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 مقدمة

من , كان األطفال على إتصال مع القانون كضحاٌا أو شهود أو مذنبٌن أو كمدعٌن سواء

وضعفهم الفرٌد ووٌحترم كل من حقوقهم  ٌدركالمهم وبنفس القدر أن ٌقابل األطفال بنظام 

 .من نوعه

ابكة الذٌن أصبحت حٌاتهم متشلؤلطفال تقدٌم رعاٌة خاصة تفرض علٌنا التً   -هذه الفكرة 

وهً حركة تدعو إلى تحول للطفل  صدٌقةهً العمود الفقري لعدالة  -القانونً مع النظام 

 الصدٌقةوتتبنى العدالة . سالٌ  التً تتفاعل فٌها نظم العدالة مع األطفالاالجذري فً 

وفً  تغٌر حٌاة األطفال بشكل إٌجابًفكرة أن المحاكم ٌمكن أن تكون أداة قوٌة لللطفل 

بالنظام القانونً هو فً كثٌر من األحٌان مصدر  االتصالحقٌقة أن  إدراك الوقت نفسه

 . لصدمات إضافٌة أكثر منه عبلجا لؤلطفال

للطفل على إدخال مبادىء  الصدٌقةتعمل العدالة , حقوق الطفل الدولٌةوبناء على التزامات 

لمسؤولٌن تمكن األطفال من وضع حقوقهم موضع التنفٌذ وتشجع الحكومات والمحاكم وا

 . تعالج أوضاع األطفال الهشة فً نظام العدالةضع سٌاسات لو القانون إنفاذعن 

للطفل منا أن نقدر ونقلل من التحدٌات التً ٌواجهها األطفال فً  الصدٌقةوتطل  العدالة 

أٌضا بناء الثقة فً  منا وتطل , كل خطوة وفً كل جان  من جوان  اإلجراءات القانونٌة

 طوٌلة بالفعل منقائمة بناء الة كحل لمسائل األطفال القانونٌة بدال من ضوء نظام العد

لن ٌقضً فقط على العدٌد من التجار   للطفل الصدٌقةالعدالة  مبادئفاحترام . المشاكل

بل سٌعزز المزٌد من االحترام لحقوق , المؤلمة التً ٌواجهها األطفال فً النظام القانونً

لوصول الكامل للعدالة التً ٌحتاجونها للتحقٌق فً انتهاكات من خبلل توفٌر حرٌة االطفل 

 . هذه الحقوق

للطفل  الصدٌقةالعدالة  بمبادئااللتزام ٌهدف هذا التقرٌر إلى تقدٌم المعلومات حول 

 البحثٌة والمسوحالدراسات تقدٌم و, والمعاٌٌر الدولٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة للقٌام بذلك

بشكل و نأمل أن نضٌف إلٌها. ذات الصلةالمصادر موضوع وغٌرها من خاصة بالأوراق و



 أٌة وسوف نقدر كثٌرا مساعدتكم فً لفت انتباهنا إلى ,المزٌد من المعلومات منتظم

ٌرجى مراسلتنا على البرٌد االلكترونً  –معلومات إضافٌة حول هذا الموضوع 

info@crin.org تعلٌقات أو اقتراحات يأل. 

 .مصطلح فنًهو : للطفل الصدٌقةالعدالة 

لقد , الفكرة القائلة بأن األطفال ٌستحقون اهتماما خاصا فً النظام القانونً بالجدٌدةلٌست 

خبلل فقد تصادف . إتخذت أشكاال متباٌنة وعددا من األسماء المختلفة طوال فترة تطورها

من , ألفكار والمبادىء التً نوقشت فً هذا التقرٌرمصطلحات أخرى تشٌر إلى اقراءتك 

" العدالة لبلطفال"إلى " للطفل لخصوصٌات العدالة المراعٌة"و" للطفل الصدٌقةالعدالة "

مواضٌع تعالج هذه المصطلحات جمٌع بأن  فاالعتراف". مع القانونإتصال فً األطفال "و

العدالة "  فقط الذي وصفولتحرك هذا اجوهر دفعنا وبهدف البساطة لئلشارة إلى , مماثلة

 ".للطفل الصدٌقة

   للطفل الصدٌقةأمثلة على ممارسات العدالة 

تكون  ها من الممكن أنأنفلذا , فكرة تجرٌدٌة ونظرٌةأن تبدو للطفل  الصدٌقةلعدالة ٌمكن ل

المقبولة  المبادئمفٌدة لمراجعة شرعٌة القوانٌن والسٌاسات والممارسات التً تنبع من 

من المهم أن نبلحظ أوال أنه قد ال ٌكون هناك دائما حبل , ومع ذلك. للطفل الصدٌقةالة للعد

تهدف العدالة , باألحرىبل , لمشكلة ٌواجهها األطفال فً النظام القانونً واحدا صحٌحا

لتكٌٌف إجراء أن تستخدم للطفل إلى تأمٌن مجموعة من االستراتٌجٌات التً ٌمكن  الصدٌقة

األخذ بعٌن االعتبار أن إذا ٌرجى . وف الخاصة للطفل  أو األطفال المعنٌٌنظرمع القانونً 

التً فقط األمثلة الواردة أدناه تمثل فقط بعضا من هذه الحلول فً بعض الحاالت المعٌنة 

 . ٌنخرط فٌها األطفال مع النظام القانونً

 :كضحاٌااألطفال 

 علمٌن واألطباء ٌج  على األخصائٌٌن االجتماعٌٌن وضباط الشرطة والم

أطفاال ٌلتقً ممن قد والممرضٌن وموظفً االستقبال فً المستشفٌات وغٌرهم 

ضحاٌا أن ٌحصل على تدرٌ  مناس  وأن ٌكون قادرا على إحالتهم بسرعة إلى 

 .نقاط اإلتصال المعنٌة فً النظام القانونً

  األذى ٌج  إتخاذ الخطوات البلزمة فورا لحماٌة األطفال الضحاٌا من مزٌد من

وربطها مع الخدمات التً قد ٌحتاجونها للتوصل إلى الشفاء الجسدي والنفسً 

 . الكاملٌن
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  لتوفٌرٌج  وضع خطوط المساعدة المجانٌة فً متناول الٌد وعلى مدار الساعة 

األمور إلى رفع الفرصة لؤلطفال الضحاٌا لمناقشة الخٌارات المتاحة لهم قبل 

 .السلطات المعنٌة

 :داألطفال كشهو

  أشخاص بالغٌنٌج  أن تتم مقابلة األطفال من قبل مهنٌٌن مدربٌن وبوجود 

وفً حال دعت , فً أدنى حد ممكنعدد المقاببلت وأن ٌكون , موموثوق به

ٌج  على الشخص نفسه الذي ٌجري المقابلة إدارة , الضرورة إلجراء عدة مقاببلت

 .جلسة كل

  لٌكونتخاذ التدابٌر إٌج  , المحكمة على اإلدالء بشهادته فًما عندما ٌوافق طفل 

بمرتكبً مباشر  اتصالبأن ٌكونوا  على إجبار األطفال عدم ٌج و .مرتاحا الطفل

وٌج  إتاحة وجود التكنولوجٌا السمعٌة البصرٌة وتلفزٌون , الجرٌمة المزعومٌن

 الدائرة المغلقة لتسهٌل التسجٌل المسبق للشهادة أو اإلتصال المباشر من موقع بعٌد

  . حٌثما ٌكون ذلك مناسبا

  وٌج  تجن   ٌستطٌعون فهمهالغة بٌج  أن ٌطرح على األطفال أسئلة مباشرة

استخدام التقنٌات المصممة الختبار أو إرباك الشهود والتً كثٌرا ما تستخدم خبلل 

 . التً ٌستخدمها الخصم فً النظم القانونٌةاستجوا  الشهود 

 لطفل أو الدلٌل الذي ٌقدمه غٌر جدٌر بالثقة أو ال ٌج  أبدا االفتراض أن شهادة ا

 . غٌر دقٌق لمجرد أنه لم ٌقدم من قبل شخص بالغ

 :األطفال كمذنبٌن

 ٌج  إعطاء أي طفل تم القبض علٌه من قبل الشرطة أو اشتبه بارتكابه مخالفة 

تأمٌن فرصة مباشرة لبلتصال بأحد الوالدٌن أو الوصً أو شخص موثوق به و

 . بالمجانبمحام تصاله إ

  ٌج  على ضباط الشرطة أن ٌشرحوا لؤلطفال لماذا تم القبض علٌهم بطرٌقة

سلوكهم المخالف المحتمل، حتى وصول وال ٌج  أن ٌسأل األطفال عن , ٌفهمونها

 .محامًالموثوق به أو الشخص الوصً أو الأحد الوالدٌن أو 

  وال , ذلك ضرورٌاال ٌج  احتجاز األطفال إال فً ظروف إستثنائٌة وحٌثما ٌكون

 . ٌج  أن ٌحتجزوا أبدا جنبا إلى جن  مع الكبار

 :األطفال كمدعٌن



  ٌج  على األطفال أن ٌحصلوا على مشورة قانونٌة مجانٌة لمناقشة حقوقهم

 . انتهاك هذه الحقوق لمتابعةوالخٌارات المتاحة 

 من  ,شرةٌج  على األطفال أن ٌكونوا قادرٌن على البدء باالجراءات القانونٌة مبا

وٌج  . ومن خبلل ممثل قانونً ٌتم تعٌٌنه أو إختٌاره ,خبلل أحد الوالدٌن أو وصً

 على الشبان البالغٌن أن ٌكونوا قادرٌن على الشروع فً االجراءات القانونٌة

 .نتهاكات حقوقهم فً مرحلة الطفولةالمعالجة 

  القانونً وأٌة ٌج  إزالة رسوم المحكمة ومتطلبات إذن الوالدٌن وتفوٌض التمثٌل

 .المضً باالجراءات القانونٌةقٌود أخرى قد تمنع األطفال من 

 

 لدولٌةت والمعاٌٌر ااااللتزام

 حقوق الطفل واتفاقٌةللطفل  الصدٌقةالعدالة 

بٌع األطفال واستغبللهم المتعلق بتضع كل من اتفاقٌة حقوق الطفل والبروتوكول االختٌاري 

 الصدٌقةالعدالة  مبادئالتزامات على الدول لتتبع  باحٌةفً البغاء وفً إنتاج المواد اإل

تمٌل إلى أن تكون  (CRC(فااللتزامات المنصوص علٌها فً اتفاقٌة حقوق الطفل . للطفل

المنصوص علٌها فً البروتوكول االختٌاري فً حٌن أن تلك , ذات طابع أكثر عمومٌة

 الصدٌقةلعدالة با المتعلقة تعتبر أكثر وضوحا فً أهدافها( OPSC(بشأن بٌع األطفال 

لٌس , األخٌرة وعلى وجه التحدٌد األطفال ضحاٌا االستغبللهذه فبٌنما تتناول   .للطفل

خصوصا أن , هناك من سب  لعدم تطبٌق هذه األحكام األكثر تفصٌبل على جمٌع األطفال

. للطفل ةالصدٌقالعدالة  لمبادئالمستمر  لهذه األحكام أكد التزام الدول )OPSC( اعتماد

, ٌتم االستماع إلٌهمفً أن األطفال حقوق الطفل بإصدار تعلٌق عام على حق وقامت لجنة 

للطفل قبل وخبلل وبعد  الصدٌقةالعدالة  مبادئوالذي ٌوفر التوجٌه الواسع حول تنفٌذ 

المتعلق بتنفٌذ اتفاقٌة حقوق شدد التعلٌق العام للجنة , إضافة إلى ذلك. االجراءات القانونٌة

لمعالجة انتهاكات فً حرٌة الوصول إلى العدالة على حاجة األطفال ( (CRCالطفل 

والمقتبسة من كل من الصكوك والمقتطفات  األحكام ذات الصلةوترد أدناه . حقوقهم

 :التوضٌحٌة من التعلٌقات العامة للجنة

 اتفاقٌة حقوق الطفل

  المصالح الفضلى: 3المادة 

ٌولً االعتبار األول لمصالح  ...تعلق باألطفالفً جمٌع اإلجراءات التً ت. "1

 ". الطفل الفضلى



الحماٌة والرعاٌة البلزمتٌن مثل هذه  تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل. "2

تتخذ جمٌع التدابٌر التشرٌعٌة ٌج  أن , وتحقٌقا لهذه الغاٌة...لرفاهه أو لرفاهها

 ".واإلدارٌة المبلئمة

ن تتقٌد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة عن تكفل الدول األطراف أ. "3

 ..." رعاٌة أو حماٌة األطفال بالمعاٌٌر التً وضعتها السلطات المختصة

  عن الوالدٌناإلنفصال : 9المادة 

, ٌتعٌن على الدول األطراف أن تكفل عدم فصل الطفل عن والدٌه رغما عنهم. "1

على أن هذا ...قضائٌةالمراجعة لل الخاضعة إال عندما تقرر السلطات المختصة

قد ٌكون مثل هذا القرار . ضروري لتحقٌق المصالح الفضلى للطفلهو الفصل 

ضرورٌا فً حالة معٌنة كالحالة التً تنطوي على سوء المعاملة أو اإلهمال للطفل 

تخاذ قرار إالوالدان منفصلٌن وٌتعٌن فٌها ٌعٌش فً الحالة التً أو , من قبل الوالدٌن

 ".محل إقامة الطفلبشأن 

تتاح لجمٌع األطراف , من هذه المادة 1فً أٌة دعاوى تقام عمبل بالفقرة ." 2

 ".واإلفصاح عن وجهات نظرهماإلجراءات فً  كالمعنٌة الفرصة لبلشترا

 رأي الطفل: 12المادة 

تكفل الدول األطراف للطفل القادر على تكوٌن آرائه الخاصة به أو بها الحق فً ."1

 ..."عن تلك اآلراء بحرٌة فً جمٌع المسائل التً تمس الطفلالتعبٌر 

فً أي إلٌه ستماع قدم للطفل وبشكل خاص الفرصة لبلتأن ٌج  , ولهذا الغرض."2

 ..." إما مباشرة أو من خبلل ممثل أو هٌئة مبلئمة, هإجراءات قضائٌة وإدارٌة تمس

  واإلهمالاإلساءة الحماٌة من : 19المادة 

جمٌع التدابٌر التشرٌعٌة واإلدارٌة إتخاذ دول األطراف ال ٌتعٌن على."1

أو الجسدي المبلئمة لحماٌة الطفل من كل أشكال العنف واإلجتماعٌة والتعلٌمٌة 

أو اإلهمال أو المعاملة المنطوٌة على إهمال أو سوء اإلساءة العقلً أو الضرر أو 

 ..."المعاملة أو االستغبلل

برامج اجتماعٌة لتأسٌس تشمل إجراءات فعالة ...ٌج  على تدابٌر الحماٌة أن ."2

 ".تدخل القضاء دعم, حٌث ٌكون الوضع مناسباو...لتوفٌر الدعم البلزم للطفل

  األطفال البلجئون: 22المادة 

على الدول األطراف إتخاذ التدابٌر المناسبة لتكفل للطفل الذي ٌسعى  ٌتعٌن".1

اٌة المناسبة والمساعدة الحصول على الحم ...للحصول على وضعٌة الجىء

 "...اإلنسانٌة

بتعق  الوالدٌن ...مساعدة هذا الطفل...ٌتعٌن على الدول األطراف, ولهذا الغرض."2

وفً الحاالت التً ٌتعذر فٌها العثور على الوالدٌن أو ...أو أفراد األسرة اآلخرٌن



ة دائمة ٌمنح الطفل نفس الحماٌة كأي طفل آخر محروم بصف, أفراد األسرة اآلخرٌن

 ..."أو مؤقتة من بٌئته العائلٌة

  التعذٌ  والحرمان من الحرٌة: 33المادة 

 :تكفل الدول األطراف أن"

ال ٌتعرض أي طفل للتعذٌ  أو غٌره من أسالٌ  المعاملة القاسٌة أو الئلنسانٌة أو ( أ)

 ...أوالعقا  المهٌنة

 إعتقالٌتم وأن  ال ٌحرم أي طفل من حرٌته بصورة غٌر قانونٌة أو تعسفٌة(  )

على أن ٌستخدم ذلك فقط كمبلذ أخٌر  وفقا للقانونإحتجازه أو سجنه أو  الطفل

 .وألقصر فترة زمنٌة مناسبة

وبطرٌقة تراعً ...ٌعامل كل طفل محروم من الحرٌة بإنسانٌة واحترام( ج)

كل طفل  بوجه خاصو لٌتعٌن فصو ,هم من عمره احتٌاجات األشخاص الذٌن

 ...وٌكون له الحق فً البقاء على اتصال مع أسرته...عن البالغٌن محروم من حرٌته

ٌكون لكل طفل محروم من حرٌته الحق فً الحصول السرٌع على المساعدة ( د)

فضبل عن الحق فً الطعن فً شرعٌة  ,القانونٌة وغٌرها من المساعدات المناسبة

ت بسرعة فً أي وإلى البسلطة أخرى ...أمام محكمة ما أو الحرٌة ...حرمانه من

 ."إجراء من هذا القبٌل

  الرعاٌة التأهٌلٌة: 39المادة 

الجسدي جمٌع التدابٌر المناسبة لتشجٌع التأهٌل  إتخاذ الدول األطراف ٌتعٌن على"

والنفسً وإعادة االندماج االجتماعً للطفل الذي ٌقع ضحٌة أي شكل من أشكال 

أي شكل آخر من أشكال المعاملة  أو التعذٌ  أو, اإلهمال أواالستغبلل أو اإلساءة

هذا وٌجري . أو الصراعات المسلحة, القاسٌة أو الئلنسانٌة أو المهنٌة أو العقا 

الطفل واحترام وكرامة فً بٌئة تعزز صحة التأهٌل وإعادة االندماج النوع من 

  ".الذات

 األحداثإدارة عدالة : 40دة الما 

بأنه انتهك قانون أو ٌتهم أو ٌعترف  تعترف الدول األطراف بحق كل طفل ٌدعى". 1

والتً تعزز  ,إحساس الطفل بكرامته وقدرهدعم مع أن ٌعامل بطرٌقة تتفق , العقوبات

والتً تأخذ بعٌن  والحرٌات األساسٌة اإلنسانحقوق من  لآلخرٌنلما احترام الطفل 

افتراض االعتبار سن الطفل والرغبة بتشجٌع إعادة اندماج الطفل فً المجتمع و

 ". داخل هذا المجتمع له بناءالطفل وجود دور 

ٌتعٌن  ,ومع مراعات أحكام الصكوك الدولٌة ذات الصلة, وتحقٌقا لهذه الغاٌة . "2

 ...تضمن أن الدول األطراف وبشكل خاص أنعلى 



نتهك قانون العقوبات ٌملك على األقل الضمانات ا كل طفل ٌدعى أو ٌتهم بأنه(  )

 ...التالٌة

(ii) عن , وإذا اقتضى األمر, أو ضدها غ فورا ومباشرة بالتهم الموجهة ضدهٌبل أن

وأن ٌحصل على المساعدة القانونٌة أو غٌرها , طرٌق والدٌه أو األوصٌاء القانونٌٌن

 ... من المساعدات المناسبة

(iii ) ٌتم الفصل فً دعواه بدون تأخٌر من جان  سلطة مختصة ومستقلة ومحاٌدة أن

وبوجود المساعدة القانونٌة أو , قضائٌة فً محكمة عادلة وفقا للقانونهٌئة  من قبل أو

وضعه و سنها وبخاصة األخذ بعٌن االعتبار سنه أو...المناسبةغٌرها من المساعدات 

 ;والدٌه أو األوصٌاء القانونٌٌنوضع و

((iv د وشهوأن ٌتم استجوا  , على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بذن  عدم إكراهه

 ...واستجوا  شهود لصالحة فً ظل ظروف من المساواة إشراكمع كفالة الخصم 

(vi) إذا كان الطفل ال ٌفهم أو ال  ٌحصل على مساعدة مترجم شفوي وبالمجان أن

 ;ٌتكلم اللغة المستخدمة

(vii ) الخاصة فً جمٌع مراحل اإلجراءات لحٌاتها ٌحصل على االحترام الكامل أن

 ." القانونٌة

القوانٌن واإلجراءات وضع تعزٌز ل السعً الدول األطراف ٌتعٌن على. "3

بأنهم انتهكوا قانون العقوبات ٌزعم األطفال الذٌن والمؤسسات الخاصة بوالسلطات 

 ...وبخاصة, أو إتهموا أو اعترفوا بذلك

اتخاذ التدابٌر البلزمة للتعامل مع هؤالء األطفال دون اللجوء إلى إجراءات (  )

شرٌطة توفر االحترام الكامل لحقوق , لك مناسبا ومرغوبا فٌهقضائٌة كلما كان ذ

 ." اإلنسان والضمانات القانونٌة

أوامر اإلشراف مثل الرعاٌة والتوجٌه و, الترتٌباتتوفر مجموعة متنوعة من . "4

بدائل الوالمشورة والرقابة والحضانة والتعلٌم وبرامج التدرٌ  المهنً وغٌرها من 

ان التعامل مع األطفال بطرٌقة مناسبة ألوضاعهم ومتناسبة لرعاٌة المؤسسٌة لضمل

  ".والذن  المرتك ظروفهم مع  على حد سواء 

واستغاللهم فً البغاء وفً إنتاج المواد البروتوكول االختٌاري المتعلق ببٌع األطفال 

 :اإلباحٌة

  8المادة: 

قوق ومصالح التدابٌر المناسبة لحماٌة ح اعتماد الدول األطرافٌتعٌن على . "1

 :وال سٌما عن طرٌق, مراحل إجراءات العدالة الجنائٌة فً جمٌع...الضحاٌا األطفال

, حتٌاجاتهم الخاصةوفقا الإدراك ضعف األطفال الضحاٌا وتكٌٌف اإلجراءات ( أ)

 ,بما فً ذلك احتٌاجاتهم الخاصة كشهود



قدم المحرز ل الضحاٌا بحقوقهم ودورهم ونطاق هذا الدور والتإعبلم األطفا(  )

 ,التصرف فً قضاٌاهمحق وتوقٌت اإلجراءات القانونٌة و

بأن تعرض وتؤخذ بعٌن األطفال الضحاٌا  مخاوفراء واحتٌاجات وآلالسماح ( ج)

 ...فً اإلجراءات القضائٌة التً تمس مصالحهم الشخصٌةاالعتبار 

 ,القانونٌةتوفٌر خدمات الدعم المبلئم لؤلطفال الضحاٌا  طٌلة سٌر اإلجراءات ( د)

واتخاذ التدابٌر , حس  اإلقتضاء, حماٌة خصوصٌة وهوٌة األطفال الضحاٌا ( ه)

لتجن  نشر معلومات غٌر مناسبة والتً قد تؤدي إلى التعرف على هؤالء ...البلزمة

 ,األطفال الضحاٌا

ونٌابة عن األطفال الضحاٌا لسبلمتهم وسبلمة أسرهم  توفٌر التدابٌر البلزمة( و)

 ,وسبلمة الشهود من التخوٌف واالنتقام

تفادي التأخٌر غٌر الضروري فً البت فً القضاٌا وتنفٌذ األوامر والقرارات ( ز)

 ..."التً تمنح تعوٌضات لؤلطفال الضحاٌا

ضلى االعتبار الف الطفل كون لمصلحةٌ تضمن أن الدول األطراف أنٌتعٌن على . 3

 ".ألطفال الضحاٌا من قبل نظام العدالة الجنائٌةااألول فً معاملة  

, التدابٌر البلزمة التً تكفل التدرٌ  المبلئم إتخاذ الدول األطرافٌتعٌن على . 4

 ..."لؤلشخاص الذٌن ٌعملون مع الضحاٌا, وخاصة التدرٌ  القانونً والنفسً

تدابٌر من أجل حماٌة أمن وسبلمة هؤالء  مادعتا... ٌتعٌن على الدول األطراف . 5

  ..."أو حماٌة وتأهٌل الضحاٌا/و وقاٌةالمشاركٌن فً ...األشخاص

  9المادة: 

جمٌع التدابٌر الممكنة بهدف تأمٌن كل  إتخاذ الدول األطرافٌتعٌن على . 3

إعادة إدماجهم االجتماعً وشفائهم  بما فً ذلك, ...المساعدات المبلئمة للضحاٌا

 .جسدي والنفسً الكاملال

حرٌة  ٌملكون...كل األطفال الضحاٌا تضمن أن الدول األطراف أنٌتعٌن على . 4

الوصول إلى اإلجراءات المناسبة فً السعً للحصول وبدون تمٌٌزعلى تعوٌض عن 

 ".األضرار من األشخاص المسؤولٌن قانونٌا

 :ألٌهاالستماع فً  للجنة حقوق الطفل المتعلق بحق الطفل 21التعلٌق العام رقم 
 " من اتفاقٌة حقوق الطفل  12المادة[CRC]  ...الحق بأن ٌسمعفرص أن ب توضح 

 ".أي إجراءات قضائٌة وإدارٌة تمس الطفل"وبخاصة فً  ٌج  أن تكون متوفرة
وتشدد اللجنة على أن هذا الحكم ٌنطبق على كل اإلجراءات القضائٌة ذات الصلة 

بما فً ذلك على سبٌل المثال انفصال الوالدٌن , دٌدوالتً تؤثر على الطفل دون تح
التبنً ونزاع األطفال مع القانون واألطفال ضحاٌا العنف الرعاٌة ووالحضانة و

والرعاٌة الصحٌة , الجسدي والنفسً واالعتداء الجنسً وغٌرها من الجرائم
ئٌن  ال غٌر المصحوبٌن وطالبً اللجوء واألطفال البلجوالضمان االجتماعً واألطف



وتشمل اإلجراءات . وضحاٌا الصراعات المسلحة وحاالت الطوارىء األخرى
والصحة القرارات المتعلقة بتعلٌم األطفال  ،على سبٌل المثال ،اإلدارٌة النموذجٌة

  ...والبٌئة والظروف المعٌشٌة أو الحماٌة

 
كاوى ٌنطبق على كل من اإلجراءات التً بدأها الطفل مثل الش "االستماعالحق فً "

ضد سوء المعاملة والطعون المقدمة ضد اإلقصاء من المدرسة فضبل عن تلك بدأها 
 ... اآلخرون والتً تؤثر على الطفل مثل انفصال الوالدٌن والتبنً

عندما أو  ,تخوٌفٌة وعدائٌة البٌئةعندما تكون بشكل فعال االستماع للطفل ال ٌمكن 
وٌج  أن  .مة البٌئة لعمر الطفلالحساسٌة أو عدم مبلءعدم نوع من ٌكون هناك 

ٌنبغً إٌبلء اهتمام خاص كما . ٌكون الوصول لهذه اإلجراءات سهبل ومناسبا للطفل
ذاتٌة الللمرافعة وتوفٌر الدعم الكافً , وتوصٌل المعلومات المبلئمة للطفلبتوفٌر 

تصمٌم قاعات المحكمة ومبلبس القضاة و, والموظفٌن المدربٌن بشكل مناس 
 .        "وشاشات الرؤٌة وغرف انتظار منفصلة والمحامٌن

 
 للجنة حقوق الطفل بشأن التدابٌر العامة لتنفٌذ اتفاقٌة حقوق الطفل 5التعلٌق العام رقم 

 
ٌج  أن تكون اإلصبلحات الفعالة متاحة , من أجل الحصول على حقوق ذات مغزى

إلٌه باستمرار فً وقد أشٌر متضمن فً االتفاقٌة هذا المطل  و. لكشف اإلنتهاكات
وتخلق حالة األطفال  .لحقوق اإلنسان الست األخرىالرئٌسٌة المعاهدات الدولٌة 

للحصول على  السعً فًالخاصة والغٌر مستقلة صعوبات حقٌقٌة بالنسبة لهم 
إٌبلء اهتمام خاص  إلى لذا تحتاج الدول. نتهاك حقوقهمتعوٌض عن الضرر إل

متاحة إلى أن تكون خصوصٌات الطفل ولضمان وجود إجراءات فعالة تراعً 
توفٌر المعلومات المبلئمة للطفل  وٌج  أن تشمل هذه اإلجراءات. لؤلطفال وممثلٌهم

الوصول إلى إجراءات حرٌة بما فً ذلك دعم المرافعة الذاتٌة و الدفاعوالمشورة و
ٌثما حو. الشكاوى المستقلة وإلى المحاكم مع ما ٌلزم من المساعدة القانونٌة وغٌرها

بما فً كون هناك اصبلحات مبلئمة تٌج  أن , ٌتم الكشف عن حقوق تم انتهاكها
تدابٌر لتشجٌع الشفاء الجسدي والنفسً اتخاذ وحٌث تدعو الحاجة , ذلك التعوٌض

 ..."وإعادة التأهٌل واإلندماج
 

فضبل عن , وتشدد اللجنة على أن الحقوق الثقافٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة"...
. ٌج  أن تعتبر على أنها مشمولة باختصاص المحكمة, المدنٌة والسٌاسٌة الحقوق

ومن الضروري أن ٌحدد القانون المحلً االستحقاقات بتفصٌل كاف لتمكٌن وسائل 
 .االمتثالفعالة تجاه عدم كً تكون  االنتصاف

 
 

 المعاٌٌر الدولٌة األخرى
 



وجٌهٌة والقواعد والقوانٌن النموذجٌة وهناك عدد من المعاٌٌر الدولٌة األخرى والمبادىء الت
إال أنها توفر أساسا , وعلى الرغم من أنها غٌر ملزمة, للطفل الصدٌقةالتً ترتبط بالعدالة 

هذه . متٌنا لتحسٌن األسالٌ  التً ٌتفاعل فٌها األطفال مع مختلف جوان  النظام القانونً
العدالة الجنائٌة وعدالة ل فً نظم المباشر لؤلطفاباإلشراك تعلق فً المقام األول تالصكوك 
 :وهً تشمل. األحداث

 

 (قواعد بكٌن) األحداثقضاء  إلدارة شؤوناألمم المتحدة النموذجٌة الدنٌا  قواعد 

 e Justice (the Beijing Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenil

Rules) 

  (مبادىء الرٌاض)المبادىء التوجٌهٌة لمنع جنوح األحداث 

 http://www.crin.org/docs/FileManager/riyadh_rules_ara.pdf 

 قواعد حماٌة األحداث المجردٌن من حرٌتهم 

 Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 

  المتعلقة باألطفال الضحاٌا والشهود فً القضاٌا فً المبادىء التوجٌهٌة بشأن العدالة
 (مة للطفلوٌتوفر على هذا الرابط نسخة مبلئ)الجرٌمة 

 Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime 

(Child-friendly version available here) 

 المبادىء التوجٌهٌة للتدابٌر المتعلقة باألطفال فً نظام العدالة الجنائٌة 

 Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System 

 سف بشأن العدالة فً األمور المتعلقة باألطفال الضحاٌا ٌنالقانون النموذجً للٌو
 والشهود فً الجرٌمة

 UNICEF Model law on Justice in Matters involving Child Victims and -UNODC

Witnesses of Crime 

 نهج األمم المتحدة لتوفٌر العدالة لؤلطفال: ٌن العاممذكرة توجٌهٌة لؤلم 

 General: UN Approach to Justice for Children-Guidance Note of the Secretary 
 

 

 

 المعاٌٌر األقلٌمٌة

 Guidelines onللطفل  الصدٌقةالمتعلقة بالعدالة  وافق مجلس أوروبا على المبادىء التوجٌهٌة

y JusticeFriendl-Child ًفالمبادىء التوجٌهٌة هً المعاٌٌر . 2010نوفمبر /فً تشرٌن الثان

إعطاء الحكومات األوروبٌة "وهً تهدف وفقا للمجلس إلى , األقلٌمٌة األولى من نوعها

إدارٌة أو , مدنٌة –فً أي دائرة , توجٌهات لتعزٌز معالجة ووصول األطفال إلى العدالة

ولكنها تطمح إلى أن تكون دلٌبل , لٌست مجرد إعبلن مبادىء"ة المبادىء التوجٌهٌ". جنائٌة

عملٌا لتنفٌذ المعاٌٌر الدولٌة المتفق علٌها والملزمة فً كل من المحاكم واإلجراءات خارج 

وفً الوقت الذي تم فٌه تطوٌر هذه المبادىء مع أخذ السٌاق االقلٌمً فً  ". المحاكم

http://crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1071
http://crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1071
http://crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1069
http://crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1070
http://crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1496
http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=12864
http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1109
http://crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1495
http://crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1495
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=25798
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282010%291098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282010%291098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282010%291098/10.2abc&Language=lanEnglish&Ver=app6&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864


لٌصبح مسهبا ومقتبسا  جلس تلع  دور النموذج الجٌدفإن المبادىء التوجٌهٌة للم, اإلعتبار

 :وتظهر أدناه المصادر المتعلقة بتطوٌرها. فً أجزاء أخرى من العالم

  المبادىء التوجٌهٌة  شاهدGuidelines  على شبكة االنترنت  

  ملخص إقرأSummary  المبادىء التوجٌهٌة أو نشرة قصٌرة تظهر حقٌقة المبادىء

 sheet-Fact التوجٌهٌة

  قم بزٌارة الموقع االلكترونً لمجلس أوروبا-Council of Europe's website on Child

Friendly Justice  ة وهً للطفل للحصول على وثائق مساعد الصدٌقةحول العدالة

 ومشاركة األطفال فً هذه العملٌة خبلصة لعملٌة الصٌاغة

  للطفل  الصدٌقةمجموعة من النصوص ذات الصلة بالعدالة راجعCompilation of 

justicefriendly -texts relevant to child فً أوروبا 

  الئحة من األمثلة الوطنٌة حول الممارسة الجٌدة إقرأExamples of Good Practice  من

 دول مجلس أوروبا

 ل تابع تغطٌة شبكة معلومات حقوق الطفCRIN : 

o الصدٌقةتوجٌهٌة للعدالة  مبادئ تطوٌر: 2008سبتمبر /أٌلول 

بعض إقرأ   Friendly Justice-Developing Guidelines on Childللطفل

انجازات فً " بما فً ذلك, التقارٌر التً عرضت فً الجلسة األولى

 "إتخاذ المزٌد من  الخطوات المتعلقة بحقوق الطفل فً العدالة المدنٌة

Achievements in taking children's rights further in civil justice, 

 Crossing boundaries in the "دارة عدالة األطفالتجاوز الحدود فً إ"

administration of children's justice , التوجٌهٌة  المبادئ عناصر"و

 Elements for European "للطفل الصدٌقةاألوروبٌة المتعلقة بالعدالة 

Friendly Justice-Guidelines on Child 

o بٌان شبكة معلومات حقوق الطفل إقرأ : 2009 دٌسمبر/كانون األول

 CRIN's Statement to the Council of Europe مجلس أوروبال

o للمبادئ إقرأ مقالة عن خطة المجلس: 2009دٌسمبر /انون األولك 

قدمتها  idelinesarticle about the Council's plan for the Guالتوجٌهٌة 

 CRINسابرٌنا كاجولً فً مراجعة 

o التوجٌهٌة  المبادئتشاور بشأن إلى الدعوة : 2010فبراٌر /شباط

 Call for Consultation ofللطفل  الصدٌقةلؤلطفال فً ظل العدالة 

Friendly Justice-hildren on Guidelines on ChildC 

o ًتوجٌهٌة جدٌدة لمجلس أوروبا  مبادئ: 2010نوفمبر /تشرٌن الثان

 New Council of Europe Guidelines onللطفل  الصدٌقةبشأن العدالة 

Friendly Justice-dChil 
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 البحوث 

د نشرت العدٌد من الدراسات البحثٌة القانونٌة والنفسٌة والنصوص فً مسائل تتعلق قل

وفً حٌن أن هناك وببل شك . وال سٌما فً مسألة األطفال الضحاٌا, للطفل الصدٌقةبالعدالة 

ت المحكمة خاصة فً قضاٌا عدالة األحداث وسٌاقا, ضرورة إلجراء المزٌد من البحوث

للطفل عبر  الصدٌقةبرز فً اآلونة األخٌرة رغبة فً مقارنة ممارسات العدالة , المدنٌة

. السلطات القضائٌة ووعود بنشر التطورات االٌجابٌة فً هذا المجال فً جمٌع أنحاء العالم

 : مختارات من لمنشورات ذات صلة أدناه 

 ٌمراجعة للممارسات واآلثار  –ة األطفال الشهود فً المحاكم الجنائٌة النٌوزٌلند

 A  -Child Witnesses in the New Zealand Criminal Courts المترتبة على السٌاسات

review of practice and implications for policy  ,بحوث المستقلة بما فً ذلك ال

ومعلومات مفصلة عن القوانٌن والممارسات ذات الصلة فً استرالٌا وفرنسا 

 (. انكلترا ووٌلز)وإسرائٌل وجنو  أفرٌقٌا والمملكة المتحدة 

 ممارسات خارطة : ثقافات وممارسات عدم معاودة إٌذائهم( ؟)شهادة من دون خوف

 ,(?) Testimony Without Fear (البرازٌل)خذ شهادة خاصة من األطفال والمراهقٌن أل

and Practices: A Map of Practices for Taking Special  Revictimizing Cultures-Non

Testimony from Children and Adolescents (Brazil)  , تفصٌلٌة بما فً ذلك معلومات

عن الممارسات والقوانٌن ذات الصلة فً األرجنتٌن واسترالٌا والبرازٌل وكندا 

وتشٌلً وكولومبٌا وكوستا رٌكا وكوبا واألكوادور وفرنسا والمانٌا وإٌسلندا والهند 

وإسرائٌل واألردن ولٌتوانٌا ومالٌزٌا ونٌوزٌلندا والنروٌج والباراغواي والبٌرو 

وأسبانٌا والسوٌد والوالٌات المتحدة األمٌركٌة والمملكة وبولندا وجنو  أفرٌقٌا 

 .المتحدة

 

 

 مصادر أخرى

هناك أحداث ومقاالت وصفحات من المصادر التً ال تعد وال تحصى فً موضوع العدالة 

بأي  إذا كنت على علم info@crin.orgعلى موقع  CRINٌرجى تنبٌه و. للطفل الصدٌقة
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الخاص فً القوائم المذكورة  معملك رغبتم بإدراجاذا ما  أو, أحداث مقبلة أو مطبوعات

 .أعبله أو أدناه

 ًلؤلطفال الضحاٌا فً نظام العدالة الجنائٌة  إقرأ مواد من مؤتمر اإلتحاد األوروب 

 :(CURE)" الحقوق والتفوٌض: األطفال فً اإلتحاد"

o متعلقة باألطفال الضحاٌا فً اإلتحاد إقرأ التقرٌر األخٌر والتوصٌات ال

 Final Report and Recommendations on Child Victims in the EU األوروبً

o   قم بزٌارة صفحةCURE homepage  للمؤتمر المعلوماتأو صفحة CRIN 

event page 

o ضحاٌا فً إجراءات الجرٌمةإطار قرار اإلتحاد األوروبً بشأن مكانة ال أإقر 
EU framework decision on the standing of victims in crime proceedings 

 قم بزٌارة صفحة األطفال كشهود وإساءة معاملة الطفل وإهماله فً شرق أوروبا 
page on children as witnesses 

o إقرأ المٌثاق البولندي لحقوق األطفال الضحاٌا والشهود Polish Charter of 

Child Victims and Witnesses Rights for  الذي أعدته مؤسسةNobody's 

Children Foundation شراكة مع وزارة العدل البولندٌة والتحالف من أجل بال

 مبلئمة للطفلالمقاببلت الإجراء 

 إقرأ النشرة المتعلقة باألطفال كشهود newsletter on children as witnesses  فً نظام

فً " أجٌنسٌا دي نوتٌسٌا دوس دٌرٌتوس دا إنفاسٌا"العدالة الجنائٌة على موقع وكالة 

 البرازٌل  

Agência de Notícias dos Direitos da Infância   ((ANDI 
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