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مقدمة 

ان غالبية الأطفال )دون �شن الثامنة ع�شر1( الذين هم يف نزاع مع القانون، 
ينحدرون من جمتمعات تعاين من التهمي�ش واحلرمان، يف الوقت الذي غالبًا ما 
يعك�ش فيه تعر�شهم للجرمية؛ ف�شل الدولة يف حمايتهم اأو توفري احلماية لهم2.  
ويف كثري من البلدان هناك حالٌة من عدم الو�شوح يف ر�شم احلدود الفا�شلة بني 
الأطفال الذين يرتكبون اجلرائم والأطفال الذين هم يف حاجة اإلى احلماية؛ 
و  اأمرا�ش عقلية  الذين يعانون من  اأو  ال�شارع  الذين يعي�شون يف  مثل الأطفال 
الأطفال العاملون يف جتارة اجلن�ش. والنتيجة املرتتبة على ذلك هي اأن الأطفال 
والرعاية  الطفل  بحماية  املعنية  الأجهزة  من  دعم  اإلى  حاجة  يف  هم  الذين 
الجتماعية، يتم جترميهم بدًل من توفري الدعم لهم. وعالوًة على ذلك، فهناك 
غالبًا خوٌف يعرتي الراأي العام من اجلرائم التي يرتكبها ال�شباب،  ُتغذيه ب�شكل 
متكرر و�شائل الإعالم، وهو ما ل يتنا�شب مع حقيقة الأمر الواقع. ففي كثري من 
البلدان ت�شل ن�شبة ال�شكان الذين تقل اأعمارهم عن 18 عامًا اإلى اأكرث من ٪50 
ومع ذلك فاإن املخالفات املرتكبة من قبل الأطفال يف العادة منخف�شة ن�شبيا، يف 

حني ُي�شكُل البالغون الن�شبة العظمى من مرتكبي اجلرائم3.

وعلى �شعيٍد مت�شل، فاإن التهامات املوجهة للدولة بـ “الليونة” جتاه اجلرمية، 
من �شاأنها ت�شجيعها )اأي الدولة( على جتاهل الأدلة املتزايدة على اأن املعاملة 
القا�شية لالأطفال يف نزاع مع القانون توؤدي اإلى نتائج عك�شية، ولي�ش من �شاأنها 
احلد من ارتكاب اجلرائم4. كما اأن من �شاأن الو�شمة التي تطبُع الأطفال الذين 
طالهم نظام العدالة اجلنائية اأن تلحق بهم اأبلغ الأ�شرار على املدى الطويل5. 
ويف ذات ال�شياق، فاإن حرمان الأطفال من حريتهم ميكن اأن يوؤدي اإلى اأ�شرار 
النف�شي واجل�شدي، يف حني  طويلة الأجل، ذات كلفة عالية، على ال�شعيدين 
ُت�شهُم �شوء ظروف الحتجاز والكتظاظ )يف ال�شجن( يف اإعاقة منو الأطفال 
وتعري�ش �شحتهم و�شالمتهم للخطر6. كما اأن الفتيات على نحٍو خا�ش ُعر�شة 

خطة النقاط العشر من أجل 
نظام عدالة جنائي فاعٍل 

ومنصٍف لألطفال

من  وعقلية  �شحية  مل�شاكل  تعر�شهن  املرجح  ومن  اجلن�شي،  العتداء  خلطر 
اإبعاد  الأطفال عن �شبكات  جراء الحتجاز )احلب�ش(. ويف جمال اآخر، فاإن 
التعليمية  الفر�ش  حرمانهم  الى  بال�شافة  واملجتمعية،  الأ�شرية  العالقات 
واملهنية يف فرتات حا�شمة وتكوينية من حياتهم، يفاقُم من تهمي�شهم وزيادة 

حرمانهم الجتماعي والقت�شادي.

اعتقال  ت�شهد  تزال  ما  البلدان  من  العديد  فاإن  تقدم،  ما  كل  من  وبالرغم 
الأطفال على خلفية جنٍح �شغريٍة ن�شبيًا وتوقيفهم لفرتات طويلة قبل املحاكمة، 
بالإ�شافة الى  تلقيهم لأحكام باحلب�ش ملدد طويلة يف وقٍت ُيعاملون فيه معاملة 
البالغني يف اإطار نظام العدالة اجلنائية. وت�شري تقديرات اليوني�شيف الى اأن 
هناك ما يفوق املليون ممن تقل اأعمارهم عن 18 عامًا حمرومون من احلرية 

يف جميع اأنحاء العامل، ويحتجز كثرٌي منهم جنبًا اإلى جنب مع البالغني7. 

وعطفًا على ما تقدم، فاإن املنظمة الدولية لالإ�شالح اجلنائي واأع�شاء الفريق 
امل�شرتك بني الوكالت املعني بعدالة الأحداث؛ يعتقدون اأن نظام عدالة جنائية 
لالأطفال على اأ�ش�ش الن�شاف والفاعلية، ينبغي اأن يتطابق مع املعايري الدولية 
اجلرم  طبيعة  مع  يتنا�شب  مبا  ي�شتجيب  واأن  الطفل  �شالمة  من  ُيعزز  واأن 
نظام  يهدف  اأن  وينبغي  للطفل.  الفردية  اخل�شائ�ش  مراعاة  مع  املرتكب، 
م�شلحة  تراعي  التي  القرارات  واتخاذ  اجلرمية  منع  اإلى  اجلنائية  العدالة 
الطفل، والتعامل مع الأطفال بطريقة من�شفة تتنا�شب مع احتياجات تنميتهم، 
ومبا ي�شمن معاجلة الأ�شباب اجلذرية للجرم املرتكب، واإعادة تاأهيل واإعادة 
اإدماج الأطفال ليتمكنوا من لعب دور بّناء يف املجتمع يف امل�شتقبل. وما �شبق 
ي�شتلزم، قدر الإمكان، التعامل مع الأطفال خارج اطار نظام العدالة اجلنائية 

الر�شمي.

1-     اتفاقية الأمم املتحدة حول حقوق الطفل، املادة الأولى
2-       هناك اأدلة عديدة وفرها عدٌد وا�شع من الأبحاث التي اأجريت حتت ظل ُنظم ق�شائية متعددة . ومن هذه الأدلة على �شبيل املثال ولي�ش احل�شر؛ الدليل الذي توفره ورقة حتليل ال�شيا�شات بعنوان »احلق يف عدم فقدان الأمل: الأطفال يف نزاع 
مع القانون- حتليل لل�شيا�شات واأمثلة على املمار�شات اجليدة« )موؤ�ش�شة اإنقاذ الطفولة: 2005، �شفحة 18(. ومن بني اأمثلة اأخرى، ُتربُز الورقة املذكورة درا�شًة عن الأطفال يف نزاع مع القانون يف ثالث اقاليم يف اأوغندا والتي وجدت اأن 70 يف 
املائة من الأطفال قد ذكروا باأن احلاجة لتلبية احتياجاتهم اخلا�شة، مبا يف ذلك احل�شول على الغذاء، كان الدافع الرئي�شي لرتكاب ال�شرقة. انظر/ي اأي�شا دلياًل ا�شافيًا يوفره تقرير »الطريق امل�شدود: عدالة الأحداث يف الهند« )موؤ�ش�شة 
حق، الهند: 2010، �شفحة 16( والذي ي�شتعر�ش اح�شاءات �شادرة عن املكتب القومي ل�شجالت اجلرمية تثبت اأن الأطفال يف نزاع مع القانون يف الهند، هم باأغلبية �شاحقة، من خلفيات فقرية. انظر/ي اأي�شا »م�شاوئ العقاب: ملف عن 

الأطفال قيد الحتجاز« )املوؤ�ش�شة الوقفية ل�شالح ال�شجون، اململكة املتحدة: 2010، �شفحة 8( والذي يجُد  اأن الأطفال يف نزاع مع القانون يف اململكة املتحدة يعانون من م�شتويات متعددة و اأنواع خمتلفة ومعقدة من احلرمان.
»احلق يف عدم فقدان الأمل: الأطفال يف نزاع مع القانون- حتليل لل�شيا�شات واأمثلة على املمار�شات اجليدة« )موؤ�ش�شة اإنقاذ الطفولة: 2005، �شفحة 11(. يف درا�شة مت اجراوؤها يف اأوروبا، مت تقدير ن�شبة اجلرائم املُرتكبة من قبل الأطفال   -3

البالغني من العمر اأقل من 18 عامًا باأقل من ٪15.
تظهر الدرا�شات ان معدلت اعادة جترمي الأطفال الذين كانوا �شابقًا قيد العتقال ل تختلف كثريًا اأو اأعلى من معدلت الأطفال الذين تلقوا اأحكامًا بق�شاء عقوبات غري احتجازية. اأنظر/ي على �شبيل املثال؛ »اعادة جترمي الأحداث: نتائج   -4

من فوج 2003« )تقرير وزارة الدخلية، اململكة املتحدة: 2005(
5-  تن�ش مبادىء الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث ) مبادىء الريا�ش التوجيهية(، يف الفقرة اخلام�شة )و( باأن »..و�شم احلدث باأنه »منحرف« اأو »جانح« اأو« يف مرحلة ما قبل اجلنوح« كثريًا ما ي�شاهم يف راأي اأكرثية اخلرباء يف 

ن�شوء منط ثابت من ال�شلوك امل�شتهجن عند احلدث.
6-  حتتوي الدرا�شة التي اأعدتها الأمم املتحدة عن العنف اأدلًة تف�شيليًة على نوعية اآثار ال�شرر الذي من املكن اأن ُيلحقُه احلب�ش بحقوق الأطفال - باولو �شريجيو بنريو، تقرير الأمم املتحدة العاملي عن العنف �شد الأطفال، درا�شة مكتب ال�شكرتري 

العام لالأمم املتحدة عن العنف �شد الأطفال، جنيف )2006(.
7-  هذا الرقم جاء اأ�شاًل من تقرير موؤمتر عقدته منظمة الدفاع عن الأطفال. التقرير حمل عنوان »اأطفاٌل خلف الق�شبان: منظار حقوق الطفل« )2005: �شفحة 7(
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وُتركُز خطة النقاط الع�شر التالية على الطرق التي من �شاأنها متكني كٍل من 
القانون و�شانعي ال�شيا�شات والعاملني يف جمال العدالة اجلنائية من ال�شتجابة 
ب�شكل فعال واإيجابي لق�شايا الأطفال يف نزاع مع القانون من خالل الرتكيز 
على: الوقاية ونقل  الأطفال خارج نظام العدالة املُطبق على البالغني والهتمام 

بالتاأهيل وتعزيز العقوبات البديلة للحب�ش. 

وت�شتند خطة النقاط الع�شر على اآليات دولية ذات ال�شلة مبا يف ذلك اتفاقية 
الأمم املتحدة لـحقوق الطفل، وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة 
�شوؤون عدالة الأحداث، وقواعد الأمم املتحدة حلماية الأحداث املجردين من 
حريتهم، ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث، وقواعد الأمم 
املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري الحتجازية، واملبادئ التوجيهية للعمل 
املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية، وقواعد الأمم املتحدة النموذجية 
الدنيا ملعاملة ال�شجناء وقواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�شجينات والتدابري غري 

الحتجازية للمجرمات والتي ت�شمل معايري حمددة للفتيات.

جنائي  عدالة  نظام  اأجل  من  الع�شر  النقاط  خطة 
فاعٍل ومن�صف للأطفال

بالأطفال 1  خا�شة  ا�شرتاتيجية  وتنفيذ  تطوير 
تهدف ملنع اجلرمية 

غاية  القانون يف  مع  نزاع  الأطفال يف  م�شاألة احلد من دخول  ان 
يقوُم  الطفل  يهدف حلماية  نظام  ايجاد  اأن  كما  الأهمية ولميكن جتاوزها8. 
للم�شاكل  الأ�شباب اجلذرية  على الرتكيز على منع اجلرمية من خالل عالج 
الأطفال  و�شول  �شمان  على  والتاأكيد  امل�شاواة،  وعدم  الفقر  مثل  الجتماعية 
للخدمات الأ�شا�شية؛ لهو اأمٌر يف غاية الأهمية بالن�شبة لالأطفال. وعلى الرغم 
مما تقدم، فاإن على ال�شيا�شات املو�شوعة ان ت�شتهدف اأي�شًا، وب�شكل خا�ش، 
مع  نزاع  يف  الدخول  خلطر  واملعر�شني  ذاتها-  بحد  –كمجموعة  الأطفال 
القانون. وعلى هذه ال�شيا�شات ت�شجيع الأطفال على التوا�شل الجتماعي واأن 
حُتفز ادماجهم من خالل اأ�شرهم واملجتمع املحلي وجتمعات الأقران واملدار�ش 
واملنظمات الطوعية والتدريب املهني والعمل. كما اأن على هذه ال�شيا�شات اأن 
الى  بال�شافة  خا�شة،  ب�شفة  امل�شت�شعفة  لالأ�شر  الدعم  تقدمي  على  ت�شتمل 
هذا  ويف  الإعالم.  و�شائل  وعرب  املدار�ش  يف  الإن�شان  حقوق  لتدري�ش  الدعوة 
على  قادرة  املبادرات  هذه  مثل  اأن  �شمان  خا�شة  ب�شفة  املهم  فمن  ال�شياق، 
مثل  اجلنح،  ارتكاب  يف  التورط  خلطر  عر�شة  الأكرث  الأطفال  اإلى  الو�شول 
منخف�ش،  دخل  ذات  اأ�شٍر  من  واملنحدرون  التهمي�ش  يعانون  الذين  الأطفال 

والأطفال الذين يخ�شع اآباوؤهم للرعاية ال�شحية.

جمع الأدلة والبيانات الدقيقة عن اإدارة العدالة 2
اجلنائية للأطفال وا�شتخدامها كقاعدة معلومات 

يف �شياق اإ�شلح ال�شيا�شات

بالغ  اأمرًا  جمتمعاتها  تعي�شه  الذي  ال�شياق  يف  ي�شلح  ملا  الدول  فهم  يحتل 
معاودتهم  عدم  و�شمان  اجلنح  ارتكاب  من  الأطفال  منع  اطار  يف  احليوية 
الكرة. وبناًء على ذلك، فمن املهم اأن تقوم الدول بجمع بيانات دقيقة ومف�شلة 
عن ممار�شات واإدارة العدالة اجلنائية لالأطفال. ويف احلد الأدنى، ل بد من 
بيانات  مثل:  واملعلومات  البيانات  من  ا�شرتاتيجي  نحو  على  والفادة  التوثيق 
عدد الق�شايا املعرو�شة لالأطفال )عدد احلوادث املُبلغ عنها لل�شرطة، وعدد 
الأطفال املتهمني، وعدد الأطفال املعتقلني ويف اأي فئة من مرافق الحتجاز(؛ 
�شن  اجلرائم؛  )اأنواع  الق�شايا  بخ�شائ�ش  املتعلقة  البيانات  الى  بال�شافة 
الخ(  التعليم،  م�شتويات  و  فيها،  ال�شادر  املجرمني؛ اجلن�ش؛ ج�شامة احلكم 
وبيانات املوارد )تكاليف اإدارة نظام العدالة اجلنائية فيما يتعلق بالأطفال(. 
اجتاهات  حتديد  على  الدول  م�شاعدة  واملعلومات  البيانات  هذه  �شاأن  ومن 
توفر  و  املو�شوعة.  والربامج  التدابري  فاعلية  مدى  وقيا�ش  اجلرائم  ارتكاب 
جمموعة الـ “15 موؤ�شرًا لعدالة الأحداث” والتي و�شعها ب�شكل م�شرتك كل من 
منظمة اليوني�شيف و مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف عام 
وتقييم  اأجل عر�ش  لقيا�ش وجمع معلومات حمددة من  اإطارًامبدئيًا   9  2006
الر�شد  �شاأن  من  اأن  كما  مالئم.  ب�شكل  القانون  مع  نزاع  يف  الأطفال  و�شع 
للموارد  الدول  ا�شتخدام  �شمان  املُتخذة  والتدابري  الربامج  وتقييم  املنتظم 
الدول  فاإن على  الوقت،  املتخذة. ويف ذات  املبادرات  فاعلية  بكفاءٍة وحت�شني 
اتخاذ ما من �شاأنه تبديد املفاهيم اخلاطئة وال�شائعة يف اأو�شاط اجلمهور عن 
للبيانات  امل�شوؤول  الن�شر  خالل  من  القانون،  مع  نزاع  يف  هم  الذين  الأطفال 
التي جنحت يف احلد من  واملبادرات  والربامج  باجلرائم  املتعلقة  واملعلومات 
العتماد  على  الإعالم  و�شائط  ت�شجيع  وينبغي  للجرائم.  الأطفال  ارتكاب 
على بيانات دقيقة واأدلة حني تقوم بتغطية املوا�شيع املتعلقة بالأطفال الذين 

يرتكبون جرائمًا.

رفع �شن امل�شوؤولية اجلنائية3 

امل�شوؤولية  ُتوجُب  التي  لل�شن  الأدنى  رفع احلد  الدول  على  يتوجب 
والعقلي  العاطفي  الن�شج  عوامل  العتبار  يف  وا�شعًة  اجلنائية، 
لالأمم  التابعة  الطفل  حقوق  جلنة  اأكدت  املجال،  هذا  ويف  للطفل.  والفكري 
املتحدة اأن ال�شن القانوين للم�شوؤولية اجلنائية يجب اأن ل يقل عن 12 عامًا10. 
العدالة اجلنائية الأطفال دون  اأبدًا ان يطال نظام  وبناًء على ذلك، ل يجب 
بع�ش  اأن  الى  وُي�شاُر  الظروف.  من  ظرف  اأي  حتت  اجلنائية  امل�شوؤولية  �شن 
الدول اأبقت على ا�شتخدام مبداأ incapax doli، والذي ي�شتوجب اثبات اأن 
الأطفال �شمن فئة عمرية حمددة فوق احلد الأدنى لل�شن القانوين للم�شوؤولية 
اأنه  اإل  جنائيًا.  م�شوؤولني  لعتبارهم  الكايف  الن�شج  من  ميتلكون  اجلنائية، 
وبالنظر لت�شاع نطاق اإ�شاءة ا�شتخدام املبداأ القانوين اآنف الذكر، فينبغي على 
الدول اإلغاء هذا املبداأ وتثبيت احلد الأدنى ل�شن امل�شوؤولية اجلنائية مبا ل يقل 

عن 12 عامًا.

ملزيد من الر�شادات حول منع اجلرمية، اأنظر/ي مبادىء الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث ) مبادىء الريا�ش التوجيهية( ال�شادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 112/45 يف دي�شمرب/كانون اأول  1990.   -8
اأنظر/ي اأي�شًا جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة؛ التعليق العام رقم 10 )2007(: حقوق الطفل يف عدالة الأحداث، 25 اأبريل/ني�شان 2007 )مدون بالت�شل�شل CRC/C/GC/10( الفقرات 21-15

حداث«، اإعداد اليوني�شيف و مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )2006( اأنظر/ي » دليل قيا�ش موؤ�شرات عدالة الأ  -9
اأنظر/ي جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة؛ التعليق العام رقم 10 )2007(: حقوق الطفل يف عدالة الأحداث، 25 اأبريل/ني�شان 2007 )مدون بالت�شل�شل CRC/C/GC/10( الفقرات 35-30  -10
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للأطفال 4 منف�شل  جنائية  عدالة  نظام  اإن�شاء 
وتوفري موظفني بتدريب كاف 

يف العديد من البلدان، يتم التعامل مع الأطفال يف نزاع مع القانون 
يف اإطار نظام العدالة اجلنائية للبالغني مما ُيقلل اأو ميحو العتبارات اخلا�شة 
اإن�شاء نظاٍم  ويتوجب  التمتع بحماية خا�شة11.  باأعمارهم و�شعفم وحقهم يف 
م�شتقل ي�شمل جميع اأولئك الذين تزيد اأعمارهم عن �شن امل�شوؤولية اجلنائية 
الأولى   الت�شال  وتفعيله من حلظة  اأقل من 18عامًا،  العمر  والبالغني من   و 
نظام  ُيطبق  اأن  ويجب  كما  للنظام.  اخل�شوع  مراحل  جميع  تنتهي  ان  الى 
العدالة اجلنائية املنف�شل واخلا�ش بالأطفال بغ�ش النظر عن طبيعة اجلرمية 
املُرتكبة وينبغي اأن يتكون من �شلطات منف�شلة ومتخ�ش�شة واملوؤ�ش�شات )مع 
ال�شرطة  املتاحة( مبا يف ذلك وحدات منف�شلة داخل مراكز  املوارد  مراعاة 
وحماكم منف�شلة، ُمهياأة ومزودة على نحو �شديق لالأطفال، ويعمُل بها ق�شاٌة 
متخ�ش�شون. كما ينبغي اأن يخ�شع جميع العاملني يف نظام العدالة اجلنائية 
اطالق  رقابة  ودائرة  وال�شرطة،  والق�شاة،  املحامون،  ذلك  يف  مبا  لالأطفال؛ 
تدريب  لدورات  الجتماعية-  واخلدمات  ال�شجون  واإدارة  امل�شروط،  ال�شراح 

متخ�ش�شة با�شتمرار.

على 5 فقط  تنطبُق  التي  اجلرائم  فئة  اإلغاء 
الأحداث

وت�شمل هذه اجلرائم التغيب عن املدر�شة، الهروب، انتهاك قوانني 
ُي�شكُل جرميًة  ال�شلوك ل  التبغ. ومثل هذا  اأو  الكحول  اأو حيازة  التجول  حظر 
جنائية اإذا مت ارتكابه من قبل �شخ�شٍ بالغ، ولكن قيام الأطفال بارتكابه ميكن 
اأعمارهم.  اأ�شا�ش  على  بب�شاطة،  والحتجاز،  لالعتقال  ُعر�شًة  يجعلهم  اأن 
وتركز هذه اجلرائم ب�شكل غري متنا�شب على تقنني �شلوك الفتيات، وكذلك 
الفتيات والفتيان الفقراء اأو املحرومني اأو الذين يعملون اأو يعي�شون يف ال�شوارع، 
مما يجعلهم بالتايل يق�شون معظم اأوقاتهم خارج املنزل. وينبغي اإلغاء هذه 
اجلرائم ومعاجلة ال�شلوك ذات ال�شلة من خالل اآليات مناطة باأجهزة متعددة 

حلماية الطفل، والتي ت�شمل نظم الإحالة والتدابري الوقائية12. 

�شمان حق الأطفال يف اأن يتم ال�شتماع اإليهم6 

الأطفال  جلميع  اأن  الطفل،  حقوق  اتفاقية  من   12 املادة  توؤكد 
الراأي  هذا  عن  التعبري  يف  احلق  الراأي،  تكوين  على  القادرين 
العتبار  الآراء  هذه  ُتعطى  اأن  ويجب  مت�شهم،  التي  امل�شائل  جميع  يف  بحرية 
اأن  وينبغي على وجه اخل�شو�ش  املعنيني.  الأطفال  ل�شن ون�شج  وفقًا  الواجب 
ق�شائية  اإجراءات  باأي  يتعلق  فيما  اإليهم  ال�شتماع  فر�شة  الأطفال  منح  يتم 
اأو اإدارية توؤثر عليهم. وعمومًا، فيمكن اأن يكون نظام العدالة اجلنائية ككل، 
م�شاألًة �شاقة ومرعبة  لالأطفال الذين هم يف نزاع مع القانون، وهذا يعني اأنهم 
باأم�ش احلاجة اإلى امل�شاعدة لتمكينهم من التمتع بحقهم يف اأن يتم ال�شتماع 
اإليهم. وينطبق هذا احلال ب�شفة خا�شة على الأطفال الذين يواجهون عقبات 
مثل الإعاقة اأو احلاجة اإلى مرتجم. ويجب متكني الأطفال من احل�شول على 
امل�شاعدة القانونية اأو غريها من اأ�شكال امل�شاعدة ل�شمان متكنهم من التعبري 
على  فاإن  الغر�ش،  لهذا  وحتقيقًا  الإجراءات.  مراحل  جميع  يف  اأنف�شهم  عن 
الأخ�شائيني  و  والأو�شياء  الدفاع  العامني وحمامي  واملدعني  ال�شرطة  اأفراد  

الجتماعيني ومراقبي ال�شلوك والق�شاة، اخل�شوع للتدريب يف جمال التعامل 
مع الأطفال.

العدالة 7  نظام  خارج  الأطفال  نقل  يف  ال�شتثمار 
اجلنائية الر�شمي

طوعي  ب�شكل  ويتقدمون  للجنحة،  ارتكابهم  الأطفال  ُيقُر  حني 
للم�شاركة يف تدابري تهدف لنقلهم خارج اطار نظام العدالة اجلنائية الر�شمي؛ 
فاإن القيام بذلك )اأي نقلهم(  له فوائد اإيجابية عديدة. فعلى اأحد الأ�شعدة، 
ميكن اأن يقلل من معدلت اإعادة ارتكاب اجلنح، وُيجنُب و�شم الأطفال، وُي�شجع 
على القيام باأن�شطة من �شاأنها جرب ال�شرر الواقع على املجتمعات املت�شررة، 
والحتجاز.  املحاكم  اإجراءات  من  بكثري،  تكلفًة،  اأقل  غالبًا  يكون  ما  وهذا 
اجلنائية  العدالة  نظام  اطار  خارج  النقل  مبادرات  تقت�شر  اأن  ينبغي  ل  كما 
ينبغي  بل  الب�شيطة؛  اجلنح  مرتكبي  اأو  الأولى  للمرة  اجلرائم  مرتكبي  على 
اأن ُت�شتخدم على نطاق وا�شع فيما يتعلق بالأطفال. وبال�شافة لذلك، فيجب 
الأطفال  نقل  على  القدرة  والق�شاة  العامني  واملدعني  ال�شرطة  لدى  يتوفر  اأن 
خارج اطار نظام العدالة اجلنائية، ب�شكل فوري وبعد اأول متا�ٍش لالأطفال مع 
اجراءات نظام العدالة، ولغاية انعقاد جل�شة املحاكمة الأولى. ويف هذا ال�شياق، 
ينبغي اخ�شاع هذه ال�شلطات لجراءات تنظيمية ومراجعتها ل�شمان اأن توفر 
اخليارات التي ت�شمن الت�شرف مبا فيه حتقيُق مل�شالح الطفل الف�شلى. كما 
وينبغي اأن ت�شتند تدابري النقل خارج اطار نظام العدالة اجلنائية الى اأ�ش�ش 
ال�شالحية.  امل�شارات  من  مالئمًا-  ذلك  يكون  –حني  وال�شتفادة  جمتمعية 
اجلنائية،  العدالة  نظام  اطار  خارج  النقل  عمليات  تراعي  اأن  يجب  واأخريًا، 

الفوارق بني اجلن�شني وفقًا ملقت�شيات قواعد بانكوك.

اللجوء الى احلب�س كملذ اأخري8 

ان الغالبية العظمى من الأطفال املحرومني من حريتهم هم قيد 
الحتجاز الذي ي�شبق املحاكمة. وهذا النوع من الحتجاز يجب اأن 
مثول  ل�شمان  �شروري  اأنه  يتبني  )حيث  ا�شتثنائية  ظروف  يف  فقط  ُي�شتخدم 
ي�شكُل خطرًا مبا�شرًا  الطفل  اأن  يتبني  اأو حني  املحاكمة،  اإجراءات  الطفل يف 
على نف�شه/نف�شها اأو على الآخرين(. ويجب اأن ُيراعى اأن يتم اللجوء الى ذلك 
اإطالق  من  الأخرى  والأ�شكال  الكفالة  اأن  كما  الزمن.  من  حمدودة  لفرتات 
ال�شراح امل�شروط، يجب اأن تقرتن بتدابري لدعم والإ�شراف على الطفل خالل 
هذه الفرتة. ويف نف�ش ال�شياق، فاإن اللجوء لالحتجاز، يف اعقاب �شدور الدانة، 
يجب اأن يكون املالذ الأخري على اأن يكون لأق�شر مدة ممكنة يف احلالت التي 
يف  م�شتمر  نحو  وعلى  �شارك/ت  اأو  عنيفة  جنحة  بارتكاب  فيها  الطفل  اأدين 
ارتكاب جنٍح خطرية، واأي�شًا يف حال عدم توفر البدائل )العقابية( املالئمة. 

ول ينبغي اأبدا اأن يتم احلكم على الأطفال بال�شجن مدى احلياة دون اإمكانية 
الإفراج عنهم، كما ول ينبغي اأبدًا احلكم عليهم بعقوبة الإعدام. وحيثما وردت 
هذه العقوبات يف القانون املو�شوع، فيجب اتخاذ ما هو منا�شٌب من اخلطوات 
نحو اإلغائها. وبال�شافة الى ذلك، فيجب الأخذ بعني العتبار ح�شا�شية و�شع 

الطفالت اأثناء ا�شدار الأحكام الق�شائية.

رهن  وهم  اجلرائم  ارتكاب  على  قادرين  الأطفال  يكون  ل  قد  اأنه  حني  ويف 
العتقال، فاإن هناك القليل من الأدلة التي تثبت باأن العتقال يقلل فعاًل من 

11-  اأنظر/ي جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة؛ التعليق العام رقم 10 )2007(: حقوق الطفل يف عدالة الأحداث، 25 اأبريل/ني�شان 2007 )مدون بالت�شل�شل CRC/C/GC/10( الفقرات 95-90
1 Rev/5/2008/E/ICEF 12-  ملزيد من املعلومات عن الأنظمة ال�شمولية حلماية الطفل، اأنظر/ي ا�شرتاتيجية حماية الطفل )اليوني�شيف: 2008(. مدون بالت�شل�شل
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اإعادة ارتكاب اجلنح اأو اجلرائم، اأو اأنه ُي�شكُل عاماًل رادعًا لمكانية ارتكابها 
وال�شلوك  املمار�شات  مدونات  ت�شتند  اأن  ال�شروري  فمن  امل�شتقبل.وهنا  يف 
اخلا�شة بالق�شاة على الأخذ بعني العتبار اأولوية النظر للجوء الى ا�شتخدام 

التدابري غري الحتجازية قبل الأمر باإنفاذ عقوبة احلب�ش. 

ويجب اأن يتم و�شع الأطفال املحتجزين يف مرافق منف�شلة عن تلك التي تاأوي 
البالغني، ويجب ف�شل الفتيات عن الفتيان. كما ويجب اأن يتم فح�ش مرافق 
هيئات  قبل  من  للمراقبة  واخ�شاعها  الأطفال  فيها  ُيحتجز  التي  الحتجاز 
نظام  على  بال�شراف  تقوم  التي  الإدارية  ال�شلطة  لذات  تخ�شع  ل  م�شتقلة 
ال�شجون، كما وينبغي متكني الأطفال املحتجزين من اللجوء وا�شتخدام اآليات 

التظلم )اثناء الحتجاز(.

تطوير وتنفيذ برامج اإعادة الإدماج والتاأهيل9

احتجاز  اأو  حب�ش  املنا�شب  من  اأن  فيه  يتبني  الذي  الوقت  ويف 
العدالة  نظام  على  )القائمة  املوؤ�ش�شات  ت�شع  اأن  ينبغي  الأطفال، 
الإدماج لالأطفال  واإعادة  التاأهيل  اإعادة  العمل على  اأعينها  اجلنائية( ن�شب 
باعتبارها الأهداف الرئي�شية جلميع ال�شيا�شات وامل�شارات، ومنذ حلظة و�شول 
الأطفال الى اأماكن الحتجاز. ومن �شاأن عملية اإعادة التاأهيل اأن تنجح على 
نحو اأكرث فاعلية يف حال كان النطاق  الذي ت�شمله �شغريًا مبا يكفي ملبا�شرة 
عمليات التاأهيل  على امل�شتوى الفردي، وبحيث ي�شعر الأطفال بالأمن والأمان، 
وحيث يتم توفري الرعاية الطبية الكافية، وبحيث ي�شُهُل على الأطفال الندماج 
الحتجاز  مبرافق  املحيط  للمجتمع  والثقافية  الجتماعية  احلياة  مناحي  يف 
و�شبكات  العائالت  مع  االتوا�شل  ت�شجيع  املوؤ�ش�شات  لهذه  وينبغي  احلب�ش.  اأو 
العالقات الجتماعية الأخرى التي من �شاأنها دعم الأطفال، كما ينبغي اأن توفر 
التعليم  خالل  من  الالزمة  احلياتية  املهارات  على  احل�شول  فر�ش  لالأطفال 
والأن�شطة املهنية والثقافية والرتفيهية، كما ينبغي اأن تعزز من اخلدمات التي 

وينبغي  املجتمع.  الى  جديد  من  العودة  على  الأطفال  هوؤلء  مل�شاعدة  تقدمها 
العقلية  ال�شحة  ق�شايا  مثل  لالأطفال،  الفردية  للحاجات  ال�شتجابة  اأخريًا 

وتعاطي املخدرات والتوظيف والإر�شاد الأ�شري.

حظر ومنع جميع اأ�شكال العنف �شد الأطفال 10
يف نزاع مع القانون

الأطفال  اأن  موؤكد،  نحو  على  توثيقها  مت  التي  الأمور  من 
املعاملة  و�شوء  والإهمال  للعنف  واحتجازهم هم عر�شٌة  اعتقالهم  يتم  الذين 
العاملني يف  واملوظفني  الآخرين  واملحتجزين  ال�شرطة  اأيدي  على  وال�شتغالل 
مراكز العتقال13. كما اأن هناك عدٌد من العوامل التي ت�شهم يف وقوع مثل هذا 
العنف، مبا يف ذلك حقيقة اأن وقوع ال�شاءات غالبًا مير من دون البالغ عنه 
ويبقى غري مرئي، يف حني ل تتم ُم�شاءلة اجُلناة، بال�شافة الى اأن مثل هذه 
الق�شايا نادرًا ما ُتُ�شكل اأولويًة لدى وا�شعي ال�شيا�شات؛ كما تربز عوامل عدم 
ونظم  الفعالة  الرقابة  وانعدام  منا�شب  ب�شكل  موؤهلني  مهنيني  عاملني  وجود 

التفتي�ش يف مرافق الحتجاز واحلب�ش.

كما وي�شمل ما هو مثبٌت من تدابري منع وحتديد ومعاجلة العنف �شد الأطفال يف 
الحتجاز الآتي14: احل�شور الإلزامي لالآباء و/ اأو من هو منا�شٌب من البالغني؛ 
ال�شتعانة مبحاٍم اأثناء الحتجاز لدى ال�شرطة؛ احلد من اأعداد الأطفال قيد 
الحتجاز؛ ف�شل الأطفال عن البالغني يف كافة اأ�شكال الحتجاز؛ توفري الرعاية 
ال�شحية الكافية؛ توفري عاملني موؤهلني وُمدربني تتم مكافاأتهم على نحو جيد 
لالأطفال  تاأديبي  كاإجراء  البدين  العقاب  حظر  الحتجاز؛  مرافق  يف  للعمل 
املحرومني من حريتهم؛ التوثيق املنهجي حلالت العنف �شد الأطفال، متكني 
الأطفال من اللجوء الى اآليات �شكاوى ي�شُهُل عليهم ا�شتخدامها؛ الرقابة على 
اأماكن الحتجاز من خالل زيارات التفتي�ش واأخريا توفري التعوي�ش وخدمات 

اإعادة الإدماج الجتماعي لالأطفال الذين تعر�شوا للعنف.

13-  انظر/ي م�شادر خمتلفة: باولو �شريجيو بنريو، تقرير الأمم املتحدة العاملي عن العنف �شد الأطفال، درا�شة مكتب ال�شكرتري العام لالأمم املتحدة عن العنف �شد الأطفال، جنيف )2006(. انظر/ي اأي�شا العنف اجلن�شي يف املوؤ�ش�شات، مبا 
يف ذلك مرافق الحتجاز، ت�شريحات لـ مانفريد نواك، املقرر اخلا�ش املعني مب�شاألة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة )2010(

14-  ملزيد من التفح�ش فيما يتعلق بتدابري الت�شدي للعنف �شد الأطفال قيد الحتجاز، انظر/ي التقرير امل�شرتك للمفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واملمثل اخلا�ش لالأمني العام حول العنف 
)25/21/A/HRC ( مدون بالت�شل�شل .)شد الأطفال يف املنع والت�شدي للعنف �شد الأطفال داخل نظام عدالة الأحداث )2012�

• مت تطوير واعداد هذه املادة بدعم من حكومة اململكة املتحدة، يف حني ان االآراء التي مت التعبري عنها يف حمتوى هذه املادة ال يعك�س 
بال�سرورة ال�سيا�سات الر�سمية التي تتبناها حكومة اململكة املتحدة. 

املنظمة الدولية للإ�شلح اجلنائي:

املنظمة الدولية لالإ�شالح اجلنائي )PRI( منظمة دولية غري حكومية ُتعنى 
باإ�شالح العدالة اجلنائية واجلزائية يف اأنحاء العامل. وتنت�شر برامج املنظمة 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  الإقليمية  اجلنائي  لالإ�شالح  الدولية 
واأوروبا ال�شرقية والو�شطى واآ�شيا الو�شطى وجنوبي القوقاز واأمريكا ال�شمالية. 
واآ�شيا اجلنوبية  اإفريقيا جنوب ال�شحراء  وقد عملنا مع منظمات �شريكة يف 
ت�شدرها  التي  ال�شهرية  الن�شرة  يف  لال�شرتاك  والكاريبي.  الالتينية  واأمريكا 

املنظمة، الرجاء ت�شجيل الربيد اللكرتوين على ال�شفحة التالية:
 www.penalreform.org/keep-informed

الفريق امل�شرتك بني وكالت الأمم املتحدة لعدالة الأحداث هو فريق التن�شيق املعني بتقدمي امل�شورة وامل�شاعدة التقنية يف جمال عدالة الأحداث ويتاألف من 13 
من وكالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الفاعلة يف جمال عدالة الأحداث. لال�شرتاك يف الن�شرات ال�شادرة عن الفريق، يرجى الت�شجيل على �شفحة 

www.ipjj.org/contact-us
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املنظمة الدولية لالإ�شالح اجلنائي
مكتب ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا

�ش. ب: 852122 عمان 11185 الأردن
عمان، الأردن

تلفون : 5826017 6 962 +
فاك�ش: 5826078 6 962 +

Priamman@penalreform.org
www.primena.org

 www.penalreform.org


