
 

إعالن عالمي بشأن 

العدالة لألطفال

2021نوفمبر20 

األطفال؛معالعدالةحول2021لعامالعالميالمؤتمر

من2021(نوفمبر)الثانيتشرین20إلى15منالفترةفيدولة100منأكثرمناألجیالبینمشارك4800منأكثرجمعأنبعد
خالل منصة على اإلنترنت، مع موضوع "ضمان الوصول إلى العدالة لجمیع األطفال: نحو أنظمة عدالة غیر تمییزیة وشاملة لألطفال"؛

Terre(من(اتحاداألطفاللعدالةالعالمیةالمبادرةبواسطةتنظیمھتموقد des hommes،(الجنائي،لإلصالحالدولیةوالمنظمة
والرابطة الدولیة لقضاة الشباب واألسرة وقضاة الصلح، والمعھد الدولي لحقوق الطفل) واستضافتھ محكمة العدل العلیا المكسیكیة الحكومیة، بدعم

تقني من صندوق األمم المتحدة للطفولة، ومكتب الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة المعني بالعنف ضد األطفال، ومكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجریمة، مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، ورواد المجتمعات السلمیة والعادلة

والشاملة؛ تحت رعایة مجلس أوروبا والبرلمان األوروبي؛ بدعم مجاني من بیكر ماكنزي؛ وبمدخالت من اللجنة العلمیة ولجنة الشرف والمجموعة
االستشاریة لألطفال والشباب واالجتماعات التحضیریة اإلقلیمیة والوطنیة للمؤتمر العالمي؛

حقوق األطفال الواردة في اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل وغیرھا من المعاییر الدولیةااللتزام الملموس بتعزیز وحمایة وإعمالإعادة تأكید
لحقوق الطفل ذات الصلة؛

(بیرو،لیماوإعالن)،2015ینایر(سویسرا،جنیفوإعالن)،2018مایو(فرنسا،باریسإعالنفيعلیھاالمنصوصااللتزاماتذكر
قضاءأنظمةوتعزیزالعدالة،والتصالحیةلألطفال،العدالةتشملمواضیععلىركزتالتيالسابقةالثالثةالعالمیةللمؤتمرات)2009نوفمبر

األطفال؛
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السلمیةالمجتمعاتروادقبلمن)2019(سبتمبرللعملالعالمياألطفالأجلمنالعدالةنداءفيالمحددةالعملونقاطالتوصیاتدعم
الحكومیةالمنظماتمنمتنوعةمجموعةقبلمنوإقرارهتطویرهتموالذيالمستدامة،التنمیةأھدافمن16بالھدفیتعلقوالشاملةفیماوالعادلة

الدولیة والمجتمع المدني المنظمات والمؤسسات األكادیمیة على المستویات الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة؛

اإلرشاداتأھمیة)؛2018مایو(فرنسا،السابقالعالميالمؤتمرفيبیانھمفيوالشباباألطفالمطالبعلىالتأكیدإعادةإلىالحاجةإدراك
العدالةعلىاألطفالحصولعلى19كوفید-تأثیر؛)2019(نوفمبرالحریةمنالمحرومیناألطفالبشأنالعالمیةالمتحدةاألممدراسةفيالواردة

األمم المتحدة:موجز سیاساتفي
الوكاالت:بینالمشتركةالفنیةالمذكرةو)2020(أبریلاألطفالعلى19كوفید-تأثیر

عصرفيالعدالةعلىاألطفاللحصولالیونیسفتقریرفيالمقدمةالدروس)؛2020(أبریلحریتھممنالمحرومونواألطفال19كوفید-
:19كوفید-

الدولوممثلووالوزراءوالحكوماتالدولرؤساءقدمھاالتيباألطفالالخاصةوااللتزامات)؛2020(دیسمبرالمیدانمنالمستفادةالدروس
الرابعالیومبمناسبة)2021مارس(الیابان،القانونوسیادةالجنائیةوالعدالةالجریمةمنعتعزیزبشأنكیوتوإعالنفيالمتحدةاألممفياألعضاء

عشر مؤتمر األمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة؛

ما یلي:یالحظ

ھذافإناالنتصاف،سبلأوالعدالةإلىالوصولكلماتبالتحدیدتذكرال)CRC(الطفللحقوقالمتحدةاألمماتفاقیةأنمنالرغمعلىأنھ.1
المفھوم مكرس بشكل كلي في جمیع أحكامھا، بما في ذلك مبدأ المصالح الفضلى؛ حق األطفال في تلقي المعلومات والتعبیر عن آرائھم واالستماع
إلیھم؛ الحق في الحمایة من جمیع أشكال العنف؛ الحقوق والحمایة والضمانات المقررة لألطفال المخالفین للقانون والمحتكین مع القانون؛ والتدابیر

المنصوص علیھا فیما یتعلق بالحرمان من الحریة وتعافي الضحایا األطفال وإعادة إدماجھم، من بین أمور أخرى؛

أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، من بین أمور أخرى، ینطبقان بالتساوي على جمیع األطفال،.2
ویقران أن أي شخص ُتنتھك حقوقھ أو حریاتھ لھ الحق في الحصول على تعویض فعال، وأن ھذا الحق تحددھا السلطات القضائیة أو اإلداریة أو

التشریعیة المختصة، أو أي سلطة مختصة أخرى ینص علیھا النظام القانوني للدولة؛

أن مبدأ عدم التمییز ھو ركیزة أساسیة التفاقیة حقوق الطفل ویعمل كأساس للعدید من الصكوك القانونیة الدولیة واإلقلیمیة والوطنیة؛.3

أن الدول األعضاء في األمم المتحدة في الجمعیة العامة لألمم المتحدة قد اعترفت بالمساواة في الوصول إلى العدالة كحق أساسي، بما في ذلك.4
لألطفال، وأن ضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجمیع وإنھاء العنف ضد األطفال ھما عنصران أساسیان في خطة التنمیة المستدامة لعام

؛16الھدفسیماوال.،2030

أن ُیجبر األطفال على تحمل المسؤولیة عن إخفاقات المجتمع، بما في ذلك أشكال العنف التي ال تعد وال تحصى التي یتم توجیھھا إلیھم داخل.5
وخارج إطار العدالة، والتي تؤثر بشكل غیر متناسب على األطفال المھمشین وتعیق الجھود المبذولة لمنع المواقف واالستجابة لھا باإلضافة إلى

عوامل الخطر التي تجعل األطفال یحتكون مع القانون، سواء كضحیة/ناٍج، أو مجرم مزعوم أو مدان أو شاھد أو مزیج من الجمیع أو في أي
وضع آخر؛

شللھاأوبالفعلالھشةوحمایتھماألطفالعدالةوخدماتنظمإضعافمنوزادتالقائمةاالجتماعیةالمساواةعدمضاعفتقد19كوفید-جائحةأن.6
تماًما، وأن ھذه المشاكل تتفاقم بسبب عدد ال یحصى من األزمات المعاصرة والمستمرة، بما في ذلك المناخ واألزمة البیئیة، التوترات الجیوسیاسیة

والنزاعات المسلحة واألزمات االقتصادیة وحاالت الطوارئ اإلنسانیة األخرى، والتي تتطلب بناء أطر وأنظمة ومقاربات مرنة تتیح الوصول
المستدام إلى العدالة لجمیع األطفال؛
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أن العالم قد شھد بشكل متزاید أطفاًال وشباًبا تم تمكینھم في طلیعة الحركات الوطنیة والعالمیة التي تطالب بالعدالة االجتماعیة والجنسانیة والعرقیة.7
والمناخیة والسیاسیة، بینما نجحت في تغییر المناقشات والتأثیر على إصالحات نظام العدالة؛

أن غیاب التمییز وعدم المساواة في نظام قضاء األطفال وفي تحقیق الوصول إلى العدالة سیفید في نھایة المطاف جمیع األطفال، بغض النظر عن.8
ھویتھم أو من أین أتوا أو الوضع الذي یعیشون فیھ؛

أن یتمتع األطفال المحتكون مع القانون بنفس الحقوق التي یتمتع بھا أي طفل آخر، مما یستلزم االحترام المتساوي والعادل والحمایة لحقوقھم.9
ورفاھھم، مع مراعاة نقاط الضعف واالحتیاجات الخاصة التي یواجھھا كل طفل واالعتراف بقدراتھم المتطورة؛

أنھ من الضروري لألنظمة التي تحكم مجاالت العدالة، وحمایة األطفال ورفاھھم، والحمایة االجتماعیة، والتعلیم، والرعایة الصحیة، من بین أمور.10
أخرى، متابعة التنسیق والتعاون متعدد التخصصات لمعالجة الحاالت التي تنطوي على أطفال یحتكون مع القانون بشكل شامل وفعال في أي شكل؛

المجموعة االستشاریة لألطفال والشباب التابعة للمؤتمر العالمي:األصوات التالیة لألطفال والشباب التي جمعتھاتحترم

نحن مجموعة من األطفال والشباب المتحمسین لحقوق األطفال الذین یحتكون مع أنظمة العدالة، ال سیما ألن الكثیر منا قد اختبر ھذه األنظمة.11
بأنفسنا بشكل مباشر، وبناًء على تجاربنا، نشعر بما یلي:

یعتبر التمییز بین األجیال وعدم المساواة االقتصادیة من األسباب الجذریة الحتكاك األطفال بالقانون؛●

یواجھ األطفال المحتكون بالقانون أشكاًال متعددة ومضاعفة من المحن، بما في ذلك العنف المنزلي، واإلساءة في األسرة، واالستبعاد●
من التعلیم، مما قد یؤثر بشكٍل كبیر على الصحة العقلیة لألطفال؛

ال تجعل أنظمة العدالة حقوق األطفال أولویة، مما یترك العدید من األطفال یشعرون باألذى والتجاھل والصدمة بسبب صدامھم مع●
نظام العدالة؛

غالًبا ما تركز أنظمة العدالة الجنائیة على العقوبة واللوم، بدالً من إعادة التأھیل واستعادة السالم؛●

نحن نؤمن بأن األطفال ھم مواطني الیوم وقادة الغد، ونطلب من الكبار أن یدركوا ذلك وأن یمّكنوا األطفال من معرفة حقوقھم؛.12

من أجل إحداث تغییر حقیقي لألطفال المحتكین مع أنظمة العدالة، نطالب الحكومات والمجتمع المدني بالعمل جنًبا إلى جنب مع األطفال والشباب.13
لضمان الوفاء بحقوق جمیع األطفال، على النحو المنصوص علیھ في القانون الدولي، لكل طفٍل حولھا العالم؛

على وجھ الخصوص، نطلب ما یلي:.14
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ُیمنح جمیع األطفال المساواة في الحصول على العدالة بطریقٍة شاملة وال تمیز ألي سبٍب من األسباب؛●

ُیمنح األطفال حریة مشاركة آرائھم وأخذ آرائھم على محمل الجد؛●

االعتراف بقدرات األطفال على اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتھم، وأنھم یتلقون الدعم الكافي من الكبار؛●

یتم تزوید األطفال بالمعلومات واإلرشادات حول أفضل السبل للتعامل مع حاالت عدم الیقین ولحظات األزمات، على غرار الجائحة●
الحالیة؛

یتم التعامل مع األطفال المحتكین بالقانون بطریقٍة إنسانیة، حیث ُتحترم حقوقھم، وتعتمد نھًجا شامالً تجاه صحتھم العقلیة ورفاھھم؛●

ُیمنح الشباب المحتكون بالقانون والذین "تجاوزوا سن الطفولة" نفس األحكام التي ُتمنح لألطفال؛●

ُتتاح لألطفال والشباب فرص التعلم والمشاركة في العملیات التصالحیة،●

یتم دعم األطفال والشباب للمطالبة بحقوقھم، وھو أمر أساسي إلحیاء الثقة في أنظمة العدالة؛●

نحن مقتنعون بأنھ یمكن تحقیق العدالة الحقیقیة لألطفال ومعھم عندما یعامل جمیع األطفال على قدم المساواة ویتم تزویدھم بفرص العمل في.15
شراكة مع الكبار للوفاء بوعود حقوق اإلنسان؛

ذلك الدول والمجتمعأصحاب المصلحة المعنیین، بما فيوبالتالي، نحن كمنظمین وشركاء ومشاركین في المؤتمر العالمي، ندعو جمیع
المدني، إلى:

تحقیق فعلي للعدالة مع األطفال، الیوم وغًدا

العمل جنًبا إلى جنب، كأطفال وبالغین، لتحقیق وصوٍل متساٍو وغیر تمییزي وشامل للعدالة لجمیع األطفال في جمیع أنحاء العالم، بطریقة تشارك.16
األطفال كخبراء وكبار الالعبین في السعي لتحقیق التغییر اإلیجابي، بما في ذلك في اإلطار المعیاري لعدالة األطفال والوصول إلى العدالة، وبناء

وإصالح األطر القانونیة والتنظیمیة، وتشغیل النظم وتنفیذ اإلجراءات، وبناء قدرات الجھات الفاعلة ذات الصلة، والمساءلة القسریة للمكلفین
بالواجبات، المجتمعات والمجتمع األوسع؛

تحسین البیئة التمكینیة لألطفال بصفتھم أصحاب حقوق للعمل كعوامل للتغییر، وتضخیم أصوات الیوم والمستقبل، من خالل توفیر إرشادات.17
ومعلومات مالئمة لألطفال ومراعیة لالعتبارات الجنسانیة وشاملة لإلعاقة حول القانون والقانون اإلجراءات، وتحسین الفھم العام لحقوق األطفال

لألطفال والكبار على حد سواء، ومتابعة التواصل الموجھ لألطفال بطریقة أكثر فعالیة للوصول إلى األطفال، وضمان اتباع نھج شاملة ومیسرة
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لمشاركة األطفال من جمیع الخلفیات والمواقف، بما في ذلك جمیع األطفال المحتكین مع القانون؛

فرض مشاركة الطفل في القانون وإنفاذ ھذا القانون لضمان جلوس األطفال على الطاولة، بدالً من مجرد تشجیع مشاركة األطفال واالنخراط مع.18
األطفال بشكل سلبي وفقط كمواضیع لالستشارات، خاصة لمجموعات األطفال المحتكین بالقانون. غالًبا ما یتم استبعادھم من المناقشات بسبب

التمییز أو التھمیش أو الضعف أو المواقف المحفوفة بالمخاطر التي یمرون بھا؛

الوصول الشامل إلى العدالة لألطفال دون تمییز

تركیز مفاھیم عدم المساواة والتمییز السائد في أي مناقشات وإصالحات تتعلق بعدالة األطفال، وإیجاد حلول عملیة للقضاء على التمییز على أي.19
أساس لكل طفل محتك مع القانون طریقة تتجنب التسمیات السلبیة وتأثیر الوصم؛

ضمان الوصول المتكافئ والعادل إلى العدالة لجمیع األطفال، ال سیما أولئك الذین ینتمون إلى الفئات المھمشة، بطریقة تتبنى بشكل كلي العدالة.20
الجنائیة والمدنیة واإلداریة والتقلیدیة/العرفیة واالنتقالیة واالجتماعیة؛

تطویر واستخدام إجراءات ومرافق العدالة المناسبة للعمر والشامل لإلعاقة والمستجیبة للنوع االجتماعي واالحتیاجات والقائمة على الحقوق لجمیع.21
األطفال المحتكین مع القانون والتي یتم وضعھا في سیاقھا وتستند إلى العلوم العصبیة والنمائیة والسلوكیة؛

اتخاذ تدابیر تحترم وتعالج التنوع الثقافي واللغوي لكل طفل محتك مع القانون؛.22

إنشاء خدمات مجتمعیة وتدابیر غیر احتجازیة یتم تنفیذھا بشكل إبداعي مع المجتمعات نفسھا ویمكن لألطفال الوصول إلیھا عالمًیا بطریقة غیر.23
تمییزیة وشاملة؛

مواصلة وتعزیز جمع البیانات والتقییمات على المستویین الوطني ودون الوطني لفھم كیفیة احتكاك أطفال الشعوب األصلیة واألقلیات والمھمشین.24
مع القانون، وكیفیة إعاقة وصولھم إلى العدالة، واألسباب الجذریة للمعاملة التفضیلیة السلبیة تجاه ھؤالء األطفال من خالل أنظمة العدالة، من أجل

منع تمثیلھم المفرط في النظام وتطویر تدخالت مستنیرة وفعالة ومستدامة؛

ضمان التزام سیاسي رفیع المستوى تجاه أنظمة عدالة األطفال غیر التمییزیة والشاملة، والوصول المتكافئ إلى العدالة لألطفال، مع االستثمار.25
المناسب والكافي والعادل للوقت والموارد وبناء القدرات المناسبة لجمیع أصحاب المصلحة المعنیین الذین یتعاملون مع األطفال؛

مرونة في الوصول إلى العدالة لألطفال في مواجھة األزمات والجائحات

اعتماد أساس قانوني وسیاسي لعملیات وإجراءات عدالة مبتكرة ومرنة لألطفال خالل سیاقات الطوارئ وغیر الطوارئ لتمكین الوصول المستدام.26
إلى العدالة لجمیع األطفال؛

النظر في تنفیذ المحاكم االفتراضیة، وجلسات االستماع، والمقابالت، وإدارة القضایا والمعلومات، وغیرھا من اإلجراءات، بطریقة تضمن.27
الضمانات اإلجرائیة، والتي تكمل جلسات االستماع واإلجراءات الشخصیة، والتي یتم تطویرھا بناًء على ممارسات مجربة وفعالة، مع مراعاة
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الفجوة الرقمیة والجغرافیة، وإمكانیة الوصول والشمولیة، واألمن والخصوصیة، والسریة، ومستوى موافقة الطفل وراحتھ؛

إنشاء وتنفیذ بروتوكوالت واضحة للتعاون بین الوكاالت ومتعدد القطاعات في التخطیط واالستجابة لحاالت الطوارئ/األزمات، والتأكد من اعتبار.28
الھیئات الرئیسیة في أنظمة حمایة الطفل والعدالة من الخدمات األساسیة التي ُیسمح لھا ومنحھا األولویة للعمل في أوقات الجائحة أو حاالت

الطوارئ؛

بناء قدرات الجھات الفاعلة في مجال العدالة على أساس مستمر إلعدادھم لالعتماد السریع والفعال للتدابیر واألدوات التي تم تطویرھا ووضعھا.29
واستخدامھا للتكیف مع األوضاع المتقلبة في أوقات األزمات؛

تطویر مواد إعالمیة مالئمة لألطفال ومراعیة لالعتبارات الجنسانیة وشاملة لإلعاقة حول طرق التعامل مع تأثیر وشكوك األزمات والجائحات.30
فیما یتعلق بحقوق األطفال وفرص الوصول إلى العدالة؛

الوصول المالئم لألطفال إلى العدالة لجمیع األطفال الذین ھم على اتصال بالقانون

اتباع نھج متعددة التخصصات في الوصول إلى العدالة لألطفال، على أساس التنسیق السلس بین القطاعات وبین الجھات الفاعلة، بطریقة تقلل من.31
احتكاك األطفال غیر الضروري بنظم العدالة؛

توفیر خدمات ومعلومات وخدمات اجتماعیة مالئمة لألطفال، ومراعیة لالعتبارات الجنسانیة، وشاملة لإلعاقة، ومستنیرة للصدمات، ومالئمة.32
للسیاق، وغیر ذلك من المساعدة القانونیة وغیر القانونیة المناسبة لجمیع األطفال الذین ھم على احتكاك بالقانون بأي شكل من األشكال، في بطریقة

تستجیب الحتیاجات الطفل الفردیة، وھویتھ وخلفیتھ، والمواقف، ومستوى النضج؛

ضمان توفیر خدمات الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي التي یمكن الوصول إلیھا لمساعدة األطفال الذین ھم على احتكاك مع القانون.33
وأسرھم على التأقلم والتكیف والتحول في مواجھة أوضاعھم الخاصة؛

تحدید وتنفیذ أسالیب فعالة للتدخل المبكر، ودعم وتقویة شامل وشامل لألسرة، وبناء المجتمع من خالل تعزیز أنظمة وخدمات الحمایة االجتماعیة،.34
من أجل تعطیل المسارات التي تؤدي إلى احتكاك األطفال بالقانون، لمنع وتقلیل المخاطر التي قد تؤدي إلى السلوك اإلجرامي أو إعادة اإلجرام،

وتمكین األطفال من عیش طفولة عادیة خالیة من العنف ونقاط الضعف غیر المبررة؛

إعطاء األولویة للعدالة التصالحیة، والتحویل، وإعادة التأھیل، وإعادة اإلدماج لجمیع األطفال الذین یحتكون بالقانون من خالل نھج إدارة قضایا.35
شاملة ومنسقة ومصممة خصیًصا، بدالً من التدخالت المعزولة والمعممة؛

إلغاء تجریم سلوك األطفال الذي ینبغي ویمكن معالجتھ بشكل أكثر فعالیة من خالل األنظمة المعنیة بحمایة الطفل والحمایة االجتماعیة والرعایة.36
الصحیة والصحة العقلیة والدعم النفسي االجتماعي، من بین أمور أخرى، بما في ذلك االستجابات البدیلة متعددة التخصصات للجرائم المتعلقة

بالمخدرات وإزالة جرائم الحالة؛ و

معھد تدریب متخصص، وإصالح المناھج األكادیمیة، وتعزیز ابتكارات تقدیم الخدمات لبناء قوة عاملة محترفة ومختصة في القرن الحادي.37
والعشرین للجھات الفاعلة في مجال قضاء األطفال وحمایة الطفل وأصحاب المصلحة المعنیین، وخاصة الممارسین القانونیین وموظفي إنفاذ

القانون والمدعین العامین والموظفین القضائیین وموظفي اإلصالحیات، و العاملون في الخدمة االجتماعیة، في موضوعات تشمل تنمیة الطفل،
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وأسالیب إجراء المقابالت واالستجواب المالئمة لألطفال، والبروتوكوالت المناسبة لمنع إعادة الصدمة، وطرق التقلیل الواعي من التحیز الضمني.
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مشترك تم تطویره من قبل مجموعة من المنظمات الدولیة التي تنظم المؤتمرات العالمیة باعتبارھا معلًما عالمًیا للعدالة مع األطفالھي برنامجلمبادرة العالمیة لتطبیق العدالة مع األطفالا
وتشرك أیًضا وتعبئ مجتمًعا عالمًیا من الممارسین من خالل منصة العدالة لألطفال على اإلنترنت.

وتھدف األخیرة إلى تسھیل المناقشات النقدیة وحل المشكالت ذات المنحى العملي بین المھنیین من خالل مساحة عبر اإلنترنت وفي الموقع للتفكیر والتبادل والتعلم المستمر في مجال
عدالة األطفال.

لمعالجة أحدث القضایا المتعلقة باألطفال الذین ھم على نزاع و/أو في احتكاك مع القانون، وتوفر مساحة مخصصة وفعالةتم تصمیمھا مؤتمرات العالمیة حول العدالة مع األطفال قدال 
لألطفال والشباب وصانعي السیاسات وأصحاب المصلحة في نظام العدالة واألكادیمیین، ممثلو المجتمع المدني واألمم المتحدة وغیرھم من الخبراء والممارسین من أجل:

توصیاتوصیاغةالعلمي،التعاونوتعزیزالممارسات،أفضللتبادلللمھنیینمساحةتوفیر)2(العالم؛أنحاءجمیعفياألطفالومعلألطفالومناسبةعادلةعدالةنظمتعزیز)1(
القانون.معالمحتكینوالشباباألطفالبحقوقالمتعلقةالدولیةوالمعاییرللصكوكالعمليالتنفیذدعم)3(لألطفال؛بالعدالةالوعيوزیادةالسیاسات،

أنوللتأكدالعدالة،أنظمة-ونوعیة-إلىالوصولیقوضالذيالتمییزمنللحدالممارسةنحوالموجھةاالستراتیجیاتتبادلعلى2021لعاماألطفالمعللعدالةالعالميالمؤتمرركز
ُیضمن لجمیع األطفال معاملة متساویة في نظر القانون.

یشارك المشاركون في جلسات عامة دولیة وإقلیمیة وورش عمل عملیة المنحى تتكون من حلقات نقاش ودورات تدریبیة معتمدة واجتماعات مجموعة عمل موجھة نحو السیاسات.
العالمي:المؤتمرخاللفرعًیاموضوًعا11أولویاتتحدیدتملألطفال"،وشاملةتمییزیةغیرعدالةأنظمةنحواألطفال:لجمیعالعدالةإلىالوصول"ضمانالعامالموضوعإطارفي

العنصریة المنھجیة والتجریم غیر المتناسب لألطفال من السكان األصلیین واألقلیات العرقیة وغیرھا من األقلیات؛●

التمییز على أساس الجنس والتوجھ الجنسي والھویة الجنسیھ: تعزیز نھج العدالة بین الجنسین؛●

التمییز الذي یعاني منھ األطفال والشباب المتأثرون بالھجرة، بمن فیھم الالجئون واألطفال األجانب غیر المصحوبین بذویھم وأطفال اآلباء األجانب؛●

التمییز بسبب اإلعاقة والحاالت الصحیة؛●

التمییز بسبب استخدام المخدرات وتعاطیھا؛●

تجریم سلوك األطفال عبر اإلنترنت؛●

حدود السن وجرائم الحالة؛●

ضمان سماع صوت الطفل في أنظمة قضاء األطفال؛●

إعمال حقوق الطفل في سیاق التعددیة القانونیة؛●

بناء أنظمة مرنة لقضاء األطفال في أوقات األزمات والجائحات؛ و●

معالجة العنف داخل أنظمة قضاء األطفال وضمان اتباع نھج صدیقة لألطفال الضحایا والمجرمین والشھود.●

من قبل اتحاد المؤتمر العالمي والمجموعة االستشاریة لألطفال والشباب التابعة لھ، مع مدخالت من اللجنة العلمیة والشركاءا اإلعالن العالمي بشأن العدالة مع األطفالتمت صیاغة ھذ
المنظمین والمشاركین في المؤتمر العالمي واجتماعاتھ التحضیریة.

.www.justicewithchildren.orgبزیارةقم،المعلوماتمنلمزید
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