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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
        التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان            

  لسامية واألمني العاموتقارير املفوضة ا
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية           

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير املفوضة السامية لألمم املتحدة بشأن محايـة حقـوق اإلنـسان                
  لألحداث احملرومني من حريتهم

  موجز    
ويتضمن حتليالً لإلطـار    . ١٨/١٢رار جملس حقوق اإلنسان     يقدم هذا التقرير عمالً بق      

واستناداً إىل عمـل آليـات      . القانوين حلقوق اإلنسان املنطبق على األطفال احملرومني من حريتهم        
خمتصة يف حقوق اإلنسان، يستعرض التقرير أيضاً مدى وفاء الدول بالتزاماهتا القانونية، وخيلص إىل              

 التنفيذ رغم أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يوفر إطـاراً قانونيـاً             استمرار عدد من الثغرات يف    
  .شامالً لتنظيم حقوق األطفال يف جمال إقامة العدل، سيما يف حالة األطفال احملرومني من حريتهم

ويقف التقرير على ثغرات منها على وجه التحديد نقص ظروف االحتجـاز املالئمـة؛                
 القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ واالفتقار إىل آليـات الرصـد           وفرض عقوبات معينة حمظورة يف    

وخيلص . والتظلم؛ وقصور التدريب املقدم إىل املوظفني العاملني مع األطفال احملرومني من حريتهم           
التقرير إىل أن الدول ينبغي أن تفي بالتزاماهتا يف جماالت حقوق اإلنسان فيما يتعلق حبماية األطفال                

وينبغي أن تفي . لة وباحترام كرامة األطفال احملرومني من حريتهم ومراعاة احتياجاهتممن سوء املعام
الدول أيضاً بالتزامها بضمان عدم تعرض األطفال لعقوبة اإلعدام أو السجن مـدى احليـاة دون                

وعالوة على ذلك، خيلص التقرير إىل أن الدول ينبغي أن تنشئ           . إمكانية اإلفراج أو للعقاب البدين    
وأخرياً، يـربز   .  تدعم آليات الرصد والتظلم والضمانات األخرى وفقاً للقواعد واملعايري الدولية          أو

التقرير أن الدول جيب أن تكفل كفاءة املهنيني العاملني مع األطفال وحسن تدريبهم، وفقاً للمعايري             
  .رهمالدولية املتعلقة بتأهيل هؤالء املوظفني وانتقائهم واستخدامهم وتدريبهم وأجو
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  مقدمة  -أوالً 
ق اإلنسان يف جمـال     حقو" املعنون   ١٨/١٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

إىل املفوضة السامية أن تقدم إىل اجمللـس يف دورتـه           " إقامة العدل، وخباصة قضاء األحداث    
احلادية والعشرين تقريراً بشأن محاية حقوق اإلنسان لألحداث احملرومني من حريتهم، آخذة            

حقـوق  يف اعتبارها كل معايري حقوق اإلنسان املنطبقة وعمل مجيع اآلليات املختـصة يف              
  .اإلنسان والتابعة لألمم املتحدة

ويقدم هذا التقرير حتليالً لإلطار القانوين حلقوق اإلنسان املنطبـق علـى مـسألة                -٢
ويتناول التقرير أيضاً التحديات املتـصلة بتنفيـذ معـايري    . احملرومني من حريتهم  )١(األطفال

ا املسائل املتعلقة بظـروف  حقوق اإلنسان فيما خيص األطفال احملرومني من حريتهم، ال سيم       
ويربز أيضاً املبادئ الرئيسية اليت يقوم عليها نظام قضاء األحداث، وخاصة املسائل        . االحتجاز

املتصلة بتطبيق االختصاص الشخصي يف قضاء األحداث اجلنائي، وفرض عقوبات معينـة،            
  .)٢(واستخدام تدابري بديلة

  اجُب تطبيقهاإلطار القانوين حلقوق اإلنسان الو  -ثانياً  
ترد معايري حقوق اإلنسان املنطبقة على محاية حقوق اإلنسان لألطفال احملرومني من              -٣

حريتهم يف سلسلة من صكوك حقوق اإلنسان الدولية امللزمة قانوناً، مبا يف ذلك العهد الدويل    
ماعيـة  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجت         

والثقافية؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهـضة التعـذيب              
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛              

ـ            سياسية؛ والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة وال
والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ واالتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع            
أشكال التمييز العنصري؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد             

  .أسرهم
__________ 

ك والقواعد واملبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة إىل األشخاص الـذين ال يعتـربون              تشري خمتلف الصكو   )١(
وتوخياً للوضوح، سيستخدم علـى     ". أحداث/حدث"أو مصطلح   " أطفال/طفل"كباراً باستخدام مصطلح    

مـا   ما مل يستشهد حبكم حمدد يف صك أو قاعدة أو مبدإ تـوجيهي            " األطفال"امتداد هذا التقرير مصطلح     
 ". األحداث"دم مصطلح يستخ

أخذ هذا التقرير بعني االعتبار املعايري ذات الصلة اليت وضعت يف سياق حقـوق اإلنـسان وكـذلك يف                    )٢(
وأخذ بعني االعتبار أيضاً املعلومات العلنية الوجيهة املقدمة من هيئات املعاهـدات            . قطاعات العدالة اجلنائية  

ختصة، وحتديداً مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات         واإلجراءات اخلاصة ووكاالت األمم املتحدة امل     
 . واجلرمية، واليونيسيف، إضافة إىل منظمات اجملتمع املدين
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وينظم عدد من الصكوك املعيارية األخرى املسائل املتصلة حبرمان األشخاص، مبـن              -٤
القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة      : فيهم األطفال، من احلرية، ويذكر على وجه اخلصوص       

؛ وإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف اسـتعمال            )٣(السجناء
؛ وجمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن            )٤(السلطة

؛ وقواعد األمم املتحدة    )٦(؛ واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء    )٥(از أو السجن  أشكال االحتج 
؛ واملبادئ األساسية السـتخدام     )٧()قواعد طوكيو (النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية      
؛ وقواعد األمم املتحـدة ملعاملـة الـسجينات         )٨(برامج العدالة التصاحلية يف املسائل اجلنائية     

  .)٩()قواعد بانكوك( غري االحتجازية للمجرمات والتدابري
       وعالوة على ذلك، اعتمدت مبادئ توجيهية وقواعد حمددة تنظم احتجاز األطفـال،             -٥

؛ )١٠()قواعد بكني (مبا فيها قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث            
؛ وقواعد األمم املتحـدة بـشأن       )١١()الرياضمبادئ  (واملبادئ التوجيهية ملنع جناح األحداث      

؛ واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلجراءات     )١٢()قواعد هافانا (محاية األحداث اجملردين من حريتهم      
؛ واملبادئ التوجيهية بـشأن     )١٣()مبادئ فيينا التوجيهية  (املعنية باألطفال يف نظام العدالة اجلنائية       

  .)١٤(ال ضحايا اجلرمية والشهود عليهاالعدالة يف األمور املتعلقة باألطف

  حدود السن    
 من اتفاقية حقوق الطفل بأنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنـة            ١ُيعّرف الطفل يف املادة       -٦

من ) أ(١١وتنص القاعدة   . عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه           
. )١٥(امنة عشرة من العمر، دون أي تقييد      قواعد هافانا على أن احلدث هو كل شخص دون الث         

__________ 

 ).٦٢-د(٢٠٧٦و) ٢٤-د( جيم -٦٦٣قرارا اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٣(
 .٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة  )٤(
 .٤٣/١٧٣قرار اجلمعية العامة  )٥(
 .٤٥/١١١قرار اجلمعية العامة  )٦(
 .٤٥/١١٠ر اجلمعية العامة قرا )٧(
 .٢٠٠٢/١٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )٨(
 .٦٥/٢٢٩قرار اجلمعية العامة  )٩(
 .٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة  )١٠(
 .٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة  )١١(
 .٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة  )١٢(
 .١٩٩٧/٣٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١٣(
 .٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١٤(
 .من قواعد هافانا) أ(١١القاعدة  )١٥(
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 مساءلته عـن    أما قواعد بكني فتنص، يف سياق إقامة العدل، على أن احلدث هو شخص جيوز             
  . )١٦(جرم بطريقة ختتلف عن مساءلة البالغ

 بأن القواعد اخلاصة ينبغـي أن       ١٠وتفيد جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم           -٧
كـذلك  . )١٧( سنة وقت ارتكاب اجلرميـة     ١٨ين مل يبلغوا بعد     تطبق على مجيع األطفال الذ    

، خبصوص احلرمان من احلرية،     ٢١أفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم          
 سنة ينبغي أن يعاملوا كأطفال على األقل يف الشؤون املتصلة         ١٨بأن مجيع األطفال دون سن      

  .)١٨(بالعدالة اجلنائية
 من اتفاقية حقوق الطفل على أن الدول األطـراف          ٤٠ من املادة    ٣ وتنص الفقرة   -٨

جيب أن تسعى إىل حتديد سن دنيا يفترض دوهنا أن األطفال ليس لديهم األهليـة النتـهاك                 
وال تنص االتفاقية وال غريها من الصكوك املعيارية على سن دنيا حمـددة             . قانون العقوبات 

ن قواعد بكني على أنه يف حال تسليم دولة ما مبفهوم            م ٤وتنص القاعدة   . للمسؤولية اجلنائية 
وعـالوة  . سن املسؤولية اجلنائية، فإن هذه السن ينبغي أال حتدد يف مستوى مفرط االخنفاض            

 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه جيوز للدول حتديـد مـستوى             ٤١على ذلك، تنص املادة     
ود يف سبيل توسيع نطاق املبادئ       من قواعد بكني بأن تبذل جه      ٣-٣وتوصي القاعدة   . أعلى

  . لتشمل اجملرمني البالغني صغار السن

  نظام قضاء األحداث    
 من قواعـد    ١-١١ من اتفاقية حقوق الطفل والقاعدة       ٤٠ من املادة    ٣تنص الفقرة     -٩

بكني على أن تعتمد الدول تدابري للتعامل مع األطفال دون اللجوء إىل اإلجـراءات القـضائية                
ما كان ذلك مناسباً ومستصوباً، شريطة احترام حقـوق اإلنـسان والـضمانات             الرمسية، حيث 

وإذا ما تعذر اعتماد تدابري بديلة، تنص االتفاقية على أن الدول ينبغـي         . القانونية احتراماً كامالً  
أن تسعى إىل توفري قوانني وإجراءات وسلطات ومؤسسات خاصة باألطفال املتهمني بانتـهاك             

 وتؤكد قواعد بكني ضرورة توافر تشريعات وطنية حمددة ومؤسسات وهيئات           .القانون اجلنائي 
تضطلع بوظائف إقامة عدالة األحداث، وتبني أن النظام برمته ينبغي أن يصمم على حنو يلـيب                

  .)١٩(االحتياجات املتنوعة لألطفال املخالفني للقانون، وحيمي حقوق اإلنسان اخلاصة هبم

__________ 

 ، قواعد بكني)أ(٢-٢القاعدة  )١٦(
 ٣٦، الفقرة ١٠جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )١٧(
 .١٣، الفقرة ٢١اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )١٨(
 .، املرجع ذاته٣-٢القاعدة  )١٩(
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  ضمانات احملاكمة العادلة    
 من العهد الدويل    ١٤بينما تطبق مجيع الضمانات اإلجرائية املنصوص عليها يف املادة            -١٠

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تطبيقاً متساوياً على األطفال، تتضمن اتفاقية حقوق الطفل            
أيضاً قائمة للضمانات اإلجرائية األساسية لكفالة اإلنصاف يف معاملة وحماكمـة األطفـال             

 مـن اتفاقيـة     ٤٠من املادة   ) أ(٢وعلى سبيل املثال، تنص الفقرة      .  بارتكاب جرمية  املتهمني
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على         ١٥حقوق الطفل، على غرار املادة      

وعالوة على ذلك، تنص االتفاقية على أن األطفال . حظر تطبيق القانون اجلنائي تطبيقاً رجعياً
؛ )٢٠(رمية حيق هلم، يف مجيع مراحل اإلجراءات، افتراض براءهتم إىل أن تثبت إدانتهم            املتهمني جب 

وإخطارهم فوراً ومباشرة بالتهم املوجهة إليهم واحلصول على مساعدة قانونية أو غريها مـن              
؛ وقيام سلطة أو هيئة قضائية خمتـصة ومـستقلة          )٢١(املساعدة املالئمة إلعداد وتقدمي دفاعهم    

صل يف دعواهم دون تأخري يف حماكمة عادلة وفقاً للقانون؛ واحلصول على املساعدة             ونزيهة بالف 
القانونية؛ وحضور والديهم أو األوصياء القانونيني عليهم أثناء اإلجراءات ما مل يعترب ذلـك يف               

  .)٢٣(؛ وعدم إكراههم على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب)٢٢(غري مصلحة الطفل الفضلى
 اتفاقية حقوق الطفل أن تتاح للطفل فرصة االستماع إليه يف أي إجراءات             وتقتضي  -١١

قضائية وإدارية متسه، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد       
وعالوة على ذلك، جيـوز لألطفـال اسـتجواب أو تـأمني      . )٢٤(اإلجرائية للقانون الوطين  

وحيق للطفل احلصول   . )٢٥(كة واستجواب الشهود لصاحلهم   استجواب الشهود وكفالة مشار   
  .)٢٦(على مساعدة مترجم شفوي جماناً إذا تعذر عليه فهم اللغة املستعملة أو النطق هبا

وحيق لألطفال احلصول على إعادة النظر يف قرار إدانتهم أو أي تدابري مفروضة تبعاً                -١٢
. )٢٧( ومستقلة ونزيهة أعلى، وفقاً للقـانون      ويعهد بذلك إىل هيئة قضائية خمتصة     . هلذا القرار 

  .)٢٨(وتقتضي اتفاقية حقوق الطفل احترام خصوصية األطفال يف مجيع مراحل اإلجراءات

__________ 

 . من اتفاقية حقوق الطفل٤٠من املادة ‘١‘)ب(٢الفقرة  )٢٠(
 .، املرجع ذاته‘٢‘)ب(٢، الفقرة ٤٠دة املا )٢١(
 .، املرجع ذاته‘٣‘)ب(٢، الفقرة ٤٠املادة  )٢٢(
 .، املرجع ذاته‘٤‘)ب(٢، الفقرة ٤٠املادة  )٢٣(
 . من قواعد بكني٢-١٤، املرجع ذاته، والقاعدة ١٢املادة  )٢٤(
 . من اتفاقية حقوق الطفل٤٠من املادة ‘٤‘)ب(٢الفقرة  )٢٥(
 .ه، املرجع ذات‘٦‘)ب(٢، الفقرة ٤٠املادة  )٢٦(
 .، املرجع ذاته‘٥‘)ب(٢، الفقرة ٤٠املادة  )٢٧(
 .، املرجع ذاته١٦، املرجع ذاته؛ واملادة ‘٧‘)ب(٢، الفقرة ٤٠املادة  )٢٨(
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وحيثما تعني اختاذ إجراءات قضائية، تنص قواعد بكني على أن السلطات املختـصة         -١٣
أن تراعي تلك اإلجراءات    وينبغي  . )٢٩(ينبغي أن تعامل األطفال وفقاً ملبادئ احملاكمة العادلة       

مصاحل الطفل الفضلى وأن تتم يف جو من التفهم يتيح لألطفال املـشاركة فيهـا والتعـبري                 
وعالوة على ذلك، تنص قواعد بكني على أن للسلطة املختـصة حـق وقـف               . )٣٠(حبرية

  .)٣١(إجراءات الدعوى يف أي وقت

  التدابري البديلة    
 أن ُتبذل مجيع اجلهود يف سبيل تطبيق تـدابري          تنص قواعد هافانا وقواعد بكني على       -١٤

 من اتفاقية حقوق الطفل قائمة      ٤٠ من املادة    ٤وتتضمن الفقرة   . )٣٢(بديلة الحتجاز األطفال  
غري مستوفاة للترتيبات الواجب إتاحتها، مثل املشورة واالختبار واحلضانة وبـرامج التعلـيم       

سسية، لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم      والتدريب املهنيني وغريها من بدائل الرعاية املؤ      
  .)٣٣(رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء

وإضافة إىل ذلك تتضمن قواعد طوكيو جمموعة من املبـادئ األساسـية املتعلقـة                -١٥
باستخدام التدابري غري االحتجازية والضمانات الدنيا اخلاصة باألشخاص اخلاضعني لتـدابري           

 من قواعد طوكيو ضمانات قانونيـة       ٣وعلى وجه اخلصوص، توفر القاعدة      . بديلة للسجن 
  .عند تطبيق التدابري غري االحتجازية

  العقوبات احملظورة    
وعالوة على ذلك، ينبغي عـدم      . )٣٤(حتظر عدة صكوك دولية فرض عقوبة اإلعدام        -١٦

. )٣٥(انيـة اإلفـراج   املعاقبة على اجلرائم اليت يرتكبها األطفال بالسجن مدى احلياة دون إمك          
ورأت . )٣٦(وإضافة إىل ذلك، تنص قواعد بكني على عدم إخضاع األطفال للعقاب البـدين            

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف مقررات شىت، أن العقاب البدين يشكل معاملة أو عقوبـة               

__________ 

 .، املرجع ذاته١-١٤القاعدة  )٢٩(
 .، قواعد بكني٢-١٤القاعدة  )٣٠(
 .٤-١٧املرجع ذاته، القاعدة  )٣١(
 . من قواعد بكني١-١٨ من قواعد هافانا؛ والقاعدة ١٧القاعدة  )٣٢(
 . من قواعد بكني١٨القاعدة انظر أيضاً  )٣٣(
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٦ من املادة    ٥من اتفاقية حقوق الطفل؛ والفقرة      ) أ(٣٧املادة   )٣٤(

 من الربوتوكول االختياري الثاين احمللق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               ١والسياسية؛ واملادة   
 . من قواعد بكني٢-١٧والسياسية؛ والقاعدة 

 .، اتفاقية حقوق الطفل)أ(٣٧املادة  )٣٥(
 .٣-١٧القاعدة  )٣٦(
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 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            ٧قاسية والإنسانية ومهينة ختالف املادة      
  .)٣٧(سياسيةوال

  احلرمان من احلرية    
 مـن العهـد     ٩يرد حق األشخاص، مبن فيهم األطفال، يف احلرية واألمان يف املادة              -١٧

 توقيـف األفـراد أو     ٩ من املادة    ١وحتظر الفقرة   . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
  .)٣٨(نوناعتقاهلم تعسفاً، وتقتضي أن يكون احلرمان من احلرية متفقاً مع القا

وخلصت اللجنة . وال حتتوي اتفاقية حقوق الطفل تعريفاً ملصطلح احلرمان من احلرية          -١٨
 بشأن حق الفرد يف احلرية ويف األمان علـى          ٨املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم        

و شخصه، إىل أن املصطلح يشمل مجيع أنواع احلرمان من احلرية، سواًء يف احلاالت اجلنائية أ              
يف احلاالت األخرى، ومنها على سبيل املثال األمراض العقلية والتشرد وإدمـان املخـدرات              

ويرد يف قواعد هافانا أن احلرمان من احلرية يعين أي          . )٣٩(واألغراض التربوية ومراقبة اهلجرة   
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص يف إطار احتجازي عام أو خاص               

ادرته وفق إرادته، وذلك بناًء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو              ال يسمح له مبغ   
ويتضمن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من        . )٤٠(سلطة عامة أخرى  

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تعريفاً مـشاهباً للحرمـان مـن                
  .)٤١(احلرية
من اتفاقية حقوق الطفل التزاماً واضحاً بتخفيض تطبيق احلرمان من احلريـة             وتتض  -١٩

وهي تقتضي أال يستخدم توقيف األطفال أو احتجازهم أو         . على األطفال إىل أدىن حد ممكن     

__________ 

 ٧٥٩/١٩٩٧، الـبالغ رقـم      أوسـبورن ضـد جاميكـا     انظر اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،           )٣٧(
)CCPR/C/68/D/759/1997(   ٧٩٢/١٩٩٨، الـبالغ رقـم      وهيغينسون ضـد جاميكـا    ؛  ١-٩، الفقرة 
)CCPR/C/74/D/792/1998(   ٩٢٨/٢٠٠٠، البالغ رقـم     وتوباغووسوكالل ضد ترينيداد    ؛  ٦-٤، الفقرة 
)CCPR/C/73/D/928/2000( ٢، الفقرة ٧؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ٦-٤، الفقرة. 

مـن  ) ب(٣٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وكذلك املـادة            ٩ من املادة    ١الفقرة   )٣٨(
عة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الـذين يتعرضـون ألي   من جممو ٢اتفاقية حقوق الطفل؛ واملبدأ   

 .شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
 .١، الفقرة ٨اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٣٩(
 . قواعد هافانامن) ب(١١القاعدة  )٤٠(
 من ضروب املعاملـة أو       من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه       ٤ من املادة    ٢الفقرة   )٤١(

 .ةالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهين
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 وتؤكد قواعد هافانا هذا االلتزام وتـضيف  .)٤٢(سجنهم إىل كمالذ أخري وألقصر فترة ممكنة 
  .)٤٣( أن يقتصر على الظروف االستثنائيةأن احلرمان من احلرية ينبغي

 من قواعد بكني على أال تفرض قيود على احلريـة الشخـصية             ١٧وتنص القاعدة     -٢٠
لألطفال إال بعد دراسة دقيقة وأن تكون مقصورة على أدىن حد ممكن؛ وأال يفـرض علـى        

أي إجـراء  األطفال احلرمان من احلرية إال يف حال ارتكاب جرائم خطرية وما مل يكن هناك               
مناسب آخر؛ وأن يكون رد الفعل متناسباً دائماً ال فقط مع ظروف اجلرم وخطورتـه بـل                 
كذلك مع ظروف الطفل واجملتمع واحتياجات كل منهما؛ وأن يكون رفاه الطفـل عـامالً               

  .يسترشد به لدى النظر يف قضيته

  الضمانات اإلجرائية    
عايري والضمانات اإلجرائية املنطبقـة يف       من اتفاقية حقوق الطفل امل     ٣٧حتدد املادة     -٢١

 من العهـد الـدويل      ٩ من املادة    ١ومتشياً مع الفقرة    . حاالت حرمان األطفال من حريتهم    
 حتظر االتفاقية توقيف األطفال واحتجازهم وسجنهم       ،)٤٤(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

 حريتـه يف احلـصول      كما تنص على حق كل طفل حمروم من       . تعسفاً وبصورة غري قانونية   
بسرعة على مساعدة قانونية وغريها من املساعدة املناسبة، فضالً عن احلـق يف الطعـن يف                
شرعية حرمانه من احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة أخرى، ويف أن جيري               

  ويف حال احتجاز طفل ما، خيطر على الفـور         .)٤٥(البت بسرعة يف أي إجراء من هذا القبيل       
 وعالوة على ذلك، تتضمن قواعد هافانا والقواعد النموذجية الـدنيا         .)٤٦(والداه أو ويل أمره   

ملعاملة السجناء مبادئ توجيهية إضافية بشأن معاملة األطفال املوقوفني أو الـذين ينتظـرون        
 وبصفة عامة، جيب أن يعاَمل األشخاص املتهمون معاملة تراعـي وضـعهم             .)٤٧(حماكمتهم

  .)٤٨(داننيكأشخاص غري م

__________ 

 . من قواعد بكني١-١٩و) ب(١-١٧من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقاعدتان ) ب(٣٧املادة  )٤٢(
 . من قواعد هافانا٢ ةالقاعد )٤٣(
 .من اتفاقية حقوق الطفل) ب(٣٧املادة  )٤٤(
 .، املرجع ذاته)د(٣٧املادة  )٤٥(
 . من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٩٢؛ والقاعدة  من قواعد بكني٢-١٠القاعدة  )٤٦(
 من القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة         ٩٣ إىل   ٨٤ والقواعد من    ؛ من قواعد هافانا   ١٨ و ١٧القاعدتان   )٤٧(

 .السجناء
عالن  من اإل  ١١ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وانظر املادة           ١٠من املادة   ) أ(٢الفقرة   )٤٨(

مـن  ) ٢(١٤ من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملـادة        ٤٠من املادة   ‘ ١‘)ب(٢العاملي حلقوق اإلنسان؛ والفقرة     
مـن  ) ٢(٨٤ من قواعد هافانـا والقاعـدة   ١٧العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والقاعدة   

 .القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
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  ظروف االحتجاز    
وجتدر اإلشـارة   . تنظم القواعد واملعايري الدولية ظروف احتجاز األطفال ومعاملتهم         -٢٢

إىل أن من حق مجيع األشخاص، كباراً وأطفاالً، أن يعاملوا بإنـسانية وبـاحترام للكرامـة                
لى وجـوب   من اتفاقية حقوق الطفل ع    ) ج(٣٧ كذلك تنص املادة     .)٤٩(املتأصلة يف اإلنسان  

  .معاملة األطفال بطريقة تراعي احتياجاهتم اخلاصة
 مـن   ١٠ على املادة    ٢١وتربز اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم            -٢٣

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، أن من الواجب ضـمان احتـرام كرامـة               
ويتمتـع  . ملطبقة على األشخاص األحـرار    األشخاص احملرومني من حريتهم بالشروط ذاهتا ا      

األشخاص احملرومون من حريتهم جبميع احلقوق املبينة يف العهد، رهناً بالقيود اليت ال مفر من               
 وتنص قواعد هافانا على أال حيرم األطفال اجملردون من حريتـهم،  .)٥٠(تطبيقها يف بيئة مغلقة  

القتصادية أو السياسية أو االجتماعية     ألي سبب يتعلق بوضعهم هذا، من احلقوق املدنية أو ا         
أو الثقافية اليت خيوهلم إياها القانون الوطين أو الدويل واليت ال تتعارض مـع احلرمـان مـن                  

  .)٥١(احلرية
واتفاقيـة حقـوق     )٥٢(ويقتضي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         -٢٤

واألوالد  )٥٥( املتهمني عن املدانني    وينبغي أيضاً فصل   .)٥٤(فصل األطفال عن الكبار    )٥٣(الطفل
) ج(٣٧ وجيوز عدم التقيد هبذه األحكام يف حالة واحدة معروضة يف املـادة              .)٥٦(عن البنات 

__________ 

من العهد الـدويل    ) ٣(و) ١(١٠ من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة       ٤٠ املادة    من ١والفقرة  ) ج(٣٧املادة   )٤٩(
ية  من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصاد        ٢ من املادة    ٢اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والفقرة      

ماية مجيـع    من جمموعة املبادئ املتعلقة حب     ١  من قواعد هافانا؛ واملبدأ    ١٢واالجتماعية والثقافية؛ والقاعدة    
 من املبادئ األساسية    ١األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛ والقاعدة            

 .ملعاملة السجناء
 .٣ الفقرة ،٢١ التعليق العام رقم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، )٥٠(
 . من قواعد هافانا١٣القاعدة  )٥١(
 .ق املدنية والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقو١٠ من املادة ٢الفقرة  )٥٢(
 .من اتفاقية حقوق الطفل) ج(٣٧املادة  )٥٣(
من القواعـد   ) د(٨ من قواعد بكني؛ والقاعدة      ٣-٢٦ و ٤-١٣ من قواعد هافانا؛ والقاعدتان      ٢٩القاعدة   )٥٤(

 .النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
 مـن قواعـد     ١٧القاعدة   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ و        ١٠من املادة   ) أ(٢الفقرة   )٥٥(

 من جمموعة املبادئ املتعلقة     ٨من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ واملادة        ) ب(٨هافانا؛ والقاعدة   
 .حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

 .من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء) أ(٨القاعدة  )٥٦(
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غري أن جلنة   . من اتفاقية حقوق الطفل، وهي أن تقتضي مصلحة الطفل الفضلى خالف ذلك           
  .)٥٧(حقوق الطفل ترى أن حالة عدم التقيد هذه ينبغي أن تفسر تفسرياً ضيقاً

ويقر العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبق كل فرد يف              -٢٥
مستوى معيشة الئق يوفر ما يفي حباجته من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقـه يف حتـسني                

 وباملثل تكفل اتفاقية حقوق الطفل حق كل طفل يف مـستوى            .)٥٨(متواصل لظروفه املعيشية  
 وتتضمن القواعـد    .)٥٩( لنموه البدين والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي      معيشي مالئم 

النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء وقواعد هافانا معايري أكثر تفصيالً بشأن البيئة املادية واملأوى             
وتشمل املعايري أموراً منها مبادئ توجيهية      . الواجب توفريمها لألطفال احملرومني من حريتهم     

  .)٦٠(لنظافة الشخصية واللباس والفراش والغذاء وماء الشرب النظيف والسكنبشأن ا
وينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واتفاقيـة             -٢٦

حقوق الطفل على حق األطفال احملرومني من حريتهم يف تلقي التعلـيم والتـدريب املهـين     
قدم صكوك دولية متنوعة مزيداً من التفاصيل عـن          وت .)٦١(واحلصول على فرصة أداء عمل    

 وتنص قواعد بكني على أن اهلدف من تدريب وعـالج األطفـال             .)٦٢(املعايري ذات الصلة  
املودعني يف مؤسسات إصالحية هو تزويدهم بالرعاية واحلماية والتعليم واملهارات املهنية بغية            

  .)٦٣(ة يف اجملتمعمساعدهتم على القيام بأدوار اجتماعية بنَّاءة ومنتج
ويرتبط احلق يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األنشطة الترفيهية ارتباطاً وثيقاً حبـق               -٢٧

 وينبغي أن يكون لكل طفل احلق يف        .)٦٤(األطفال احملرومني من حريتهم يف التعليم والتدريب      
طلق إذا مسح الطقـس     فترة زمنية مناسبة ميارس فيها التمارين الرياضية احلرة يومياً يف اهلواء ال           

ويشمل هذا احلق تـوفري     . بذلك، ويقدم له خالهلا عادة التدريب التروحيي والبدين املناسب        
 وينبغي أن يكون للطفل أيضاً احلـق يف فتـرة           .)٦٥(األماكن والتجهيزات واملعدات الكافية   

__________ 

 .١٠ حقوق الطفل، التعليق العام رقم جلنة )٥٧(
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١١ من املادة ١الفقرة  )٥٨(
 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٧املادة  )٥٩(
 من القواعد النموذجية الـدنيا ملعاملـة        ٢٠ إىل   ٩ من قواعد هافانا؛ والقواعد من       ٣٧ إىل   ٣١القواعد من    )٦٠(

 . من قواعد بكني٥ و٤؛ والقاعدتان السجناء
 من اتفاقية   ٢٨ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملادة           ١٣ و ٦املادتان   )٦١(

 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٩ وانظر أيضاً املادة ؛حقوق الطفل
 من  ٧٧اعد بكني؛ والقاعدة     من قو  ٦-٢٦ و ١-٢٦ من قواعد هافانا؛ والقاعدتان      ٤٦ إىل   ٣٨القواعد من    )٦٢(

 . من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء٨ و٦ن الدنيا ملعاملة السجناء؛ واملبدآالقواعد النموذجية 
 . من قواعد بكني١-٢٦القاعدة  )٦٣(
 . من اتفاقية حقوق الطفل٣١املادة  )٦٤(
 .لسجناء من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ا٢١ من قواعد هافانا؛ والقاعدة ٤٧القاعدة  )٦٥(
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تنميـة  إضافية ملمارسة األنشطة الترفيهية يومياً، خيصص جزء منها، إذا طلب الطفل ذلك، ل            
وعالوة على ذلك، جيـب احتـرام حقـوق الطفـل الدينيـة             . )٦٦(مهاراته الفنية واحلرفية  

  .)٦٧(والثقافية
ويتمثل أحد اجلوانب الرئيسية األخرى يف احلصول على خدمات الرعاية الـصحية              -٢٨

ويقر العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          . واخلدمات الطبية املناسبة  
 .)٦٨(ية حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقليـة              والثقاف

وهلذا احلق مقابله اخلاص باألطفال يف اتفاقية حقوق الطفل إضافة إىل احلق يف مرافق عـالج                
 وتتضمن قواعد هافانا والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة       .)٦٩(األمراض وإعادة التأهيل الصحي   

وقواعد بانكوك جمموعة من املعايري املفصلة املتعلقة بتقدمي خدمات الرعاية الـصحية    السجناء  
  .)٧٠(لألشخاص احملرومني من حريتهم، مبن فيهم األطفال

        وجيب أن ُيسمح باالتصال بالعامل اخلارجي واجملتمع ككل وأن ُيتاح ذلـك، وهـو       -٢٩
ة وإنسانية وعنصراً أساسياً يف إعداد الطفل     ما يشكل جزءاً ال يتجزأ من احلق يف معاملة منصف         

 من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل        ٩ من املادة    ٣وتنص الفقرة   . )٧١(للعودة إىل اجملتمع  
املنفصل عن والديه أو عن أحدمها يف االحتفاظ بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكـل              

  .)٧٢(منهما

__________ 

 من القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة         ٧٨ و ٤٠ من قواعد هافانا؛ وانظر أيضاً القاعدتان        ٤٧القاعدة   )٦٦(
 .السجناء

 من العهد   ٢٧ واملادة   ١٨ من املادة    ١ من اتفاقية حقوق الطفل؛ والفقرة       ٣٠ واملادة   ١٤ من املادة    ١الفقرة   )٦٧(
 من  ٤٢ و ٤١و) ١(٦ من قواعد هافانا؛ والقواعد      ٤٨ة  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والقاعد     
 . من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء٣القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ والقاعدة 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢املادة  )٦٨(
 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٤املادة  )٦٩(
 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملـة       ٢٦ إىل   ٢٢ من قواعد هافانا؛ والقواعد من       ٥٥ إىل   ٤٩القواعد من    )٧٠(

 من جمموعة املبادئ املتعلقـة      ٢٤؛ وانظر أيضاً املبدأ      من قواعد بانكوك   ١٨ إىل   ١٢قواعد من   السجناء؛ وال 
 مـن   ٩عـدة   حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن؛ والقا            

 .القواعد األساسية ملعاملة السجناء
 مـن القواعـد     ٨١ إىل   ٧٩ ومـن    ٣٩ إىل   ٣٧ من قواعد هافانا؛ والقواعد من       ٦٢ إىل   ٥٩القواعد من    )٧١(

 من جمموعة املبـادئ املتعلقـة حبمايـة مجيـع        ١٩ و ١٦ و ١٥النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ واملبادئ      
 .كال االحتجاز أو السجناألشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أش

 ).١٩٩٢(٢١انظر أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٧٢(
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  ضمانات احلماية    
 حقوق األطفال احملرومني من حريتهم، جيب على الدول         حرصاً على منع انتهاكات     -٣٠

وجيب تسجيل األطفال الذين يدخلون مرافـق االحتجـاز وحفـظ           . إقرار ضمانات معينة  
، فضالً عن نظم التفتـيش      )٧٤(وجيب توفري آليات تقدمي الطلبات والشكاوى     . )٧٣(سجالهتم

مناهضة التعذيب وغريه مـن     وينص الربوتوكول االختياري التفاقية     . )٧٥(املنتظمة واملستقلة 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على أن تنشئ كل دولة طرف أو                

كما تنص قواعد   . )٧٦(تعني أو تستبقي آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر ملنع التعذيب           
ـ            ى أن يتمتـع هـؤالء      هافانا على تفويض مفتشني مؤهلني ال ينتمون إىل إدارة املرفق، عل

وتتـاح  . املفتشون بضمانات استقالل كاملة للقيام بعمليات تفتيش منتظمة وأخرى مفاجئة         
إمكانية الوصول دون أي قيود إىل مجيع املوظفني العاملني يف املرفق ومجيع األطفال احملرومني              

ت وعالوة على ذلك، ينبغي أن تضم هيئا      . )٧٧(من حريتهم ومجيع سجالت تلك املؤسسات     
  .)٧٨(املراقبة موظفني طبيني وأعضاء من النساء

  التدابري التأديبية    
تضع اتفاقية حقوق الطفل على عاتق الدول التزاماً عاماً باختاذ مجيع التدابري حلمايـة        -٣١

األطفال من كل أشكال العنف البدين والعقلي، واإلصابة أو اإلساءة، واإلمهال أو املعاملـة              
إساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنـسية، وهـو يف             املنطوية على إمهال، و   

__________ 

 من ٧ من قواعد بكني؛ والقاعدة      ٢١ من قواعد هافانا؛ والقاعدة      ٧٠ و ٢٧ و ٢٤ و ٢٣ و ٢١ و ١٩القواعد   )٧٣(
علقة حبماية مجيع األشـخاص      من جمموعة املبادئ املت    ١٢القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ واملبدأ       

 . من قواعد بانكوك٣ و٢ن؛ والقاعدتان الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السج
 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة      ٣٦ من قواعد هافانا؛ والقاعدة      ٧٨ إىل   ٧٥ والقواعد من    ٦٩القاعدة   )٧٤(

اية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـكل مـن    من جمموعة املبادئ املتعلقة حبم    ٣٣السجناء؛ واملبدأ   
 .أشكال االحتجاز أو السجن

، واجلزءان الثالث والرابع من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب؛ والقواعـد           ٤ و ٣املادتان   )٧٥(
ـ    ٥٥ من قواعد هافانا؛ والقاعدة      ٧٤ إىل   ٧٢ من  ٢٩دأ  من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛ واملب

من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشـكال االحتجـاز أو                 
 .السجن

 من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية              ١٧املادة   )٧٦(
 .أو الالإنسانية أو املهينة

 . من قواعد هافانا٧٢القاعدة  )٧٧(
 . من قواعد بانكوك٢٥، املرجع ذاته؛ والقاعدة ٧٣القاعدة  )٧٨(
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وتشمل رعايـة  . )٧٩(رعاية الوالد أو الوصي القانوين عليه أو أي شخص آخر يتعهده برعايته    
  .)٨٠(األطفال من الضرر أيضاً احلق يف احترام خصوصيتهم أثناء احلرمان من احلرية

 للتدابري واإلجراءات التأديبية اليت جيوز تطبيقهـا        وتضع قواعد هافانا معياراً صارماً      -٣٢
وينبغي أن ختدم هذه التدابري أغراض السالمة واحلياة        . )٨١(على األطفال احملرومني من حريتهم    

االجتماعية املنظمة وأن تصون كرامة الطفل املتأصلة وحتقق اهلـدف األساسـي للرعايـة              
ذات واحترام احلقوق األساسـية لكـل       املؤسسية وهو إشاعة اإلحساس بالعدل واحترام ال      

        وحتظر قواعد هافانا أي تدابري تنطوي على معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينـة،               . شخص
مبا يف ذلك العقاب البدين واإليداع يف زنزانة مظلمة أو يف مكان مغلق أو احلبس االنفرادي،                

. )٨٢( أو العقليـة للطفـل املعـين       أو أي عقوبة أخرى ميكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية         
وعالوة على ذلك، حتظر قواعد هافانا ختفيض كمية الطعام وتقييد االتصال بأفراد األسرة أو              

وبصفة عامـة،   . احلرمان منه ألي سبب من األسباب، أو فرض العمل اجلربي كجزاء تأدييب           
ستوجب التأديب، كما   ينبغي أال يعاقب الطفل أكثر من مرة واحدة على املخالفة ذاهتا اليت ت            

وال تستخدم أبـداً أدوات تقييـد احلريـة كـاألغالل           . )٨٣(ينبغي حظر اجلزاءات اجلماعية   
  .)٨٤(والسالسل واألصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب

  معاملة البنات احملرومات من حريتهن    
تستحق البنات املودعات يف مؤسسات االحتجاز اهتمامـاً خاصـاً باحتياجـاهتن              -٣٣
وجيب مراعاة ضعفهن القائم على اجلنس عند اختـاذ القـرارات املتعلقـة             . )٨٥(شاكلهنوم
وعالوة على ذلك، جيب أن تعتمد سلطات السجون تدابري تليب حاجـة البنـات              . )٨٦(هبن

وجيب أن يتاح هلن ما ُيتاح لألوالد من فرص احلـصول           . احملرومات من حريتهن إىل احلماية    
، والوصول إىل الربامج واخلدمات اليت تراعي السن واجلنس،         )٨٧(على التعليم والتدريب املهين   

من قبيل املشورة املتصلة باالعتداء أو العنف اجلنسيني، كما جيب تثقيفهن يف جمال الرعايـة               

__________ 

 . من اتفاقية حقوق الطفل١٩املادة  )٧٩(
 . من قواعد بكني٨ من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقاعدة ٤٠من املادة ‘ ٧‘)ب(٢ والفقرة ١٦املادة  )٨٠(
 . من قواعد هافانا٧١ إىل ٦٦القواعد من  )٨١(
 من جمموعة املبادئ املتعلقـة      ٦ة الدنيا ملعاملة السجناء؛ واملبدأ       من القواعد النموذجي   ٣١انظر أيضاً القاعدة     )٨٢(

 .حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن
 . من قواعد هافانا٦٧القاعدة  )٨٣(
 . من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء٣٣القاعدة  )٨٤(
 . من قواعد بكني٤-٢٦القاعدة  )٨٥(
 .من قواعد بانكوك ٦٥القاعدة  )٨٦(
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١١ و١٠املادتان  )٨٧(
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وعلى وجه  . الصحية اخلاصة بالنساء ومتكينهن من زيارة أطباء أمراض النساء على حنو منتظم           
  .)٨٨(وامل احملرومات من حريتهن دعماً ورعاية طبيةاخلصوص، جيب أن تتلقى البنات احل

  موظفو قضاء األحداث    
ال بد من احلرص بصفة خاصة علـى اسـتخدام مـوظفني مـؤهلني يف مرافـق                   -٣٤

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو           ١٠وتنص املادة   . )٨٩(االحتجاز
لى إدراج التعليم واإلعالم املتعلقني حبظر التعذيب يف  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ع      

وإضافة إىل ذلك، تضع قواعد هافانا جمموعة من املعايري         . برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون    
املتعلقة باختيار واستخدام وتأهيل وتدريب وأجور املوظفني العاملني مع األطفال املخـالفني            

  .)٩٠(للقانون

  ثغرات التنفيذ  -ثالثاً  
ُيطبق على مسألة حقوق اإلنسان لألطفال احملرومني من حريتهم إطار قانوين ثري،              -٣٥

لكن آليات حقوق اإلنسان، سيما جلنة حقوق الطفل، أبرزت استمرار عدد من املشاكل يف              
  .الواقع العملي يف أحناء كثرية من العامل

  حدود السن    
، )٩١( سنوات ١٠ و ٧ئية تتراوح بني    يف عدد من الدول، ال تزال سن املسؤولية اجلنا          -٣٦

ويف األعوام األخرية، خفضت دول أخرى سـن املـسؤولية          . )٩٢(إن كانت موجودة أصالً   

__________ 

 . من قواعد بانكوك٣٩ إىل ٣٦القواعد من  )٨٨(
 من القواعد النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة         ٥٤ إىل   ٤٦ من قواعد هافانا؛ والقواعد من       ٨٥ و ٨١القاعدتان   )٨٩(

 .السجناء
 .فانا من قواعد ها٨٧ إىل ٨١القواعد من  )٩٠(
؛ واألردن  ٢٧، الفقـرة    (CAT/C/ETH/CO/1)إثيوبيـا   : جلنة مناهضة التعذيب، املالحظـات اخلتاميـة       )٩١(

(CAT/C/JOR/CO/2) ؛ وإندونيسيا ٢٦، الفقرة(CAT/C/IDN/CO/2) ١٧، الفقرة. 
؛ وجزر مارشـال    ٩٠، الفقرة   (CRC/C/NGA/CO/3-4)نيجرييا  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )٩٢(

(CRC/C/MHL/CO/2) ٧٠، الفقرة. 
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ويف بعض احلاالت، حتـدد  . )٩٣(اجلنائية لألطفال أو شرعت يف اختاذ مبادرات يف هذا الصدد     
  .)٩٤(قيقيةسن املسؤولية اجلنائية وفقاً حلالة النضج البدين الظاهرة بدالً من السن احل

ويف بعض الدول، يتعرض األطفال دون السن الدنيا للمـسؤولية اجلنائيـة أحيانـاً               -٣٧
  .)٩٥(للمالحقة القضائية أو التوقيف أو احلرمان من احلرية أو لعقوبات إدارية

  نظام قضاء األحداث    
ينبغي أن يتوخى أي نظام لقضاء األحداث تدعيم رفاه الطفل وضـمان تناسـب                -٣٨

ويقـوم  . )٩٦( املعتمدة يف حالة األطفال املخالفني للقانون مع ظروف اجملرم واجلرم معاً   التدابري
نظام قضاء األحداث على هنج عدالة تصحيحية يركز علـى إعـادة إدمـاج األطفـال يف                 

  . )٩٨(وتؤكد مبادئ الرياض التوجيهية أمهية منع جنوح األحداث يف اجملتمع. )٩٧(اجملتمع
بلدان يفتقر إىل نظام شامل لقضاء األحداث أو يعتمد نظاماً غري           غري أن عدداً من ال      -٣٩

ومل تف  . )٩٩(مطابق لألحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل أو نظاماً منقوص الفعالية           
بعض الدول بالتزامها بإنشاء حماكم لألحداث، يف حني تفتقر بلـدان أخـرى إىل قـضاة                

  . )١٠٠(متخصصني مبا يكفي يف عدالة األحداث

__________ 

؛ والـدامنرك   )أ(٧٤، الفقـرة    (CRC/C/PAN/CO/3-4)بنمـا   : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتاميـة      )٩٣(
(CRC/C/DNK/CO/4) ؛ واليابان )ب(٦٥، الفقرة(CRC/C/JPN/CO/3) ٨٣، الفقرة. 

؛ )أ(٨٩ و ٢٧، الفقرتـان    (CRC/C/SDN/CO/3-4)الـسودان   : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتاميـة      )٩٤(
 .٣٢، الفقرة (CRC/C/NGA/CO/3-4)ونيجرييا 

؛ ومجهورية مقـدونيا    )أ(٥٤، الفقرة   (CRC/C/CUB/CO/2)كوبا  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )٩٥(
، (CRC/C/TJK/CO/2)؛ وطاجيكـستان    )أ(٧٩، الفقـرة    (CRC/C/MKD/CO/2)اليوغسالفية الـسابقة    

 .٧٢ الفقرة
 .  من قواعد بكني٥القاعدة  )٩٦(
 . من اتفاقية حقوق الطفل٤٠ من املادة ١الفقرة  )٩٧(
 . من مبادئ الرياض التوجيهية١الفقرة  )٩٨(
؛ واألرجنـتني  )ج(٧٨، الفقـرة  )CRC/C/ECU/CO/4(إكوادور : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )٩٩(

)CRC/C/ARG/CO/3-4( ؛ وبيالروس ٣٤، الفقرة)CRC/C/BLR/CO/3-4( ٧١، الفقرة. 
؛ وغرينـادا   )ج(٥٤، الفقـرة    )CRC/C/CUB/CO/2(كوبـا   :  املالحظات اخلتاميـة   جلنة حقوق الطفل،   )١٠٠(

)CRC/C/GRD/CO/2( ؛ وبنغالديش ٥٩، الفقرة)CRC/C/BGD/CO/4( ٩٢، الفقرة. 
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ويف بعض الدول، كثرياً ما ُيحاكَم األطفال املخالفون للقانون يف نظـام العدالـة                 -٤٠
لذلك يتعذر عليهم االنتفاع بتدابري احلماية اخلاصـة        . اجلنائية العادي ويعاملون معاملة الكبار    

  . )١٠١(اليت حيق هلم التمتع هبا

  ضمانات احملاكمة العادلة    
في من احلماية حلق األطفال يف حماكمة عادلة، مبا يف          ال يتوفر يف أحيان كثرية ما يك        -٤١

وعلى وجه اخلصوص، تتعامل السلطات مع األطفال       . )١٠٢(ذلك حق الطفل يف االستماع إليه     
              يف غياب والديهم أو األوصياء عليهم، وقلما توفر هلم املـساعدة القانونيـة يف احملكمـة،                 

ات املنتزعـة بـاإلكراه وممارسـات التحقيـق غـري           مما يفضي إىل ممارسات منها االعتراف     
وعالوة على ذلك، ال ُيخطَر الوالدون دائماً باحتجاز أبنـائهم، وال ُيـسمح             . )١٠٣(القانونية

  .)١٠٤(لألطفال باالتصال بأسرهم

  العقوبات احملظورة    
. )١٠٥(يستمر يف عدد من الدول فرض عقوبات صارمة وغري متناسبة على األطفـال            -٤٢

دام غري حمظورة صراحة يف القانون الوطين، أو ُتفرض على األطفال أو األشخاص             فعقوبة اإلع 
وعالوة على ذلك، ال يـزال  . )١٠٦(الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية     

العقاب البدين، مبا فيه اجللد والبتر والضرب بالسياط والضرب بالعصا والـرجم باحلجـارة              

__________ 

؛ وجلنة مناهضة التعذيب،    ٧٠، الفقرة   )CRC/C/QAT/CO/2(قطر  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٠١(
       ، )CAT/C/BEL/CO/2(؛ وبلجيكـا    ٣١، الفقـرة    )CAT/C/SYR/CO/1(سـوريا   : املالحظات اخلتامية 

 .١٧الفقرة 
 ليـشيت   -؛ وتيمور   ٧٢، الفقرة   )CRC/C/MDA/CO/3(مولدوفا  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٠٢(

)CRC/C/TLS/CO/1( ؛ وكمبوديا ٧٣، الفقرة)CAT/C/KHM/CO/2( ١٤، الفقرة. 
؛ وإسـرائيل   ١٠، الفقـرة    )CAT/C/AUT/CO/4-5(النمـسا   :  اخلتامية جلنة مناهضة التعذيب، املالحظات    )١٠٣(

)CAT/C/ISR/CO/4(   األرجنـتني  : ؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظـات اخلتاميـة        ٢٧، الفقرة
)CCPR/C/ARG/CO/4( ٢٣، الفقرة. 

جنـة املعنيـة    ؛ والل ٦٩، الفقرة   )CRC/C/SUR/CO/2(سورينام  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٠٤(
؛ وتقرير اللجنة الفرعيـة  ٢١، الفقرة )CCPR/C/ISR/CO/3(إسرائيل : حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية  

ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة عـن زيارهتـا إىل                   
 .٤٢، الفقرة )CAT/OP/HND/1(؛ وهندوراس ٢٤٥، الفقرة )CAT/OP/MEX/1(املكسيك 

؛ ومولدوفا  )و(٧٧، الفقرة   )CRC/C/LKA/CO/3-4(سري النكا   : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٠٥(
)CRC/C/MDA/CO/3( ؛ وجورجيا ٧٢، الفقرة)CRC/C/GEO/CO/3( ٧٠، الفقرة)د(. 

 مناهضة التعذيب،   ؛ وجلنة ٧١، الفقرة   )CRC/C/LAO/CO/2(الو  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٠٦(
؛ واللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،    ٢١، الفقرة   )CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1(اليمن  : املالحظات اخلتامية 
 .١٣، الفقرة )CCPR/C/IRN/CO/3(مجهورية إيران اإلسالمية : املالحظات اخلتامية
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وُيحكَم على األطفـال    . )١٠٧(ياراً مطروحاً يف بعض البلدان    وأشكال أخرى من العقاب، خ    
وجتدر اإلشارة إىل أن املعـايري      . )١٠٨(أحياناً بالسجن مدى احلياة أو ُيحتَجزون فترات طويلة       

الدولية ال حتظر سجن األطفال مدى احلياة إال إذا انعدمت إمكانية اإلفراج عنهم، لكن تطبيق  
ألحوال اهلدف العام املتمثل يف إعادة اإلدمـاج وإعـادة   هذه العقوبة ال حيقق بأي حال من ا  

  . التأهيل االجتماعي الذي يتوخاه نظام قضاء األحداث

  احلرمان من احلرية    
فاحتجـاز األطفـال    . )١٠٩(كثرياً ما ال ُيستخَدم احلرمان من احلرية كمالذ أخـري           -٤٣

راهقني احملرومني من حريتهم املخالفني للقانون شائع، كما يتجلى يف ارتفاع عدد األطفال وامل   
  .)١١٠(يف مراكز االحتجاز أو مؤسسات اجلزاء أو التربية اإلصالحية أو يف احلبس االحتياطي

وتعترب جرائم احلالة . )١١١(ويف عدد من الدول، ُيحتَجز األطفال بسبب جرائم بسيطة      -٤٤
اً، وميكن أن تؤدي    االجتماعية، مثل الفرار من البيت، سلوكاً غري عادي، وتتخذ طابعاً جنائي          

ويف بعض احلاالت، حتمَّل البنات من ضحايا العنـف         . )١١٢(إىل احتجاز األطفال املتهمني هبا    
ويف حـاالت أخـرى، يـوَدع       . )١١٣(واإلساءة مسؤولية األفعال اجلنائية املرتكبة يف حقهن      

 األطفال احملتاجون إىل الرعاية والعناية يف مرافق االحتجـاز بـدالً مـن مرافـق الرعايـة                
  .)١١٤(االجتماعية

__________ 

 وموريتانيـا   ؛٤٢، الفقـرة    )CRC/C/SYC/CO/2-4(سيـشيل   : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٠٧(
)CRC/C/MRT/CO/2(   ؛ وتقرير اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           ٤٠، الفقرة

 .٢٦، الفقرة )CAT/OP/MDV/1(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عن زيارهتا إىل ملديف 
؛ والـدامنرك  )د(٦٨، الفقـرة  )CRC/C/SGP/CO/2-3(سنغافورة  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٠٨(

)CRC/C/DNK/CO/4(   ٦٥، الفقرة)تركيـا  : ؛ وجلنة مناهـضة التعـذيب، املالحظـات اخلتاميـة         )ج
)CAT/C/TUR/CO/3( ٢١، الفقرة. 

؛ وبوليفيـا   ٨٨، الفقـرة    )CRC/C/MOZ/CO/2(موزامبيـق   : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتاميـة      )١٠٩(
)CRC/C/BOL/CO/4( ريا ؛ وإريت٨١، الفقرة)CRC/C/ERI/CO/( ٧٨، الفقرة. 

؛ وجلنة مناهضة   )أ(٨٣، الفقرة   )CRC/C/CRI/CO/4(كوستاريكا  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١١٠(
؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان،  ١١، الفقرة   )CAT/C/LVA/CO/2(التفيا  : التعذيب، املالحظات اخلتامية  

 .٢٠، الفقرة )CCPR/C/MDA/CO/2(مولدوفا : ملالحظات اخلتاميةا
؛ وجلنة مناهـضة    ٧٢، الفقرة   )CRC/C/TJK/CO/2(طاجيكستان  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١١١(

 .١٧، الفقرة )CAT/C/IDN/CO/2(إندونيسيا : التعذيب، املالحظات اخلتامية
؛ ونيجرييـا   )ج(٦٩، الفقـرة    )CRC/C/BHR/CO/2-3(ين  البحر: جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١١٢(

)CRC/C/NGA/CO/3-4( ٣٠، الفقرة. 
 .)ب(٧٤، الفقرة )CRC/C/AFG/CO/1(أفغانستان : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية )١١٣(
 .٧٥، الفقرة )CRC/C/MWI/CO/2(مالوي : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية )١١٤(
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وتشمل بواعث القلق اخلطرية أيضاً االستخدام املتواتر واملنهجي الحتجاز األطفـال             -٤٥
ويف . )١١٦(وكثرياً ما ُيحتجز األطفال رهن احملاكمة طيلة فترات طويلـة         . )١١٥(رهن احملاكمة 

بعض احلاالت، تتجاوز مدة احتجازهم رهن احملاكمة مدة عقوبة السجن القصوى اليت قـد              
وعالوة على ذلك، ُيحتَجز األطفال طيلة أسابيع أحيانـاً يف          . فَرض عليهم يف حال إدانتهم    ُت

  .)١١٧(مرافق الشرطة

  ظروف االحتجاز    
إن ظروف احتجاز األطفال املخالفني للقانون يف أماكن منها خمافر الشرطة، أثنـاء               -٤٦

 وتبلغ يف بعض احلاالت ،)١١٨(التوقيف، ومراكز االحتجاز كثرياً ما تكون متدنية وغري مالئمة   
ويف دول كثرية، ال ُيحتجز األطفال دائمـاً  . )١١٩(حد املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  

ويف بعـض  . )١٢٠(مبعزل عن الكبار أو عن املدانني، وهو ما يزيد خطر تعرضـهم لإلسـاءة      
احلاالت، ميكن احتجاز الفتيات يف سجون خمتلطة، حيث يتعرضن لعنـف الـذكور مـن               

وعالوة على ذلك، كثرياً ما ميثـل االكتظـاظ         . )١٢١(احملتجزين املراهقني أو حراس السجون    
  .)١٢٢(مشكلة خطرية

__________ 

؛ وإيطاليـا   ٨٤، الفقـرة    )CRC/C/UKR/CO/3-4(أوكرانيـا   : خلتاميـة جلنة حقوق الطفل، املالحظات ا     )١١٥(
)CRC/C/ITA/CO/3-4( ؛ وموزامبيق ٧٦، الفقرة)CRC/C/MOZ/CO/2( ٨٨، الفقرة. 

؛ وجلنة مناهـضة  )ه(٧٦، الفقرة   )CRC/C/BDI/CO/2(بوروندي  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١١٦(
ــة  ــات اخلتامي ــذيب، املالحظ ــشتاي: التع ــرة )CAT/C/LIE/CO/3(ن ليختن ــا ٢٧، الفق ؛ والتفي

)CAT/C/LVA/CO/2( ١١، الفقرة. 
؛ وجلنـة   )ج(٧٦، الفقرة   )CRC/C/BFA/CO/3-4(بوركينا فاسو   : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١١٧(

 .١٣، الفقرة )CAT/C/BDI/CO/1(بوروندي : مناهضة التعذيب، املالحظات اخلتامية
؛ واللجنة املعنيـة    ٢٤، الفقرة   (CAT/C/NIC/CO/1)نيكاراغوا  : حظات اخلتامية جلنة مناهضة التعذيب، املال    )١١٨(

؛ وجلنة حقوق الطفل،    ١٢، الفقرة   (CCPR/C/NOR/CO/6)النرويج  : حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية   
 .٧٦، الفقرة (CRC/C/SLE/CO/2)سرياليون : املالحظات اخلتامية

ريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عـن  تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغ   )١١٩(
 .٢٤٦، الفقرة (CAT/OP/MEX/1)زيارهتا إىل املكسيك 

؛ وجلنـة   ٢٣، الفقرة   (CCPR/C/JAM/CO/3)جامايكا  : اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية      )١٢٠(
، (E/C.12/LKA/CO/2-4)سـري النكـا     : حظات اخلتامية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املال    

، (CMW/C/SEN/CO/1)الـسنغال   : ؛ واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، املالحظات اخلتاميـة       ٣٢الفقرة  
 .١٥الفقرة 

، (CEDAW/C/CAN/CO/7)كنـدا   : اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظـات اخلتاميـة           )١٢١(
 .٣٣ الفقرة

؛ وجلنـة مناهـضة     ٦٧، الفقـرة    (CRC/C/KEN/CO/2)كينيـا   :  حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية    جلنة )١٢٢(
؛ واالحتـاد الروسـي     ٢٢، الفقـرة    (CAT/C/NIC/CO/1)نيكـاراغوا   : التعذيب، املالحظات اخلتاميـة   

(CAT/C/RUS/CO/4) ١٧، الفقرة. 
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 واألطفال احملرومون من حريتهم ال يواجهون ظروفاً مادية مزرية ونقصاً يف املرافـق              -٤٧
املناسبة فقط، بل يعانون أيضاً نقص اهلـواء النقـي والغـذاء الكـايف وتـدين ظـروف                  

            وعالوة على ذلك، تتركز مرافق االحتجاز أحيانـاً يف املـدن الرئيـسية،             . )١٢٣(اإلصحاح
  .)١٢٤(مما يعرقل اتصال األطفال املنتظم بأسرهم وجمتمعاهتم

رومون من حريتهم على قدر كـاٍف مـن         ويف بلدان كثرية، ال حيصل األطفال احمل        -٤٨
وعالوة على ذلك، ال ُيوفَّر لألطفال ما يكفي من أنشطة الترفيه  . )١٢٥(التعليم والتدريب املهين  

أما مرافق التعايف البـدين والنفـسي،       . )١٢٦(والتعلم أو فرص مزاولة أي نشاط بدين أو ثقايف        
جملتمع قبل اإلفراج عنهم وبعـده      ومساعدة األطفال املخالفني للقانون وإعادة إدماجهم يف ا       

ويف بعض احلاالت، يقتصر التعليم على احملتجزين املـراهقني     . )١٢٧(فهي منعدمة أو غري كافية    
الذكور وال تتوافر للفتيات بالقدر الكايف مرافق وبرامج التعايف البـدين والنفـسي وإعـادة               

  . )١٢٨(اإلدماج االجتماعي
 يتعرضون أثناء احتجازهم ملستويات مرتفعة      ومن بواعث القلق اخلاصة أن األطفال       -٤٩

من العنف، مبا يشمل العنف اجلنسي، وأن ما يتوفر من احلماية من هذا العنف ال تتوفر بالقدر 
ويتعرض األطفال املوقوفون لدى الشرطة واحملتجـزون رهـن احملاكمـة           . )١٢٩(الكايف دائماً 
__________ 

؛ وتقرير اللجنـة  )و(٧٤، الفقرة  (CRC/C/AFG/CO/1)أفغانستان  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٢٣(
الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عن زيارهتـا إىل                  

؛ تقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           ٢٧٨، الفقرة   (CAT/OP/BEN/1)بنن  
 .٦٠ ، الفقرة(A/HRC/13/39/Add.2)البعثة إىل أوروغواي : إنسانية أو املهينةأو العقوبة القاسية أو الال

؛ واللجنـة   )د(٩٨، الفقـرة    (CRC/C/GTM/CO/3-4)غواتيماال  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٢٤(
 .٥٧، الفقرة (CEDAW/C/DEU/CO/6)أملانيا : املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتامية

فاسو  ؛ وبوركينا )ه(٨٧، الفقرة   (CRC/C/SLV/CO/3-4)سلوفينيا  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٢٥(
(CRC/C/BFA/CO/3-4) ح(٧٦، الفقرة( ؛ ورومانيا(CRC/C/ROM/CO/4)٩١ ، الفقرة)و.( 

ليون ؛ وسـريا  ٧٩، الفقـرة    (CRC/C/ARG/CO/3-4)األرجنتني  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٢٦(
(CRC/C/SLE/CO/2)   ؛ وتقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة              ٧٦، الفقرة

 .٢٤٦، الفقرة (CAT/OP/MEX/1)العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة عن زيارهتا إىل املكسيك  أو
؛ ومـايل   ٧١قـرة   ، الف (CRC/C/BLR/CO/3-4)بـيالروس   : جلنة حقوق الطفل، املالحظـات اخلتاميـة       )١٢٧(

(CRC/C/MLI/CO/2)   ؛ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتاميـة          ٧٠، الفقرة :
 .٢٦٦، الفقرة (CEDAW/C/UK/CO/6)اململكة املتحدة 

نة عـن  تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهي   )١٢٨(
؛ واللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،            ٢٧٥، الفقرة   (CAT/OP/BEN/1)زيارهتا إىل بنن    

 .٥٧، الفقرة (CEDAW/C/DEU/CO/6)أملانيا : املالحظات اخلتامية
وجلنـة احلقـوق    ؛  ٢٦، الفقرة   )CAT/C/ETH/CO/1(إثيوبيا  : جلنة مناهضة التعذيب، املالحظات اخلتامية     )١٢٩(

ــصادي ــةاالقت ــات اخلتامي ــة، املالحظ ــة والثقافي ــة : ة واالجتماعي ــو الدميقراطي ــة الكونغ مجهوري
)E/C.12/COD/CO/4(   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات اخلتاميـة         و؛  ٢٨، الفقرة :

 .٢١، الفقرة )CEDAW/C/ZMB/CO/5-6(زمبابوي 
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. )١٣٠(دف انتزاع اعترافاهتم قسراً   لضروب شىت من اإلساءة والتعذيب وسوء املعاملة، سيما هب        
وعالوة على ذلك، تتحدث تقارير كثرية عن تعرض األطفال لالعتداء أو سوء املعاملـة أو               

  .)١٣١(التعذيب كشكل من أشكال العقاب أو التأديب
ويف دول كثرية، ُيعترب العقاب البدين، مبا فيه اجللد أو الضرب بالعصا، تدبرياً تأديبياً                -٥٠

وميارس . )١٣٢(ظره القوانني الوطنية صراحة وتستمر ممارسته يف عدد من الدول         مشروعاً ال حت  
التقييد البدين، مثل التكبيل باألغالل والسالسل، يف مراكز إعادة تأهيل األحـداث حبجـة              

وُسجلت يف بعض األحيان إصابات     . )١٣٣(احلفاظ على األمن أو كشكل من أشكال العقاب       
وعالوة على ذلك، ال ُتحترم بالقدر الكايف دائماً        . )١٣٤(زذاتية أو حاالت انتحار يف االحتجا     

  .)١٣٥(خصوصية األطفال

  ضمانات احلماية    
يتمثل أحد التحديات الرئيسية األخرى يف نقص اآلليات املناسبة واملستقلة لرصـد              -٥١

ظروف األطفال احملرومني من حريتهم، مبا يف ذلك تطبيق االحتجاز رهن احملاكمـة تطبيقـاً         
وال ختضع مراكز االحتجاز ملراقبة كافية يف الغالب وال يوجد تفتـيش منـهجي       . )١٣٦(فعاالً

       وعالوة على ذلك، قـد    . )١٣٧(لتحري وتقييم الظروف احلقيقية وانتهاكات الضوابط القائمة      
__________ 

عـن  وب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضر   )١٣٠(
، )CAT/OP/HND/1(هنـدوراس   و؛  ١٣٧و ٨١ و ٨٠، الفقرات   )CAT/OP/PRY/1(باراغواي  زيارهتا إىل   

 .٢١، الفقرة )CAT/C/TUR/CO/3(تركيا : جلنة مناهضة التعذيب، املالحظات اخلتاميةو؛ ٣٠الفقرة 
جلنـة مناهـضة    و؛  ٣٨، الفقـرة    )CRC/C/TUN/CO/3(تونس  : ت اخلتامية جلنة حقوق الطفل، املالحظا    )١٣١(

قـوق  املعنية حب لجنة  وال؛  ٢٥، الفقرة   )CAT/C/YEM/CO/2/Rev.1(اليمن  : التعذيب، املالحظات اخلتامية  
 .٢٤، الفقرة )CCPR/C/AUS/CO/5(أستراليا : اإلنسان، املالحظات اخلتامية

تـشاد  و؛  ٣٠، الفقـرة    )CAT/C/LKA/CO/3-4(سري النكا   : يةجلنة مناهضة التعذيب، املالحظات اخلتام     )١٣٢(
)CAT/C/TCD/CO/1(   بلغاريـا  : اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان، املالحظـات اخلتاميـة        و؛  ٣٢، الفقرة
)CCPR/C/BGR/CO/3( ١٤، الفقرة. 

؛ الفقرة  )CRC/C/GBR/CO/4(يرلندا الشمالية   آبريطانيا العظمى و  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٣٣(
 .٣٥، الفقرة )CRC/C/AFG/CO/1(أفغانستان و؛ ٣٨

املقرر اخلاص  و؛  ٣٨، الفقرة   )CRC/C/ARG/CO/3-4(األرجنتني  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٣٤(
بعثـة إىل   ال: املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة               

 .٦١، الفقرة )A/HRC/13/39/Add.2(أوروغواي 
هنـدوراس  و؛  ٤١، الفقـرة    )CRC/C/AZE/CO/3-4(أذربيجان  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٣٥(

)CRC/C/HND/CO/3( ٨٠، الفقرة)ج.( 
تـشاد  و؛  )ه (٨٦، الفقـرة    )CRC/C/EGY/CO/3-4(مـصر   : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتاميـة      )١٣٦(

)CRC/C/TCD/CO/2(٨٥ ، الفقرة. 
غواتيمـاال  و؛  ٧٥، الفقـرة    )CRC/C/PAN/CO/3-4(بنمـا   : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتاميـة      )١٣٧(

)CRC/C/GTM/CO/3-4( ٩٨، الفقرة)ز.( 
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ال تتاح لألطفال احملرومني من حريتهم واألطفال املودعني يف املؤسسات اإلصالحية، آليـات     
وإضافة إىل ذلك، ال جيري التحقيق على حنو شـاٍف          . )١٣٨( معاملتهم لتقدمي شكاوى بشأن  

وغالباً ما ال يقدم األطفال شـكاوى       . دائماً فيما ُيدعى من حاالت التعذيب أو سوء املعاملة        
  .)١٣٩(رمسية خمافة االنتقام

  موظفو قضاء األحداث    
رومني مـن   تتمثل مسألة مهمة أخرى يف تدريب املوظفني العاملني مع األطفال احمل            -٥٢

وكثرياً ما ترتبط الشكاوى بنقص أو سوء تدريب احملـامني والقـضاة ومـوظفي              . حريتهم
الشرطة والسجون وغريهم من املهنيني العاملني يف نظام عدالة األحـداث مثـل املرشـدين               

ويفتقر القضاة وغريهم من املهنيني العاملني مع األطفال املخالفني للقانون          . )١٤٠(االجتماعيني
       وعلى وجه اخلصوص، كـثرياً     . )١٤١(ملهارات الالزمة للتعامل مع هؤالء األطفال بفعالية      إىل ا 

ما يفتقر موظفو إنفاذ القانون إىل التخصص يف جمال التحقيقات املتصلة باألطفال ويف أساليب 
لذلك، ال تفي الدول يف أحيان كثرية بالتزامها بضمان         . استجواب األطفال املخالفني للقانون   

وافر اخلربة الالزمة يف قضاء األحداث مبا يشمل الوعي حبقوق الطفل ومراعـاة احتياجاتـه             ت
  .)١٤٢(ومحاية األطفال املخالفني للقانون

  االستنتاجات  -رابعاً  
األطفال يف   ينظم حقوق     شامالً  قانونياً القانون الدويل حلقوق اإلنسان إطاراً    يوفر    -٥٣

تقـع  على وجه اخلصوص،    و. حملرومني من حريتهم  اسيما يف حالة األطفال     إقامة العدل،   

__________ 

؛ رومانيـا   ٣٤، الفقـرة    )CRC/C/MNE/CO/1(اجلبل األسـود    : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٣٨(
)CRC/C/ROM/CO( كازاخستان و؛ ٤٣، الفقرة)CRC/C/KAZ/CO/3( ٣٤، الفقرة. 

بـاراغواي  و؛  ٤٢، الفقـرة    CRC/C/BHR/CO/2-3)( البحـرين    :جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٣٩(
)CRC/C/PRY/CO/3(  ،  املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغـريه مـن ضـروب       و؛  ٣٥ و ٢٩الفقرتان

، )A/HRC/13/39/Add.2( أوروغـواي    بعثـة إىل  ال: املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة         
 .٦٢ الفقرة

نيجرييـا  و؛  ٥٩، الفقـرة    )CRC/C/GRD/CO/2(غرينـادا   : جلنة حقوق الطفل، املالحظـات اخلتاميـة       )١٤٠(
)CRC/C/NGA/CO/3-4(   بورونـدي  : جلنة مناهـضة التعـذيب، املالحظـات اخلتاميـة        و؛  ٢٠، الفقرة
)CAT/C/BDI/CO/1( ١٦، الفقرة. 

 ).ب(٧٥، الفقرة )CRC/C/AZE/CO/3-4(أذربيجان : الحظات اخلتاميةجلنة حقوق الطفل، امل )١٤١(
جلنة مناهضة التعذيب،   و؛  ٣٠، الفقرة   )CRC/C/LAO/CO/2(الو  : جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية     )١٤٢(

تقرير اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب       و؛  ٢٣، الفقرة   )CAT/C/NIC/CO/1(نيكاراغوا  : املالحظات اخلتامية 
 املكـسيك عـن زيارهتـا إىل      روب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة             وغريه من ض  

)CAT/OP/MEX/1( ٢٤٤، الفقرة. 
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كافية حلقوق اإلنسان لألطفال    الماية  متصلة بتوفري احل  قانونية  التزامات  الدول  على عاتق   
صـدقت  احملرومني من حريتهم، على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل، اليت             

  .ا دولياًاملعترف هباألخرى املعايري ويف ، عليها مجيع الدول تقريباً
عدد مـن   على  آليات حقوق اإلنسان    وقفت  رغم وجود هذا اإلطار املعياري،      و  -٥٤

وقد حدد هذا التقرير بعض املشاكل      . وفاء الدول بالتزاماهتا القانونية الدولية    الثغرات يف   
آليات الرصـد   نقص   و حمظورة؛وفرض عقوبات   ؛  الحتجازاظروف  تدين  الرئيسية، سيما   

  .ملوظفني العاملني مع األطفال احملرومني من حريتهماب تدرينقص ، والتظلمو
يف مرافق االحتجاز ومعاملة األطفال يف هـذه املرافـق          وكثرياً ما تكون ظروف       -٥٥

يف حاالت كثرية حقـوق األطفـال يف أن يعـاملوا          تنتهك  و. تعارض مع املعايري الدولية   
أو العقوبـة القاسـية أو      للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة        بكرامة، وأال يتعرضوا    
عدد من احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،        فضالً عن   الالإنسانية أو املهينة،    

ماية األطفال حبلتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان بالدول أن تفي ا  وينبغي  . احلق يف التعليم  ك
. حتياجـاهتم  ومراعـاة ا   من سوء املعاملة واحترام كرامة األطفال احملرومني من حريتهم        

  .الطفلعلى مناء ممكن قدر أقصى حترص الدول بوعالوة على ذلك، ينبغي أن 
فرض عقوبة اإلعدام والسجن مدى احليـاة دون إمكانيـة اإلفـراج            أن  رغم  و  -٥٦

والعقاب البدين ممارسات حمظورة مبوجب القانون الـدويل وخمالفـة ألهـداف عدالـة              
 ةلدولأن حتترم ا  وينبغي  . األطفالطبق على   كجزاءات ت ستخدم  ال تزال تُ  فهي  ،  األحداث

  .جلزاءات من هذا القبيلالتزامها بضمان عدم تعرض األطفال 
والتظلم لرصد  آليات مناسبة ومستقلة ل   القواعد واملعايري الدولية إنشاء     وتقتضي    -٥٧

ومع ذلك،  . انتهاكات حقوق األطفال احملرومني من حريتهم     وإقرار ضمانات أخرى ملنع     
دد من الدول إىل آليات رقابة وتظلـم داخليـة وخارجيـة تتـسم باملنهجيـة                يفتقر ع 

الـتظلم وغريهـا مـن      الرصد و إجراءات  أو تعزز   أن تضع الدول    وينبغي  . واالستقالل
  . للقواعد واملعايري الدوليةوفقاًاحلماية إجراءات 

ـ         املهنيني  وحتلي    -٥٨        رط العاملني مع األطفال بالكفاءة وحصوهلم على تدريب جيد ش
ال غىن عنه إلقامة نظام لقضاء األحداث يتسم حبسن األداء ومبراعاة احتياجات األطفال             

هم واستخدامهم وتدريبهم   واختياراملوظفني  معايري دولية واضحة لتأهيل     وتوجد  . اخلاصة
  . تنفيذاً كامالًااللتزاماتتنفيذ هذه لدول أن تكفل اوينبغي . وأجورهم

        


