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    مقدمة    
بــشأن القــضاء علــى العنــف ضــد النموذجيــة ت االســتراتيجيات والتــدابري العمليــة أُعــدَّ  -١

األطفال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة مـن أجـل معاونـة الـدول األعـضاء علـى تنـاول                          
األطفال؛ ممـا يكفـل لألطفـال        حلاجة إىل وضع استراتيجيات متكاملة بشأن منع العنف ومحاية        ا

 .ال مراء فيهاحلماية اليت هي حقٌّ هلم 

األدواَر التكاملية الـيت يؤديهـا      النموذجية   العملية   والتدابريوتراعي تلك االستراتيجياُت      -٢
ــة والقطاعــاُت املعنيــة بتــوفري   ــة مــن ناحي ــة واخلــدمات  نظــاُم العدال ــة والرعايــة االجتماعي  احلماي
 منــاخ محــائي ومنــُع ذلــك مــن حيـث إرســاء الـصحية والتعليميــة لألطفــال مــن ناحيـة أخــرى؛ و  

وهـي ُتلفـت االنتبـاَه إىل ضـرورة أن تكفـل الـدول               .أعمال العنف ضد األطفـال والتـصدي هلـا        
أجــل جتــرمي شــىت أشــكال  األعــضاء اســتخداَم القــانون اجلنــائي اســتخداماً مالئمــاً وناجعــاً مــن   

ومـن  . العنف اليت متاَرس ضـد األطفـال، مبـا فيهـا أشـكالُ العنـف الـيت حيظرهـا القـانون الـدويل                      
شأن تلك االستراتيجيات والترتيبات أن متكِّن مؤسساِت العدالـة اجلنائيـة مـن تكثيـف وتركيـز                 

 ا ومــنجهودهــا املوجهــة صــوب منــع أعمــال العنــف الــيت يتعــرض هلــا األطفــال والتــصدي هلــ   
مضاعفة مـساعيها الراميـة إىل مالحقـة مـرتكيب جـرائم العنـف ضـد األطفـال وإدانتـهم وإعـادة                      

 .تأهيلهم، مبا يوفر لألطفال محاية فعالة من أعمال العنف

ــة     -٣ ــدابري العملي ــة كمــا تأخــذ االســتراتيجيات والت ــار  النموذجي األطفــال أنَّ بعــني االعتب
عقوبـات، أو ُيتـهمون بـذلك أو َيثبـت علـيهم ذلـك، خاصـة                عى أهنم انتهكوا قـانون ال     الذين ُيدَّ 

وملـا كـان مـن الواجـب إيـالء           .ةاجهون خماطَر عنـٍف مجّـ     من كان منهم مسلوَب احلرية، إمنا يو      
 االســتراتيجيات والتــدابري العمليــة عنايــة خاصــة لوضــع هــؤالء األطفــال الــشديد اهلــشاشة فــإنَّ 

الية نظام العدالة اجلنائيـة مـن حيـث منـع العنـف      ال تقتصر على السعي إىل حتسني فع      النموذجية  
عنـف قـد    أيِّ  املمارس ضد األطفال والتصدي له وإمنا هي تسعى أيضاً إىل محاية األطفـال مـن                

 .ينتج عن احتكاكهم بنظام العدالة

ــة   وتأخــذ  -٤ ــدابري العملي ــة  االســتراتيجيات والت ــرتكيب  أنَّيف احلــسبان النموذجي  بعــض م
 احلاجـة إىل محايـة األطفـال الـضحايا يف           وأنَّفـال هـم أنفـسهم أطفـال؛         أعمال العنف ضد األط   

تلك احلـاالت ال ميكـن أن تنفـي حقـوَق مجيـع األطفـال املعنـيني يف مراعـاة مـصاحلهم الفـضلى                        
 .باعتبارها أمراً ذا أولوية أوىل

: ضــمن ثــالث فئــات عريــضة   النموذجيــة  العمليــة بُريوُتــَصنَّف االســتراتيجياُت والتــدا    -٥
تراتيجيات منع عامة ترمي إىل تناول العنـف ضـد األطفـال كجـزء مـن مبـادرات أوسـع نطاقـاً                      اس
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تكفل محاية األطفال ومنع اجلرميـة؛ واسـتراتيجيات وتـدابري ترمـي إىل حتـسني قـدرة نظـام العدالـة               
اجلنائية على التصدي جلرائم العنف الـيت ُترتكـب يف حـق األطفـال وإىل محايـة األطفـال الـضحايا            

ال؛ واســتراتيجيات وتــدابري ترمــي إىل منــع العنــف املمــاَرس ضــد األطفــال احملــتكني  حنــو فّعــعلــى 
 تـستند إىل املعـارف املعاصـرة وإىل القواعـد     جيِّـدة وُتـسرد ممارسـاٌت     . ي لـه  بنظام العدالة والتـصدّ   

دويل حلقـوق  ؛ ُيقصد هبا أن ُتنفَّـذ وفقـاً للقـانون الـ    ذات الصلةواملعايري واملبادئ الدولية واإلقليمية   
وينبغــي أن تتعهــد الــدول األعــضاء بتنفيــذ تلــك االســتراتيجيات والتــدابري بأقــصى قــدر  .اإلنــسان

  .ذلك تسمح به مواردها املتاحة، بل ويف إطار التعاون الدويل حيثما اقتضت الضرورة
    

    التعاريف    
 :تنطبق التعاريف التالية  -٦

 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، بأنـه      ١ادة ، حسبما جاء يف امل"الطفل"تعبري ُيعرَّف    )أ(  
 كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عـشرة مـا مل يبلـغ سـن الرشـد قبـل ذلـك مبوجـب القـانون املنطبـق                         "

 ؛"عليه

األطفــال دون ســن الثامنــة عــشرة الــذين هــم " األطفــال الــضحايا "يعــين تعــبري  )ب(  
 اكمـة اجملـرم املزعـوم أو   ضحايا للجرمية، بصرف النظر عن دورهـم يف اجلـرم املرتكـب أو يف حم        

 مجاعات اجملرمني املزعومني؛

ــ  )ج(   ــة " تعــبريشري ي  إىل األطفــال الــذين حيتكــون  "األطفــال احملتكــون بنظــام العدال
موقـف آخــر  أيِّ  أو جمـرمني مزعـومني أو يف إطـار     أو شـهوداً بنظـام العدالـة باعتبـارهم ضـحايا    

    أو رعايتهم أو محايتهم؛يتطلب تدخالً قضائياً، فيما خيص مثالً االعتناء هبم

 النـهج الـذي   "حبـس مرهـف  " والتعـبري  "مراع الحتياجات الطفـل " يعين التعبري   )د(  
 يوازن حق الطفل يف احلماية ويأخذ احتياجات الطفل وآراءه الفردية يف احلسبان؛

 بأنـه اهلياكـل والوظـائف والقـدرات الرمسيـة           "نظام محاية الطفـل   "  تعبري ُيعرَّف  )هـ(  
  رمسية اليت متنـع َتَعـرَُّض الطفـل للعنـف وإسـاءة املعاملـة واالسـتغالل واإلمهـال وتتـصدى                    وغري ال 
 التعرض؛ هلذا

ــضمَّ  )و(   ــبرينيت ــة  " تع ــع اجلرمي ــن    " من ــل م ــسعى إىل التقلي ــدابري ت اســتراتيجيات وت
احتماالت حدوث جرائم واحلـد مـن آثارهـا الـضارة الـيت قـد تلحـق بـاألفراد واجملتمـع، مبـا يف                        

 وف من اجلرمية، وذلك بالتدخل للتأثري يف أسباهبا املتعددة؛ذلك اخل
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ــ  )ز(   ــة " التعــبريشري ي ــة اجلنائي  إىل القــوانني واإلجــراءات واجلماعــات  "نظــام العدال
عى املهنية والسلطات واملؤسـسات الـيت تتعامـل مـع الـضحايا والـشهود واألشـخاص الـذين ُيـدَّ                   

  َيثُبت عليهم ذلك؛همون بذلك أوأهنم انتهكوا القانون أو ُيتَّ

الـسجن،    أيَّ شكل من أشـكال االحتجـاز أو        "التجريد من احلرية  " تعبريعين  ي  )ح(  
 إرادتـه، وذلـك     مبـلء أو وضع الشخص يف إطار احتجازي عام أو خاص ال ُيسمح له مبغادرته              

   سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى؛بناء على أمر تصدره أيُّ
عى أهنـم انتـهكوا    عمليـة التعامـل مـع األطفـال الـذين ُيـدَّ            "حويلالت"تعبري  يعين    )ط(  

القانون أو ُيتهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلـك دون اللجـوء إىل اإلجـراءات القـضائية، وذلـك               
 مبوافقة الطفل أو والديه أو األوصياء عليه؛

لـسلوك  زاعات وتنظـيم ا   ـ إىل تـسوية النـ     "نظام العدالة غري الرمسي   " التعبريشري  ي  )ي(  
 مـن املنظومـة القـضائية الـيت          طرف ثالث حمايـد لـيس جـزءاً        ، أو مساعدة يقدمها   ،بقرار يصدره 

تند أسسه اجلوهرية أو اإلجرائيـة أو اهليكليـة إىل القـانون التـشريعي              أو ال تس  /ها القانون و  ؤنشُي
 يف املقام األول؛

يهيــة،  مــن قــوانني، وسياســات، ومبــادئ توج"نظــام قــضاء األحــداث"يتــألف   )ك(  
وقواعد عرفية، ونظم، وجمموعات مهنية، ومؤسسات، وهيئات عالجيـة تتعامـل خصيـصاً مـع               

 همون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلك؛عى أهنم انتهكوا القانون أو ُيتَّاألطفال الذين ُيدَّ

ــ  )ل(   ــة " تعــبريشمل ي ــل القــانونيتني  املــشورة واملــساعدة  "املــساعدة القانوني والتمثي
 نتيجـة لالشـتباه يف ارتكـاهبم       احملتجـزين أو املقبـوض علـيهم أو املـسجونني            القانوين لألشـخاص  

، وللــضحايا والــشهود يف إجــراءات العدالــة  أو اهتــامهم بــذلك أو معاقبتــهم علــى ذلــك جــرائَم
مقابـل مـادي إىل َمـن ال ميلكـون وسـائل ماليـة كافيـة                أيِّ  اجلنائية، وتقـدم هـذه املـساعدة دون         

 أن  "املـساعدة القانونيـة   " عـن ذلـك، ُيقـصد مـن          وفـضالً . الة ذلـك  مىت اقتضت مصلحة العد    أو
تتضمن مفاهيم التثقيف القانوين واحلصول على املعلومات القانونيـة وغـري ذلـك مـن اخلـدمات          

 زاعات وإجراءات العدالة التصاحلية؛ـاليت تقدم لألشخاص من خالل آليات بديلة لتسوية الن

أيَّ برنـامج يـستخدم عمليـات تـصاحلية         " احليةبرنامج عدالـة تـص     "يعين التعبري   )م(  
 ويسعى إىل حتقيق نواتج تصاحلية؛

أيَّ عمليـة يـشارك فيهـا الـضحيةُ واجلـاين، وعنـد             " عمليـة تـصاحلية   "يعين التعبري     )ن(  
 من األفراد أو أعضاء اجملتمع احمللي اآلخرين املتـضررين مـن اجلرميـة، مـشاركةً نـشطة                  اًاالقتضاء أيّ 
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وميكـن أن    .رسِّيَـ  املـسائل الناشـئة عـن اجلرميـة، وذلـك بـصفة عامـة مبـساعدة مـن مُ                   معاً يف تـسوية   
 األحكام؛ تتضمن العمليات التصاحلية منتديات للوساطة واملصاحلة والتشاور وإصدار

فـضي، بأقـصى قـدر ممكـن، إىل تـأمني بقـاء الطفـل                هي بيئـة تُ    "البيئة احلمائية "  )س(  
الذهين والروحي واألخالقي والنفسي واالجتمـاعي، علـى حنـو          ومنوه، مبا يف ذلك منوه البدين و      
 يتوافق مع الكرامة اإلنسانية؛

 االعتـداء كـلَّ أشـكال العنـف أو الـضرر أو           "عـين   ي  أنـه  "العنـف " التعـبري ُيفهم مـن      )ع(  
يف  البدين أو الـذهين واإلمهـال أو املعاملـة املنطويـة علـى إمهـال، وإسـاءة املعاملـة أو االسـتغالل، مبـا                       

  . من اتفاقية حقوق الطفل١٩ من املادة ١، على النحو املسرود يف الفقرة " اجلنسياالعتداءلك ذ
    

    املبادئ التوجيهية    
ــة          -٧ ــدابري العملي ــتراتيجيات والت ــذه االس ــذها ه ــد تنفي ــضاء، عن ــدول األع ــى ال  جيــب عل

 :، أن تكفل ما يليالنموذجية

 قاء والنمو؛ حقوق الطفل األصيلة يف احلياة والبمحايةَ  )أ(  

 حق الطفل يف إعطاء األولوية األوىل ملصاحله الفضلى فيما خيص مجيـع             احتراَم  )ب(  
األمور اليت هتمـه أو تـؤثر فيـه، سـواء كـان الطفـل ضـحية أو مرتكبـاً ألعمـال عنـف، وكـذلك             

 فيما خيص كل تدابري املنع واحلماية؛

نـوع،  أيِّ  ييـز مـن      كل طفل من األطفال من كل أشكال العنف دون مت          محايةَ  )ج(  
  أولغتـهم،  أو جنـسهم،  أو لـوهنم، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي عليـه، أو      

 أو أو اإلثـين أو االجتمـاعي،      أصـلهم القـومي   غـري الـسياسية، أو        السياسية أو  آرائهمدينهم، أو   
  وضع آخر؛أيِّ ثروهتم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو 

عـرب  ستـشار ويف أن يُ الطفـل يف أن ُيبلَّـغ حبقوقـه ويف أن يُ          االحتراَم التام حلـق       )د(  
  عن رأيه حبرية يف كل األمور اليت تؤثر فيه؛

االعتماَد على منظور جنساين يتناول خصيـصاً العنـف اجلنـساين عنـد تـصميم                 )هـ(  
  وتنفيذ مجيع االستراتيجيات والتدابري الرامية إىل منع العنف ضد األطفال والتصدي له؛

 مبــن -جـوَب التــصدي لــشدة هــشاشة أوضــاع فئـات متنوعــة مــن األطفــال   و  )و(  
فيهم األطفال الـذين يعملـون أو يعيـشون يف الـشوارع، واألطفـال املعوقـون، واألطفـال الـذين                    
يعانون من أمراض عقلية، واألطفال املنتمون ألقليات قوميـة، واألطفـال املـشردون، واألطفـال               
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ــليني،   املهـــاجرون، واألطفـــال الالجئـــون أو   ــاء الـــسكان األصـ ــالبو اللجـــوء، واألطفـــال أبنـ طـ
، واألطفال الذين يعـانون مـن مـشاكل         األيدز/البشريةواألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة      

اإلدمــان، واألطفــال الــذين يــسلكون ســلوكاً يكفــل هلــم البقــاء، واألطفــال املعرضــون للعنــف    
يات شـاملة ترمـي إىل منـع العنـف،           كجـزء مـن اسـتراتيج      - ش بسبب هويتـهم اجلنـسية     والتحّر

  ووجوب إعطاء األولوية إلجراءات هذا التصدي؛
  متـسّ   تكون تدابُري محاية األطفال ضحايا العنف تدابَري قهريـةً وأالَّ          وجوَب أالَّ   )ز(  

  .تلك التدابري حقوَق هؤالء األطفال
    

        اجلزء األول    
 منعٍ واسعة النطاق، حظُر استخدامِ العنف ضد األطفال، وتنفيذُ تدابري    

    ومجع املعلومات وتشجيُع إجراء البحوث
جيـب أن تبــدأ محايـةُ الطفــل بـإجراءات تكفــل منـع العنــف منعـاً اســتباقياً وحبظـر مجيــع         -٨

ويتعني على الدول األعـضاء أن تتخـذ مـا يلـزم مـن تـدابري حتظـر                  . أشكال العنف حظراً صرحياً   
  .د األطفالحظراً فعاالً كل أشكال العنف املماَرس ض

    
     احلظر القانوين لكل أشكال العنف ضد األطفالضمان  - أوالً  

 بأمهية وجود إطار قانوين سديد حيظـر العنـَف ضـد            إقراراً منها ُتَحثُّ الدولُ األعضاء،      -٩
األطفــال ويعطــي الــسلطاِت صــالحيةَ التــصدي علــى النحــو املالئــم حلــوادث العنــف، علــى أن  

  :تكفل ما يلي
نينها شاملةً وفعالةً من حيث القـضاء علـى كـل أشـكال العنـف ضـد          كونَ قوا   )أ(  

األطفال، وحذَف األحكام اليت تربر ممارسة العنف ضد األطفال أو تسمح به أو تتغاضـى عنـه                 
  أو اليت قد تزيد من احتماالت ممارسة العنف ضد األطفال؛

  حظَر كل أشكال العنف ضد األطفال؛  )ب(  
ة علـى األطفـال يف املـدارس والتجمعـات األخـرى،            حظَر توقيع عقوبات بدني     )ج(  

  .وإزالةَ تلك العقوبات
أعداداً ال حصر هلا من البنات والبنني يقعـون ضـحايا ملمارسـات ضـارة يتـسم                 أنَّ  ومبا    -١٠

  علـى الـزواج، وإخـضاعهنَّ      مبـا يف ذلـك ختـان البنـات، وإجبـارهنَّ           -الكثري منها بطابع العنـف    
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ــ أثــدائهّنيِّس وكَــهينــة يف ليلــة الُعــرلطقــوس ُم  مبــواد ، واالعتــداء علــيهنَّنني علــيهنَّ، وإيثــار الَب
ــة، وَر ــهنَّمجهــنَّكاوي ــامِ  ، وقتل ــشرف، وإطع ــاً عــن ال ــضِ هنَّ دفاع ــاإلكراه، وتعري  ألعمــال نَّهِ ب

  : ُتَحثُّ الدولُ األعضاء على ما يلي-الشعوذة 
ضارة الـيت يتعـرض     أن حتظر حظراً قانونياً واضحاً وشامالً كـل املمارسـات الـ             )أ(  

هلا األطفال، مع إدراج أحكام تفصيلية داعمـة يف تـشريعات ذات صـلة تكفـل للبنـات والبـنني                    
  محاية فعالة من تلك املمارسات وتوفر وسائل االنتصاف وتناهض اإلفالت من العقاب؛

أن تزيــل مــن مجيــع التــشريعات الوطنيــة أيَّ أحكــام قانونيــة تــسوِّغ ممارســات   )ب(  
 عــزى إىل الثقافــة أو التقاليــد أوفــال أو تــسمح باملوافقــة عليهــا، وذلــك ألســباب تُ ضــارة باألط

  الشرف أو الدين؛
 يؤدي اللجوء إىل نظم العدالة غـري الرمسيـة إىل النيـل مـن حقـوق      أن تكفل أالَّ   )ج(  

أنَّ األطفــال أو إىل منــع األطفــال الــضحايا مــن الوصــول إىل نظــام العدالــة الرمســي، وأن تقــرر   
  . على ما عداهاري الدولية حلقوق اإلنسان الغلبةَيللمعا
ذي تتسم به أشـكال عديـدة مـن    وينبغي للدول األعضاء، إقراراً منها بالطابع اخلطري ال    -١١

ــف ــستعرض       العن ــسلوكية، أن ت ــاط ال ــال، وباحلاجــة إىل جتــرمي تلــك األمن  املمــارس ضــد األطف
  :ه التامة لألفعال التاليةوحتدِّث قانوهنا اجلنائي مبا يكفل، كحد أدىن، تغطيَت

ــد           )أ(   ــى حتدي ــع احلــرص عل ــه، م ــل دون موافقت ــع طف ــسية م ــشطة جن ــة أن   ممارس
أيِّ مالئم ال ميكن للطفـل دونـه أن يوافـق موافقـة قانونيـة علـى                 " عْمر موافقة "أو  " محاية عْمر"

  جنسي؛ نشاط
  أوممارســة أنــشطة جنــسية مــع طفــل باســتخدام القــسر أو القــوة أو التهديــد،    )ب(  

خبيانة الشخص املعين للثقـة املـؤمتن عليهـا، أو باسـتغالل سـلطة أو نفـوذ ميلكهـا هـذا الـشخص                 
على الطفل، مبا يف ذلك حني يكون هـذا الـشخص أحـد أفـراد األسـرة، أو باسـتغالل هـشاشة                      

  أوضاع الطفل الشديدة خاصة بسبب معاناته من عجز عقلي أو بدين أو بسبب ارهتانه؛
نسي ضد الطفل، مبا يف ذلك االعتـداء اجلنـسي واالسـتغالل            ارتكاب عنف ج    )ج(  

ــة مبــا فيهــا       اجلنــسي والتحــرش اجلنــسي مــن خــالل اســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات احلديث
  اإلنترنت أو عن طريق االستعانة بتلك التكنولوجيات؛

  شكل كان؛أيِّ غرض كان وبيِّ  األطفال أو االجتار هبم ألبيَع  )د(  
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وسـيلة كانـت، بغـرض اسـتغالل الطفـل          أيِّ  دمي أو قبول طفـل، بـ       أو تق  عرَض  )هـ(  
جنسياً أو بغرض نقل أعـضاء مـن جـسم الطفـل حبثـاً عـن جـين أربـاح، أو مـن أجـل اسـتخدام               

  خرة؛الطفل يف أعمال ُس
 طفل من أجـل مزاولـة البغـاء أو اسـتالمه أو جلبـه أو تقدميـه مـن أجـل                      عرَض  )و(  

  هذا الغرض؛
ة ختص الطفل أو توزيـع تلـك املـواد أو نـشرها أو اسـتريادها                 مواد إباحي  إنتاَج  )ز(  

  أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازهتا؛
ــةَ  )ح(   ــتعباد الَ  العبوديـ ــا، واسـ ــشبيهة هبـ ــات الـ ــِد أو املمارسـ ــترقاق، مـ ينني، واالسـ

خرة، مبا يف ذلك جتنيـد األطفـال علـى حنـو إجبـاري أو قـسري مـن أجـل اسـتخدامهم يف                        والسُّ
  ت املسلحة؛زاعا الن

  .ارتكاب عنف جنساين ضد الطفل، وخاصة قتل البنات ألسباب جنسانية  )ط(  
    

    تنفيذ برامج منعٍ شاملة  - ثانياً  
جيــب وضــع تــدابري عامــة وأخــرى ختــص ســياقات بعينــها مــن أجــل منــع العنــف ضــد     -١٢

تند ويـتعني وضـع تـدابري منـع، تـس         . األطفال والتصدي لسبل التساهل العديدة مـع هـذا العنـف          
إىل فهم أكـرب للعوامـل الـيت تفـتح البـاب أمـام ممارسـة العنـف ضـد األطفـال وتتـصدى ملخـاطر                      
العنــف الــيت تتهــدد األطفــال، حبيــث تنــدرج تلــك التــدابري ضــمن اســتراتيجية شــاملة ترمــي إىل  

وينبغي أن تتعاون هيئات العدالة اجلنائيـة مـع اهليئـات املعنيـة             . القضاء على العنف ضد األطفال    
ية الطفل وبتوفري ما حيتاجه من رعاية اجتماعية وخدمات صحية وتعليميـة ومـع منظمـات         حبما

اجملتمع املدين من أجـل اسـتحداث بـرامج فعالـة تكفـل منـع العنـف؛ وذلـك كجـزء مـن بـرامج               
  .ومبادرات أوسع نطاقاً ترمي إىل منع اجلرمية بغية إرساء بيئة محائية لألطفال

ــ  -١٣ إيــذاء األطفــال مــن خــالل كــل الوســائل املتاحــة يــأيت يف   منــع أنَّ وجيــب االعتــراف ب
  : الدول األعضاء على ما يليصدارة أولويات منع اجلرمية؛ لذا ُتحثُّ

تقويـــة مـــا لـــديها مـــن نظـــم محايـــة لألطفـــال، واملـــساعدة علـــى إرســـاء بيئـــة   )أ(  
  لألطفال؛ محائية

التقبُّـل الثقـايف    اعتماد تدابري تكفل منع العنف داخـل األسـرة، وتنـاول مـسألة                )ب(  
  مارسات الضارة؛مي للللعنف ضد األطفال أو التسامح الثقايف مع هذا العنف، والتصّد
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تــشجيع ودعــم اســتحداث وتنفيــذ خطــط شــاملة، علــى مجيــع املــستويات           )ج(  
احلكومية، ترمي إىل منع العنف ضـد األطفـال جبميـع أشـكاله، حبيـث تـستند تلـك اخلطـط إىل                      

  :يليحتليل متعمق وتتضمن ما 
  حصراً للسياسات والربامج القائمة؛  ‘١‘ 

ــس    ‘٢‘    ــسؤوليات املؤسـ ــاً ملـ ــداً دقيقـ ــصلة  حتديـ ــوظفني ذوي الـ ــات واملـ ات واهليئـ
  املشاركني يف تدابري املنع؛

آليات تكفل التنسيق املالئم لتدابري املنع اليت تنفذها اهليئات احلكوميـة وتلـك               ‘٣‘   
  اليت تنفذها اهليئات غري احلكومية؛

سياسات وبرامج قائمـة علـى األدلـة ختـضع للرصـد املـستمر والتقيـيم الـدقيق                    ‘٤‘   
  أثناء تنفيذها؛

طرائــق تكفــل، علــى حنــو فعــال، حتديــد خمــاطر العنــف الــيت تتهــدد األطفــال      ‘٥‘   
  والتخفيف من آثارها واحلد منها؛

  توعية الناس وإشراك اجملتمعات احمللية يف سياسات وبرامج املنع؛  ‘٦‘   
 تعاوناً وثيقـاً فيمـا بـني خمتلـف التخصـصات، مـع إشـراك مجيـع اهليئـات ذات                   ‘٧‘   

الصلة ودوائر اجملتمـع املـدين والقـادة احمللـيني والزعمـاء الـدينيني وغريهـم مـن                  
  أصحاب املصلحة؛

إشــراك األطفــال وأســرهم يف الــسياسات والــربامج املتعلقــة مبنــع األنــشطة          ‘٨‘   
  اإلجرامية ومنع اإليذاء؛

ســتبانة املخــاطر احملــددة الــيت تواجههــا فئــات معينــة مــن األطفــال ويواجههــا   ا  )د( 
األطفال بوجه عام يف خمتلف السياقات، واعتماد تدابري استباقية من أجل تقليص املخـاطر الـيت                

  قد يتعرض هلا األطفال فرادى أو مجاعات؛
تـاجون إىل   اختاذ ما يلزم من إجراءات مـن أجـل دعـم ومحايـة األطفـال الـذين حي                   )هـ( 

واألطفال املعـوقني، واألطفـال      محاية خاصة، مثل األطفال الذين يعملون أو يعيشون يف الشوارع،         
الــذين يعــانون مــن أمــراض عقليــة، واألطفــال املنــتمني ألقليــات قوميــة، واألطفــال املــشردين،           

ن واألطفـــال املهـــاجرين، واألطفـــال الالجـــئني أو طـــاليب حـــق اللجـــوء، واألطفـــال أبنـــاء الـــسكا 
، واألطفـال الـذين يعـانون مـن         األيـدز /البـشرية األصليني، واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة       
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مشاكل اإلدمان، واألطفال الذين يسلكون سلوكاً يكفل هلم البقـاء، واألطفـال املعرضـني للعنـف                 
  والتحرش بسبب هويتهم اجلنسية، وغريهم من فئات األطفال املعرضني للمخاطر؛

ــة،    االستر  )و(  ــع اجلرمي ــة ملن ــادئ التوجيهي ــاد باملب ــادي يف وضــع  )١(ش  وأداء دور قي
ر مؤســسية تكفــل تنفيــذَ تلــك  طُــاســتراتيجيات فعالــة بــشأن منــع اجلرميــة ويف إنــشاء وصــون أُ  

  .االستراتيجيات واستعراَضها
  :وجيب التصدي ملخاطر العنف املماَرس ضد األطفال بواسطة ما يلي  -١٤

ــدين و    )أ(  ــف الب ــع العن ــال      من ــالٌ ضــد أطف ــه أطف ــذي ميارس ــسي ال ــسي واجلن النف
  آخرين، عن طريق البلطجة يف أحيان كثرية؛

منع العنف الذي متارسه أحيانـاً جمموعـاٌت مـن األطفـال، مبـا يف ذلـك العنـف                     )ب( 
  الذي ترتكبه عصاباُت صغارِ السن؛

  منع قيام عصابات صغار السن بتجنيد األطفال واستخدامهم وإيذائهم؛  )ج( 
ــات بأعــضاء        )د(  ــربطهم عالق ــذين ت ــات، ال ــال، خاصــة البن ــة األطف ــد ومحاي حتدي

  العصابات والذين يكونون ُعرضة لالستغالل اجلنسي؛
تشجيع هيئات إنفاذ القانون علـى اسـتخدام املعلومـات املـستمدة مـن أجهـزة                  )هـ( 

أنـشطة إنفـاذ    استخبارية متعـددة يف حتديـد املخـاطر احملليـة علـى حنـو اسـتباقي، ومـن مث توجيـه                      
  .القانون وإحباط األعمال اإلجرامية

دة مــن أجــل التــصدي ملخــاطر العنــف املرتبطــة باالجتــار  وينبغــي اختــاذ تــدابري منــع حمــدَّ  -١٥
باألطفال وشىت أشكال االستغالل اليت تلجأ إليها اجلماعات اإلجرامية، ومن بني تلك التـدابري              

  :ما يرمي إىل ما يلي
 ت اإلجراميــة أو اإلرهابيــة بتجنيــد األطفــال واســتخدامهم منــع قيــام التنظيمــا  )أ( 
  وإيذائهم؛
منــع بيــع األطفــال، واالجتــار باألطفــال، وبغــاء األطفــال، واملــواد اإلباحيــة           )ب( 
  باألطفال؛ اخلاصة

منــع إنتــاج وحيــازة ونــشر صــور وكــلِّ مــا عــداها مــن مــواد تــصف أو متجــد    )ج( 
بــها األطفــال أو الــيت ُترتكــب ضــد األطفــال، أعمــال العنــف، خاصــة أعمــال العنــف الــيت يرتك

                                                         
 .٢٠٠٢/١٣ي قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعمرفق  )1(  
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وتؤثر سلباً يف منـو األطفـال العقلـي والوجـداين، ال سـيما مـن خـالل تكنولوجيـات املعلومـات                      
  .كاإلنترنت مثالً

 الـدول األعـضاء علـى       ُتَحـثُّ لـذا   . ويلزم شن محالت واسعة لتثقيف النـاس وتوعيتـهم          -١٦
ــة      ــع املؤســسات التعليمي ــاون م ــوم، بالتع ــة     أن تق ــة والرابطــات املهني ــري احلكومي ــات غ واملنظم

  :ووسائل اإلعالم، مبا يلي
تنفيذ ودعم مبـادرات فعالـة ترمـي إىل توعيـة النـاس وتثقـيفهم علـى حنـو مينـع                       )أ( 

العنف ضد األطفال من خالل تعزيز احترام حقوقهم وتثقيف األسـر واجملتمعـات احملليـة بـشأن                 
  ما يترتب على العنف من آثار ضارة؛

إذكاء الوعي بشأن كيفية منع العنف ضد األطفال والتـصدي لـه يف صـفوف                 )ب( 
األشــخاص الــذين يتــصلون اتــصاالً منتظمــاً باألطفــال يف جمــال العدالــة، ويف القطاعــات املعنيــة   
ــه، ويف اجملــاالت        ــة ل ــصحية والتعليمي ــوفري اخلــدمات ال ــة وت ــه االجتماعي ــل ورعايت ــة الطف حبماي

  ية والثقافية والترفيهية؛املتعلقة باألنشطة الرياض
تشجيع ودعم التعاون فيما بـني اهليئـات علـى تنفيـذ أنـشطة وبـرامج مناهـضة                    )ج( 

للعنف، وختطيط وشن محالت إعالمية عامة، وتدريب املهنيني واملتطوعني، ومجع بيانـات عـن              
يم ات املنفــذة وتقيــيتــواتر أعمــال العنــف املرتكبــة ضــد األطفــال، ورصــد الــربامج واالســتراتيج

  ؛يِّدةمدى فعاليتها، وتبادل املعلومات بشأن املمارسات اجل
تشجيع القطاع اخلاص، ال سيما قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،               )د( 

وقطاعــات الــسياحة واألســفار واملــصارف واملاليــة، ودوائــر اجملتمــع املــدين، علــى املــشاركة يف   
ة استخدامهم، وإشراك وسـائل اإلعـالم يف   وضع وتنفيذ سياسات متنع استغالل األطفال وإساء   

املساعدة على ضمان دعم اجملتمعات احمللية بوجـه عـام للجهـود املبذولـة مـن أجـل منـع العنـف                  
ضد األطفال والتصدي له، وتعزيز إدخال تغيريات على األعراف االجتماعية اليت تتـساهل مـع        

  ذلك العنف؛
ة والقـادة احمللـيني والزعمـاء الـدينيني         إشراك األطفال واألسر واجملتمعـات احملليـ        )هـ( 

يف مناقشة ما للعنف ضد األطفال من عواقب وآثـار سـيئة ويف مناقـشة سـبل منـع هـذا العنـف                       
  والكف عن املمارسات الضارة؛

التصدي للمواقف اليت تتغاضى عن العنف ضد األطفال أو الـيت تقننـه، مبـا يف                  )و( 
  .سات الضارة وقبوهلا أو قبول العنفذلك التساهل مع العقوبات اجلسدية واملمار
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ومن أجل التصدي هلشاشة أوضاع األطفال املشردين واألطفـال املهـاجرين واألطفـال           -١٧
 ُتَحــثُّالالجــئني أو طــاليب اللجــوء ومــا يتهــدد كــل هــؤالء األطفــال مــن خمــاطر عنــف حمــددة،  

  :الدول األعضاء على ما يلي
ــن احلــصول      )أ(  ــال م ــؤالء األطف ــادات   ضــمان متكــني ه ــساعدات وإرش ــى م  عل

ومشورة مستقلة، واحلرص الدائم على إيداعهم يف أماكن مالئمة ومعاملتهم علـى حنـو يتوافـق                
متاماً مع مصاحلهم الفضلى، وفصلهم عـن البـالغني مـىت كـان هـذا الفـصل ضـرورياً حلمايتـهم،                     

ــرين، وتعــيني ممثــل       ــاملهرِّبني واملتجِّ ــربطهم ب ــة ت ــا عــساه يوجــد مــن عالق ــور  وقطــع م ــانوين ف ق
  اكتشاف السلطات وجود طفل مشرد؛

إجراء حتليالت منتظمة لطبيعة التهديدات اليت تواجه هؤالء األطفـال، وتقيـيم              )ب( 
  .ما حيتاجونه من مساعدة ومحاية

    
    تعزيز البحوث ومجع البيانات وحتليلها ونشرها  - ثالثاً  

تحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة  الــدول األعــضاء، ومعاهــد شــبكة برنــامج األمــم املُتَحــثُّ  -١٨
ــة األخــرى ومعاهــد        ــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــة األم ــة يف منظوم ــات املعني ــة والكيان اجلنائي

  :البحوث واملنظمات غري احلكومية والرابطات املهنية ذات الصلة، على ما يلي
إنــشاء وتقويــة آليــات تكفــل، علــى حنــو منــهجي ومنــسق، مجــع بيانــات عــن     )أ( 

  األطفال، مبا يف ذلك العنف ضد األطفال احملتكني بنظام العدالة اجلنائية؛العنف ضد 
رصــد ونــشر تقــارير ســنوية عــن حــاالت العنــف ضــد األطفــال الــيت ُتبلَّــغ هبــا    )ب( 

الشرطة وغريها من هيئات العدالة اجلنائية، مبـا يف ذلـك عـدد تلـك احلـاالت، ومعـدالت إلقـاء                     
قـاهلم وإطـالق سـراحهم، ومقاضـاة اجملـرمني املزعـومني            القبض على مرتكيب هذا العنـف أو اعت       

والفصل يف قضاياهم، ومعدالت حاالت العنف املرتكبة ضد األطفال؛ وينبغـي االسـتعانة عنـد               
وينبغـي أن تـصنِّف تلـك التقـاريُر         . القيام بذلك بالبيانات املستمدة من االستقصاءات السكانية      

من، مـثالً، معلومـات عـن عْمـر اجملـرم املزعـوم             البيانات حسب نوع العنف املماَرس؛ وأن تتـض       
  وجنسه وعالقته بالضحية؛

اســتحداث استقــصاءات ومنــهجيات ســكانية ترمــي إىل مجــع بيانــات عــن          )ج( 
األطفال، مبا يف ذلك استقصاءات بشأن اجلرمية واإليذاء، مبا يتيح تقييم طبيعـة العنـف املمـارس         

  ضد األطفال ومداه؛
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تتعلق بأداء نظام العدالـة فيمـا خيـص منـع العنـف ضـد               وضع وتنفيذ مؤشرات      )د( 
  األطفال والتصدي له؛

وضع ورصد مؤشرات تتعلق مبعدالت العنف املمارس ضد األطفـال احملـتكني              )هـ( 
  بنظام العدالة؛

ــة   )و(  ــيم فعالي ــة مــن حيــث وفائــ   تقي ــاءة نظــام العدال ــال   وكف ه باحتياجــات األطف
ــة مــع األطفــال ضــحايا العنــف    ضــحايا العنــف، علــى حنــو يــشمل طريقــة تعا    مــل نظــام العدال

واستخدام هذا النظام لشىت أمنـاط التـدخل ومقـدار تعاونـه مـع اهليئـات األخـرى املـسؤولة عـن              
 علــى تقيــيم تــأثري التــشريعات والقواعــد واإلجــراءات الراهنــة املتعلقــة   محايــة األطفــال، عــالوةً 
  بالعنف ضد األطفال؛

املفتشني املـستقلني ألمـاكن االحتجـاز، ومـدى         مجع وحتليل ونشر بيانات عن        )ز( 
قدرة األطفال احملتجزين على استخدام آليات الشكاوى، والنتائج الـيت تنتـهي إليهـا الـشكاوى                

  والتحقيقات؛
اســتخدام الدراســات البحثيــة والبيانــات اجملمعــة مــن أجــل إثــراء عمليــة وضــع   )ح( 

  لقة مبمارسات منع العنف الناجحة؛السياسات واملمارسات، وتبادل ونشر املعلومات املتع
ــشجيع إجــراء   )ط(  ــايل     ت ــدعم امل ــوفري ال ــال وت ــشأن العنــف ضــد األطف    البحــوث ب

  .البحوث لتلك
    

    اجلزء الثاين    
تعزيز قدرة نظام العدالة اجلنائية على التصدي للعنف ضد األطفال     

      ومحاية األطفال الضحايا
    الةإنشاء آليات كشف وإبالغ فّع  - رابعاً  

نظراً للحاجة اجلوهرية إىل الكشف عن أعمال العنـف ضـد األطفـال واإلبـالغ عنـها،                   -١٩
  : الدول األعضاء على ما يليُتَحثُّ

 اختاذ تدابري ترمي إىل حتديد عوامل املخاطر اليت هتدد جمموعـات معينـة       ضمان  )أ( 
يف أقـرب  من األطفال، وحتديـد العالمـات الدالـة علـى وجـود عنـف فعلـي مـن أجـل اإلسـراع                       

  ل مناسبة؛وقت ممكن ببدء عملية تدّخ
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 أن يكــون املهنيــون العــاملون يف نظــام العدالــة اجلنائيــة الــذين حيتكــون  ضــمان  )ب( 
باألطفال احتكاكاً روتينياً أثنـاء عملـهم علـى درايـة بعوامـل املخـاطر وباملؤشـرات الدالـة علـى                     

ة تفـسري تلـك املؤشـرات، وأن        شىت أشكال العنف، وأن يكونوا قد تلقوا إرشادات بشأن كيفي         
يتوافر لديهم ما يلزم من معرفة واستعداد وقـدرة علـى اختـاذ اإلجـراءات املناسـبة، مبـا يف ذلـك                      

  توفري محاية فورية؛
إلزام املهنيني الذين حيتكـون باألطفـال احتكاكـاً روتينيـاً أثنـاء عملـهم، إلزامـاً                   )ج( 

هم يف وقوع طفل ضـحيةً للعنـف أو يف احتمـال          قانونياً، بإخطار السلطات املالئمة عند اشتباه     
  وقوعه ضحيةً للعنف؛

ــة     ضــمان  )د(  ــة مراعي  وجــود إجــراءات وآليــات شــكوى وإبــالغ وإرشــاد مأمون
الحتياجات الطفل وللمتطلبات اجلنسانية ينشئها القانون وتكون متوافقة مع الصكوك الدوليـة            

لوهم أو طـرف ثالـث دون خـوف مـن           حلقوق اإلنسان وميكن أن يصل إليها كلُّ األطفال وممث        
  االنتقام منهم ودون متييز؛

 محايــة األفــراد الــذين يبلِّغــون عــن حــوادث عنــف ُيــزعم ارتكاهبــا ضــد ضــمان  )هـ( 
  األطفال من مجيع أشكال االنتقام؛

إلــزام مقـــدمي خـــدمات اإلنترنـــت وشــركات اهلواتـــف احملمولـــة وحمركـــات     )و( 
حالة مـواد إباحيـة ختـص    أيِّ اً قانونياً، بإبالغ الشرطة بالبحث ومقاهي اإلنترنت وغريها، إلزام    

األطفــال ومنــع الوصــول إىل املواقــع اإللكترونيــة اإلباحيــة ومــسك ســجالت خاصــة هبــا وفقــاً    
للقانون، واحتفاظ تلك اجلهـات هبـذه املـواد كأدلـة يف خوادمهـا لفتـرة زمنيـة حيـددها القـانون                      

  .ألغراض التحقيق واملقاضاة
    

    فري محاية فعالة لألطفال ضحايا العنفتو  - خامساً  
 ُتَحـثُّ بغية توفري محاية فعالة لألطفال ضحايا العنف من خالل عملية العدالة اجلنائيـة،         -٢٠

  :الدول األعضاء على اختاذ التدابري املالئمة
 أن حتدد القوانني حتديـداً واضـحاً أدوار ومـسؤوليات اإلدارات            ضمانمن أجل     )أ( 

األخـــرى   بـــشأن اإلجــراءات الـــيت تتخــذها املؤســسات واألجهـــزة واملرافــق    احلكوميــة ومعــايري  
  ومحايتهم؛ املسؤولة عن الكشف عن حاالت العنف ضد األطفال وعن رعاية األطفال

 أن تتـوافر لـدى الـشرطة وغريهـا مـن هيئـات إنفـاذ القـانون،                  ضمانمن أجل     )ب( 
لـصالحيات الوافيـة الـيت تـسمح هلـا      إىل جانب اإلذن القضائي إذا اقتضى القـانون استـصداره، ا     



 

16V.14-88928 
 

UNODC/CCPCJ/EG.7/2014/2  

بدخول املباين وإلقاء القبض على األشخاص املتورطني يف ممارسة العنف ضد األطفـال وباختـاذ              
  تدابري فورية تضمن سالمة األطفال؛

 أن يتـصدى رجـال الـشرطة وأعـضاء النيابـة العامـة والقـضاة                ضـمان من أجل     )ج( 
ــيني العــاملني يف جمــال العد   ــور    وغريهــم مــن املهن ــة حلــوادث العنــف ضــد األطفــال ف ــة اجلنائي ال

  وقوعها، وأن تدار القضايا ذات الصلة بتلك احلوادث على حنو سريع وفعال؛
 وضع وتنفيـذ بروتوكـوالت فيمـا بـني األجهـزة املعنيـة بـشأن             ضمانمن أجل     )د( 

التعامل حبـس مرهـف مـع األطفـال ضـحايا العنـف الـذين تظـل سـالمتهم اجلـسدية أو النفـسية                        
عرضة ملخاطر شديدة على حنو يتطلب اإلسراع فوراً بانتشاهلم مـن الـسياق املفعـم باملخـاطر،                 م
 توفري محاية ورعايـة مـؤقتتني هلـؤالء األطفـال يف مكـان آمـن مالئـم حلـني االنتـهاء مـن                        ضمانو

  حتديد مصاحل الطفل الفضلى حتديداً كامالً؛
املختـصة األخـرى    هـات    أن تكون لـدى الـشرطة واحملـاكم واجل         ضمانمن أجل     )هـ( 
 القانونية إلصدار وإنفاذ أوامر احلماية والتقييد أو املنـع يف حـاالت العنـف ضـد األطفـال،        السلطةَ

مبــا يف ذلــك إخــراج اجلــاين مــن مــسكن الــضحية ومنعــه مــن مواصــلة االتــصال هبــا وبغريهــا مــن   
ــة خمالفــ     ة تلــك األطــراف املتــضررة داخــل املــسكن وخارجــه، وكــذلك فــرض عقوبــات يف حال

  جنائية؛ على البدء يف رفع دعوى يتوقف اختاذ تلك التدابري الوقائية وينبغي أالَّ. األوامر
ــة     ضــمانمــن أجــل    )و(  ــة باحلماي ــضائية املتعلق ــر الق ــسجيل لألوام ــشاء نظــام ت  إن

والتقييد أو املنع، عندما جييز القانون الوطين إصدار مثل هذه األوامـر، حبيـث يـتمكن العـاملون                
  ة الشرطة والعدالة اجلنائية من سرعة الوقوف على مدى إنفاذ تلك األوامر؛يف أجهز
تـسوية توفيقيـة أو غـري رمسيـة للقـضايا الـيت             أيِّ   عـدم إجـراء      ضـمان من أجـل      )ز( 

عنـدما ختـدم تلـك التـسوية مـصاحل الطفـل         إالَّ  تنطوي على جرائم عنيفة مرتكبـة ضـد األطفـال           
وازين القوى وَضعف الطفل أو أسـرته عنـد املوافقـة علـى            اختالل يف م  أيِّ  الفضلى، مع مراعاة    

  خماطر الحقة قد هتدد الطفل أو أطفاالً آخرين؛يِّ التسوية وإيالء االعتبار الواجب أل
 حصول األطفال ضحايا العنف على تعويـضات بغيـة إنـصافهم            ضمانمن أجل     )ح( 

 أن تكــون ضــمان ومــن أجــل وإعــادة دجمهــم يف اجملتمــع ومتكينــهم مــن الَتعــايف علــى حنــو كامــل،
ضــد  إجــراءات احلــصول علــى تعويــضات وأداء تلــك التعويــضات، مبــا يف ذلــك مــا ُيتخــذ منــها   

  .الدولة إذا اقتضت الضرورة، معلنة على املأل ويسهل االطالع عليها وتراعي احتياجات الطفل
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تتطلــب مــشاركة فعاليــة املقاضــاة كــثرياً مــا  أنَّ  بــإقــراراً منــها الــدول األعــضاء، ُتَحــثُّو  -٢١
األطفال ضحايا العنف يف عملية العدالة اجلنائيـة، وبأنـه ميكـن يف بعـض الواليـات القـضائية إلـزام                     

هـؤالء األطفـال يكونـون يف وضـع     أنَّ األطفال باإلدالء بشهادهتم أو إكراههم على اإلدالء هبا وبـ   
 قـد يترتـب علـى    هش وحباجة إىل احلماية واملساعدة والـدعم علـى حنـو خـاص للحيلولـة دون مـا          

  :يلي ما مشاركتهم يف عملية العدالة اجلنائية من املزيد من املعاناة والصدمات النفسية، على
 توافر خـدمات رعايـة ومحايـة بدنيـة وذهنيـة وصـحية خاصـة لألطفـال                  ضمان  )أ( 

تأخــذ يف اعتبارهــا املتطلبــات اجلنــسانية وتالئــم عمــر الطفــل ضــحية العنــف ومــستوى نــضجه   
ــه  ــاة والــصدمات النفــسية     واحتياجات ــة دون تعريــضه ملزيــد مــن املعان ــدة مــن أجــل احليلول الفري

  وتعزيز َتعافيه اجلسدي والنفسي وإعادة إدماجه يف اجملتمع؛
 حصول األطفال الذين تعرضوا العتداء جنسي، خاصـة البنـات الـاليت             ضمان  )ب( 

 أو غـريه مـن      األيـدز /ةالبـشري أصبحن حوامل أو األطفال الـذين أصـيبوا بفـريوس نقـص املناعـة               
األمراض املنقولة جنسياً نتيجة هلذا االعتداء، على ما يلزم من نصح وإرشاد طبيني ومن رعايـة                

  ومساندة جسديتني وذهنيتني وصحيتني؛
 حــصول األطفــال الــضحايا علــى مــساعدة مــن مــوظفي الــدعم تبــدأ    ضــمان  )ج( 

  إىل تلك اخلدمات؛اعتباراً من التقرير األويل وتستمر حلني انتفاء احلاجة 
 قيام املهنيني املسؤولني عن مـساعدة األطفـال الـضحايا ببـذل قـصارى               ضمان  )د( 

ــدُّد           ــدخل وَتَعـ ــات التـ ــراط يف عمليـ ــاً لإلفـ ــدعم جتنبـ ــشطة الـ ــسيق أنـ ــل تنـ ــن أجـ ــدهم مـ   جهـ
  .الشخصية املقابالت

    
     فعالية التحقيقات واملقاضاة يف حوادث العنف ضد األطفالضمان  - سادساً  

ىت تكون التحقيقات واملقاضاة يف حوادث العنف ضـد األطفـال فعالـةً وقـادرة علـى         ح  -٢٢
 الدول األعـضاء، يف إطـار نظمهـا القانونيـة الوطنيـة ومـع مراعـاة                 ُتَحثُّتقدمي مرتكبيها للعدالة    

  :كل الصكوك الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، على ما يلي
ــدء    ضــمان  )أ(  التحقيقــات وإجــراءات املقاضــاة    حتميــل املــسؤولية األوىل عــن ب

للشرطة والنيابة العامة وغريمها من السلطات املختـصة حبيـث ال يتطلـب بـدء تلـك التحقيقـات                   
  واإلجراءات قيام الطفل ضحية العنف أو أحد والديه أو الوصي عليه بتقدمي شكوى رمسية؛
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قــة اعتمــاد وتنفيــذ سياســات وبــرامج ُيــسترشد هبــا يف كــل القــرارات املتعل         )ب( 
ــال، و     ــرتكيب جــرائم العنــف ضــد األطف ــصاف   ضــمانمبقاضــاة م ــرارات باإلن ــسام تلــك الق  ات

  زاهة والفعالية؛ والن
 تنفيذ ما ينطبق مـن قـوانني وسياسـات وإجـراءات وبـرامج وممارسـات          ضمان  )ج( 

تتعلق بالعنف ضد األطفال تنفيذاً متسقاً وفعاالً مـن جانـب نظـام العدالـة اجلنائيـة، ودعـم هـذا               
  فيذ مبا يلزم من لوائح؛التن

 اعتماد وتنفيـذ إجـراءات حتقيـق مراعيـة الحتياجـات الطفـل علـى حنـو                  ضمان  )د( 
يضمن التعرف السليم على حاالت العنف ضد األطفال ويساعد على تقدمي أدلـة تـستند إليهـا                 

  اإلجراءات اإلدارية واملدنية واجلنائية؛
ة بشأن التحقيقات وعمليـات مجـع        مناسب دٍَّصوضع وتنفيذ سياسات وتدابري تَ      )هـ( 

األدلة، خاصة العينات اجلسدية، تأخذ يف اعتبارها ما لألطفال ضـحايا العنـف مـن احتياجـات                 
ووجهات نظر فريدة، وحتترم كرامتهم وسالمتهم وُتقلِّـل قـدر اإلمكـان مـن عمليـات التـدخل                  

  يف حياهتم، وتتقيد يف الوقت ذاته مبعايري مجع األدلة؛
يتــوافر لــدى القــائمني علــى التحقيــق يف حــوادث العنــف املزعــوم     أن ضــمان  )و( 

ارتكاهبــا ضــد األطفــال مــا يلــزم مــن واجبــات وصــالحيات وســلطات للحــصول علــى مجيــع     
املعلومات الضرورية للتحقيق، وفقـاً لإلجـراءات اجلنائيـة املنـصوص عليهـا يف القـانون الـوطين،                  

  قنية لكي يكون التحقيق ناجعاً؛وأن يتوافر لديهم كل ما يلزم من موارد مالية وت
 احلــرص العظـيم علــى جتنــب تعـريض الطفــل ضــحية العنـف ملزيــد مــن    ضـمان   )ز( 

األذى من خالل إجـراءات التحقيـق، علـى حنـو يـشمل دعـوة الطفـل إىل إبـداء آرائـه ومراعـاة                        
تلــك اآلراء علــى النحــو الواجــب واتبــاع ممارســات تراعــي احتياجــات الطفــل واملتطلبــات          

  ة أثناء إجراءات التحقيق واملقاضاة؛اجلنساني
ــى الــشخص املزعــوم     ضــمان  )ح(  ــاء القــبض عل ــة بإلق ــراراُت املتعلق  أن تراعــي الق

أيِّ ارتكابه عنفاً ضد الطفل، أو باعتقال ذلك الشخص أو احتجـازه، وشـروطُ اإلفـراج عنـه بـ                  
 اجتماعيـاً أو علـى      شكل كان، احلاجةَ إىل تأمني سالمة الطفل وغريه ممن يرتبطون به أُسرياً أو            

 .حنو آخر، وأن حتول تلك القرارات أيضاً دون ارتكاب مزيد من أعمال العنف
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    تعزيز التعاون فيما بني شىت القطاعات  - سابعاً  
 اليت يؤديها نظـام العدالـة اجلنائيـة    التكاملية باألدوار إقراراً منها الدول األعضاء،   ُتَحثُّ  -٢٣

 اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية، بل ونظـم العدالـة     وهيئات محاية األطفال وقطاعات   
غــري الرمسيــة يف بعــض احلــاالت، يف إرســاء بيئــة محائيــة ومنــع حــوادث العنــف ضــد األطفــال      

  :والتصدي هلا، على ما يلي
 التنسيق والتعـاون الفعـالني فيمـا بـني قطاعـات العدالـة اجلنائيـة ومحايـة                  ضمان  )أ(  

عيـة واخلـدمات الـصحية والتعليميـة فيمـا خيـص الكـشف عـن حـاالت                  الطفل والرعايـة االجتما   
  العنف ضد األطفال واإلبالغ عنها والتصدي هلا ومحاية األطفال الضحايا ومساعدهتم؛

توثيق الروابط التشغيلية، خاصة يف حـاالت الطـوارئ، بـني هيئـات اخلـدمات             )ب(  
ــة، ســواء يف القطــاع العــام أو اخلــاص، وه    ــة بغــرض   الــصحية واالجتماعي ــة اجلنائي يئــات العدال

اإلبالغ عن أعمال العنف ضد األطفال وتسجيلها والتصدي هلا على النحو املالئـم إىل جانـب               
  محاية خصوصيات األطفال ضحايا هذا العنف؛

توثيــق الــروابط بــني نظــم العدالــة غــري الرمسيــة واملؤســسات احلكوميــة املعنيــة      )ج(  
  بالعدالة ومحاية الطفل؛

ث نظم معلومات وبروتوكـوالت فيمـا بـني اهليئـات مـن أجـل تيـسري                  استحدا  )د(  
تبـادل املعلومـات والتعــاون علـى اســتبانة حـوادث العنـف ضــد األطفـال والتــصدي هلـا ومحايــة        

  ضحاياها من األطفال ومساءلة مرتكبيها، وفقاً للقوانني الوطنية املتعلقة حبماية البيانات؛
ــش  ضــمان  )هـ(   ــإبالغ ال ــوراً ب ــانون     اإلســراع ف ــاذ الق ــات إنف ــن هيئ ــا م رطة وغريه

بأعمال العنف ضد األطفال عندما َتـشتبه يف وقوعهـا األجهـزةُ الـصحية واالجتماعيـة وهيئـاُت        
  محاية الطفل؛

تعزيــز إنــشاء وحــدات متخصــصة مدربــة تــدريباً ختصــصياً علــى التعامــل مــع      )و(  
ــتمكن الــضحايا مــن       اجلوانــب املعقــدة واحلــساسة املتعلقــة باألطفــال ضــحايا العنــف، حبيــث ي
احلـــصول علـــى مـــساعدات وخـــدمات محايـــة وتـــدخل شـــاملة، مبـــا فيهـــا اخلـــدمات الـــصحية 

   من الشرطة؛واالجتماعية، وعلى عون قانوين ومساعدة ومحاية
 وجـــود خـــدمات طبيـــة ونفـــسية واجتماعيـــة وقانونيـــة وافيـــة تراعـــي ضـــمان  )ز(  

احتياجات األطفال ضحايا العنف، وذلك من أجل تعزيز عملية إدارة العدالـة اجلنائيـة للقـضايا            
الــيت تنطــوي علــى عنــف ضــد األطفــال، ومــن أجــل التــشجيع علــى تطــوير خــدمات صــحية      
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ــا فحــوٌص جنائ   ــا فيه ــصحية      متخصــصة، مب ــدمو اخلــدمات ال ــاً مق ــا جمان ــة ســرية شــاملة جيريه ي
املــــدرَّبون وعــــالٌج مالئــــم يــــشمل عالجــــاً متخصــــصاً للمــــصابني بفــــريوس نقــــص املناعــــة 

، ومــن أجــل تيــسري ودعــم إحالــة األطفــال الــضحايا إىل خمتلــف اهليئــات بغيــة    األيــدز/البــشرية
  .احلصول على شىت اخلدمات الالزمة

    
    ءات اجلنائية يف األمور اليت تنطوي على أطفال ضحايا للعنفحتسني اإلجرا  - ثامناً  

فيمــا خيــص اإلجــراءات اجلنائيــة يف األمــور الــيت تنطــوي علــى أطفــال ضــحايا للعنــف،   -٢٤
  : الدول األعضاء على ما يليُتَحثُّ

 توفري خدمات شاملة واختـاذ تـدابري محايـة تكفـل احلفـاظ علـى سـالمة             ضمان  )أ(  
حايا وأسرهم يف كـل مراحـل عمليـة العدالـة اجلنائيـة، دون املـساس                وخصوصيات وكرامة الض  

بقــدرة الــضحية علــى املــشاركة يف التحقيــق أو املقاضــاة أو رغبــة الــضحية يف تلــك املــشاركة،  
  وتكفل محايتهم من الترهيب واالنتقام؛

ــة يف إجــراءات     أالَّضــمان  )ب(   ــر الطفــل حــاجزاً أمــام مــشاركته الكامل  يقــف عْم
ينبغي معاملة كل طفـل مـن األطفـال باعتبـاره شـاهداً قـادراً علـى اإلدالء بـشهاداته،                     و. العدالة

شهادته باطلـةٌ أو غـري جـديرة بالثقـة بـسبب عمـره مـا دام عمـره                   أنَّ  مبعىن أنه ال ينبغي افتراض      
ومقدار نضجه يسمحان له باإلدالء بشهادة مفهومة وموثوقـة، سـواء مت ذلـك بواسـطة أدوات            

  ساعدة أخرى أو بدوهنا؛اتصال ووسائل م
ــاإلدالء بــشهاداهتم يف    ضــمان  )ج(   ــة األطفــال ضــحايا العنــف ب  عــدم جــواز مطالب

إجــراءات العدالــة دون علــم آبــائهم أو األوصــياء علــيهم، وعــدم اعتبــار رفــض الطفــل اإلدالء    
رمــاً بــشكل أو بــآخر، ومتكــني األطفــال ضــحايا العنــف مــن اإلدالء بــشهاداهتم يف   ته ُجدبــشها
ــسِّر إدالءهــم      اإلجــرا ــهم وُتي ــدابري مالئمــة وممارســات توافــق طفولت ــة مــن خــالل ت ءات اجلنائي

يـضمن سـالمة الطفـل     بشهاداهتم عن طريق محاية خصوصياهتم وهويتهم وكرامتهم وعلى حنـو         
قبل اإلجراءات القانونية وأثناءها وبعدها وحيول دون إحلاق أذى إضايف به ويراعـي يف الوقـت                

  ه يف االستماع إليه؛ذاته حاجة الطفل وحق
 اإلســراع، فــوراً وعلــى حنــو واٍف وبالقــدر املمكــن واملالئــم، بــإبالغ   ضــمان  )د(  

األطفــال ضــحايا العنــف أو أســرهم أو األوصــياء علــيهم وممثلــيهم القــانونيني، اعتبــاراً مــن أول  
 اتصال هلم بنظام العدالة وعلـى امتـداد مراحـل اإلجـراءات القـضائية، بعـدة أمـور منـها حقـوق              
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الطفــل واإلجــراءات ذات الــصلة واملــساعدة القانونيــة املتاحــة لــه وَتقَــدُّم ســري النظــر يف القــضية 
  احملددة والبت فيها؛

يف الظـروف   إالَّ   دعوة والدي الطفل أو الوصي عليه إىل مرافقة الطفل           ضمان  )هـ(  
  :التالية، على النحو الذي متليه مصاحل الطفل الفضلى

أو الوصـي عليـه هـو املزعـوم ارتكابـه           ) كال الوالدين (دين  أن يكون أحد الوال     ‘١‘  
  اجلرمية اليت تعرض هلا الطفل؛

أو الوصــي ) كــال والديــه(أن يعــرب الطفــل عــن قلقــه إزاء قيــام أحــد والديــه    ‘٢‘  
  مبرافقته؛ عليه

أن ترى احملكمة أنه ليس من مـصلحة الطفـل الفـضلى أن يرافقـه أحـد والديـه                     ‘٣‘  
  وصي عليه؛أو ال) ال والديهِك(

 تنفيذ اإلجراءات ذات الـصلة بـشهادة الطفـل بعبـارات بـسيطة يـسهل                ضمان  )و(  
   توافر ترمجة شفوية إىل لغة يفهمها الطفل؛ضمانعلى الطفل فهمها، و

محاية خصوصيات األطفال ضحايا العنـف باعتبـار تلـك احلمايـة مـسألة ذات                 )ز(  
اجلمهور دون داع، وذلك مثالً عـن طريـق   أمهية أوىل، ومحاية هؤالء األطفال من العرض على      

عدم السماح بوجود أفـراد اجلمهـور ووسـائل اإلعـالم داخـل قاعـة احملكمـة أثنـاء إدالء الطفـل                      
بشهادته، ومحايـة املعلومـات املتعلقـة مبـشاركة الطفـل يف إجـراءات العدالـة عـن طريـق احلفـاظ                 

  عرف على هوية الطفل؛على السرية وفرض قيود على املعلومات اليت قد تؤدي إىل الت
 اإلسراع يف أقرب وقت ممكن بـإجراء احملاكمـات مـا مل يكـن تأجيلـها          ضمان  )ح(  

خيــدم مــصاحل الطفــل الفــضلى، وذلــك مــثالً عــن طريــق اعتمــاد إجــراءات أو قــوانني أو قواعــد  
  قضائية تنص على اإلسراع بالنظر يف القضايا اليت تنطوي على أطفال ضحايا؛

ام إجــراءات مراعيــة لألطفــال، مبــا يف ذلــك تــوفري غــرف  الــنص علــى اســتخد  )ط(  
مقابالت شخصية مصممة من أجل األطفال، وتوفري خـدمات متعـددة التخصـصات لألطفـال               
الضحايا ُتجمع كلها يف مكان واحد، وتكييف بيئة احملكمة على حنو يراعي وجود شـهود مـن     

فــل، وعقــد جلــسات اســتماع األطفــال، وإتاحــة فتــرات راحــة أثنــاء االســتماع إىل شــهادة الط
حتدَّد أوقاهتا اليومية على حنو يناسب عْمر الطفل ودرجة نضجه، واتباع نظام إخطـار مناسـب                

عنـد الـضرورة، وغـري ذلـك مـن التـدابري الـيت ُتيـسِّر                إالَّ  لضمان عدم ذهاب الطفل إىل احملكمـة        
  إدالَء الطفل بشهادته؛
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عـرض األطفـال ضـحايا العنـف        تـوافر أوضـاع مالئمـة، عنـد احتمـال ت           ضمان  )ي(  
  : اختاذ تدابري وقائية معينة منها مثالًضمانلترهيب أو هتديد أو أذى، تضمن سالمتهم، و

وقت أثنـاء إجـراءات   أيِّ اتصال مباشر بني الطفل الضحية واملتهم يف    أيِّ  منع    ‘١‘  
  العدالة اجلنائية؛

بنظـام تـسجيل لتلـك      مطالبة حمكمة خمتصة بأن تصدر أوامر تقييدية، مدعومة           ‘٢‘  
  األوامر؛

مطالبة حمكمة خمتصة بأن تصدر يف حق املتهم أمر احتجاز قبل احملاكمـة، مـع                 ‘٣‘  
  أثناء احتجازه؛" عدم إجرائه أيَّ اتصال"اشتراط 

مطالبة حمكمة خمتصة بـأن تـصدر أمـراً بوضـع املتـهم حتـت اإلقامـة اجلربيـة إذا                      ‘٤‘  
  اقتضت الضرورة؛

و هيئات أخرى ذات صـلة حبمايـة الطفـل الـضحية، وضـمان         مطالبة الشرطة أ    ‘٥‘  
  .عدم إفشاء مكان وجود الطفل

 مبـا يتـسم بـه العنـف ضـد األطفـال مـن طـابع خطـري                   إقـراراً منـها    الدول األعضاء،    وُتحثُّ  -٢٥
 وآخذة بعـني االعتبـار فداحـة األذى اجلـسدي والنفـسي الـذي يـسببه لألطفـال الـضحايا، علـى أن                      

 حنـو  إىل نظـم العدالـة غـري الرمسيـة، شـجب وردع العنـف ضـد األطفـال علـى                   تكفل، عنـد اللجـوء      
  .وتعويضهم مالئم ومساءلة مرتكيب هذا العنف عن أفعاهلم، وإنصاف األطفال الضحايا ودعمهم

 بوجــوب أن تــستمر التــدابري الراميــة إىل محايــة  إقــراراً منــهاوُتحــثُّ الــدول األعــضاء،   -٢٦
م بعـد إدانـة الـشخص املتـهم بارتكـاب هـذا العنـف وتوقيـع                 األطفال ضحايا العنف ومـساعدهت    

  :العقوبة عليه، على ما يلي
 حق الطفل ضحية العنف، أو والديه أو الوصي عليه، يف إخطاره عنـد              ضمان  )أ(  

  إطالق سراح اجلاين بعد احتجازه أو سجنه إذا رغبوا يف ذلك؛
ة تأهيــل للبــالغني وضــع وتنفيــذ وتقيــيم بــرامج معاجلــة وإعــادة إدمــاج وإعــاد     )ب(  

املدانني بارتكاب عنف ضد األطفـال تـضع علـى رأس أولوياهتـا سـالمة الـضحايا ومنـع تكـرار                     
  هذا العنف؛

 قيام السلطات القضائية واإلصالحية، حسب االقتضاء، برصـد امتثـال           ضمان  )ج(  
  عالج أو إجراء آخر تأمر به احملكمة؛يِّ مرتكيب تلك األعمال أل
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املخــاطر الــيت هتــدد الطفــل ضــحية العنــف ويف مــصلحة هــذا  النظــر يف ضــمان  )د(  
الطفل الفضلى عند اختاذ قرارات تتعلق باإلفراج عن اجلاين بعد احتجـازه أو حبـسه أو بإعـادة                  

  .إدماجه داخل اجملتمع
    

  أن ُتعبِّر السياسات واملمارسات املتعلقة بتوقيع العقوبات عما يتسم بهضمان  - تاسعاً  
    من طابع خطريالعنف ضد األطفال 

 مبا يتسم به العنـف ضـد األطفـال مـن طـابع خطـري                إقراراً منها ُتحثُّ الدول األعضاء،      -٢٧
  :وباحتمال أن يكون مرتكبو هذا العنف أطفاالً هم أيضاً، على ما يلي

 أن يــنص القــانون علــى توقيــع عقوبــات مناســبة علــى مــرتكيب أعمــال  ضــمان  )أ(  
  لعقوبات خطورة تلك األعمال؛عنف ضد األطفال حبيث تراعي تلك ا

 أن تأخذ القوانني الوطنية بعني االعتبار عواملَ حمددة قد تـؤدي، وفقـاً              ضمان  )ب(  
ــة الــوطين، إىل تفــاقم اجلرميــة، ومــن تلــك      ــائي الــوطين وقــانون اإلجــراءات اجلنائي للقــانون اجلن

 ت فيـه أو   عَـ وِدقـةً أُ  العوامل مثالً عْمر الضحية، وتكرار أعمال العنف، وسوء استخدام اجلاين ث          
  سلطةً ميلكها، وارتكابه عنفاً ضد طفل وثيق الصلة به؛

ــف ضــد       ضــمان  )ج(   ــال عن ــة عمــن يرتكــب أعم ــسؤولية اجلنائي ــدم إســقاط امل  ع
  األطفال حتت تأثري الكحول أو املخدرات أو غريها من املواد؛

ــأمر تــصدره احملكمــة     ضــمان  )د(   ــراد ب ــة توقيــع حظــر أو قيــد علــى األف  أو إمكاني
ترهيبـهم   بوسائل أخرى، ضمن إطار النظم القانونية الوطنية، مينعهم من التحـرش باألطفـال أو             

  أو هتديدهم؛
 أخذ خماطر السالمة، مبا فيها هشاشة أوضاع الـضحايا، بعـني االعتبـار              ضمان  )هـ(  

ــة أو إطــالق ســراح املتــهم بــ       أوضمانعنــد إصــدار قــرارات تتعلــق باألحكــام غــري االحتجازي
ج املشروط عنه أو إخالء سبيله املشروط بتحسني سلوكه أو وضعه قيـد املراقبـة، خاصـة                 اإلفرا

  عند التعامل مع جمرمني خطريين وذوي سوابق؛
تزويد احملاكم، مـن خـالل التـشريعات، بطائفـة كاملـة مـن أحكـام العقوبـات                    )و(  

رار العنـف،  من أجل محاية الضحية وغريه من األشخاص املتـضررين بـل واجملتمـع كلـه مـن تكـ        
  ومن أجل إعادة تأهيل مرتكب العنف، حسب االقتضاء؛
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  اســتعراض وحتــديث سياســات وإجــراءات توقيــع العقوبــات علــى حنــو يكفــل    )ز(  
ــيت تنطــوي علــى جــرائم عنــف ضــد        ــصادرة عــن احملــاكم يف القــضايا ال ــرارات ال أن تتــسم الق

  :بأهنا األطفال
  تشجب وتردع العنف ضد األطفال؛  ‘١‘  
ل اجملـــرمني، مـــع إيـــالء االعتبـــار الواجـــب لعمـــرهم ومـــستوى منـــوهم، ُتحمِّــ   ‘٢‘  

  مسؤولية أفعاهلم املنطوية على عنف ضد األطفال؛
تعزز سالمة الضحية واجملتمع، بعـدة وسـائل منـها فـصل اجملـرم عـن الـضحية،                    ‘٣‘  

  بل وعن اجملتمع إذا اقتضت الضرورة؛
لــذي حلـق بالــضحية، بعــدة  تـسمح مبراعــاة خطــورة األذى اجلـسدي والنفــسي ا    ‘٤‘  

  وسائل منها استعراض أقوال الضحايا بشأن عواقب العنف الذي تعرضوا له؛
تأخذ يف اعتبارها ما ترتب على العقوبات اليت فُرضـت علـى مرتكـب العنـف                  ‘٥‘  

  من عواقب حلقت بالضحايا، وبأفراد أُسرهم إذا كانوا قد أضريوا؛
  سبب فيه العنف؛تقضي بصرف تعويضات عن األذى الذي ت  ‘٦‘  
تشجع على إعادة تأهيـل مرتكـب العنـف، بعـدة وسـائل منـها تعزيـز شـعوره                     ‘٧‘  

  .باملسؤولية عما جنت يداه، وإعادة إدماجه يف اجملتمع عند االقتضاء
    

    تعزيُز قدراِت املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية وتدريُبهم  - عاشراً  
 مبسؤولية املهنـيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة      اً منهاإقرارُتحثُّ الدول األعضاء،    -٢٨

عــن منــع العنــف ضــد األطفــال والتــصدي لــه وعــن محايــة األطفــال ضــحايا العنــف، وكــذلك   
  :باحلاجة إىل تيسري ودعم أدائهم هذا الدور، على ما يلي

ني اختاذ تدابري وختصيص موارد وافية مـن أجـل تطـوير قـدرات املهنـيني العـامل                  )أ(  
يف نظام العدالة اجلنائية بغية منع العنف ضد األطفـال منعـاً ناجعـاً ومـن أجـل محايـة ومـساعدة                      

  األطفال ضحايا العنف؛
توثيــق التعــاون والتنــسيق والتــآزر بــني مــوظفي العدالــة اجلنائيــة وغريهــم مــن      )ب(  

اعيـاً وتـوفري   املهنيني ذوي الصلة، خاصة العاملني منهم يف قطاعات محاية الطفـل ورعايتـه اجتم       
  اخلدمات الصحية والتعليمية له؛
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تــصميم وتنفيــذ بــرامج تدريبيــة بــشأن حقــوق الطفــل داخــل أجهــزة الــشرطة    )ج(  
والنيابة العامة تتـضمن معلومـات عـن الـسبل املالئمـة للتعامـل مـع مجيـع األطفـال، خاصـة َمـْن                        

وتثقيـف رجـال الـشرطة    شة وَمـْن ُيـرجَّح منـهم أن يتعـرض للتمييـز،          ينتمي منهم للفئـات املهمّـ     
والنيابة العامة بشأن مراحل تطور األطفال وعملية منـو شخـصيتهم وديناميـات وطبيعـة العنـف                  
ضد األطفال والفرق بني جمموعات األنداد العاديـة والعـصابات والتعامـل الـسليم مـع األطفـال            

  اخلاضعني لتأثري الكحول أو املخدرات؛
تـدريب للعـاملني يف نظـم العدالـة غـري           تصميم وتوفري إرشـادات ومعلومـات و        )د(  

ممارســاهتم وتفــسرياهتم القانونيــة وقــراراهتم متتثــل للمعــايري  أنَّ الرمسيــة مــن أجــل االســتيثاق مــن  
  الدولية حلقوق اإلنسان وتوفر لألطفال محاية فعالة من مجيع أشكال العنف؛

ات األطفـال   تصميم وتنفيذ منائط تدريبية متعددة الثقافـات ومراعيـة الحتياجـ            )هـ(  
وللمتطلبات اجلنـسانية، تكـون موجهـة إىل املهنـيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة وَتنـَصبُّ               
على رفض كل أشكال العنف ضد األطفال وعلى ما يلحق بكل الذين يتعرضـون هلـذا العنـف           

  من آثار وعواقب ضارة؛
علـى تـدريب واٍف      حصول املهنـيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة              ضمان  )و(  

وتثقيــف متواصــل بــشأن كــل القــوانني والــسياسات والــربامج الوطنيــة ذات الــصلة، وكــذلك    
  بشأن الصكوك القانونية الدولية؛

ــشرطة        )ز(   ــزة ال ــدرات اخلــرباء املتخصــصني واالســتعانة هبــم داخــل أجه ــز ق تعزي
 وســائل منــها، إنْ والنيابــة العامــة والقــضاء وغريهــا مــن هيئــات العدالــة اجلنائيــة، وذلــك بعــدة  

أمكن، إنشاء وحـدات أو كـوادر متخصـصة وحمـاكم متخصـصة أو ختـصيص جـزء مـن وقـت                      
 حصول مجيع العاملني يف الشرطة والنيابة العامـة ومجيـع           ضماناحملاكم من أجل هذا الغرض؛ و     

القــضاة وغريهــم مــن مهنيــي العدالــة اجلنائيــة علــى تــدريب مؤســسي منــتظم يرمــي إىل إذكــاء    
ائل اجلنــسانية واملــسائل املتعلقــة باألطفــال وإىل إكــساهبم القــدرة علــى التــصدي    وعــيهم باملــس

  للعنف ضد األطفال؛
 حــصول مــوظفي العدالــة اجلنائيــة والــسلطات املختــصة األخــرى علــى ضــمان  )ح(  

  :تدريب واٍف، كل يف جمال اختصاصه، من أجل ما يلي
  تلبيتــــها علــــى اســــتبانة االحتياجــــات احملــــددة لألطفــــال ضــــحايا العنــــف و   ‘١‘  

  املالئم؛ النحو
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استقبال ومعاملة كل األطفال ضـحايا العنـف بـاحترام بغيـة منـع إحلـاق مزيـد             ‘٢‘  
  من األذى هبم؛

  معاجلة الشكاوى مع احلفاظ على سريتها؛  ‘٣‘  
إجــراء استقــصاءات فعالــة بــشأن احلــوادث الــيت ُيزمــع انطواؤهــا علــى عنــف      ‘٤‘  

  األطفال؛ ضد
فال الضحايا بطريقة تتناسب وأعمارهم وتراعـي احتياجـاهتم         التفاعل مع األط    ‘٥‘  

  واملتطلبات اجلنسانية؛
  إجراء تقييمات بشأن السالمة وتنفيذ تدابري تصٍد للمخاطر؛  ‘٦‘  
  إنفاذ ما يصدر من أوامر محاية؛  ‘٧‘  
دعــم اجلهــود الراميــة إىل وضــع مــدونات قواعــد ســلوك، موجهــة إىل املهنــيني   )ط(  

ــاملني يف جمــال  ــضمن إجــراءات       الع ــال وتت ــة، حتظــر ممارســة العنــف ضــد األطف ــة اجلنائي  العدال
شــكاوى وإحالــة مأمونــة؛ وتــشجيع الرابطــات املهنيــة املعنيــة علــى وضــع معــايري إلزاميــة بــشأن 

  .املمارسات والسلوك
    

    اجلزء الثالث    
      منع العنف ضد األطفال والتصدي له داخل نظام العدالة    
    راك األطفال يف نظام العدالة من إشاحلّد- حادي عشر

ُتحــثُّ الــدول األعــضاء، إقــراراً منــها بأمهيــة جتنــب جتــرمي األطفــال وتوقيــع العقوبــات     -٢٩
  : عليهم دون داع، على ما يلي

عدم حتديد سن دنيا منخفضة للغايـة للمـسؤولية اجلنائيـة، مـع مراعـاة النـضج                   )أ(  
نـه ُيفتـرض أن األطفـال الـذين تقـل أعمـارهم       االنفعايل والعقلي والفكري لألطفـال وتـسليماً بأ   

   عن سن دنيا معينة ال يستطيعون انتهاك القانون اجلنائي؛
 ١٢اســتثناءات إىل أيِّ رفــع الــسن الــدنيا املنخفــضة للمــسؤولية اجلنائيــة دون    )ب(  

 ضـمان عاماً باعتبارها السن الدنيا املطلقة، واالستمرار يف رفع هذه السن إىل مستوى أعلـى، و             
 واملنفذة بشأن األطفال الذين تقل أعمـارهم عـن الـسن املقـررة           تكون اإلجراءات املوضوعة   أن
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متوافقة متاماً مع حقوق الطفـل املكفولـة يف القـانون احمللـي حلقـوق اإلنـسان، إىل جانـب إيـالء                      
  عناية خاصة حلق الطفل يف أن َيْسلََم من العنف؛

ــه إذا   ســلوك ال ُيعتــرب جرميــةً ج أيَّأنَّ  ضــمان  )ج(   ــه علي نائيــة أو ال ُيعاقــب مرتكُب
كان شخصاً بالغاً ال ُيعترب أيضاً جرميةً جنائية وال يعاقب مرتكُبـه عليـه إذا كـان طفـالً، وذلـك           

  .من أجل منع وصم األطفال وإيذائهم وجترميهم
من الـسبل اهلامـة والـشديدة الفعاليـة لتقلـيص           أنَّ  وُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها ب       -٣٠
وضــَع آليــات حتويــل وبــرامج عدالــة تــصاحلية   دد األطفــال الــذين ميثلــون أمــام نظــام العدالــة عــ

 واستخداَم برامج معاملة وتعليم غري قسرية باعتبارها تدابَري بديلـةً لإلجـراءات القـضائية عـالوةً               
  :على تقدمي الدعم لألسر، على ما يلي

ــرامج    ضــمان  )أ(   ــل صــوب ب ــار الواجــب للتحوي ــالء االعتب ــول   إي ــى احلل قائمــة عل
اجملتمعية واللجوء إىل هذا التحويل قدر اإلمكان، وتوفري خيارات أمام مـوظفي الـشرطة وغريهـم                
من موظفي إنفاذ القانون وأعضاء النيابـة العامـة والقـضاة تتـيح هلـم حتويـل األطفـال خـارج نظـام                      

ي والتكليـف بـأداء     واإلخـضاع لإلشـراف القـضائ      شروطالعدالة، مبـا يـشمل اإلنـذار واإلفـراج املَـ          
  التصاحلية؛ أعمال جمتمعية، مع تطبيق تلك اخليارات جنباً إىل جنب مع عمليات العدالة

تعزيز التعاون الوثيـق بـني قطاعـات العدالـة ومحايـة الطفـل وخـدمات الرعايـة                    )ب(  
ــراءات          ــة لإلج ــدابري البديل ــتخداَم الت ــزز اس ــا يع ــة مب ــصحية والتعليمي ــة واخلــدمات ال االجتماعي

  ضائية واالحتجاز وتطبيَق تلك التدابري؛الق
تنفيــــذ بــــرامج عدالــــة تــــصاحلية ختــــص األطفــــال باعتبارهــــا تــــدابري بديلــــة   )ج(  

  القضائية؛ لإلجراءات
 استخدام برامج معاملة وتعليم ومساعدة غـري قـسرية باعتبارهـا تـدابري              ضمان  )د(  

حتجازيـة وبـرامج فعالـة    ل بديلـة غـري ا  بديلة لإلجـراءات القـضائية، واسـتحداث عمليـات تـدخّ      
  .إلعادة اإلدماج يف اجملتمع

    
    منع العنف املرتبط بأنشطة إنفاذ القانون والنيابة العامة  - ثاين عشر 

قوات الشرطة وغريها من قوات األمـن ميكـن        أنَّ  ُتحثُّ الدول األعضاء، إدراكاً منها ب       -٣١
  :ما يلييف بعض األحيان أن تكون مسؤولة عن العنف ضد األطفال، على 
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منــع العنــف الــذي حيــدث نتيجــة ألنــشطة إنفــاذ القــانون مثــل الــسيطرة علــى     )أ(  
 أن يتجنب موظفو إنفاذ القانون استخداَم القوة يف تفريـق جتمعـات   ضماناحلشود وتفريقها، و 

  غري عنيفة وإنْ تكن غري قانونية؛
ساد جتنب التعسف يف اسـتخدام الـسلطة، واالحتجـاز التعـسفي، وأعمـال الفـ               )ب(  

  .واالبتزاز اليت يرتكبها موظفو الشرطة على حنو يستهدف األطفال وأسرهم
االعتقـاالت والتحقيقـات ميكـن أن يتخللـها         أنَّ  وُتحثُّ الدول األعضاء، إدراكاً منها ب       -٣٢

  :عنٌف مياَرس ضد األطفال، على ما يلي
ت إلقــاء  التقيــد بالقــانون عنــد تنفيــذ مجيــع االعتقــاالت، وقَــْصر عمليــاضــمان  )أ(  

القــبض علــى األطفــال واعتقــاهلم واحتجــازهم علــى احلــاالت الــيت تكــون فيهــا تلــك التــدابري      
ضــرورية كمــالذ أخــري، وتعزيــز وتنفيــذ بــدائل لالعتقــال واالحتجــاز تــشمل أوامــر االســتدعاء  

  مرتكبيها أطفالٌ؛أنَّ وإشعارات املثول يف اجلرائم اليت ُيزعم 
أن تنفَّــذ عمليــاُت إلقــاء القــبض علــى األطفــال   تنفيــذ املبــدأ القائــل بوجــوب    )ب(  

  واعتقاهلم بطريقة حمترمة َتبَعث على االرتياح وال تسبب أذى؛
اعتمـــاد سياســـات ولـــوائح بـــشأن اســـتخدام مـــوظفي إنفـــاذ القـــانون القـــوةَ     )ج(  

واألسلحةَ النارية خاصة عندما يتعلق األمر باألطفال، وحظر استخدام أسلحة ناريـة وصـواعق              
ة وأساليب عنيفة عند إلقاء القبض على األطفـال واعتقـاهلم، واتبـاع تـدابري وإجـراءات       كهربائي

َتِحــدُّ بعنايــة مــن اســتخدام الــشرطة القــوةَ وأدوات التقييــد عنــد إلقائهــا القــبَض علــى األطفــال   
  واعتقاهلم وُتوجِّه هذا االستخداَم؛

ــتراط و  )د(   ــدي ا     ضــماناش ــار وال ــضرورة إخط ــشرطة ل ــال ال ــل  ورصــد امتث لطف
  ومقدمي الرعاية له فور إلقاء القبض عليه واعتقاله؛

أيِّ  وجــود أحــد الوالــدين أو الوصــي أو شــخص بــالغ مــسؤول أثنــاء   ضــمان  )هـ(  
يـة   قـدرة األطفـال علـى أن يتـشاوروا حبرّ    ضـمان مقابلة شخصية مـع طفـل أو اسـتجواب لـه، و         

  مقابلة معهم؛أيِّ  قبل إجراء ويف سرية تامة مع آبائهم واألوصياء عليهم وممثليهم القانونيني
ــاء      ضــمان  )و(   ــة أثن ــى مــساعدة قانوني  متكــني األطفــال مــن احلــصول الفــوري عل

  استجواب الشرطة هلم وأثناء فترة احتجازهم لدى الشرطة؛
ــراءات        )ز(   ــدونات واإلج ــسياسات وامل ــوانني وال ــيم وحتــديث الق ــتعراض وتقي اس

ــة املتعلقــة بتنف   ــربامج واملمارســات الوطني ــذ سياســات وإجــراءات صــارمة تتــصل مبالحقــة    وال ي
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األطفال على حنو حيترم خصوصياهتم وكرامتهم وبأخذ عينات مـن أجـزاء محيمـة وغـري محيمـة                  
  من أجسام األطفال املشتبه فيهم وبتقدير عْمر الطفل وجنسه؛

فــرض حظــر فعــال علــى اســتخدام كــل أشــكال العنــف، مبــا فيهــا الترهيــب،      )ح(  
لعنف، والتفتيش الذايت الذي يستلزم التعـري، واحلرمـان مـن النـوم، وغـري           والتهديد باستعمال ا  

ذلك من أساليب االستجواب القسرية، من أجـل احلـصول علـى معلومـات وانتـزاع اعترافـات                  
وإجبار الطفـل علـى العمـل خمـرباً أو عمـيالً للـشرطة أو محـل الطفـل علـى االضـطالع بأنـشطة                    

  معينة على كُْره منه؛
ابري ترمي خصيصاً إىل منع العنف املتعلق مبمارسات غـري قانونيـة مـن              تنفيذ تد   )ط(  

ــها عمليــات االعتقــال واالحتجــاز التعــسفية والعقوبــات الــيت ُتَوقَّــع علــى       جانــب الــشرطة، من
  األطفال خارج نطاق القضاء بسبب إتياهنم بسلوك غري قانوين أو غري مرغوب فيه؛

ال ومأمونـة تتـيح هلـم تقـدمي شـكاوى           وضع إجراءات ُمَتيسرة ومناسبة لألطفـ       )ي(  
  بــشأن حــوادث عنــف تعرضــوا لــه أثنــاء اعتقــاهلم أو اســتجواهبم أو أثنــاء فتــرة احتجــازهم           

  الشرطة؛ لدى
 اإلســراع يف إجــراء حتقيقــات مــستقلة بــشأن حــوادث العنــف املزعــوم ضــمان  )ك(  

م َتَورُّطُــه يف  إبعــاد كــل َمــْن ُيــزعَ ضــمانارتكاهبــا ضــد األطفــال أثنــاء احتكــاكهم بالــشرطة، و 
موقــع تكــون لــه فيــه ســيطرةٌ أو ســلطةٌ، مباشــرة أو غــري   أيِّ أعمــال عنــف ضــد األطفــال مــن  

   على القائمني على التحقيقات؛مباشرة، على مقدمي الشكاوى والشهود وأسرهم، عالوةً
اختــاذ تــدابري تتــيح التــصدي ملخــاطر العنــف ومحايــةَ األطفــال أثنــاء نقلــهم إىل    )ل(  

 املستـشفى أو مرفـق آخـر، مبـا يف ذلـك خمـاطر العنـف أثنـاء وجـودهم داخـل قفـص                         احملكمة أو 
  .االهتام يف احملكمة جنباً إىل جنب مع أشخاص بالغني

    
    كتدبري ُيلجأ إليه كمالذ أخريإالَّ  عدم استخدام التجريد من احلرية ضمان  - ثالث عشر

اسـتخدام االحتجـاز عقابـاً وتـشجيَع        احلـدَّ مـن     أنَّ  ُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها ب       -٣٣
اســتخدام بــدائل لالحتجــاز ميكــن أن يــساعدا علــى تقلــيص خمــاطر العنــف الــذي ميــارس ضــد    

  :األطفال داخل نظام العدالة، على ما يلي
كمالذ أخري وألقـصر فتـرة زمنيـة ممكنـة،          إالَّ  عدم جتريد األطفال من حريتهم        )أ(  

لـى األطفـال حمـددة املـدة وخاضـعة لالسـتعراض       وضمان أن تكون كـل العقوبـات املفروضـة ع     
  الدوري على حنو يتيح اإلفراج املبكر عنهم وعدم توقيع عقوبات دنيا إلزامية على األطفال؛
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ضــمان قــدرة األطفــال طــوال كــل مراحــل ســري العدالــة علــى احلــصول علــى     )ب(  
  معونة قانونية متوهلا احلكومة؛

حكــم واحلــصول أيِّ يف اســتئناف ضــمان قــدرة األطفــال علــى إنفــاذ حقهــم    )ج(  
  على املعونة القانونية الضرورية من أجل عمل ذلك؛

تشجيع اختاذ تدابري بديلة غري احتجازيـة تـستند إىل احللـول اجملتمعيـة، وتنفيـذ                  )د(  
  تلك التدابري؛

الــنص علــى إمكانيــة اإلفــراج املبكــر عــن األطفــال، وتــوفري بــرامج وخــدمات    )هـ(  
  إدماج يف اجملتمع؛رعاية الحقة وإعادة 

تيــسري ســبل التخــصص املهــين، أو علــى األقــل التــدريب املتخــصص، للقــضاة    )و(  
ــدَّ     ــذين ُي ــذين يتعــاملون مــع األطفــال ال ــة العامــة ال ــهكوا القــانون أو وأعــضاء النياب  عى أهنــم انت

  .ُيتهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلك
    

    اينحظر العقاب العنيف أو التعسفي أو الالإنس  - رابع عشر
طفـل ملعاملـة أو عقوبـة       أيِّ  ُتحثُّ الدول األعـضاء، إقـراراً منـها بعـدم جـواز إخـضاع                 -٣٤

  :وحشية أو الإنسانية أو مهينة، على ما يلي
استعراض وتقييم وحتديث قوانينـها الوطنيـة حبيـث حتظـر حظـراً فعـاالً إصـدار                   )أ(  

شـكل آخـر مـن أشـكال        أيِّ  و  أحكام تنطوي على اجلَلد أو الـضرب بالعـصا أو بالـسياط أ            أيِّ  
  العقاب اجلسدي يف اجلرائم اليت يرتكبها األطفال؛

استعراض وتقييم وحتديث قوانينها الوطنية حبيث تكفل، مبوجـب التـشريعات              )ب(  
ويف املمارسة العملية، عدَم توقيع عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد يف اجلـرائم الـيت يرتكبـها أيُّ                  

  .عاماً ١٨شخص يقل ُعْمُره عن 
    
    منع ممارسة العنف ضد األطفال يف أماكن االحتجاز والتصدي له - خامس عشر

غالبيـــة األطفـــال اجملـــردين مـــن حريتـــهم أنَّ ُتحـــثُّ الـــدول األعـــضاء، إقـــراراً منـــها بـــ  -٣٥
أنَّ ُيحتجزون لدى الشرطة أو ُيحتجـزون احتجـازاً سـابقاً حملاكمتـهم أو احتجـازاً احتياطيـاً وبـ                  

  :ل يكونون عرضة ملخاطر عنف أشد، على ما يليهؤالء األطفا
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ضـــمان أن يكـــون بوســـع األطفـــال احملتجـــزين لـــدى الـــشرطة أو احملتجـــزين     )أ(  
احتجازاً سـابقاً حملاكمتـهم أو احتجـازاً احتياطيـاً أن ميثلـوا فـوراً أمـام حمكمـة أو هيئـة حتكيميـة                     

إلـيهم إمـا مباشـرة أو عـرب         لكي يعترضوا على هذا االحتجاز وأن تتـوافر هلـم فرصـة االسـتماع               
ممثل هلم أو عرب هيئة مناسـبة علـى حنـو يتـسق مـع قواعـد القـانون الـوطين اإلجرائيـة سـعياً وراء            

  احتجاز من هذا القبيل؛أيِّ حصوهلم على قرار فوري بشأن 
ــة واإلســراع باحملاكمــات واإلجــراءات      )ب(   ــأخر يف ســري العدال تقلــيص فتــرات الت

 عى أهنـم انتـهكوا القـانون اجلنـائي أو ُيتـهمون بـذلك أو              طفـال ُيـدَّ   األخرى الـيت تنطـوي علـى أ       
َيثبت عليهم ذلك، وجتنب ما يترتب على هذا التأخر مـن احتجـاز األطفـال لفتـرات طويلـة أو           

  على حنو تعسفي حلني حماكمتهم أو االنتهاء من حتقيقات الشرطة؛
 الـيت ُيحتجـز فيهـا     ضمان فعالية اإلشراف والرصد املـستقل يف مجيـع احلـاالت            )ج(  

  .أطفالٌ لدى الشرطة أو احتجازاً سابقاً حملاكمتهم أو احتجازاً احتياطياً
الظــروف الــيت تكتنــف اعتقــال األطفــال،  أنَّ وُتحــثُّ الــدول األعــضاء، إقــراراً منــها بــ   -٣٦

 عندما يتحتم اعتقاهلم، ميكنها يف حد ذاهتا أن تفضي إىل تعرضهم لـشىت أشـكال العنـف، علـى       
  :ما يلي

ضــمان أن تكــون كــل مرافــق االحتجــاز قــد اعتمــدت ونفــذت سياســات           )أ(  
وإجراءات وممارسـات مراعيـة الحتياجـات الطفـل، وضـمان رصـد االمتثـال لتلـك الـسياسات                   

  واإلجراءات واملمارسات؛
ــدابري جمــسدة         )ب(   ــصى حــد، واختــاذ ت ــاكن االحتجــاز إىل أق ــعة كــل أم ــادة ِس زي

  يف تلك املؤسسات وتقليصه؛ومستدامة تكفل معاجلة االكتظاظ 
ــالغني وفـــصل البنـــات عـــن البـــنني يف كـــل      )ج(     ضـــمان فـــصل األطفـــال عـــن البـ
  االحتجاز؛ أماكن

 املتعلقة حبماية وسالمة األطفال احملتجـزين مـع آبـاء      يِّدةتشجيع املمارسات اجل    )د(  
ة مــسجونني، مبــا يــشمل بوجــه خــاص التــشاور مــع اآلبــاء للتعــرف علــى رغبــاهتم بــشأن رعايــ  

أطفاهلم أثناء فترة االحتجاز وتوفري وحدات خاصة جتمع بـني األمهـات وأطفـاهلن أو وحـدات                 
  أسرية منفصلة إذا كان اآلباء حمتجزين بسبب انتهاكهم قوانني اهلجرة؛

عني يف مرافـق االحتجـاز مـن أجـل اسـتبانة           تيسري تقييم وتصنيف األطفـال املـودَ        )هـ(  
ميم أمناط املعاملة وعمليات التدخل األخرى بناء علـى كـل           األطفال املستضعفني ومحايتهم، وتص   
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حالة على حدة، وتلبية االحتياجـات اجلنـسانية احملـددة، وضـمان وجـود عـدد كـاٍف مـن املرافـق                      
  وافية؛ يكفل استيعاَب األطفال ذوي األعمار املختلفة واالحتياجات املتفاوتة ومحايَتهم محايةً

طفـال احملتجـزين ذوي االحتياجـات اخلاصـة،         ضمان توفري العالج والـدعم لأل       )و(  
 األيــدز/البــشريةمبــا يف ذلــك عــالج املــصابني بــأمراض عقليــة وإعاقــات وفــريوس نقــص املناعــة  

واملدمنني، وتلبيـة احتياجـات األطفـال الـذين ُيحتمـل أنْ ُيقْـدموا علـى االنتحـار أو أنْ ُيلحقـوا                      
  بأنفسهم أشكاالً أخرى من األذى؛

   التدخل واملمارسات اإلدارية املراعية للمتطلبات اجلنسانية؛تعزيز عمليات  )ز(  
استعراض وحتديث وحتسني السياسات واملمارسات املتعلقة بالـسالمة واألمـن         )ح(  

داخل أماكن االحتجاز على حنو ُيعبِّر عن التزام الـسلطات بـضمان سـالمة األطفـال ومحايتـهم                  
   فيما بينهم؛من مجيع أشكال العنف، مبا فيها العنف املمارس

طفل حمتجز بغـض النظـر      أيِّ  منع مجيع أشكال التمييز أو النبذ أو الوصم ضد            )ط(  
عــن عنــصره أو لونــه أو جنــسه أو لغتــه أو دينــه أو آرائــه الــسياسية أو غــري الــسياسية أو أصــله   

وضـع آخـر، مبـا يف ذلـك         أيِّ  القومي أو االثين أو االجتماعي أو ثروتـه أو عجـزه أو مولـده أو                
تمييز القـائم علـى التحامـل علـى األطفـال الـذين تعرضـوا السـتغالل جنـسي واألطفـال ذوي                      ال

  ؛األيدز/البشريةاإلعاقات واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة 
اختاذ تدابري صارمة تكفل اإلسراع فـوراً بـاإلبالغ عـن مجيـع حـوادث العنـف                   )ي(  

ل يف أمــاكن احتجــازهم، وبــإجراء حتقيقــات املزعومـة، مبــا فيهــا االعتــداء اجلنــسي علـى األطفــا  
  .مستقلة بشأهنا ومبالحقة مرتكبيها مالحقة فعالة إذا َتبيَّن صحةُ وقوعها

وُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها أيضاً بوجوب تقليص خماطر العنف ضد األطفـال               -٣٧
  :احملتجزين إىل أدىن قدر ممكن، على ما يلي

تجزين حلقوقهم وقدرهتم على الوصول إىل اآلليـات        ضمان إدراك األطفال احمل     )أ(  
  املوجودة من أجل محاية تلك احلقوق، مبا يشمل حصوهلم على معونة قانونية؛

حظر عزل األطفـال أثنـاء احتجـازهم، أو فـصلهم فـصالً تأديبيـاً، أو حبـسهم                    )ب(  
  حبساً انفرادياً؛

والقيـود اجلـسدية ضـد      اعتماد وتنفيذ سياسات صارمة َتحكم استخداَم القوة          )ج(  
  األطفال أثناء احتجازهم؛
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مرفـــق أيِّ ر َحمـــلَ واســـتخداَم املـــوظفني أســـلحةً يف اعتمـــاد سياســـات حتظُـــ  )د(  
  ُيحتجز أطفالٌ داخله؛

كـالعالج  (شكل من أشكال العنف ضد األطفال بدعوى عالجهـم      أيِّ  حظر    )هـ(  
بائيــة ُتــستخدم باعتبارهــا مبستحــضرات صــيدالنية معينــة وَتــشنُّجات كهربائيــة وصــدمات كهر 

  ؛")عالجاً مؤملاً"
عقاب جسدي كتدبري تأدييب ومنـع هـذا االسـتخدام منعـاً            أيِّ  حظر استخدام     )و(  

فعاالً، واعتماد سياسـات وإجـراءات انـضباطية واضـحة وشـفافة تـشجع علـى اسـتعمال أمنـاط                    
االحتجـاز والعـاملني    انضباطية إجيابية وتعليميـة، والـنص يف القـانون علـى إلـزام مـديري مرافـق                  

   أو عقوباٌت تأديبية؛حالة ُتستخدم فيها تدابٌريأيِّ رصد فيها بتسجيل واستعراض و
شكل من أشكال العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد األطفـال           أيِّ  حظر    )ز(  

  من جانب املوظفني بغية إجبار األطفال على الدخول كُْرهاً يف أنشطة معينة؛
ف فعال على األطفال ومحايتهم عند االقتـضاء مـن العنـف    ضمان وجود إشرا   )ح(  

الــذي ميارســه أطفــال آخــرون وأشــخاص بــالغون، مبــا يف ذلــك وضــع تــدابري متنــع االعتــداءات  
  اجلسدية واللفظية من جانب أشخاص بالغني أو أطفال آخرين، ومنعهم من إيذاء أنفسهم؛

ع التحـرش العنـصري   منع العنف املرتبط بأنشطة عـصابات صـغار الـسن، ومنـ           )ط(  
  والعنف داخل أماكن االحتجاز؛

ــُصبُّ يف مــصلحة الطفــل الفــضلى علــى       )ي(   احلــرص قــدر اإلمكــان وعلــى حنــو َي
ــة وعمليــات االتــصال والتواصــل املنتظمــة بــني       ــارات العائلي ــار مــن الزي تــشجيع وتيــسري اإلكث

نـضباطية الـيت ُتوقَّـع      تـشمل العقوبـاُت اال     األطفال وأسـرهم ومـع العـامل اخلـارجي، وضـمان أالَّ           
  على األطفال احملتجزين حظَر اتصاهلم بأفراد أُسرهم؛

منع ممارسة العنف ضـد األطفـال املـصابني بـأمراض عقليـة أو املـدمنني، ومنـع                    )ك(  
  .اإلساءة إليهم، مع وضع تدابري متنعهم من إيذاء أنفسهم

 األطفـال مـن خـالل تـوخي         ُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها بأمهية منع العنف ضد           -٣٨
  :يلي العناية عند تعيني املوظفني وُحْسن اختيارهم وتدريبهم واإلشراف عليهم، على ما

ضمان أن يكون مجيـع املـوظفني املتعـاملني مـع األطفـال يف أمـاكن االحتجـاز           )أ(  
مـــؤهلني وخمتـــارين بنـــاًء علـــى إمكانيـــاهتم املهنيـــة ونزاهتـــهم وقـــدراهتم وخـــصاهلم الشخـــصية 

  صلني على أجور كافية ومدربني تدريباً وافياً وخاضعني لإلشراف الفعال؛وحا



 

34V.14-88928 
 

UNODC/CCPCJ/EG.7/2014/2  

ديــن بارتكــاب جرميــة ضــد    شــخص ســبق أن أُ يِّ ضــمان عــدم الــسماح أل    )ب(  
األطفال بالعمل يف هيئة أو منظمة تقدم خـدمات لألطفـال، ومطالبـة اهليئـات واملنظمـات الـيت                   

أدينـوا بارتكـاب جرميـة ضـد األطفـال       تقدم خدمات لألطفال مبنـع األشـخاص الـذين سـبق أن             
  من التعامل مع األطفال؛

ــات         )ج(   ــى العالم ــرف عل ــسؤوليتهم يف التع ــهم مب ــاملني وتوعيت ــع الع ــدريب مجي ت
املبكرة الدالة على وجود خماطر عنف ضد األطفال ويف تقلـيص تلـك املخـاطر، واإلبـالغ عـن                    

ة لألطفـال مـن العنـف علـى حنـو      رتكب ضد األطفال، وتـوفري محايـة فعالـ        حوادث العنف اليت تُ   
  .أخالقي ويراعي احتياجات الطفل واملتطلبات اجلنسانية

وُتحثُّ الـدول األعـضاء، آخـذة بعـني االعتبـار االحتياجـات املتميـزة للبنـات وسـهولة                  -٣٩
  :تعرضهن للعنف اجلنساين، على ما يلي

 ميـوهلن   تقليص خماطر التحرش بالبنـات وممارسـة العنـف ضـدهن، اسـتناداً إىل               )أ(  
  اجلنسية وهويتهن اجلنسانية؛

ضــمان أخــذ ســهولة تعــرض البنــات لالعتــداءات اجلنــسانية بعــني االعتبــار يف    )ب(  
  عمليات اختاذ القرارات؛

ــيت         )ج(   ــذايت ال ــيش ال ــات التفت ــاء عملي ــات وصــوهنا أثن ــة البن ــرام كرام ضــمان احت
ن طرائق التفتيش الالئقـة،     جيوز أن تنفذها سوى موظفات حصلن على التدريب املالئم بشأ          ال

  ووجوب أن تنفذ تلك العمليات وفقاً إلجراءات التفتيش املقررة؛
تنفيذ طرائق فحص بديلة، مثل املسح املقطعي، عوضاً عـن عمليـات التفتـيش                )د(  

الذايت اليت تستلزم الَتَعري وعمليات التفتيش الـيت تعتـدي علـى ُحرمـة اجلـسد مـن أجـل جتنـب                      
  يات من أذى نفسي ومن آثار جسدية حمتملة؛تسببه هذه العمل ما

اعتمــاد وتنفيــذ سياســات ولــوائح واضــحة بــشأن ســلوك املــوظفني مــن أجــل     )هـ(  
عنــف أو اعتــداء جنــساين أيِّ ، محايــةً قــصوى، مــن نَّهِتــري مــن ُحنَْدمحايــة البنــات الالئــي ُجــرِّ

  .حترش جنسيأيِّ مياَرس عليهن مادياً أو لفظياً، ومن 
ة مـن أمهيـة     لدول األعضاء، إقـراراً منـها مبـا آلليـات الرصـد والتفتـيش املـستقل               وُتحثُّ ا   -٤٠

  :حامسة، على ما يلي
ضمان الرصد الفعال ألماكن االحتجاز واملؤسسات احمللية والوصـول املنـتظم             )أ(  

ــاز          ــضاء يف اجله ــن مظــامل أو أع ــستقلة أو دواوي ــات م ــب هيئ ــن جان ــا م ــيش عليه ــا والتفت إليه
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ــُق هلــ   ــضائي حيِّ ــابالت       الق ــراُء مق ــاكن واملؤســسات وإج ــك األم ــة لتل ــارات مفاجئ ــراُء زي م إج
شخصية مع األطفال واملـوظفني خـالل جلـسات خاصـة يعقـدوهنا معهـم والتحقيـُق يف مـزاعم                    

  حدوث عنف؛
ضمان أن تتعاون آليات الرصد الوطنية مع اهليئات الدولية اليت حيق هلا قانونـاً                )ب(  

  د فيها األطفالُ من حريتهم؛أن تزور املؤسسات اليت ُيجرَّ
ضمان اإلبالغ عن مجيع حاالت اإلصابة والوفاة اليت تقـع لألطفـال املـودعني                )ج(  

يف مرافــق احتجــاز، وقيــام هيئــة رصــد مــستقلة بــالتحقيق فيهــا فــوراً، وضــمان إخطــار والــدي  
  .الطفل أو الوصي عليه أو أقربائه املقربني

    
 قعون ضحايا للعنف نتيجة لتعاملهم مع نظامالكشف عن األطفال الذين ي- سادس عشر

  العدالة باعتبارهم جمرمني مزعومني أو جمرمني حمكومٍ عليهم، ومساعدة 
    هؤالء األطفال ومحايتهم

غـون  نظراً ملا ملسألة اإلسراع فوراً بتوفري احلماية والـدعم واإلرشـاد لألطفـال الـذين ُيبلّ             -٤١
نظـام العدالـة مـن أمهيـة حامسـة، ُتحـثُّ الـدول              عن حوادث اعتـداء وعنـف تعرضـوا هلـا داخـل             

  :األعضاء على ما يلي
إنـشاء آليــات ُتمكِّــن األطفــال ضــحايا العنـف داخــل نظــام العدالــة مــن تقــدمي     )أ(  

  شكاوى وتتسم بأهنا مأمونة وسرية وفعالة ويسهل الوصول إليها؛
 ضمان حصول األطفال على معلومات واضحة شفوية وكتابيـة، خاصـة عنـد             )ب(  

ــة      ــشأن حقــوقهم واإلجــراءات ذات الــصلة، وكيفي وصــوهلم ألول مــرة إىل مكــان احتجــاز، ب
ممارســتهم حقهــم يف االســتماع إلــيهم واإلنــصات إىل أقــواهلم، وســبل االنتــصاف الفعالــة إزاء   
حوادث العنف، وخدمات املساعدة والدعم املتاحة هلم، وكذلك معلومـات تتـيح هلـم التمـاس          

ن أضـرار، مـع وجـوب أن تتناسـب تلـك املعلومـات مـع عمـر الطفـل                    التعويض عما حلق هبم م    
  وثقافته وأن تراعي احتياجاته واملتطلبات اجلنسانية؛

غـون عـن االعتـداء علـيهم، خاصـة مـع مراعـاة خمـاطر                محاية األطفال الذين يبلِّ     )ج(  
سـاءة معاملـة   االنتقام منهم، على حنو يشمل إبعاَد كـل َمـْن ُيـزَعم َتَورُّطُـه يف أعمـال عنـف أو إ              

موقــع تكــون لــه فيــه ســيطرةٌ أو ســلطةٌ، مباشــرة أو غــري مباشــرة، علــى  أيِّ ضــد األطفــال مــن 
   على القائمني على التحقيقات؛مقدمي الشكاوى والشهود وأسرهم، عالوةً
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اختاذ تدابري فعالة من أجل محاية األطفال الذين يقـدمون معلومـات أو يـدلون                 )د(  
  ات تتعلق حبالة عنف وقعت داخل نظام العدالة؛بشهادات أثناء سري اإلجراء

متكــني األطفــال ضــحايا العنــف داخــل نظــام العدالــة مــن الوصــول إىل آليــات    )هـ(  
انتصاف عادلة وسريعة ومنصفة وإىل إجراءات تكفل هلم التماس تعويضات واحلصول عليهـا،             

  .وضمان تدبري متويل كاٍف ملخططات تعويض الضحايا
األعـضاء، إقــراراً منـها بأمهيـة الكـشف عــن كـل حـوادث العنـف الــيت        وُتحـثُّ الـدول     -٤٢

يتعرض هلا األطفـال نتيجـة لتعاملـهم مـع نظـام العدالـة باعتبـارهم جمـرمني مزعـومني أو حمكـوم                       
  :عليهم والتصدي لتلك احلوادث، على ما يلي

ضمان أن حتترم املعايُري املنـشئة اللتزامـات اإلبـالغ عـن حـوادث العنـف ضـد                    )أ(  
طفــال الــيت تقــع داخــل نظــام العدالــة حقــوَق األطفــال وأن تكــون تلــك املعــايري مدرجــةً يف    األ

اللوائح ذات الصلة باهليئات ويف قواعد السلوك، وأن تتوافر لدى مجيع املتعـاملني مـع األطفـال                 
  إرشادات واضحة بشأن متطلبات اإلبالغ وعواقبه؛

غون عن حـوادث عنـف مزعومـة،        لّتنفيذ تدابري تكفل محاية املوظفني الذين يب        )ب(  
واعتماد قواعد وإجراءات حتمي هوية املهنيني واألفراد العاديني الـذين يلفتـون انتبـاه الـسلطات             

  كبت ضد أطفال؛املختصة إىل حاالت عنف ارُت
ــزعم         )ج(   ــيت ُي ــع حــوادث العنــف ال ــة ومــستقلة يف مجي ضــمان إجــراء حتقيقــات فعال

ع نظام العدالة باعتبارهم جمـرمني مزعـومني أو مـدانني، تقـوم هبـا               ارتكاهبا ضد األطفال املتعاملني م    
  .ستعان فيها مبوظفني طبيني، وذلك يف ظل االحترام التام ملبدأ السريةسلطات خمتصة ومستقلة وُي

    
    تقوية آليات املساءلة واإلشراف  - سابع عشر

   مكافحـة اإلفـالت     ُتحثُّ الدول األعـضاء علـى اختـاذ مجيـع التـدابري املالئمـة مـن أجـل                   -٤٣
من العدالة والتسامح مع العنف الـذي ميـارس ضـد األطفـال داخـل نظـام العدالـة، مبـا يف ذلـك                        

برامج توعيـة وتثقيـف، واملقاضـاة الفعالـة ملـرتكيب حـوادث العنـف ضـد األطفـال داخـل                      إنشاء
  .العدالة نظام
دامني علـى   وتشجَّع الدول األعضاء على ضمان وجود تعهـد والتـزام واضـحني ومـست               -٤٤

املستوى اإلداري يف كل مؤسسات العدالة مبنـع العنـف ضـد األطفـال والتـصدي لـه علـى حنـو                     
  .يراعي احتياجات الطفل واملتطلبات اجلنسانية

  : وُتحثُّ الدول األعضاء أيضاً على ما يلي  -٤٥
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  تعزيز املساءلة عن حوادث العنف ضد األطفال داخل نظام العدالة؛  )أ(  
  ت مساءلة داخلية وخارجية يف أجهزة الشرطة وأماكن االحتجاز؛إرساء آليا  )ب(  
إرساء كل العناصر الرئيسية اليت يتـألف منـها نظـام مـساءلة فعـال، مبـا يف ذلـك                      )ج(  

  األطفال؛ آليات مستقلة معنية باإلشراف والرصد والشكاوى فيما خيص اهليئات اليت تتعامل مع
ــق يف اجلــر      )د(   ــة التحقي ــرعة وفعالي ــف ضــد     ضــمان س ــى عن ــيت تنطــوي عل ائم ال

  األطفال داخل نظام العدالة ومقاضاة مرتكبيها؛
ضمان مساءلة كل املسؤولني العمـوميني الـذين ثَبتـت مـسؤوليتهم عـن عنـف                  )هـ(  

خـذ يف أمـاكن العمـل وإهنـاء خدمـة           ّت ضـد األطفـال، وذلـك مـن خـالل تـدابري تأديبيـة تُ               َسمورِ
  ية معهم عند االقتضاء؛هؤالء املسؤولني وإجراء حتقيقات جنائ

ــدابري املتخــذة مــن أجــل        )و(   ــع الت ــة بــشأن مجي ــشفافية واملــساءلة العمومي ــز ال تعزي
  مساءلة مرتكيب أعمال العنف واملسؤولني عن منع هذا العنف؛

إجراء حتقيقات عمومية بشأن مجيع التقـارير اجلـادة املتعلقـة بـالعنف املمـارس                 )ز(  
جرى تلـك التحقيقـات علـى       احل سري العدالة، وضمان أن تُ     مرحلة من مر  أيِّ  ضد األطفال يف    

  زاهة وأن متوَّل متويالً كافياً وأن ُتستكمل دون إبطاء؛ـيد أشخاص مشهود هلم بالن
  .العدالة اهة ومنَع الفساد داخل نظامنـزاعتماد وتنفيذ تدابري فعالة تكفل تعزيَز ال  )ح(  

 


