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Ten-Point Plan for Fair and Effective Criminal Justice for Children

خطة النقاط العشر من أجل
فاعل
نظام عدالة جنائي
ٍ
ومنصف لألطفال
ٍ
مقدمة
ان غالبية الأطفال (دون �سن الثامنة ع�شر )1الذين هم يف نزاع مع القانون،
ينحدرون من جمتمعات تعاين من التهمي�ش واحلرمان ،يف الوقت الذي غالب ًا ما
يعك�س فيه تعر�ضهم للجرمية؛ ف�شل الدولة يف حمايتهم �أو توفري احلماية لهم.2
ويف كثري من البلدان هناك حال ٌة من عدم الو�ضوح يف ر�سم احلدود الفا�صلة بني
الأطفال الذين يرتكبون اجلرائم والأطفال الذين هم يف حاجة �إلى احلماية؛
مثل الأطفال الذين يعي�شون يف ال�شارع �أو الذين يعانون من �أمرا�ض عقلية و
الأطفال العاملون يف جتارة اجلن�س .والنتيجة املرتتبة على ذلك هي �أن الأطفال
الذين هم يف حاجة �إلى دعم من الأجهزة املعنية بحماية الطفل والرعاية
االجتماعية ،يتم جترميهم بد ًال من توفري الدعم لهم .وعالو ًة على ذلك ،فهناك
غالب ًا ٌ
خوف يعرتي الر�أي العام من اجلرائم التي يرتكبها ال�شباب ،تُغذيه ب�شكل
متكرر و�سائل الإعالم ،وهو ما ال يتنا�سب مع حقيقة الأمر الواقع .ففي كثري من
البلدان ت�صل ن�سبة ال�سكان الذين تقل �أعمارهم عن  18عام ًا �إلى �أكرث من ٪50
ومع ذلك ف�إن املخالفات املرتكبة من قبل الأطفال يف العادة منخف�ضة ن�سبيا ،يف
حني ُي�شك ُل البالغون الن�سبة العظمى من مرتكبي اجلرائم.3
وعلى �صعيدٍ مت�صل ،ف�إن االتهامات املوجهة للدولة بـ “الليونة” جتاه اجلرمية،
من �ش�أنها ت�شجيعها (�أي الدولة) على جتاهل الأدلة املتزايدة على �أن املعاملة
القا�سية للأطفال يف نزاع مع القانون ت�ؤدي �إلى نتائج عك�سية ،ولي�س من �ش�أنها
احلد من ارتكاب اجلرائم .4كما �أن من �ش�أن الو�صمة التي تطب ُع الأطفال الذين
طالهم نظام العدالة اجلنائية �أن تلحق بهم �أبلغ الأ�ضرار على املدى الطويل.5
ويف ذات ال�سياق ،ف�إن حرمان الأطفال من حريتهم ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �أ�ضرار
طويلة الأجل ،ذات كلفة عالية ،على ال�صعيدين النف�سي واجل�سدي ،يف حني
ُ�سهم �سوء ظروف االحتجاز واالكتظاظ (يف ال�سجن) يف �إعاقة منو الأطفال
ت ُ
6
وتعري�ض �صحتهم و�سالمتهم للخطر  .كما �أن الفتيات على نح ٍو خا�ص ُعر�ضة
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خلطر االعتداء اجلن�سي ،ومن املرجح تعر�ضهن مل�شاكل �صحية وعقلية من
جراء االحتجاز (احلب�س) .ويف جمال �آخر ،ف�إن �إبعاد الأطفال عن �شبكات
العالقات الأ�سرية واملجتمعية ،باال�ضافة الى حرمانهم الفر�ص التعليمية
يفاقم من تهمي�شهم وزيادة
واملهنية يف فرتات حا�سمة وتكوينية من حياتهمُ ،
حرمانهم االجتماعي واالقت�صادي.
وبالرغم من كل ما تقدم ،ف�إن العديد من البلدان ما تزال ت�شهد اعتقال
جنح �صغري ٍة ن�سبي ًا وتوقيفهم لفرتات طويلة قبل املحاكمة،
الأطفال على خلفية ٍ
وقت ُيعاملون فيه معاملة
بالإ�ضافة الى تلقيهم لأحكام باحلب�س ملدد طويلة يف ٍ
البالغني يف �إطار نظام العدالة اجلنائية .وت�شري تقديرات اليوني�سيف الى �أن
هناك ما يفوق املليون ممن تقل �أعمارهم عن  18عام ًا حمرومون من احلرية
ري منهم جنب ًا �إلى جنب مع البالغني.7
يف جميع �أنحاء العامل ،ويحتجز كث ٌ
وعطف ًا على ما تقدم ،ف�إن املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي و�أع�ضاء الفريق
امل�شرتك بني الوكاالت املعني بعدالة الأحداث؛ يعتقدون �أن نظام عدالة جنائية
للأطفال على �أ�س�س االن�صاف والفاعلية ،ينبغي �أن يتطابق مع املعايري الدولية
و�أن ُيعزز من �سالمة الطفل و�أن ي�ستجيب مبا يتنا�سب مع طبيعة اجلرم
املرتكب ،مع مراعاة اخل�صائ�ص الفردية للطفل .وينبغي �أن يهدف نظام
العدالة اجلنائية �إلى منع اجلرمية واتخاذ القرارات التي تراعي م�صلحة
الطفل ،والتعامل مع الأطفال بطريقة من�صفة تتنا�سب مع احتياجات تنميتهم،
ومبا ي�ضمن معاجلة الأ�سباب اجلذرية للجرم املرتكب ،و�إعادة ت�أهيل و�إعادة
�إدماج الأطفال ليتمكنوا من لعب دور ب ّناء يف املجتمع يف امل�ستقبل .وما �سبق
ي�ستلزم ،قدر الإمكان ،التعامل مع الأطفال خارج اطار نظام العدالة اجلنائية
الر�سمي.

اتفاقية الأمم املتحدة حول حقوق الطفل ،املادة الأولى
هناك �أدلة عديدة وفرها عد ٌد وا�سع من الأبحاث التي �أجريت حتت ظل ُنظم ق�ضائية متعددة  .ومن هذه الأدلة على �سبيل املثال ولي�س احل�صر؛ الدليل الذي توفره ورقة حتليل ال�سيا�سات بعنوان «احلق يف عدم فقدان الأمل :الأطفال يف نزاع
مع القانون -حتليل لل�سيا�سات و�أمثلة على املمار�سات اجليدة» (م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفولة� ،2005 :صفحة  .)18ومن بني �أمثلة �أخرى ،تُرب ُز الورقة املذكورة درا�س ًة عن الأطفال يف نزاع مع القانون يف ثالث اقاليم يف �أوغندا والتي وجدت �أن  70يف
املائة من الأطفال قد ذكروا ب�أن احلاجة لتلبية احتياجاتهم اخلا�صة ،مبا يف ذلك احل�صول على الغذاء ،كان الدافع الرئي�سي الرتكاب ال�سرقة .انظر/ي �أي�ضا دلي ًال ا�ضافي ًا يوفره تقرير «الطريق امل�سدود :عدالة الأحداث يف الهند» (م�ؤ�س�سة
حق ،الهند� ،2010 :صفحة  )16والذي ي�ستعر�ض اح�صاءات �صادرة عن املكتب القومي ل�سجالت اجلرمية تثبت �أن الأطفال يف نزاع مع القانون يف الهند ،هم ب�أغلبية �ساحقة ،من خلفيات فقرية .انظر/ي �أي�ضا «م�ساوئ العقاب :ملف عن
الأطفال قيد االحتجاز» (امل�ؤ�س�سة الوقفية ال�صالح ال�سجون ،اململكة املتحدة� ،2010 :صفحة  )8والذي يج ُد �أن الأطفال يف نزاع مع القانون يف اململكة املتحدة يعانون من م�ستويات متعددة و �أنواع خمتلفة ومعقدة من احلرمان.
«احلق يف عدم فقدان الأمل :الأطفال يف نزاع مع القانون -حتليل لل�سيا�سات و�أمثلة على املمار�سات اجليدة» (م�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفولة� ،2005 :صفحة  .)11يف درا�سة مت اجرا�ؤها يف �أوروبا ،مت تقدير ن�سبة اجلرائم املُرتكبة من قبل الأطفال
البالغني من العمر �أقل من  18عام ًا ب�أقل من .%15
تظهر الدرا�سات ان معدالت اعادة جترمي الأطفال الذين كانوا �سابق ًا قيد االعتقال ال تختلف كثري ًا �أو �أعلى من معدالت الأطفال الذين تلقوا �أحكام ًا بق�ضاء عقوبات غري احتجازية� .أنظر/ي على �سبيل املثال؛ «اعادة جترمي الأحداث :نتائج
من فوج ( »2003تقرير وزارة الدخلية ،اململكة املتحدة)2005 :
تن�ص مبادىء الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث ( مبادىء الريا�ض التوجيهية) ،يف الفقرة اخلام�سة (و) ب�أن «..و�صم احلدث ب�أنه «منحرف» �أو «جانح» �أو» يف مرحلة ما قبل اجلنوح» كثري ًا ما ي�ساهم يف ر�أي �أكرثية اخلرباء يف
ن�شوء منط ثابت من ال�سلوك امل�ستهجن عند احلدث.
حتتوي الدرا�سة التي �أعدتها الأمم املتحدة عن العنف �أدل ًة تف�صيلي ًة على نوعية �آثار ال�ضرر الذي من املكن �أن ُيلحق ُه احلب�س بحقوق الأطفال  -باولو �سريجيو بنريو ،تقرير الأمم املتحدة العاملي عن العنف �ضد الأطفال ،درا�سة مكتب ال�سكرتري
العام للأمم املتحدة عن العنف �ضد الأطفال ،جنيف (.)2006
هذا الرقم جاء �أ�ص ًال من تقرير م�ؤمتر عقدته منظمة الدفاع عن الأطفال .التقرير حمل عنوان «�أطفا ٌل خلف الق�ضبان :منظار حقوق الطفل» (� :2005صفحة )7
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جمع الأدلة والبيانات الدقيقة عن �إدارة العدالة
اجلنائية للأطفال وا�ستخدامها كقاعدة معلومات
يف �سياق �إ�صالح ال�سيا�سات

كل من
وتُرك ُز خطة النقاط الع�شر التالية على الطرق التي من �ش�أنها متكني ٍ
القانون و�صانعي ال�سيا�سات والعاملني يف جمال العدالة اجلنائية من اال�ستجابة
ب�شكل فعال و�إيجابي لق�ضايا الأطفال يف نزاع مع القانون من خالل الرتكيز
على :الوقاية ونقل الأطفال خارج نظام العدالة املُطبق على البالغني واالهتمام
يحتل فهم الدول ملا ي�صلح يف ال�سياق الذي تعي�شه جمتمعاتها �أمر ًا بالغ
بالت�أهيل وتعزيز العقوبات البديلة للحب�س.
احليوية يف اطار منع الأطفال من ارتكاب اجلنح و�ضمان عدم معاودتهم
وت�ستند خطة النقاط الع�شر على �آليات دولية ذات ال�صلة مبا يف ذلك اتفاقية الكرة .وبنا ًء على ذلك ،فمن املهم �أن تقوم الدول بجمع بيانات دقيقة ومف�صلة
الأمم املتحدة لـحقوق الطفل ،وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة عن ممار�سات و�إدارة العدالة اجلنائية للأطفال .ويف احلد الأدنى ،ال بد من
�ش�ؤون عدالة الأحداث ،وقواعد الأمم املتحدة حلماية الأحداث املجردين من التوثيق واالفادة على نحو ا�سرتاتيجي من البيانات واملعلومات مثل :بيانات
حريتهم ،ومبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث ،وقواعد الأمم عدد الق�ضايا املعرو�ضة للأطفال (عدد احلوادث املُبلغ عنها لل�شرطة ،وعدد
املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية ،واملبادئ التوجيهية للعمل الأطفال املتهمني ،وعدد الأطفال املعتقلني ويف �أي فئة من مرافق االحتجاز)؛
املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية ،وقواعد الأمم املتحدة النموذجية باال�ضافة الى البيانات املتعلقة بخ�صائ�ص الق�ضايا (�أنواع اجلرائم؛ �سن
الدنيا ملعاملة ال�سجناء وقواعد الأمم املتحدة ملعاملة ال�سجينات والتدابري غري املجرمني؛ اجلن�س؛ ج�سامة احلكم ال�صادر فيها ،و م�ستويات التعليم ،الخ)
وبيانات املوارد (تكاليف �إدارة نظام العدالة اجلنائية فيما يتعلق بالأطفال).
االحتجازية للمجرمات والتي ت�شمل معايري حمددة للفتيات.
ومن �ش�أن هذه البيانات واملعلومات م�ساعدة الدول على حتديد اجتاهات
ارتكاب اجلرائم وقيا�س مدى فاعلية التدابري والربامج املو�ضوعة .و توفر
جمموعة الـ “ 15م�ؤ�شر ًا لعدالة الأحداث” والتي و�ضعها ب�شكل م�شرتك كل من
خطة النقاط الع�شر من �أجل نظام عدالة جنائي منظمة اليوني�سيف و مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف عام
� 9 2006إطار ًامبدئي ًا لقيا�س وجمع معلومات حمددة من �أجل عر�ض وتقييم
فاعل ومن�صف للأطفال
ٍ
و�ضع الأطفال يف نزاع مع القانون ب�شكل مالئم .كما �أن من �ش�أن الر�صد
املنتظم وتقييم الربامج والتدابري املُتخذة �ضمان ا�ستخدام الدول للموارد
بكفاء ٍة وحت�سني فاعلية املبادرات املتخذة .ويف ذات الوقت ،ف�إن على الدول
تطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجية خا�صة بالأطفال اتخاذ ما من �ش�أنه تبديد املفاهيم اخلاطئة وال�شائعة يف �أو�ساط اجلمهور عن
الأطفال الذين هم يف نزاع مع القانون ،من خالل الن�شر امل�س�ؤول للبيانات
تهدف ملنع اجلرمية
واملعلومات املتعلقة باجلرائم والربامج واملبادرات التي جنحت يف احلد من
ان م�س�ألة احلد من دخول الأطفال يف نزاع مع القانون يف غاية ارتكاب الأطفال للجرائم .وينبغي ت�شجيع و�سائط الإعالم على االعتماد
الأهمية والميكن جتاوزها .8كما �أن ايجاد نظام يهدف حلماية الطفل ُ
يقوم على بيانات دقيقة و�أدلة حني تقوم بتغطية املوا�ضيع املتعلقة بالأطفال الذين
على الرتكيز على منع اجلرمية من خالل عالج الأ�سباب اجلذرية للم�شاكل يرتكبون جرائم ًا.
االجتماعية مثل الفقر وعدم امل�ساواة ،والت�أكيد على �ضمان و�صول الأطفال
رفع �سن امل�س�ؤولية اجلنائية
للخدمات الأ�سا�سية؛ لهو �أم ٌر يف غاية الأهمية بالن�سبة للأطفال .وعلى الرغم
مما تقدم ،ف�إن على ال�سيا�سات املو�ضوعة ان ت�ستهدف �أي�ض ًا ،وب�شكل خا�ص،
ُوجب امل�س�ؤولية
يتوجب على الدول رفع احلد الأدنى لل�سن التي ت ُ
الأطفال –كمجموعة بحد ذاتها -واملعر�ضني خلطر الدخول يف نزاع مع
اجلنائية ،وا�ضع ًة يف االعتبار عوامل الن�ضج العاطفي والعقلي
القانون .وعلى هذه ال�سيا�سات ت�شجيع الأطفال على التوا�صل االجتماعي و�أن والفكري للطفل .ويف هذا املجال� ،أكدت جلنة حقوق الطفل التابعة للأمم
تحُ فز ادماجهم من خالل �أ�سرهم واملجتمع املحلي وجتمعات الأقران واملدار�س املتحدة �أن ال�سن القانوين للم�س�ؤولية اجلنائية يجب �أن ال يقل عن  12عام ًا.10
واملنظمات الطوعية والتدريب املهني والعمل .كما �أن على هذه ال�سيا�سات �أن وبنا ًء على ذلك ،ال يجب �أبد ًا ان يطال نظام العدالة اجلنائية الأطفال دون
ت�شتمل على تقدمي الدعم للأ�سر امل�ست�ضعفة ب�صفة خا�صة ،باال�ضافة الى �سن امل�س�ؤولية اجلنائية حتت �أي ظرف من الظروف .و ُي�شا ُر الى �أن بع�ض
الدعوة لتدري�س حقوق الإن�سان يف املدار�س وعرب و�سائل الإعالم .ويف هذا الدول �أبقت على ا�ستخدام مبد�أ  ،incapax doliوالذي ي�ستوجب اثبات �أن
ال�سياق ،فمن املهم ب�صفة خا�صة �ضمان �أن مثل هذه املبادرات قادرة على الأطفال �ضمن فئة عمرية حمددة فوق احلد الأدنى لل�سن القانوين للم�س�ؤولية
الو�صول �إلى الأطفال الأكرث عر�ضة خلطر التورط يف ارتكاب اجلنح ،مثل اجلنائية ،ميتلكون من الن�ضج الكايف العتبارهم م�س�ؤولني جنائي ًا� .إال �أنه
أ�سر ذات دخل منخف�ض ،وبالنظر الت�ساع نطاق �إ�ساءة ا�ستخدام املبد�أ القانوين �آنف الذكر ،فينبغي على
الأطفال الذين يعانون التهمي�ش واملنحدرون من � ٍ
الدول �إلغاء هذا املبد�أ وتثبيت احلد الأدنى ل�سن امل�س�ؤولية اجلنائية مبا ال يقل
والأطفال الذين يخ�ضع �آبا�ؤهم للرعاية ال�صحية.
عن  12عاماً.
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�إن�شاء نظام عدالة جنائية منف�صل للأطفال االجتماعيني ومراقبي ال�سلوك والق�ضاة ،اخل�ضوع للتدريب يف جمال التعامل
مع الأطفال.
وتوفري موظفني بتدريب كاف

يف العديد من البلدان ،يتم التعامل مع الأطفال يف نزاع مع القانون
يف �إطار نظام العدالة اجلنائية للبالغني مما ُيقلل �أو ميحو االعتبارات اخلا�صة
11
نظام
ب�أعمارهم و�ضعفم وحقهم يف التمتع بحماية خا�صة  .ويتوجب �إن�شاء ٍ
م�ستقل ي�شمل جميع �أولئك الذين تزيد �أعمارهم عن �سن امل�س�ؤولية اجلنائية
و والبالغني من العمر �أقل من 18عام ًا ،وتفعيله من حلظة االت�صال الأولى
الى ان تنتهي جميع مراحل اخل�ضوع للنظام .كما ويجب �أن ُيطبق نظام
العدالة اجلنائية املنف�صل واخلا�ص بالأطفال بغ�ض النظر عن طبيعة اجلرمية
املُرتكبة وينبغي �أن يتكون من �سلطات منف�صلة ومتخ�ص�صة وامل�ؤ�س�سات (مع
مراعاة املوارد املتاحة) مبا يف ذلك وحدات منف�صلة داخل مراكز ال�شرطة
وحماكم منف�صلةُ ،مهي�أة ومزودة على نحو �صديق للأطفالُ ،
ويعمل بها ق�ضا ٌة
متخ�ص�صون .كما ينبغي �أن يخ�ضع جميع العاملني يف نظام العدالة اجلنائية
للأطفال؛ مبا يف ذلك املحامون ،والق�ضاة ،وال�شرطة ،ودائرة رقابة اطالق
ال�سراح امل�شروط ،و�إدارة ال�سجون واخلدمات االجتماعية -لدورات تدريب
متخ�ص�صة با�ستمرار.
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ُ
تنطبق فقط على
�إلغاء فئة اجلرائم التي
الأحداث

اال�ستثمار يف نقل الأطفال خارج نظام العدالة
اجلنائية الر�سمي

حني ُيق ُر الأطفال ارتكابهم للجنحة ،ويتقدمون ب�شكل طوعي
للم�شاركة يف تدابري تهدف لنقلهم خارج اطار نظام العدالة اجلنائية الر�سمي؛
ف�إن القيام بذلك (�أي نقلهم) له فوائد �إيجابية عديدة .فعلى �أحد الأ�صعدة،
جنب و�صم الأطفال ،و ُي�شجع
ميكن �أن يقلل من معدالت �إعادة ارتكاب اجلنح ،و ُي ُ
على القيام ب�أن�شطة من �ش�أنها جرب ال�ضرر الواقع على املجتمعات املت�ضررة،
وهذا ما يكون غالب ًا �أقل تكلف ًة ،بكثري ،من �إجراءات املحاكم واالحتجاز.
كما ال ينبغي �أن تقت�صر مبادرات النقل خارج اطار نظام العدالة اجلنائية
على مرتكبي اجلرائم للمرة الأولى �أو مرتكبي اجلنح الب�سيطة؛ بل ينبغي
�أن تُ�ستخدم على نطاق وا�سع فيما يتعلق بالأطفال .وباال�ضافة لذلك ،فيجب
�أن يتوفر لدى ال�شرطة واملدعني العامني والق�ضاة القدرة على نقل الأطفال
متا�س للأطفال مع
خارج اطار نظام العدالة اجلنائية ،ب�شكل فوري وبعد �أول ٍ
اجراءات نظام العدالة ،ولغاية انعقاد جل�سة املحاكمة الأولى .ويف هذا ال�سياق،
ينبغي اخ�ضاع هذه ال�سلطات الجراءات تنظيمية ومراجعتها ل�ضمان �أن توفر
اخليارات التي ت�ضمن الت�صرف مبا فيه حتقيقُ مل�صالح الطفل الف�ضلى .كما
وينبغي �أن ت�ستند تدابري النقل خارج اطار نظام العدالة اجلنائية الى �أ�س�س
جمتمعية واال�ستفادة –حني يكون ذلك مالئم ًا -من امل�سارات اال�صالحية.
و�أخري ًا ،يجب �أن تراعي عمليات النقل خارج اطار نظام العدالة اجلنائية،
الفوارق بني اجلن�سني وفق ًا ملقت�ضيات قواعد بانكوك.

وت�شمل هذه اجلرائم التغيب عن املدر�سة ،الهروب ،انتهاك قوانني
حظر التجول �أو حيازة الكحول �أو التبغ .ومثل هذا ال�سلوك ال ُي ُ
�شكل جرمي ًة
�شخ�ص بالغ ،ولكن قيام الأطفال بارتكابه ميكن
جنائية �إذا مت ارتكابه من قبل
ٍ
�أن يجعلهم ُعر�ض ًة لالعتقال واالحتجاز ،بب�ساطة ،على �أ�سا�س �أعمارهم.
اللجوء الى احلب�س كمالذ �أخري
وتركز هذه اجلرائم ب�شكل غري متنا�سب على تقنني �سلوك الفتيات ،وكذلك
الفتيات والفتيان الفقراء �أو املحرومني �أو الذين يعملون �أو يعي�شون يف ال�شوارع،
ان الغالبية العظمى من الأطفال املحرومني من حريتهم هم قيد
مما يجعلهم بالتايل يق�ضون معظم �أوقاتهم خارج املنزل .وينبغي �إلغاء هذه
االحتجاز الذي ي�سبق املحاكمة .وهذا النوع من االحتجاز يجب �أن
اجلرائم ومعاجلة ال�سلوك ذات ال�صلة من خالل �آليات
مناطة ب�أجهزة متعددة ُي�ستخدم فقط يف ظروف ا�ستثنائية (حيث يتبني �أنه �ضروري ل�ضمان مثول
12
حلماية الطفل ،والتي ت�شمل نظم الإحالة والتدابري الوقائية .
الطفل يف �إجراءات املحاكمة� ،أو حني يتبني �أن الطفل ُ
ي�شكل خطر ًا مبا�شر ًا
على نف�سه/نف�سها �أو على الآخرين) .ويجب �أن ُيراعى �أن يتم اللجوء الى ذلك
�ضمان حق الأطفال يف �أن يتم اال�ستماع �إليهم
لفرتات حمدودة من الزمن .كما �أن الكفالة والأ�شكال الأخرى من �إطالق
ت�ؤكد املادة  12من اتفاقية حقوق الطفل� ،أن جلميع الأطفال ال�سراح امل�شروط ،يجب �أن تقرتن بتدابري لدعم والإ�شراف على الطفل خالل
القادرين على تكوين الر�أي ،احلق يف التعبري عن هذا الر�أي هذه الفرتة .ويف نف�س ال�سياق ،ف�إن اللجوء لالحتجاز ،يف اعقاب �صدور االدانة،
بحرية يف جميع امل�سائل التي مت�سهم ،ويجب �أن تُعطى هذه الآراء االعتبار يجب �أن يكون املالذ الأخري على �أن يكون لأق�صر مدة ممكنة يف احلاالت التي
الواجب وفق ًا ل�سن ون�ضج الأطفال املعنيني .وينبغي على وجه اخل�صو�ص �أن �أدين الطفل فيها بارتكاب جنحة عنيفة �أو �شارك/ت وعلى نحو م�ستمر يف
جنح خطرية ،و�أي�ض ًا يف حال عدم توفر البدائل (العقابية) املالئمة.
يتم منح الأطفال فر�صة اال�ستماع �إليهم فيما يتعلق ب�أي �إجراءات ق�ضائية ارتكاب ٍ
�أو �إدارية ت�ؤثر عليهم .وعموم ًا ،فيمكن �أن يكون نظام العدالة اجلنائية ككل،
م�س�أل ًة �شاقة ومرعبة للأطفال الذين هم يف نزاع مع القانون ،وهذا يعني �أنهم وال ينبغي �أبدا �أن يتم احلكم على الأطفال بال�سجن مدى احلياة دون �إمكانية
ب�أم�س احلاجة �إلى امل�ساعدة لتمكينهم من التمتع بحقهم يف �أن يتم اال�ستماع الإفراج عنهم ،كما وال ينبغي �أبد ًا احلكم عليهم بعقوبة الإعدام .وحيثما وردت
منا�سب من اخلطوات
�إليهم .وينطبق هذا احلال ب�صفة خا�صة على الأطفال الذين يواجهون عقبات هذه العقوبات يف القانون املو�ضوع ،فيجب اتخاذ ما هو
ٌ
مثل الإعاقة �أو احلاجة �إلى مرتجم .ويجب متكني الأطفال من احل�صول على نحو �إلغائها .وباال�ضافة الى ذلك ،فيجب الأخذ بعني االعتبار ح�سا�سية و�ضع
امل�ساعدة القانونية �أو غريها من �أ�شكال امل�ساعدة ل�ضمان متكنهم من التعبري الطفالت �أثناء ا�صدار الأحكام الق�ضائية.
عن �أنف�سهم يف جميع مراحل الإجراءات .وحتقيق ًا لهذا الغر�ض ،ف�إن على ويف حني �أنه قد ال يكون الأطفال قادرين على ارتكاب اجلرائم وهم رهن
�أفراد ال�شرطة واملدعني العامني وحمامي الدفاع والأو�صياء و الأخ�صائيني االعتقال ،ف�إن هناك القليل من الأدلة التي تثبت ب�أن االعتقال يقلل فع ًال من
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�إعادة ارتكاب اجلنح �أو اجلرائم� ،أو �أنه ُي�شك ُل عام ًال رادع ًا المكانية ارتكابها تقدمها مل�ساعدة ه�ؤالء الأطفال على العودة من جديد الى املجتمع .وينبغي
يف امل�ستقبل.وهنا فمن ال�ضروري �أن ت�ستند مدونات املمار�سات وال�سلوك �أخري ًا اال�ستجابة للحاجات الفردية للأطفال ،مثل ق�ضايا ال�صحة العقلية
اخلا�صة بالق�ضاة على الأخذ بعني االعتبار �أولوية النظر للجوء الى ا�ستخدام وتعاطي املخدرات والتوظيف والإر�شاد الأ�سري.
التدابري غري االحتجازية قبل الأمر ب�إنفاذ عقوبة احلب�س.
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حظر ومنع جميع �أ�شكال العنف �ضد الأطفال
يف نزاع مع القانون

ويجب �أن يتم و�ضع الأطفال املحتجزين يف مرافق منف�صلة عن تلك التي ت�أوي
البالغني ،ويجب ف�صل الفتيات عن الفتيان .كما ويجب �أن يتم فح�ص مرافق
من الأمور التي مت توثيقها على نحو م�ؤكد� ،أن الأطفال
االحتجاز التي ُيحتجز فيها الأطفال واخ�ضاعها للمراقبة من قبل هيئات
م�ستقلة ال تخ�ضع لذات ال�سلطة الإدارية التي تقوم باال�شراف على نظام الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم هم عر�ض ٌة للعنف والإهمال و�سوء املعاملة
ال�سجون ،كما وينبغي متكني الأطفال املحتجزين من اللجوء وا�ستخدام �آليات واال�ستغالل على �أيدي ال�شرطة واملحتجزين الآخرين واملوظفني العاملني يف
مراكز االعتقال .13كما �أن هناك عد ٌد من العوامل التي ت�سهم يف وقوع مثل هذا
التظلم (اثناء االحتجاز).
العنف ،مبا يف ذلك حقيقة �أن وقوع اال�ساءات غالب ًا مير من دون االبالغ عنه
تطوير وتنفيذ برامج �إعادة الإدماج والت�أهيل
ويبقى غري مرئي ،يف حني ال تتم ُم�ساءلة ا ُ
جلناة ،باال�ضافة الى �أن مثل هذه
ويف الوقت الذي يتبني فيه �أن من املنا�سب حب�س �أو احتجاز الق�ضايا نادر ًا ما ُتُ�شكل �أولوي ًة لدى وا�ضعي ال�سيا�سات؛ كما تربز عوامل عدم
الأطفال ،ينبغي �أن ت�ضع امل�ؤ�س�سات (القائمة على نظام العدالة وجود عاملني مهنيني م�ؤهلني ب�شكل منا�سب وانعدام الرقابة الفعالة ونظم
اجلنائية) ن�صب �أعينها العمل على �إعادة الت�أهيل و�إعادة الإدماج للأطفال التفتي�ش يف مرافق االحتجاز واحلب�س.
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باعتبارها الأهداف الرئي�سية جلميع ال�سيا�سات وامل�سارات ،ومنذ حلظة و�صول
الأطفال الى �أماكن االحتجاز .ومن �ش�أن عملية �إعادة الت�أهيل �أن تنجح على
نحو �أكرث فاعلية يف حال كان النطاق الذي ت�شمله �صغري ًا مبا يكفي ملبا�شرة
عمليات الت�أهيل على امل�ستوى الفردي ،وبحيث ي�شعر الأطفال بالأمن والأمان،
وحيث يتم توفري الرعاية الطبية الكافية ،وبحيث ي�س ُه ُل على الأطفال االندماج
يف مناحي احلياة االجتماعية والثقافية للمجتمع املحيط مبرافق االحتجاز
�أو احلب�س .وينبغي لهذه امل�ؤ�س�سات ت�شجيع االتوا�صل مع العائالت و�شبكات
العالقات االجتماعية الأخرى التي من �ش�أنها دعم الأطفال ،كما ينبغي �أن توفر
للأطفال فر�ص احل�صول على املهارات احلياتية الالزمة من خالل التعليم
والأن�شطة املهنية والثقافية والرتفيهية ،كما ينبغي �أن تعزز من اخلدمات التي

كما وي�شمل ما هو مثبتٌ من تدابري منع وحتديد ومعاجلة العنف �ضد الأطفال يف
منا�سب من البالغني؛
االحتجاز الآتي :14احل�ضور الإلزامي للآباء و� /أو من هو
ٌ
مبحام �أثناء االحتجاز لدى ال�شرطة؛ احلد من �أعداد الأطفال قيد
اال�ستعانة
ٍ
االحتجاز؛ ف�صل الأطفال عن البالغني يف كافة �أ�شكال االحتجاز؛ توفري الرعاية
ال�صحية الكافية؛ توفري عاملني م�ؤهلني و ُمدربني تتم مكاف�أتهم على نحو جيد
للعمل يف مرافق االحتجاز؛ حظر العقاب البدين ك�إجراء ت�أديبي للأطفال
املحرومني من حريتهم؛ التوثيق املنهجي حلاالت العنف �ضد الأطفال ،متكني
الأطفال من اللجوء الى �آليات �شكاوى ي�س ُه ُل عليهم ا�ستخدامها؛ الرقابة على
�أماكن االحتجاز من خالل زيارات التفتي�ش و�أخريا توفري التعوي�ض وخدمات
�إعادة الإدماج االجتماعي للأطفال الذين تعر�ضوا للعنف.

• مت تطوير واعداد هذه املادة بدعم من حكومة اململكة املتحدة ،يف حني ان الآراء التي مت التعبري عنها يف حمتوى هذه املادة ال يعك�س
بال�ضرورة ال�سيا�سات الر�سمية التي تتبناها حكومة اململكة املتحدة.
الفريق امل�شرتك بني وكاالت الأمم املتحدة لعدالة الأحداث هو فريق التن�سيق املعني بتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة التقنية يف جمال عدالة الأحداث ويت�ألف من 13
من وكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الفاعلة يف جمال عدالة الأحداث .لال�شرتاك يف الن�شرات ال�صادرة عن الفريق ،يرجى الت�سجيل على �صفحة
www.ipjj.org/contact-us

املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي:
املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي ( )PRIمنظمة دولية غري حكومية تُعنى
ب�إ�صالح العدالة اجلنائية واجلزائية يف �أنحاء العامل .وتنت�شر برامج املنظمة
الدولية للإ�صالح اجلنائي الإقليمية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
و�أوروبا ال�شرقية والو�سطى و�آ�سيا الو�سطى وجنوبي القوقاز و�أمريكا ال�شمالية.
وقد عملنا مع منظمات �شريكة يف �إفريقيا جنوب ال�صحراء و�آ�سيا اجلنوبية
و�أمريكا الالتينية والكاريبي .لال�شرتاك يف الن�شرة ال�شهرية التي ت�صدرها
املنظمة ،الرجاء ت�سجيل الربيد االلكرتوين على ال�صفحة التالية:

املنظمة الدولية للإ�صالح اجلنائي
مكتب ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
�ص .ب 852122 :عمان  11185الأردن
عمان ,الأردن
تلفون + 962 6 5826017 :
فاك�س+ 962 6 5826078 :

Priamman@penalreform.org
www.primena.org
www.penalreform.org

www.penalreform.org/keep-informed

 -13انظر/ي م�صادر خمتلفة :باولو �سريجيو بنريو ،تقرير الأمم املتحدة العاملي عن العنف �ضد الأطفال ،درا�سة مكتب ال�سكرتري العام للأمم املتحدة عن العنف �ضد الأطفال ،جنيف ( .)2006انظر/ي �أي�ضا العنف اجلن�سي يف امل�ؤ�س�سات ،مبا
يف ذلك مرافق االحتجاز ،ت�صريحات لـ مانفريد نواك ،املقرر اخلا�ص املعني مب�س�ألة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ()2010
 -14ملزيد من التفح�ص فيما يتعلق بتدابري الت�صدي للعنف �ضد الأطفال قيد االحتجاز ،انظر/ي التقرير امل�شرتك للمفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واملمثل اخلا�ص للأمني العام حول العنف
�ضد الأطفال يف املنع والت�صدي للعنف �ضد الأطفال داخل نظام عدالة الأحداث ( .)2012مدون بالت�سل�سل ( )25/21/A/HRC

4

