمية،         وهناك
ة سلوت على   وشجعت السيد  - يتعلق أكثرها بالقضاء اإلصالحي وبالربامج التربوية أيضاً         -

  .ألطفال يف تعزيز أنظمة العدالة ملصلحة االتعاون الدويل
وقالت السيدة فيغا إن التدابري الوقائية ضرورية حلماية األطفال من مرحلة الطفولـة               -٢٧

مـن املهـم تـوفري الـدعم     و. ، وال سيما من إساءة معاملتهم على أيدي آبائهم  وما بعدها 
الذين يعانون من مشاكل نفسية أو من إسـاءة املعاملـة           فاألطفال  . للمشاكل النفسية أيضاً  

واإلصـالح التـشريعي    . حيتمل أن يتعرضوا بدرجة أكرب ألن حيكم عليهم بعقوبات شديدة         
وينبغي أال يطبق حظر العقوبـات      .  العقوبات الشديدة على القُصر    عدم تطبيق شرط لضمان   

 الواليات واألقاليم واملناطق    أيضاً على مستوى  والشديدة على املستوى االحتادي فحسب بل       
 احلكم على   اخليار هو وعندما تلغى عقوبة اإلعدام جيب أال يكون        . يف حالة األنظمة االحتادية   

  . بشروطاألطفال بالسجن مدى احلياة دون إمكانية اإلفراج عنهم 
) تفادي االحتجاز قدر اإلمكـان    ( باب الدخول    مبدأيوأشارت السيدة وينتر إىل       -٢٨

استخدام اإلفراج املشروط حتت االختبار يف أقرب وقت ممكن وإىل أقـصى            (روج  وباب اخل 
 ٨٠ويف معظم البلدان، تصل نسبة األطفال احملتجزين الذين يعودون إىل اإلجرام            ). حد ممكن 

 يف  ٢٠ كان املعدل األقصى للعودة إىل اإلجـرام         التقوميوحيثما استخدمت آليات    . يف املائة 
مع تكـاليف   تصل  صيانة السجون اليت    ن تكلفة   بكثري ع  األطفال   قوميت تكاليف   وتقل. املائة

ومىت خيـرج الطفـل مـن        .املوظفني والغذاء والتعليم إىل كلفة اإلقامة يف فندق بأربع جنوم         
.  الرعاية االجتماعية  احلصول على  سيحتاج على األرجح إىل      ألنههناك تكاليف أيضاً    السجن  

هذه اللغة مع تكييف والئقة ولغة الوصم املتعلقة باألطفال، وميكن بسهولة تفادي اللغة غري الال
وأشارت السيدة وينتر إىل أنـه ميكـن   . لهفوصم الطفل حىت وإن كان بالكالم مضر       . جماين

 طلباً للمـساعدة    األحداثللدول أن تتوجه إىل الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء           
  . التقنية عند الضرورة
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محايـة حقـوقهم    : األطفال احملرومون من حريتهم وأطفال املسجونني       -ثالثاً  
  وإعماهلا

  املالحظات التمهيدية وبيانات أعضاء حلقة النقاش  -ألف  
توىل رئيس جملس حقوق اإلنسان إدارة نقاش حلقة بعد الظهـر بـالتركيز علـى                 -٢٩

تمهيدية كـل مـن     وأدىل باملالحظات ال  . األطفال احملرومني من حريتهم وأطفال املسجونني     
. كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     السيد سانديب شواال، نائب املدير التنفيذي مل      

وكان من بني أعضاء حلقة النقاش، السيدة مارتا سانتوس بايس، املمثلة اخلاصة لألمني العام              
 اإلصـالح   جلمعية شانكارداس األمينة العامة  . د. املعنية بالعنف ضد األطفال،  والسيدة راين      

 والسيد لويس بيديرنريا من شبكة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب           ، باهلند  والعدالة اجلنائي
للدفاع عن حقوق الفتيان والفتيات واملراهقني، والسيد دينيوس بوراس، أستاذ ورئيس مركز            

 املنـاف   الطب النفسي لألطفال وطب األطفال االجتماعي يف جامعة فيلنيوس، والسيد عبد          
  .كيموكي، املدير التنفيذي للحركة الدولية للدفاع عن األطفال بسرياليون

 والية مكتب األمـم املتحـدة املعـين         العنصر األساسي يف  وقال السيد شواال إن       -٣٠
التشجيع على إقامة أنظمة للعدالة اجلنائية فعالة وعادلة وإنسانية مـن  هو باملخدرات واجلرمية   
ويتمثل التحدي املشترك الذي تواجهه كـثري       . ء واحترام حقوق اإلنسان   شأهنا محاية الضعفا  

من البلدان يف نقص البيانات واإلحصاءات املتاحة عن األطفال الذين يواجهـون القـانون              
وخيالفونه وهو يف الواقع شرط أساسي لوضع سياسات وبرامج سليمة ترمي إىل تعزيز العدالة              

 ال يكفي ببساطة اإلطار القانوين والسياسايت للتعامل مع         ويف بلدان كثرية،  . ملصلحة األطفال 
وإضافة إىل ذلك،   . لقانون كمجرمني مزعومني أو ضحايا أو شهود      الذين حيتكرون ا  األطفال  

 أنظمة العدالة اجلنائية يف بلدان كثرية آليات ومؤسسات تتيح لألطفال االستفادة من             توفرال  
 االعتماد على احلرمان من احلرية يف حالـة         فرط يؤدي إىل    التدابري البديلة مما  التقومي و تدابري  

عدد األطفال احملرومني مـن حريتـهم       وتشري التقديرات إىل أن     . األطفال املخالفني للقانون  
ويتهم معظـم   . يتجاوز مليون طفل يف العامل وال يعرف الكثري عن مالمح األطفال احملتجزين           

وقـد  . العنفقد ارتكبت جرائم      اليت تكون  هؤالء األطفال جبنح صغرية، وحفنة منهم هي      
واألغلبيـة  .  على اإلطالق  والتسكع دون أن يرتكبوا أية جرمية     اعتقل كثريون بسبب التشرد     

  . مبحام قبل حماكمتهمقطمل جيتمعوا للقانون  املخالفنيألطفال العظمى من ا
ق الطفـل يف  أنه ال ميكن التقليل من شأن آثار انتهاك حقوعلى   السيد شواال    وشدد  -٣١

 فهذه االنتهاكات حتد بشكل خطري من مناء الطفل وقدرته على أن يكـرب            . إقامة العدل جمال  
فتعزيز حقوق الطفل ومحايتها يف جمال إقامة العدل مسألة ذات          . ويصبح شخصاً بالغاً وفاعالً   

مـاً علـى    هذه املسألة أيضاً التزا   تشكل  و. أولوية ومل يعد ممكناً أن هتملها الدول واجملتمعات       
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وإضافة إىل ذلك، هناك جمموعة مـن       . عاتق البلدان اليت صدقت على اتفاقية حقوق الطفل       
املعايري والقواعد الدولية لألمم املتحدة يف جمال الوقاية من اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة تقـدم              

يف وأشار عضو حلقة النقـاش،      . ا القيام بذلك   الدول عن الطريقة اليت ينبغي هب      اإلرشاد إىل 
قواعـد   (الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث     قواعد األمم املتحدة النموذجية    إىل   ،مجلة أمور 
 مـن حريتـهم   اجملردين   األحداث   بشأن محاية قواعد األمم املتحدة    ، وإىل   )١٩٨٥بيجني،  

مبـادئ  (ح األحـداث    و التوجيهية ملنع جن   ، ومبادئ األمم املتحدة   )١٩٩٠قواعد هافانا،   (
إقامة العدل  جمال  وخلص قائالً إن انتهاكات حقوق الطفل يف        ). ١٩٩٠،  يةالرياض التوجيه 

وعلى الرغم من أن الدول تتحمل املسؤولية األوىل، فـإن دور           . تستدعي رداً متعدد األوجه   
ويضطلع اجملتمع الدويل أيضاً بدور رئيسي يف       . األطراف الفاعلة من غري الدول أساسي أيضاً      

  .هذا اخلصوص
يدة سانتوس بايس، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة بـالعنف ضـد             وقالت الس   -٣٢

ملنع حوادث  مهية  األ أمر بالغ  إن نظام قضاء األحداث احملدد يف إطار حقوق الطفل           ،األطفال
 ولألسف، فإن قضاء األحداث ال يزال جماالً تتعرض فيه حقوق الطفل            العنف ضد األطفال؛  

وال يزال هناك آالف من . زال العنف يشكل فيه حتدياً كبرياً  وال ي يف كثري من األحيان للخطر      
 من حريتهم على أساس تدبري مل يكن هو املالذ األخري، وهم ينتظـرون يف          احملرومنياألطفال  

وحتتجز نسبة كبرية من أولئك األطفـال       . حاالت كثرية حماكمتهم لفترات زمنية ال هناية هلا       
نية بدون حصوهلم على التعليم والتدريب املهـين        جلنح بسيطة ويسجنون يف ظروف ال إنسا      

ويكابد عدد ال حيصى من األطفال حاالت العنـف         . أو خيارات إلعادة تأهيلهم احلقيقي    /و
واملعاملة املهينة على أيدي املوظفني العاملني يف مراكز االحتجاز كشكل من أشكال املراقبـة      

اب واإليذاء، مبا يف ذلك حينما يوضعون       أو التأديب أو املعاقبة، ويتعرضون للتعذيب واالغتص      
وال يزال يصعب احلصول على بيانات عن أعداد األطفال احملرومني مـن            . يف مرافق للبالغني  

  .حريتهم وعن األسباب املؤدية إىل إيداعهم يف مراكز االحتجاز أو يف مؤسسسات الرعاية
ة ـيف اآلليـات املـستقل    وأشارت املمثلة اخلاصة إىل أن هناك على حنو مماثل نقصاً             -٣٣

لصون حقوق األطفال يف نظام العدالة وللتصدي ألية شكاوى يقدمها األطفال الضحايا وهو             
وأشارت إىل مشاورة اخلـرباء     . العنف من العقاب والتسامح مع      ما أفضى إىل ثقافة اإلفالت    

ـ بشأن الوقاية من العنف ضد األطفال والتصدي له يف إطار نظام قضاء األحداث،                دتوأي
ومن املهم تعزيز أنظمة وطنية قويـة ومتماسـكة         . بعض التوصيات الصادرة عن االجتماع    

حلماية الطفل من أجل منع إقحام األطفال يف نظام العدالة اجلنائية وضمان محايتـهم مـن                
. وكان من الضروري خفض حاالت األطفال الذين يواجهون نظام قضاء األحداث          . العنف

 احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية مبا يتمشى مع املعايري الدولية، ومن   وباملثل، من امللح حتديد   
 يف املطـاف األخـري    احليوي خفض استخدام تدبري احلرمان من احلرية حىت ال ُيلجأ إليه إال             

إنسانية أمـراً يف غايـة اإلحلـاح،        يعد حظر مجيع أشكال العقوبة الال     و. وألقصر فترة زمنية  
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 الشباب والتدابري البديلة للحرمان من      تقوميوآليات  قضاء اإلصالحي   يف ال ويشكل االستثمار   
  .احلرية عنصراً حامساً من عناصر هذه العملية

 ،وقالت السيدة شانكارداس، األمينة العامة جلمعية اإلصالح اجلنائي والعدالة باهلنـد    -٣٤
ويقع على عـاتق  .  عاملياًقد أمهلتإن مسألة أطفال املسجونني مسألة عاملية حىت وإن كانت    

الدولة التزامات جتاه أطفال املسجونني ألهنا تدخلت يف حياهتم األسرية بفصل األطفال عـن              
وي مخس سكان العامل، ُيفتقر إىل أبسط املعلومات الكميـة           تؤ ويف جنوب آسيا اليت   . آبائهم

لـذين  واألرقام الوحيدة اليت ميكن احلصول عليها هي عن األطفال ا         . عن أطفال املسجونني  
. يرافقون أمهاهتم إىل السجن يف أي يوم من األيام عندما تسجل اإلحصاءات يف الـسجالت           

وأوضحت السيدة شانكارداس أن االفتقار إىل تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة للجميـع يف             
. منطقة جنوب آسيا يؤثر حبدة على منح حقوق اإلنسان لألشخاص املتـروكني ملـصريهم             

املسجونني فقرية وعاجزة وتفتقر إىل الوسائل والدراية ملعاجلـة مـسألة   وعادة ما تكون أسر   
 كل بلد من بلدان جنوب    وتوجد قوانني وطنية ووثائق دولية تتعلق حبقوق الطفل يف        . احلقوق
 عن نظـام العدالـة      هي الغائبة  "ألطفال املسجونني با"الفئة اخلاصة   يتبني جبالء أن     لكن   آسيا

 بإدراج املوضوع وذلك سجن اآلباء اليت يتحملها األطفال بفعلاآلثار وينبغي معاجلة . اجلنائية
انعدام البيانات وإعادة النظر يف سجن النساء على والتصدي ملسألة   الوطين   جدول األعمال يف  

تمت قائلة إن أطفال السجناء ليسوا جمرمني وال جيوز         تخاو. ضوء الضرر الذي يلحق باألسر    
  .ظرف من الظروفإعاقة منائهم كأطفال يف أي 

وقال السيد بيديرنريا، من شبكة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب للدفاع عن حقوق              -٣٥
ساماً الفتيان والفتيات واملراهقني، إن أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ال تزال املنطقة األكثر ات            

لفتيـان  فئـة ا  إن  و.  عـام   تزداد سوءاً عاماً بعد    التفاوتأوجه  بعدم املساواة يف العامل، وإن      
وهناك ميـل إىل اهتـام      . جترمياًفئة يف املنطقة وكذلك أكثرها      أفقر  والفتيات واملراهقني هي    

مل ُينجـز  و.  إىل خفض سن املسؤولية اجلنائية يف املنطقة       وهو ما يؤدي   األمن   بتهديداألطفال  
أمريكـا الالتينيـة   سوى القليل جداً لضمان أن تصبح اتفاقية حقوق الطفل حقيقة واقعة يف            

يف إال وعلى الرغم من أنه ينبغي عدم اللجوء إىل تدبري احلرمان من احلريـة         . والبحر الكارييب 
وأثار السيد بيـديرنريا عـدداً مـن        . ، فإنه ال يزال هو العقوبة األكثر شيوعاً       املطاف األخري 

 وحيكـم علـيهم     الشواغل يف املنطقة، مبا يف ذلك وجود أماكن ال يزال يدان فيها األطفال            
ومل ُتعّد خطط   .  أفعال التعذيب وإساءة املعاملة    تسود فيها بالسجن مدى احلياة حيث ال تزال       

وأشار أيـضاً   . ملعاجلة الصدمة النفسية لألطفال الذين يقعون ضحايا للتعذيب وإساءة املعاملة         
ألحـداث  الذين ال يشملهم نظام قـضاء ا      يف مؤسسات الرعاية،    املودعني  إىل حالة األطفال    

  .ويعانون مع ذلك بالفعل من احلرمان من احلرية
وركز السيد بوراس، وهو أستاذ ورئيس مركز الطب النفـسي لألطفـال وطـب        -٣٦

األطفال االجتماعي جبامعة فيلنيوس على الطريقة اليت ميكن هبا لعمليات التدخل احلديثـة يف              
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 احملتجزين، وبالتايل زيادة فرصهم     جمال الصحة العامة أن تكون فعالة يف محاية حقوق األطفال         
 اجلمعوقال إن الدول حتتاج إىل توظيف استثمارات يف الصحة على أساس . يف النماء الصحي

ويتأثر األطفال يف نظام قـضاء      .  على الطفل  وتوجه يركز حقوق اإلنسان   قائم على   ج  بني هن 
 على مستوى الـصحة   ويف حاالت كثرية ال ُتلىب احتياجاهتم،األحداث بشدة مبسائل الصحة   

ويف هذا اخلصوص، يلزم توجيه اهتمام خاص إىل ارتفاع معدالت          . البدنية واإلمنائية والعقلية  
 األمراض املنقولة عن طريق االتـصال اجلنـسي       األضرار البدنية والسل ومشاكل األسنان و     

رتفاع ويدل ا.  فضالً عن مشاكل أخرى تتعلق بالصحة اإلجنابيةوفريوس نقص املناعة البشري
 على مدى   حريتهممعدالت حماوالت االنتحار وحاالت االنتحار بني األطفال احملرومني من          

والـسالمة  املراهقني وعلى احلاجة امللحة إىل معاجلة الـصحة العقليـة       من  فئة  هذه ال ضعف  
  .العاطفية ألولئك األطفال على حنو مناسب

قد يعانون مـن اضـطرابات       أن األطفال احملتجزين     مرة أخرى  السيد بوراس    وكرر  -٣٧
وقد حيتاجون يف بعض األحيان إىل أدوية األمراض النفسية،         . عاطفية وسلوكية وعقلية خمتلفة   

لكن ينبغي أن يكون التركيز الرئيسي دوماً على طائفة واسعة من عمليات التدخل النفسي              و
 الـذي   لكذوأشار إىل أن أحد أهم املكونات هو        . االجتماعي على أساس احترام كرامتهم    

يسميه املهنيون العاملون يف جمال الصحة العقلية البيئة العالجية، وهو بديل قوي لالستعاضـة              
عن ثقافة العنف وانعدام الثقة وقد يساعد األطفال املضطربني على فهم قواعـد العالقـات               

حة واالسـتثمار يف الـص  . الالئق أو غري الالئق  اخلالية من العنف واآلثار النامجة عن السلوك        
العقلية اجليدة والسالمة العاطفية عنصر هام من عناصر كسر حلقة العنف املفرغة واالستبعاد             

وبوجه عام، ميكن ألية مؤسسة إليداع األطفال سواء املعنيـة          . والتعصب واليأس االجتماعي  
باألطفال املخالفني للقانون أم بأطفال يودعون ألي سبب آخر أن تصبح مكاناً لالنتهاكات             

وال ميكـن خلـدمات     . جية حلقوق الطفل إذا مل حتترم املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان         املنه
 املبادئ األساسية حلقـوق اإلنـسان       احترمت إذاالصحة العقلية لألطفال أن تكون فعالة إال        

ختارهتا جلنة  واختتم مذكراً بثالث كلمات ا    . املكرسة يف اتفاقية حقوق الطفل احتراماً كامالً      
 وهي الكرامـة    ،الذكرى السنوية العشرين لالتفاقية   ب االحتفالحلدث   كعنوان   حقوق الطفل 
  .والنمو واحلوار

وقال السيد كيموكي، املدير التنفيذي للحركة الدوليـة للـدفاع عـن األطفـال               -٣٨
 إنه مبقتضى امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، فإن اهلدف األساسي لعـالج             ،بسرياليون

وأوضح .  هو إعادة إدماج الطفل يف األسرة فضالً عن إعادة تأهيله اجتماعياً           األطفال اجلاحنني 
 رفـوالتصون  ـ القان احترام على   اجلاحنني األطفالأن إعادة التأهيل هي العملية اليت تساعد        

دماج هي عملية انتشال األطفال من الشارع أو        اإلوإعادة  . مبا يتفق مع قواعد اجملتمع وقيمه     
 ، فإهنا تتطلـب إحـداث      إعادة التأهيل  أما. ادهتم إىل أسرهم وجمتمعاهتم   من املؤسسات وإع  

ويشكل حتقيق املصاحلة بني اجلاين والضحية عالمة       . تغيريات نفسية وبدنية إجيابية لدى الطفل     
ويف ثقافات كـثرية يف أفريقيـا،       . بالغة األمهية يف عملية إعادة تأهيل وإدماج الطفل اجلانح        
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 للـتكفري  يتم تأديتهادية أو الثقافية إلعادة التأهيل املراسم التقليدية اليت تشمل األساليب التقلي 
وأوضح أن إعادة اإلدماج تكون أصعب عندما ُينتزع الطفل من          . عن اجلرمية وطلب الغفران   

 ينظـر  وينبغي لقضاء األحـداث أن . األسرةبسبب اهنيار الرابطة األسرية والثقة بوذلك بيته  
أيضاً يف الظلم االجتماعي واالقتصادي األوسع      ورتكبها الطفل بل    اليت ي فحسب يف اجلرمية     ال

  . بالغ األمهية للوقاية وإعادة التأهيل واإلدماجاً جانبلكونهنطاقاً داخل األسرة واجملتمع 
وذكر السيد كيموكي أن إعادة تأهيل الطفل تقتضي ميسراً خمتصاً قادراً على تيسري               -٣٩

ومـن  . النفسي بصورة مـستمرة   االجتماعية، وتقدمي الدعم    حصول الطفل على اخلدمات     
 هبذا الدور إىل إشـراك الطفـل        لدى االضطالع  أن يسعى األخصائي االجتماعي      املستحب

وميكن لألسرة أيضاً أن تطلب الدعم لكي تستطيع        . واألسرة إشراكاً كامالً إذا ما أتيح ذلك      
ج الطفل هو معاجلة املشاكل األساسية اليت       ومن العناصر اهلامة إلعادة إدما    . االحتفاظ بالطفل 

أو االسـتبعاد   /أدت إىل جنوح الطفل، وقد تشمل اإلمهال واحلرمان والفقـر واإليـذاء و            
واختتم قائالً إنه ينبغي إتاحة الفرصة للطفل واألسرة ألداء دور فعال يف مجيـع              . االجتماعي

  .مراحل عملية إعادة التأهيل واإلدماج

  اجللسة العامةاملناقشة يف   -باء  
 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ،النرويج:  أثناء احلوار التفاعلي، حتدثت الوفود التالية -٤٠

 ، والواليـات املتحـدة األمريكيـة      ،)باسم اجملموعة العربية  ( وموريتانيا   ،وآيرلندا الشمالية 
 ، وأرمينيـا  ،جنـتني  واألر ، وأملانيا ، واجلزائر ، وأذربيجان ، وبيالروس ، والربازيل ،وسويسرا
 ، والـصني  ، وإندونيـسيا  ، وأوروغواي ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية   ، وتركيا ،وسلوفينيا

 ، واملغـرب  ، واالحتـاد الروسـي    ، وكوبا ، وشيلي ، وجورجيا ، وتونس ،ومجهورية كوريا 
وقدمت املنظمـات غـري     . وطلبت الكلمة أيضاً منظمة العمل الدولية     .  وملديف ،والربتغال

 واحتـاد  )٢()كـويكرز (التالية أيضاً مداخالت وهي جلنة األصدقاء العاملية للتشاور   احلكومية  
  . واحلركة الدولية للدفاع عن األطفال)٣(احلقوقيني العرب

وأثناء املناقشة، أعربت بعض البلدان عن قلقها إزاء اإلفراط يف اللجوء إىل احلرمـان                -٤١
كمة وإزاء تعرض الشباب امللونني أكثر مـن        من احلرية، مبا يف ذلك االحتجاز السابق للمحا       

وأشري أيضاً إىل ماليني األطفال حول العامل الـذين         . غريهم ملواجهة نظام العدالة أو ملخالفته     

__________ 

البيان املشترك بني املكتب الكاثوليكي الدويل للطفولة وشبكة العمل الدويل من أجل أغذيـة األطفـال                )٢(
 .ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة

ل التمييز العنصري واحتاد احملـامني العـرب        البيان املشترك بني املنظمة الدولية للقضاء على مجيع أشكا         )٣(
واالحتاد العام للمرأة العربية ومنظمة الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين ووكالة املدن املتحدة              

 .للتعاون فيما بني الشمال واجلنوب ومنظمة التنمية التعليمية الدولية
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يتأثرون بسجن آبائهم وإىل أن غياب الوالدين بسبب السجن ميكن أن يترك آثـاراً طويلـة                
وأكد عـدة   . والرضعصغار األطفال   سيما    الطفل اجلسدية والعاطفية، وال    سالمةاألمد على   
قضاء األحداث مع احتياجات الطفل وأن تكفـل        على وجوب أن تتكيف أنظمة      متحدثني  
وقدمت الدول أمثلة عما تقوم به فيما يتعلق بامتثال قضاء األحـداث التفاقيـة              . مشاركته

  .حقوق الطفل
 فـضالً عـن     صالحيالقضاء اإل وأشار املتحدثون إىل اجلهود املبذولة إلنشاء نظام          -٤٢

وأُشري مراراً وتكراراً إىل أمهية تـدابري       . احلاجة إىل برامج واسعة النطاق على مستوى الوقاية       
والشفاء وإعـادة    األطفال فضالً عن التدابري البديلة لالحتجاز اليت تستند إىل املصاحلة            تقومي

 بديلة، مثل التحذير    ويف بعض البلدان، تطبق على اجلاحنني األحداث تدابري       . إدماج األحداث 
وذكر بعض املتحدثني دور وسائط اإلعـالم يف        . واإلشراف األبوي واحلد من وقت الفراغ     

تفادي القوالب النمطية التمييزية ضد األطفال الذين يرتكبون اجلرائم أو يف تطويرها، وأكدوا             
ل يف بلـداهنم    تبذوأشار املتحدثون أيضاً إىل اجلهود اليت       . أمهية تنظيم محالت إذكاء الوعي    

 بعض الـدول إىل     وأشارت. لصاحل إعادة إدماج األطفال عوضاً عن االستراتيجيات العقابية       
ن اجلرائم اليت يرتكبها الطفل تكون يف بعض األحيـان          إذ إ أمهية النظر يف األسباب اجلذرية      

لقها وأعربت دولة واحدة عن ق    . نتيجة جملموعة واسعة من املشاكل، مبا يف ذلك الفقر املدقع         
  .إزاء زيادة عدد األطفال الذين يتورطون يف عنف العصابات

بزيادة االهتمام حبقوق أطفـال     ) كويكرز( ورحبت جلنة األصدقاء العاملية للتشاور      -٤٣
املسجونني واحتياجاهتم، وذكرت مضاعفات تلك احلالة على رفاه األطفال، واستفسرت عن           

وقالت احلركة الدولية للدفاع    . طفال املسجونني اإلرشادات اإلضافية الضرورية فيما يتعلق بأ     
 فإن الكـثري    ،عن األطفال إنه على الرغم من ضرورة وضع حد الحتجاز األطفال املهاجرين           

يؤدي   املخصصة للهجرة يف ظروف غري مقبولة مما        مراكز االحتجاز  يزالون يف  من األطفال ال  
مـن  العزلة االجتماعية وإىل احلرمـان      إىل إثارة شواغل تتعلق بالصحة العقلية والبدنية وإىل         

ودعت منظمة العمل الدولية إىل التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة               . التعليم
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوريـة للقـضاء           ) ١٩٩٩(١٨٢ رقم

 ١٢( ٢٠١٢  إىل اليوم العاملي ملناهـضة عمالـة األطفـال لعـام           االنتباهعليها، ووجهت   
  .املخصص حلقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية فيما يتصل بعمل األطفال) يونيه/حزيران

 باألسئلة املطروحة على أعضاء حلقة النقاش سواء        حافلةوكانت جلسة بعد الظهر       -٤٤
 تسليطمن الدول أم من املنظمات غري احلكومية، وطلب املتحدثون إىل أعضاء حلقة النقاش              

أمثلـة عـن    و ،ة املتعلقة بأفضل املمارسات يف جمال إقامة العدل لألطفال        الضوء على األمثل  
السياسات املالئمة ملنع مجيع أشكال العنف ضد األطفال احملرومني من حريتـهم والقـضاء              

 غري الرمسية الصادرة عـن      االستجابات من   القضاء اإلصالحي وغريه  أمثلة كان فيها    و ا،عليه
ومشلت األسئلة  .  الشباب احملتجزين دون سن الثامنة عشرة      ددعنظام العدالة تأثري مفيد على      
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أفضل الـسبل الـيت     و ،األخرى معرفة طريقة التغلب على مشاكل القوالب النمطية التمييزية        
التصدي  وكيفية   ؛تكفل لألطفال املشاركة يف اإلجراءات القضائية لضمان مصاحلهم الفضلى        

  . القانونعلى خمالفة األطفال حتملأو لألحداث اليت / اجلذرية للسلوك ولألسباب
وتناولت األسئلة األخرى املطروحة معرفة ما إذا كان باإلمكـان خفـض معـدل                -٤٥

 وعمـا إذا كـان يف       ؛األطفال املخالفني للقانون، عن طريق تعزيز التعليم ومحالت التوعية        
 ضد األطفـال     ملنع العنف  اإلمكان تبادل املمارسات اجليدة يف جمايل إذكاء الوعي والتدريب        

 وما هي الطريقة اليت ميكن هبا لآلليات الدولية أن تدعم بفعالية اجلهود اليت تبـذهلا          وإيذائهم؛
إقامـة  جمـال    املوارد يف    قلة توازن بني    حتقيق وكيفية   ول يف جمال األطفال وإقامة العدل؛     الد

 التعلـيم    وكيف ميكن ضمان احلـق يف      وفري مرافق إصالحية مراعية للطفل؛    العدل وأمهية ت  
 وما هي   ؛للمحتجزين من األطفال، وما هي اإلرشادات اإلضافية الالزمة ألطفال املسجونني         

ندما يكـون    اليت يعاين منها األطفال ع     ،سيما فيما يتعلق بالصحة العقلية     اآلثار الصحية، وال  
 وما هو الدعم الذي ينبغي تقدميه إىل األطفال الـذين يغـادرون             أحد الوالدين يف السجن؛   

السجون بعد أن عاشوا مع آبائهم املسجونني داخل السجن وإىل أطفال املسجونني الـذين              
  .يعيشون خارج السجن

  املالحظات اخلتامية  -جيم  

أكد السيد شواال أن إحدى املشاكل الرئيسية هي االفتقار إىل بيانـات تتعلـق                -٤٦
ماد ُنُهج عقابية عند التعامـل      وأشار إىل االجتاه احلايل حنو اعت     . باألطفال املخالفني للقانون  

ن االستثمار يف الوقاية أكثـر      ألمع جنوح األطفال وضرورة تعزيز سياسات منع اجلرمية         
وشدد على أن الغرض األول من نظام قضاء األحـداث          . عن النهج العقابية  فعالية بكثري   

عقـايب  تتخلى عن النهج ال   وعلى الدول أن    . ينبغي أن يكون إعادة تأهيل الطفل وإدماجه      
وجيب حتسني ظروف االحتجاز واحلصول علـى       . هنج يراعي الطفل  وأن تتجه إىل اعتماد     

تـأمني اسـتجابة    وهناك حاجة إىل    . اخلدمات بالنسبة إىل األطفال احملرومني من حريتهم      
بني نظام العدالة اجلنائيـة والرعايـة االجتماعيـة والتعلـيم           متعددة األوجه والتنسيق    
والسبيل الوحيد  . بني املنظمات الدولية  فيما   فضالً عن التنسيق     ومؤسسات الصحة العامة  

ملعرفة ما هي أفضل املمارسات يف هذا اجملال هو حتسني البيانات واملعلومات املتعلقة بعدد              
  .األطفال املخالفني للقانون حبيث ميكن إثراء الربجمة

نظام قضاء من ميكن تصور قضاء األحداث ك وقالت السيدة سانتوس بايس إنه ال       -٤٧
 وأُيصمم لتهميش األطفـال      الدرجة الثانية للشباب املخالفني للقانون، وإن هذا النظام مل        

نظام العدالة اجلنائية ينبغي أال يكونوا هناك يف        يواجهون  ومعظم األطفال الذين    . معاقبتهم
م توفري تـشريع    ويلز. املقام األول، وينبغي إيالء األولوية لتدابري الوقاية والتدابري البديلة        

. قوي إلعطاء األطفال الثقة بأن النظام مناسب وقادر على التعامل معهم بأفضل الـسبل             
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 إقامة أنظمة   تتطلبكافحة اإلفالت من العقاب     دت السيدة سانتوس بايس على أن م      وشد
 مظامل لألطفال وضرورة تغيري     وأمناء آليات رصد مستقلة     إىل جانب وجود   ،مساءلة قوية 

غىن عن بناء القدرات إلنفاذ القانون والتوجيـه األخالقـي           وال. جتماعيةالتصورات اال 
وأوضحت أن هناك أيضاً حاجة إىل املوارد وأن ذلك ينبغـي           . بشأن دور وسائط اإلعالم   

ميكن أن ُتحل بدون مراعاة      وأخرياً قالت إن املشاكل ال    . اعتباره كاستثمار وليس كإنفاق   
علق بأطفال املسجونني، قالت إن هؤالء ليسوا جمـرمني  وفيما يت. آراء الشباب وتوصياهتم 

وإهنم يتعرضون للوصم ويساء فهمهم من قبل اجملتمع        . بشكل ضمين ينبغي معاقبتهم   ال  و
جلميع هذه العوامل آثـار     وويعانون من التسلط عليهم والضغط إلخفاء قصتهم وعزهلم،         

يني يف اجملتمع احمللي على تعزيز      ومن املهم العمل مع األسرة الكبرية واملهن      . عاطفية عليهم 
  .إدماج هؤالء األطفال يف املدرسة واألنشطة الرياضية

على أهنا تشكل أسلوباً عقابياً غـري       وأشارت السيدة شانكارداس إىل السجون        -٤٨
املوجودين داخل املؤسـسات    ومن شأن إجراء مزيد من البحوث بشأن األفراد         . متحضر

وجه هذه العقوبـة غـري   ظهر أن ي أن عاشوا يف السجن واآلخرين الذين أفرج عنهم بعد  
ميكـن   وفيما يتعلق باملبادئ التوجيهية ألطفال املسجونني، أشارت إىل أنـه ال          . املتحضر

ينبغـي  ال  ولتيسري منـوهم    . السجنهو  ن مكان هؤالء األطفال ليس      ألاقتراح أي شيء    
يئة بيئة مراعية للطفـل     وقالت إن إمكانية هت   . جمرمات خطريات ألهنن لسن   سجن أمهاهتم   

فالسجون ليـست مكـان     .  صحياً للطفل  ليسفنظام السجن   . يف السجن ضئيلة للغاية   
الطريقة اليت ميكن هبا للذين هم خارج  إجراء املزيد من البحوث ملعرفة وال بد مناألطفال 

  .أحد الوالدينالسجن التعامل مع من هم بدون 
ي العمل على مستوى الدولة بقدر أكرب من        وقال السيد بيديرنريا إن من األساس       -٤٩

وقال إنه ملنع املعاملة التمييزية لألطفال من قبـل         . االستباقية ووضع حد لتجرمي األطفال    
الصحافة، أنشأت بعض بلدان أمريكا الالتينية مراكز رصد لوسائط اإلعالم تعىن بالرقابة            

. لشرطة للتعامل مع األطفـال    ويلزم توفري التدريب لضباط ا    . على هذه التغطية التمييزية   
ألطفال احملرومني من حريتهم ضمان اسـتمرار       ليم ا تعوتشمل أفضل املمارسات يف جمال      

 شـدد   فقدوفيما يتعلق بأطفال املسجونني،     . ذهاب األطفال إىل املدرسة خارج السجن     
ومن املهـم  . مـعلى أن األطفال مل ُيحرموا من حريتهم وإمنا هم يف السجن بسبب آبائه        

ـ         افرصة  للطفل  ن تتاح   أ . ارجيـخلروج من السجن وتقليص املسافة بينه وبني العامل اخل
 اليت تقدم هلم مجيع اخلـدمات داخـل        متاماً لألطفال ؤسسات املغلقة   املينبغي تشجيع   ال  و

تفاعـل يف البيئـة      وال قادرين على مغادرة املؤسسات   األطفال  يجب أن يكون    ف. جدراهنا
خـارج  يف  ان تقليص املسافة بني حالة األطفال الذين يتركون         قدر اإلمك وينبغي  . العامة

حرمان  أن   مرة أخرى رنريا  ي السيد بيد  وكرر. هاوأولئك الذين يودعون داخل   املؤسسات  
وأكد علـى غـرار     .  من اجلرائم  ويولد مزيداً  ومكلف   األطفال من حريتهم هو رد سيئ     

 يف املائة فيمـا     ٧٠ل إىل حنو    أعضاء حلقة النقاش اآلخرين أن احتمال تكرار اجلرائم يص        
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 ٢٠خيص األطفال احملرومني من حريتهم يف حني أن معدل العودة إىل اإلجرام ال يتجاوز               
تـشمل   يف املائة بالنسبة إىل األطفال الذين يتلقون أمناطاً أخرى من العقوبـات الـيت ال              

  .احلرمان من احلرية
مارسات الكثري من امل  هناك  وأوضح السيد بوراس أنه من منظور الصحة العامة،           -٥٠

 على على مستوى الوقاية يف املرحلة األولية واملرحلة الثانوية، مثل تدريب اآلباء             الفضلى
وأشار أيضاً إىل أمهية    . عنف حبيث ميكن كسر حلقة العنف     بدون  أساليب تأديب األطفال    

زيـادة  الوقاية من التسلط عليهم يف املدارس، وقال إن اإلرادة الـسياسية ضـرورية ل             
االستثمار االجتماعي يف الوقاية الثانوية من أجل خفض عدد األطفـال احملـرومني مـن               
حريتهم، وال خيص ذلك األطفال احملتجزين الذين يبلغ عددهم مليون طفل فحسب بـل              

وفيما يتعلـق   . أيضاً املليوين طفل احملرومني من حريتهم يف أصناف أخرى من املؤسسات          
ن آثار فصل الطفل عن أبويه يف مراحل الطفولة املبكرة مضرة           بأطفال املسجونني، أكد أ   

وقال إن سيناريو . تؤكده العلوم االجتماعية فحسب بل أيضاً علوم األعصاب       وهو أمر ال  
أسوأ األحوال هو السيناريو الذي تكون فيه األم مسجونة ويودع رضيعها يف مؤسـسة              

العقلية والسالمة العاطفية للطفل    وقد أظهرت أدلة ودراسات كثرية أن الصحة        . للرعاية
  . تتعرض لألذى عندما يودع الطفل يف مؤسسة للرعاية وُيفصل عن أمه يف سن مبكرة

وأشار السيد كيموكي إىل إعادة إدماج األطفال الذين كانوا يف الـسجن مـع                -٥١
وقال إن األطفال الذين يسمح هلم بالبقاء مع أمهاهتم يف السجن هم يف معظـم               . آبائهم

ومن غري الشائع إجياد أطفال كبار أو صغار يعيشون         . ألحيان رضع أو دون سن اخلامسة     ا
بيد أنه يف سن معينة سيكون على األطفال ترك السجن وتتحمل           . يف السجن مع أمهاهتم   

ويف سرياليون جيري التركيـز     . الدولة املسؤولية عن إجياد شخص مناسب لرعاية الطفل       
ات يف حاالت كثرية لتقدمي الدعم إىل الطفل عندما ُينتزع          على اجلدات أو اخلاالت والعم    

ويقتضي األمر املتابعة مع األخصائيني االجتمـاعيني حبيـث ميكـن           . من أمه يف السجن   
مساعدة األسرة يف توفري الدعم للطفل ومتابعة التقدم الذي حيرزه الطفل يف االندماج يف              

  .املدرسة واجملتمع احمللي

        
  


