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 شكر خاص

تعترب هذه الوثيقـة ثمرة جمهـود التعاون فيام بـني أعضاء فريق التنسـيق بني الوكاالت بشـأن 
قضاء األحداث. و نقر باجلميل لرئيس جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل السيد جاب دويك 
ملده هلـذا العمل باإلهلـام والتشـجيع. جاء الدعم األسـايس هلذا املـرشوع مـن منظمة األمم 
املتحدة للطفولة، اليونسـيف حيث أدارت و مولت التحرير و التنسـيق كام مدت ماليا أعامل 
الرتمجة و الطباعة. و قد جاء متويل إضايف من كل من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلريمة و الرابطـة الدولية إلصـالح قوانـني العقوبات (عن طريـق متويل من سـيدا) بينام 

قامت املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب برتتيب أعامل التصميم و الرتمجة و الطباعة.

قد سـامهت شـخصيات عديدة يف حتقيق هذا اإلصدار التعاوين. إال أن شكر خاص تستحقه 
جينا لوكارييل من اليونسـيف حيث لعبت دور املحرر و املنسـق األسـايس و كذلك سيسيل 
تروشـو من املنظمة الدوليـة ملناهضة التعذيـب حيث أرشفت عـىل أعامل التصميـم النهائي 
والرتمجة و الطباعة. قامت اليكساندرا يوسرت من اليونسيف و إيرك سوتا من املنظمة الدولية 

ملناهضة التعذيب بدعم إدارة املرشوع.

اإلسهام بكتابة النص جاء من كل من جو ديدين من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلريمة؛ إليانـور موريل من الرابطـة الدولية إلصالح قوانـني العقوبات؛ باولـو دافيد من 
مفوضيـة األمـم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان؛ سـيفرين جاكومـي؛ فلورانـس مارتان 
مـن منظمة أنقـدوا األطفال، اململكـة املتحـدة؛ برينارد بوتون من مؤسسـة أرض اإلنسـان؛ 
سودارشـان من برنامـج األمـم املتحدة اإلنامئـي؛ اليسـاندرا دينتيـس و جـويل بريجريون و 
مانويل فينييل من اليونسـيف. قام العديد من هؤالء الزمالء باملـد بمالحظات و ردود أفعال 

نافعني طوال عملية إعداد املسودة مثلام فعلت كارين الندجرن من اليونسيف.
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متهيد

قامت وال تزال عدة دول أطراف يف اتفاقية حقوق الطفل، سـعيا منهـا الحرتام بنود االتفاقية، 
باختاذ تدابـري ترشيعية ملواجهة مشـاكل األطفـال املوجودين يف نـزاع مع القانـون أو ما يعرف 

بقضاء األحداث.

وإن جلنة األمم املتحدة حلقـوق الطفل ترحب بنتائج هذه اجلهود من حيـث التطور اهلام الذي 
حصل يف القوانني املوجودة املتصلة بقضاء األحـداث. بيد أهنا ما انفكـت يف الوقت ذاته تعرب 
عن قلقها لغياب تطبيـق القوانني واألنظمة املحسـنة. أضـف إىل ذلك عدم تطبيـق القواعد و 
املبادئ التوجيهية اخلاصة باألمم املتحدة إلدارة شـؤون قضاء األحـداث، وإدارة التجريد من 

احلرية، ومنع جنوح األحداث بسبب غياب املعرفة. 

لقد شهدنا طيلة ١٥ سـنة املاضية كام هائال من التدابري الترشيعية بيد أن الطريق ما زال طويال. 
أما يف السنوات املقبلة فإن احلاجة ملحة لبذل املزيد من اجلهود الحرتام بنود جلنة األمم املتحدة 

حلقوق الطفل ومعايري األمم املتحدة املذكورة آنفا.

وهلذا فإن جلنـة حقوق الطفل ترحـب هبذه الوثيقة الصـادرة عن فريق التنسـيق بني الوكاالت 
بخصوص قضاء األحداث. فهي حتمل بني طياهتا معلومات مفيدة عـن املنظامت األعضاء يف 
هذا الفريق املعني بقضاء األحداث وعن مهامها ومسؤولياهتا وأنشطتها. بل لربام أهم من ذلك، 
فإن الوثيقة تقدم املامرسات املبتكرة يف جماالت من قبيل الدعم القانوين والعقوبات البديلة وبناء 

القدرات والتوعية العامة والدعوة.

وتأمل جلنـة حقوق الطفل أن تسـاهم هـذه الوثيقـة وغريها من أنشـطة الفريـق املعني بقضاء 
األحداث يف حتسـني ممارسـة قضاء األحداث يف العديد من الدول األطراف يف اتفاقية حقوق 
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الطفل حتسـينا جوهريا. ويصعب تسـيري نظام لقضاء األحداث ( قانونا وممارسة) يراعي بنود 
االتفاقية مراعاة تامة. وال ترتدد حلظـة يف االتصال بالفريق أو بإحـد املنظامت األعضاء كلام 

احتجت إىل الدعم التقني أو اخلربة يف هذا املجال.

جاب دويك
رئيس جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل
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 مقدمة

نظرة شاملة عن فريق التنسيق

بني الوكاالت بشأن قضاء األحداث
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غايات الفريق

تأسس فريق التنسيق بني الوكاالت بخصوص قضاء األحداث عام ١٩٩٧ بقرار من املجلس 
االقتصادي واالجتامعي( كان يسمى سابقا فريق األمم املتحدة املعني بتنسيق املشورة واملساعدة 
التقنيـة يف جمـال قضـاء األحداث).وهيدف إىل تنسـيق السياسـات واملشـاريع و األنشـطة بني 
املنظامت الدولية املنخرطة مع السـلطات الوطنية يف إصالح قضاء األحداث. ويسرتشد عمل 
الفريق باألحكام ذات الصلة الـواردة يف اتفاقية حقوق الطفل و بمعايـري دولية أخر متعلقة 

بقضاء األحداث وبتوصيات جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل.١

وتسعى هذه اهليئة إىل تعزيز التنسيق الوطني والدويل يف جمال قضاء األحداث عرب:

حتديد املنظامت األطراف يف الفريق العاملة عىل املستو الوطني وحتديد أنشطتها.  .١

 تشـجيع مكاتبنا امليدانية ذات الصلة عىل العمل سـويا لتحقيق هنج مشـرتك عىل املستو  .٢
الوطني.

تعزيز احلوار املستمر مع الرشكاء الوطنيني يف جمال إصالح قضاء األحداث.  .٣

حتديد وسائل العمل املشرتكة واملامرسات السليمة وتطويرها ونرشها.  .٤

إدراج محايـة حقوق األطفـال املوجوديـن يف نزاع مـع القانـون يف جدول أعـامل املجتمع   .٥
الدويل.

مناهضة  واتفاقية  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  املتحدة  األمم  عهد  ييل:  ما  الدولية  املعايري  تتضمن   ١
املتحدة  األمم  ومبادئ  األحداث  قضاء  شؤون  إلدارة  النموذجية  الدنيا  املتحدة  األمم  وقواعد  التعذيب 
مناهضة  واتفاقية  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  املتحدة  األمم  عهد  ييل:  ما  الدولية  املعايري  تتضمن   ١
املتحدة  األمم  ومبادئ  األحداث  قضاء  شؤون  إلدارة  النموذجية  الدنيا  املتحدة  األمم  وقواعد  التعذيب 
مناهضة  واتفاقية  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  املتحدة  األمم  عهد  ييل:  ما  الدولية  املعايري  تتضمن   ١

التوجيهية ملنع جناح األحداث وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم ومبادئ 
املتحدة  األمم  ومبادئ  األحداث  قضاء  شؤون  إلدارة  النموذجية  الدنيا  املتحدة  األمم  وقواعد  التعذيب 
التوجيهية ملنع جناح األحداث وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم ومبادئ 
املتحدة  األمم  ومبادئ  األحداث  قضاء  شؤون  إلدارة  النموذجية  الدنيا  املتحدة  األمم  وقواعد  التعذيب 

النموذجية  الدنيا  القواعد  اجلنائية.  العدالة  نظام  يف  باألطفال  املعنية  باإلجراءات  املتعلقة  التوجيهية  فيينا 
التوجيهية ملنع جناح األحداث وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم ومبادئ 
النموذجية  الدنيا  القواعد  اجلنائية.  العدالة  نظام  يف  باألطفال  املعنية  باإلجراءات  املتعلقة  التوجيهية  فيينا 
التوجيهية ملنع جناح األحداث وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث املجردين من حريتهم ومبادئ 

ملعاملة السجناء وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية.
النموذجية  الدنيا  القواعد  اجلنائية.  العدالة  نظام  يف  باألطفال  املعنية  باإلجراءات  املتعلقة  التوجيهية  فيينا 

ملعاملة السجناء وقواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية.
النموذجية  الدنيا  القواعد  اجلنائية.  العدالة  نظام  يف  باألطفال  املعنية  باإلجراءات  املتعلقة  التوجيهية  فيينا 
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النقاط الرئيسية يف مبادرة الفريق

تعمل املنظامت األعضاء يف الفريق عىل دعم التنسيق لتطبيق توصيات جلنة حقوق الطفل   •

يف بلدان شتى من العامل. ومن بني األمثلة التالية نجد ماييل:

يف أوغندا عام ٢٠٠٠، أد التنسيق إىل ورشة عمل للتدريب ووضع اإلسرتاتيجيات   -
نظمتها مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان واحلركة الدوليـة للدفاع عن األطفال 
ومنظمة األمـم املتحدة للطفولـة ومنظمة أنقذوا األطفـال، اململكة املتحـدة والوكالة 

الدانمركية للتنمية الدولية.

يف أوروغواي، ويف بداية عام ٢٠٠٣ تعاون كل من احلركة الدولية للدفاع عن األطفال   -
واملنظمة الدولية ملناهضة التعذيب ومنظمة أنقذوا األطفال ومؤسسـة أرض اإلنسان 
 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وغريها يف القيام بأنشطة الرصد والدعوة عىل مستو

عال.

قام الفريق عام ٢٠٠٤ بمسح شامل للمبادرات القضائية اخلاصة باألطفال املوجودين يف   •

نزاع مع القانون يف١٢٧ بلدا. ويبني الشـكل عىل اليمني حتليال تقريبيا لألنشـطة التنظيمية 
ألعضاء الفريق يف جمال إصالح قضاء األحداث، املؤرخ يف آذار/ مارس٢٠٠٤.

النشاط إصالح قانوين

بناء القدرات

عقوبات بديل

حتليل الوضعية

محلة التوعية العامة

الرصد

املساعدة القانونية 

نسبة البلدان
النسب املئوية 
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للفريق اآلن موقع مشرتك عىل شـبكة االنرتنت يمكن جلميع موظفي املنظامت األعضاء   •

استخدامه.

تتضمن املبادرات املسـتقبلية للفريق إنشـاء مقر رئييس له وأمانة عامة ووضع موقع عىل   •

االنرتنـت مفتوح للعمـوم وتقديم دعم تقني منسـق إلصدار ونـرش التعليق العـام القادم 
للجنة حقوق الطفل املتعلق بقضاء األحداث.

املنظامت األعضاء
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة

يطبق املكتب برناجما متكامال ملراقبة املخدرات واحلد من الطلب عليها ومنع اجلريمة وإصالح 
العدالة اجلنائية ومكافحة اإلرهاب يف إطار التنمية املسـتدامة واألمـن البرشي. ويتوىل املكتب 
القيام بأنشطة مرتبطة بمنع اجلريمة ومراقبتها عىل املستو الدويل عرب تعزيز التعاون اإلقليمي 
والدويل ملنـع اجلريمة عرب الوطنيـة وحماربتها. ويقوم مكتـب األمم املتحدة املعنـي باملخدرات 
واجلريمة عىل وجه اخلصوص بأنشـطة متعلقة بمنع اجلريمة املنظمة وغسـل األموال واالجتار 
يف النساء واألطفال. كام يشجع اسـرتاتيجيات منع اجلريمة، باإلضافة إىل فاعلية و نزاهة إدارة 

شؤون القضاء مع مراعاة حقوق كل ضحايا اجلريمة أو ذوات الصلة بنظام العدالة اجلنائية.

إىل أي حـد يتوافق قضـاء األحداث مـع اختصـاص مكتب األمـم املتحدة املعنـي باملخدرات 
واجلريمة.

منذ وقت طويل ومكتـب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة يسـاعد الـدول األعضاء 
بتشجيع وتعزيز اسـتخدام وتطبيق الصكوك الدولية واملعايري والقواعد اخلاصة بمنع اجلريمة 
والعدالة اجلنائية بام يف ذلك ما يتصل بقضاء األحـداث. ويعد العمل يف قطاع قضاء األحداث 
جديدا نسـبيا عـىل املنظمة. ويقـوم عىل قرارات شـتى صـادرة عـن اجلمعية العامـة واملجلس 
االقتصـادي واالجتامعي. ويقوم املكتب، بنـاء عىل طلب دولة عضو، بتنفيذ مشـاريع التعاون 
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التقني ملنع جرائم الشـباب وتعزيز أنظمـة قضاء األحداث وحتسـني إعادة التأهيـل، ومعاملة 
الشباب املوجودين يف نزاع مع القانون، عالوة عىل حتسني محاية الضحايا من األطفال.

هنج مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة لقضاء األحداث

وضع مكتب األمـم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة اسـرتاتيجية متكاملة ملسـاعدة الدول 
األعضاء عىل إصـالح قضاء األحـداث، بالرتكيز عـىل أمهية املنـع وإعادة التأهيـل. وتتضمن 

املشاريع النموذجية القائمة عىل املعايري الدولية واملامرسات القيمة النوع التايل من األنشطة:

تشجيع وضع مسودات الترشيع ومراجعتها وإسداء النصح بشأهنا وال سيام بشأن التدابري  •

البديلة خارج نطاق القانون والعقوبات غري االحتجازية املتعلقة باألحداث املوجودين يف 
نزاع مع القانون ومحاية الضحايا والشباب املهددين.

بناء القدرات بام يف ذلك إنشاء مقر رئييس عىل مستو الوزارة يعنى بجميع املسائل التي   •

ختص األحداث بام فيها جتميع البيانات ذات الصلة وحتليلها.

إطالق محـالت لزيادة التوعيـة وصياغة خطـط عمل وطنيـة ختص األحـداث املهددين   •

وأولئك املوجودين يف نزاع مع القانون.

وضع مناهج التدريـب والقيام بـدورات تدريبية لكل اجلهـات الفاعلة يف جمـال العدالة   •

اجلنائية املتعاملني مع األحداث املوجودين يف نزاع مع القانون وأولئك املهددين.

حتسـني ظروف االحتجاز اخلاصة باألحـداث من خـالل جتديد املراكـز اخلاصة ووضع   •

أنظمة للملفات وتعزيز برامج التدريب املهني والرتبوي.

وضع برامج لرعاية األطفال املفرج عنهم بمشاركة املصالح املجتمعية غري احلكومية. •

إن دمـج برنامج األمـم املتحدة للمخـدرات واجلريمـة مؤخرا يف مكتـب األمم املتحـدة املعني 
باملخدرات واجلريمة يتيح فرصا جديدة يف جمال قضاء األحداث من قبيل الربامج املتكاملة اخلاصة 
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بمنع املخـدرات واجلريمة بام فيها زيـادة الوعي والرتبية عـن طريق األقـران املوجهة لألحداث 
وبرامج متخصصة ملنع انتشـار فـريوس نقص املناعـة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسـب 
(اإليدز) داخل املؤسسات اإلصالحية املغلقة. كام يقوم مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلريمة، بنـاء عىل العرب التي اختذها من أفغانسـتان، بدراسـة إمكانيات أخر لدمج مشـاريع 
إصالح قضاء األحداث ضمن برامج أوسـع إلصالح العدالة اجلنائية يف البلدان التي خترج من 
فرتة نزاع عسكري. كام يشـارك مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة مع مؤسسات 
أخر يف إعداد املبادئ التوجيهية املتعلقة بتحسني القضاء اخلاص بالضحايا من األطفال وشهود 

اجلرائم، وقد سجل ممارسات حسنة ال سيام فيام يتصل بجرائم املدن والشباب املهددين.

لالتصال:
Timothy Lemay

Chief Rule of Law Section

Human Security Branch, Divisions for Operations

 UN Office on Drugs and Crime

P.O. Box 500, 1400 Vienna

Austria

www.unodc.org املوقع:

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

تتوىل املفوضية محاية حقوق اإلنسـان للجميع وتشـجيعها. توكل للمفوض السامي املسؤولية 
األساسية يف كل األنشطة املتعلقة بحقوق اإلنسان. وتسرتشد املفوضية يف عملها بميثاق األمم 
املتحدة وامليثاق العاملي حلقوق اإلنسان وما جاء بعد ذلك من صكوك يف جمال حقوق اإلنسان 
وكذا إعـالن وبرنامج عمل فيينا الصادر عـام ١٩٩٣. ويعد تشـجيع التصديق عىل معاهدات 
حقوق اإلنسـان وتنفيذها أحـد أولويـات املفوضية. وهتـدف مفوضية األمـم املتحدة حلقوق 
اإلنسان إىل ضامن تنفيذ القواعد املعرتف هبا دوليا يف جمال حقوق اإلنسان تنفيذا عمليا. وتلتزم 
املفوضية بتعزيز برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسـان وتقديم أفضل ما جيب من دعم هليئات 
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األمم املتحدة املعنية برصد املعاهـدات بام فيها جلنة األمم املتحدة حلقـوق الطفل واإلجراءات 
اخلاصة التـي وضعتها جلنة حقوق اإلنسـان. وتتحـاور املفوضية مع احلكومات بشـأن قضايا 
حقوق اإلنسـان بغية تعزيز القـدرات الوطنية يف هذا املجـال وزيادة احرتام حقوق اإلنسـان. 
وتقدم خدمات االستشارة والدعم التقني عند احلاجة كام تشجع احلكومات عىل االستمرار يف 
استحداث إجراءات ومؤسسات وطنية فعلية حلامية حقوق اإلنسان. وتقدم املفوضية مساعدة 
تقنية واسـعة يف جمال إدارة القضاء بام فيه قضاء األحداث(منها إصالح القانون وبناء القدرات 

املؤسسية والتدريب وإذكاء الوعي).

عمل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جمال قضاء األحداث

تلتـزم مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف جمال قضـاء األحـداث بمسـاعدة الدول 
عىل تطبيق اتفاقية حقـوق الطفل وما يتصل هبا مـن قواعد ومعايري دولية، كام تسـهر عىل تتبع 

التوصيات التي تقدمها جلنة حقوق الطفل. 

لالتصال:
Paulo David

Secretary, Committee on the Rights of the Child

Office of the UN High Commissioner for Human Rights

Palais des Nations, 1211 Geneva 10

Switzerland

www.ohchr.org املوقع:

منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف

كلفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف بالدعوة حلقوق 
الطفل ومحايتها. وتسرتشـد منظمة األمم املتحـدة للطفولة باتفاقية حقوق الطفل، كام تسـعى 
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املنظمة جاهدة لتجعل مـن حقوق الطفل مبـادئ أخالقية ثابتة ومعايري دوليـة ملعاملة الطفل. 
وتؤكد املنظمة عىل أن بقاء األطفال ومحايتهم وتكوينهم رشوط أساسية للتنمية يف العامل وجزء 
ال يتجـزأ من التطـور البرشي. وتعمـل منظمة األمـم املتحدة للطفولـة يف ١٥٨ بلـدا وإقليام، 
وتلتزم بضامن محاية خاصة ألكثر األطفال حرمانا مثل ضحايا احلرب والكوارث والفقر املدقع 
والعنف واالستغالل واألطفال املعاقني. وتتخذ املنظمة منهجا وقائيا جتاه سوء معاملة األطفال 

واستغالهلم، إذ تساعد احلكومات عىل إنشاء بيئة حتمي مجيع األطفال.

إىل أي حد يتوافق قضاء األحداث مع اختصاص منظمة األمم املتحدة للطفولة

تسرتشـد منظمة األمم املتحدة للطفولـة يف عملها باتفاقيـة األمم املتحدة حلقـوق الطفل التي 
حتمي األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. ويعد قضاء األحداث جزءا من التزامات منظمة 
األمم املتحدة للطفولة بشـأن محاية األطفال، وهو جمال هيتم بمنع العنف ضد األطفال وسـوء 
معاملتهم واسـتغالهلم وبالرد عىل هذه األمور، كـام هيتم باحلقوق اخلاصة باألطفـال الذين ال 
ترعاهم أرسهم. وتشـهد أغلب البلدان التي تعمل فيها منظمة األمم املتحدة للطفولة أنشـطة 
متزايدة لتشـجيع األنظمة القضائية اخلاصة باألطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. ويتم هذا 
العمل يف أوسـاط قانونية واجتامعية خمتلفة بام يف ذلك املناطق التي تعرف نزاعا مسـلحا حيث 
جيد األطفال أنفسهم يف نزاع مع القانون من جراء االسـتغالل اآليل الذي يتعرضون له والذي 

هيدد حقوقهم يف املحاكمة وفق األصول القانونية، ويف معاملة خاصة باألطفال أمام القانون. 

ما تركز عليه املنظمة ضمن قضاء األحداث

تؤمن منظمة األمم املتحـدة للطفولة بأن السـجن واالحتجـاز آخر ما يمكن اللجـوء إليه فيام 
يتصل باألطفال املوجودين يف نزاع مـع القانون. ويركز عمل املنظمة يف قضـاء األحداث عىل 
التقليل من اعتامد التجريد من احلرية عرب تشجيع العقوبات غري االحتجازية والعدالة التصاحلية 
والتحويل. وتسعى منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل إنشاء بيئة حتمي مجيع األطفال مما يقتيض 
إتباع منهج عـام ومتعدد املسـتويات يضم تأمـني التزام احلكومـات وبناء القـدرات وإصالح 
القوانني ورصـد انتهاكات احلقوق واإلبالغ عنهـا، وتغيري مواقف األشـخاص وبناء مهارات 

األطفال، وتقديم خدمات إعادة اإلدماج.
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 وتدعـم منظمة األمم املتحدة للطفولة عىل سـبيل املثـال إصالح األنظمـة القانونية من خالل 
مسـاعدة العاملني املحليني عـىل مراجعة وتنفيذ ترشيع يتامشـى مـع املعايري الدوليـة. كام تبني 
قدرات العاملـني يف جمال قضاء األحـداث حتى جيعلوا عملهم قائام عىل منهج أساسـه حقوق 
الطفل. وتقوم منظمة األمم املتحـدة للطفولة بتنظيم اجتامعات تضم املنظـامت غري احلكومية 
وخمتلف وزارات احلكومة ومصاحلها بام فيها وزارة العدل واإلصالحيات والرعاية االجتامعية 
والشباب والداخلية سعيا منها إىل تنسيق اإلصالح بني خمتلف القطاعات. وتعمل املنظمة أخريا 
مع وسـائط اإلعالم واملنظامت غري احلكومية لدعم إصالح قضاء األحداث وتربية الناس عىل 

حقوق األطفال.

لالتصال:
Alexandra Yuster

Senior Advisor, Child Protection

UNICEF, 3 UN Plaza

New York, New York 10017

USA

www.unicef.org املوقع:

برنامج األمم املتحدة اإلنامئي

يعد برنامج األمم املتحدة اإلنامئي شبكة األمم املتحدة الشاملة للتنمية، ويسعى إىل التغيري وإىل 
إرشاك البلدان يف تبادل املعرفة والتجارب واملوارد ملسـاعدة الشعوب عىل حتقيق حياة أفضل. 
ويعمل برنامج األمم املتحدة اإلنامئي يف ١٦٦ بلدا مشـجعا إياها عـىل إجياد حلول للتحديات 
اإلنامئية الوطنية والعاملية. وتعتمد هذه البلدان عىل موظفي برنامج األمم املتحدة اإلنامئي وعىل 
عدد كبري من رشكائه لتنمية قدراهتا املحلية. و تعمل شبكة برنامج األمم املتحدة اإلنامئي كأداة 
 ربط وتنسـيق بني اجلهود الوطنية والعامليـة لتحقيق الغايـات اإلنامئية لأللفية، بـام فيها إحد
الغايـات الطموحة أال وهـي ختفيض مسـتو الفقر إىل النصـف بحلول عـام ٢٠١٥. ويركز 
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الربنامج عىل مساعدة البلدان عىل إجياد احللول وتبادهلا بشأن حتديات حتقيق حكم ديموقراطي 
والتقليـل من وطـأة الفقـر ومنع األزمـات والتخلـص من وقعهـا وحتديـات الطاقـة، والبيئة 
وفريوس نقـص املناعـة البرشية/متالزمة نقـص املناعة املكتسـب (اإليدز). و يدمـج برنامج 
األمم املتحدة اإلنامئي تكنولوجيا املعلومـات واالتصاالت لغرض التنمية يف عمله بغية حتقيق 
حكم ديموقراطي واحلد من الفقر ملسـاعدة الدول النامية عىل تطوير املساءلة احلكومية وتوفري 
اخلدمات. كام يسـاعد برنامج األمم املتحدة اإلنامئي البلدان عىل اجتذاب املساعدات وترشيد 
استخدامها. ويشـجع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي، يف مجيع نشـاطاته، محاية حقوق اإلنسان 

وتعزيز دور املرأة. 

إىل أي حد يتوافق قضاء األحداث مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي

يقـر الربنامج بـأن التنميـة ال تتحقـق إال بوجـود نظام قضائـي فعال. فهنـاك رابطـة جوهرية 
بني سـيادة القانون واسـتئصال الفقر وحقوق اإلنسـان والتنميـة البرشية املسـتدامة. وتطمح 
خطط برنامـج األمم املتحـدة اإلنامئي برنامـج األمم املتحـدة اإلنامئي إلصالح قطـاع العدالة 
لزيادة اسـتفادة اجلميع من قضاء فعـال يتدخل يف الوقت املناسـب: ال سـيام الفقراء والنسـاء 
وجمموعات أخـر من املحرومـني. ويـر الربنامـج أن للفقراء احلـق يف البحـث عن قضاء 
عادل واحلصول عليه يف إطار قوانني تتامشـى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومع القواعد 
الوطنية والدسـتورية. وتسـعى هذه املعايري والقواعد اىل محاية سـيادة القانون عىل مجيع الناس 
ضد احلكومة له وضد املصالح الشـخصية الراسخة يف املجتمع. وتشـمل القوانني هذه معايري 
وقواعد خاصة باألحداث الذين يشـكلون جزءا كبريا من السـكان يف أغلب البلـدان النامية. 
ومن هذا املنطلق، تعد مسائل قضاء األحداث ميزة جوهرية يف العمل املتصل بنظام القضاء أو 

السجن أو برامج إنفاذ القانون.
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ما يركز عليه برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ضمن جمال قضاء األحداث

تعد مسائل قضايا األحداث إما جزءا يندرج ضمن برنامج أوسع لقطاع العدل يدعمه برنامج 
األمـم املتحـدة اإلنامئـي أو وكالة أخـر( خاصة منظمـة األمم املتحـدة للطفولـة) أو برناجما 
مستقال هيتم عىل وجه التحديد بمسائل قضاء األحداث. وتضم بعض جماالت االهتامم ضمن 
عمل برنامج األمـم املتحدة اإلنامئي يف قضاء األحـداث تعزيز قدرات دوائـر الرشطة الوطنية 

لالضطالع بمسؤولياهتا من منظور أساسه احرتام احلقوق وإصالح القضاء وغري ذلك.

لالتصال:
R. Sudarshan

Advisor-Justice

UNDP Oslo Governance Centre

Inkognitogt. 18, N-0256 Oslo

Norway

www.undp.org :املوقع

احلركة الدولية للدفاع عن األطفال

إن احلركة الدولية للدفاع عن األطفال منظمة غري حكومية مسـتقلة أنشئت عام ١٩٧٩، وهو 
ما يعرف بالسنة الدولية للطفل، لتشـجيع حقوق األطفال ومحايتها. وتطورت احلركة لتصبح 

شبكة دولية هلا أعضاء فيام يقارب ٤٢ بلدا. ويتجىل دور احلركة فيام يىل:

إذكاء الوعي بأوضاع حقوق الطفل وما يتصل هبا من مسـائل ومبادرات يف العامل بأرسه   •

واحلث عىل التضامن يف هذا الشأن.

البحث عن أنجع الوسـائل لضامن محاية حقوق الطفل عىل صعيد املامرسة وتشجيع هذه   •

الوسائل وتنفيذها
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ضامن إعطـاء األولوية حلقـوق الطفل يف مجيـع النواحي مـن قبل املجتمع املـدين و مجيع   •

السلطات بام فيها األمم املتحدة

توفري القيادة عند تبني معايري دولية بخصوص حقوق الطفل  •

ضامن مشاركة األطفال فيام يتصل بحياهتم من قرارات وأنشطة.  •

إىل أي حد يتوافق قضاء األحداث مع احلركة الدولية للدفاع عن األطفال

منذ تأسيسها عام ١٩٧٩، انخرطت احلركة يف الدفاع القانوين عن األطفال. وتزايدت مسامهة 
أقسـام احلركة يف األنشـطة املتصلة بقضاء األحداث منذ اعتـامد اتفاقية األمـم املتحدة حلقوق 
الطفل سنة ١٩٨٩، وشـاركت احلركة عىل املسـتو الدويل يف صياغة املعايري الدولية املرتبطة 
بقضاء األحداث وال تزال تتابع بخطى حثيثة إصالح قضاء األحداث. وعىل الرغم من وجود 
املعايري الدولية مل يتحقق إال القليل من التقدم يف تطبيق حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع 
القانون. وهلذه األسباب ال تقدم احلركة الدعم لألطفال املوجودين يف نزاع مع القانون فقط بل 

تضغط إلدراج مسألة قضاء األحداث ضمن جدول أعامل االجتامعات الدولية.

هنج احلركة الدولية للدفاع عن األطفال لقضاء األحداث 

يضم برنامـج قضاء األحداث التابـع للحركة الدوليـة للدفاع عن األطفال عدة مشـاريع منها 
الشبكة الدولية لقضاء األحداث وبرنامج مراكز الدفاع االجتامعية والقانونية وبرنامج إصالح 
أنظمة قضـاء األحـداث يف أمريكا الالتينية وتنسـيق عمـل املجموعة الفرعيـة للمنظامت غري 

احلكومية يف جمال قضاء األحداث عالوة عىل تقديم الدعم للجنة حقوق الطفل.

وتتمثل اسرتاتيجية التدخل األساسية للحركة عىل املستو املحيل والدويل يف تقديم املعلومات 
عن وضع األطفال وحقوقهـم. وحتاول احلركة إذكاء الوعي بشـأن واقع األطفـال واملراهقني 

املوجودين يف نزاع مع القانون عرب حتسيس األرس واجلامعات واحلكومات.
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ويعترب حتسـني تنسـيق األعامل واملبادرات اخلاصة بمسـائل قضاء األحداث عنـرصا مهام آخر 
يف عمل احلركة الدولية للدفـاع عن األطفال. وقد أقامت احلركـة منتديات للتبادل املعلومات 
كي يتسنى للعاملني يف املجال استغالل املوارد بشكل فعال. وبفضل وسائل تبادل املعلومات، 
 األمـم املتحـدة واهليئات الدوليـة األخر يمكن للحركـة االنخـراط يف أعامل الضغـط لد

إلدراج مسألة قضاء األحداث يف جدول أعامل االجتامعات الدولية.

وتقدم أقسـام احلركة كذلك الدعم املبارش لضحايا انتهاكات حقـوق الطفل قصد التقليل من 
املعاناة الفورية ألولئك األطفال. وتسعى احلركة من خالل اعتامدها هنجا قائام عىل احلقوق إىل 

تعزيز مكانة األطفال ليعرفوا حقوقهم وليشاركوا يف هذه العملية.

لالتصال:
Carlos Pampín García

Juvenile Justice Programme

1 Rue de Varembé, P.O. Box 88

CH- 1211 Geneva 20

Switzerland

www.dci-is.org  www.dci-is.org  www.dci-is.org املوقع:

املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب

هتدف املنظمة ملناهضة التعذيب، والعقوبات الصادرة دون حماكمة، واالختفاء القرسي، وغري 
ذلك من أشـكال املعاملة الوحشـية، أو الإلنسـانية أو احلاطة بالكرامة. وتضم براجمها محالت 
عاجلة وإجـراءات خاصة ومسـاعدة ضحايـا التعذيب والعنف ضد النسـاء وحقـوق الطفل 
واحلقـوق االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة. ويقوم عملها عـىل املعلومـات والطلبات التي 

تتلقاها شبكتها التي تضم ٢٦٦ منظمة عضو عرب أنحاء العامل.
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وتدافع املنظمة عن األطفال ضد التعذيب وأشـكال أخر من العنف عـرب النداءات العاجل 
بخصوص حاالت ملموسـة مـن التعذيب أو أشـكال أخر مـن العنف وعـرب التدخل عند 

انتهاك حقوق الطفل لد اآلليات الدولية واإلقليمية اخلاصة بحقوق الطفل.

إىل أي حد يتوافق قضاء األحداث مع مهام املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب

تدخل أغلب النـداءات العاجلة الصـادرة عن برنامج حقـوق الطفل التابـع للمنظمة الدولية 
ملناهضة التعذيب يف نطـاق قضاء األحداث: اإليقـاف اجلائر والتعذيب خـالل االحتجاز من 
طرف الرشطة وغيـاب الضامنات القضائية والعقوبات التعسـفية وقتل األطفـال خارج نطاق 
القانون من قبل موظفني ينفـذون القانون. وتتعلـق بعض النداءات كذلـك باالحتجاز اجلائر 
لألطفال يف أوضـاع غري عاديـة أو يف غيـاب اجلهـود الالزمة حلاميـة األطفـال املنحدرين من 
أقليات. و تركز تقارير املنظمة التي تتقاسمها مع هيئات األمم املتحدة لرصد املعاهدات( جلنة 
حقوق الطفل وجلنة حقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب) تركيزا هاما عىل قضاء األحداث 
قانونا وممارسة. و جتعل منظمة الدولية ملناهضة التعذيب، يف إطار عمل الدفاع وبناء القدرات، 

قضاء األحداث واحدا من مواضيع اهتاممها التي حتظى باألولوية.

هنج املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب لقضاء األحداث

تسـجل أغلب حاالت تعذيب األطفال عندما يكونوا رهن احتجاز الرشطة. ومن ثم فإن هنج 
املنظمة الدوليـة ملناهضة التعذيب هو حتسـيس العموم هبـذا الوضع وتنبيه السـلطات وطلب 
تدخلها املناسـب والتبليغ عن املخالفني لكرس دائرة اإلفالت من العقاب واحلؤول دون وقوع 

.حاالت تعذيب أخر

وتر املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب أن التجريد من احلرية ليست له آثار جانبية عىل األطفال 
فحسـب من حيث الرتبية وإعطاء القدوة والرفاه اجلسـامين والنفيس واالجتامعي، بل من شأن 
التجريد من احلرية أن يزيد من كل أشكال العنف. ويقوم برنامج حقوق الطفل التابع للمنظمة 
وكذلك رشكاؤها بتوثيق ادعاءات ملثل هذه احلاالت ورفع تقارير بشـأهنا بشكل مستمر. ولذا 
فإن هنج املنظمة هو تشجيع بدائل الحتجاز األطفال والتأكيد عىل أن يبقى التجريد من احلرية 

آخر خيار يمكن اللجوء إليه.



٢٤

محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

قيم املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب كذلك وقفات عمومية وتشارك يف البحث والتدريب،   وتٌ
وتوثق حاالت خاصة. وتر أن بعض أشـكال العقاب اجلسـدي والذي يتعرض له األطفال 
عـالوة عىل بعـض ظـروف االحتجـاز تتعـارض مع القانـون الـدويل وتعـد معاملة وحشـية 

ولإلنسانية وحاطة بالكرامة.

لالتصال:
Cécile Trochu

Child Rights Programme - OMCT

8, rue de Vieux Billard, P.O. Box 21

1211 Geneva 8

Switzerland

www.omct.org املوقع:

الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات

هـا الرئيـيس يف لندن وهلا  تعـد الرابطة منظمة غـري حكومية أنشـئت عـام ١٩٨٩. وتتخذ مقرّ
مكاتب يف باريس وموسـكو وبوخارسـت وكوسـتاريكا ونبـال ورواندا وبورنـدي ومالوي 
وجورجيا وكازاخسـتان. وقد اسـتحدثت الرابطة يف غضون السـنوات العرش األخرية برامج 
يف أكثر من مخسـني بلداً يف إفريقيا جنوب الصحراء والرشق األوسط ووسـط أوروبا ورشقها 
وجورجيا وكازاخسـتان. وقد اسـتحدثت الرابطة يف غضون السـنوات العرش األخرية برامج 
يف أكثر من مخسـني بلداً يف إفريقيا جنوب الصحراء والرشق األوسط ووسـط أوروبا ورشقها 
وجورجيا وكازاخسـتان. وقد اسـتحدثت الرابطة يف غضون السـنوات العرش األخرية برامج 

ووسط آسيا وجنوهبا وأمريكا الالتينية والكاريبي.

وتسـعى الرابطة جلعل أنظمة العدالة اجلنائية تتامشـى أكثر مع املعايري الدولية بتشجيع البدائل 
لالحتجاز وحتسـني عمليـة الوصـول إىل العدالة. وتشـجع الرابطـة مبادرات حمليـة إلصالح 
السـجون وقانـون العقوبـات وتسـاعدها كام تقـدم الدعـم التقنـي للمنظامت غـري احلكومية 
والوكاالت احلكوميـة الرامية إىل إصـالح العدالة اجلنائية يف إطـار اإلقليـم أو الثقافة املحلية. 

وتسعى الرابطة إلصالح قوانني العقوبات مراعية خمتلف السياقات الثقافية عرب تشجيع ما ييل:
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اسـتنباط صكوك دوليـة حلقوق اإلنسـان وتطبيقها مـع مراعـاة تنفيذ القانـون وظروف   •

السجن واملعايري الدولية؛ 

إقصاء التمييز اجلائر والالأخالقي من مجيع اإلجراءات العقابية؛  •

إلغاء عقوبة اإلعدام؛  •

تقليل اللجوء إىل عقوبة السجن عرب العامل؛  •

اللجـوء إىل عقوبات بنـاءة غري احتجازية تشـجع إعـادة اإلدماج االجتامعي مـع مراعاة   •

مصالح الضحايا؛ 

هنج الرابطة لقضاء األحداث

إن وضع نظام مناسب لقضاء األحداث يتامشى مع املعايري الدولية عملية طويلة وتقنية ومكلفة 
ألهنا تستدعي إصالحات قانونية ومؤسسية عميقة.

وتبذل الرابطة جهوداً جبارة إلصالح قضاء األحداث مراعية األخطار املادية والنفسية املبارشة 
التي هتدد األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. ويسهل إصالح السجون وقوانني العقوبات 
بدعم رشكاء حكوميـني وغري حكوميني عىل املسـتويني الوطني والدويل وضـع برامج خاصة 
بقضاء األحداث. وتركز هنج الرابطة عىل احلاجة إىل اسـتخدام التجريـد من احلرية كآخر حل 
وتطبيق بدائل كعقوبـات أو منع احلبـس االحتياطي. وقامـت الرابطة إما باسـتحداث برامج 
خاصة متصلة بقضاء األحداث أو أدرجت عنرصاً متعلقاً بقضاء األحداث ضمن إصالحات 
وتطبيق بدائل كعقوبـات أو منع احلبـس االحتياطي. وقامـت الرابطة إما باسـتحداث برامج 
خاصة متصلة بقضاء األحداث أو أدرجت عنرصاً متعلقاً بقضاء األحداث ضمن إصالحات 
وتطبيق بدائل كعقوبـات أو منع احلبـس االحتياطي. وقامـت الرابطة إما باسـتحداث برامج 

أوسع للسجون وقوانني العقوبات يف جنوب آسـيا ويف إفريقيا وجنوب أمريكا ووسط ورشق 
أوروبا ويف الواليات املتحدة األمريكية. 

ويركز عمل الرابطة يف قضاء األحداث بشـكل خاص عىل املسـتويني الوطني و/أو اإلقليمي 
عىل ما ييل:
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الدفاع والضغط  •

بناء القدرات: دعم تطبيق املعايـري والقواعد الدولية حلقوق اإلنسـان عرب تدريب رجال   •

القانون والعاملني يف املجال وتطوير وسائل التدريب والتحسيس

سودات للترشيع الوطني أو مراجعته إصالح القوانني: دعم وضع مُ  •

تقديم الدعم القانوين عىل يد املساعدين القانونيني  •

تشجيع بدائل للسجن تقوم هبا املصالح اجلامعية عىل وجه اخلصوص  •

تشجيع التحويل أواإلجراءات التي تتم خارج نطاق القانون وتطبيقها  •

حتسني الظروف يف أماكن االحتجاز اخلاصة باألطفال املجردين من احلرية.  •

لقد أكـدت جتربـة الرابطة يف جمـال إصـالح السـجون والقوانني اجلنائيـة عـىل رضورة تعاون 
العاملني يف نظام العدالة اجلنائية لتحسـني النظام وجعله أكثر إنسـانية وعدالً وفعالية وتشجع 
لقد أكـدت جتربـة الرابطة يف جمـال إصـالح السـجون والقوانني اجلنائيـة عـىل رضورة تعاون 
العاملني يف نظام العدالة اجلنائية لتحسـني النظام وجعله أكثر إنسـانية وعدالً وفعالية وتشجع 
لقد أكـدت جتربـة الرابطة يف جمـال إصـالح السـجون والقوانني اجلنائيـة عـىل رضورة تعاون 

الرابطـة احلوار والتعـاون بني خمتلف الفعاليـات املنخرطة يف جمـال قضاء األحـداث: الرشطة 
وإدارة السجن واملحكمة واألرسة ومرتكب املخالفة والضحية واملرشد االجتامعي واجلامعات 

عالوة عىل املوظفني املتعاملني مع األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون.

لالتصال:
Paul English

Executive Director

Penal Reform International, Unit 450

The Bon Marché Center, 241-251 Ferndale Road

Brixton, London

United-Kingdom

www.penalreform.org املوقع:
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مؤسسة أرض اإلنسان

أنشـئت منظمة أرض اإلنسـان عام ١٩٦٠ عىل يد إيدموند كايزر، وهي منظمـة جمردة من أي 
ميل سيايس أو ديني يموهلا أساساً مانحون سويرسيون خواص وتعمل يف ٣٠ بلداً بربامج طبية 
أنشـئت منظمة أرض اإلنسـان عام ١٩٦٠ عىل يد إيدموند كايزر، وهي منظمـة جمردة من أي 
ميل سيايس أو ديني يموهلا أساساً مانحون سويرسيون خواص وتعمل يف ٣٠ بلداً بربامج طبية 
أنشـئت منظمة أرض اإلنسـان عام ١٩٦٠ عىل يد إيدموند كايزر، وهي منظمـة جمردة من أي 

وغذائية واجتامعية عىل وجه التحديـد. وأصبحت بعض املواضيع حتظـى باهتامم متزايد وهي 
قضاء األحداث وحماربة االجتار باألطفال واالستغالل اجلنيس. وتقوم املنظمة بحمالت بشأن 
هذه القضايا عرب برامج دائمة عادة ما تقوم هبا املنظامت غري احلكومية املحلية الرشيكة وكذلك 

باالئتالف مع حركات أخر تابعة ألرض اإلنسان من خمتلف أنحاء أوروبا.

إىل أي حد يتطابق قضاء األحداث مع اختصاص مؤسسة أرض اإلنسان

قررت املنظمة بنـاء عىل تاريـخ برامج أطفال الشـوارع توسـيع براجمهـا النفسـية واالجتامعية 
لتشـمل اجلانب القضائي قصد تتبع هؤالء األطفال. وقد سجل ارتفاع جنوح األطفال وزيادة 
حدته يف سياق توسـع املدن. وعادة ما تر السـلطات الوطنية أن بإمكاهنا حماربة هذه الظاهرة 
ال من خالل زيادة عدد سـنوات التجريد من احلرية وختفيض سن املسؤولية اجلنائية  بشكل فعّ
للقارصين. ويتعارض هـذا األمر مع القواعد الدولية اخلاصة بقضـاء األحداث التي تدعو إىل 

تبني بدائل لالحتجاز كلام أمكن. 

هنج مؤسسة أرض اإلنسان لقضاء األطفال

بـدأت منظمـة أرض اإلنسـان عملها يف جمـال قضـاء األحـداث عـام ١٩٩٦ بصياغـة "مجع 
املعلومـات من قبـل املنظـامت غـري احلكومية " لتقييـم الوضـع القانـوين والواقعـي لألطفال 
املجردين من احلرية يف بعض البلدان التي تتدخل فيها املنظمة (لبنان وموريتانيا وغينيا ورومانيا 

وكوسوفو وبريو وبوروندي وهايتي وغريها) 

ويتم يف هذه البلدان التشـجيع احلثيث لبدائل االحتجاز وتطبيقها بمسـاعدة مكثفة للوزارات 
ذات الصلة تليها زيارات منتظمة للسـجون. وتتمثل األولوية القصـو يف الرتكيز عىل توعية 
وتدريب األشـخاص املحليني العاملني مبارشة مع األطفـال املوجودين يف نـزاع مع القانون: 
القضاة ورجال الرشطة واملرشـدون االجتامعيون. وتسـعى املنظمة عىل املد البعيد إىل إقامة 



٢٨

محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

"ثقافة قضاء األحداث" حتى تشـعر الفعاليـات الوطنية بأن جهود إصـالح قضاء األحداث 
نابعة منهـا. وقـد أدت هـذه النهج يف بعـض البلـدان إىل إنشـاء منظمـة وطنية غـري حكومية 
متخصصة يف تدريب األشخاص احلكوميني وغري احلكوميني املتعاملني مع أطفال الشوارع أو 
األطفال ضحايا االجتار. وتسـعى النهج مع احلكومة إىل إقناع السلطات بأن تدريب املرشدين 
االجتامعيـني والقضاة ورجال الرشطـة أقل تكلفة من بنـاء السـجون أو اإلصالحيات املغلقة 
هي يف معظم احلاالت " هي يف معظم احلاالت " هي يف معظم احلاالت  ألغلب األطفال املوجوديـن يف نزاع مع القانون ذلك أن هـذه "املراكز

"مدارس للجريمة".

لالتصال:
Bernard Boeton

Child Rights and Juvenile Justice

Terre des hommes

En Budron C 8

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Switzerland

www.tdh.ch املوقع:

منظمة أنقذوا األطفال، اململكة املتحدة

تعد هذه املنظمة عضـواً يف الرابطة الدولية إلنقـاذ األطفال، وهي أهم منظمة مسـتقلة حلقوق 
األطفال يف العامل تضم أعضاء يف ٢٩ بلداً وبرامج عملية يف أكثر من ١٠٠ بلد.

تعد هذه املنظمة عضـواً يف الرابطة الدولية إلنقـاذ األطفال، وهي أهم منظمة مسـتقلة حلقوق 
األطفال يف العامل تضم أعضاء يف ٢٩ بلداً وبرامج عملية يف أكثر من ١٠٠ بلد.

تعد هذه املنظمة عضـواً يف الرابطة الدولية إلنقـاذ األطفال، وهي أهم منظمة مسـتقلة حلقوق 

وتعمل منظمة أنقذوا األطفـال مع األطفال واجلامعـات التي ينحدرون منها لتوفري املسـاعدة 
العملية وإحداث تغيري إجيايب لألطفال من خالل التأثري يف السياسة العامة والرأي العام.

إىل أي حد يتطابق قضاء األحداث مع اختصاص منظمة أنقذوا األطفال
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تركز أغلب برامج منظمـة أنقذوا األطفال عـىل مجاعات األطفـال "املهددين" الذيـن عادة ما 
ون جناة يف نظر األنظمـة القانونية املحلية): وال  جيدون أنفسـهم يف نزاع مع القانون (وقد يُعدّ
سيام أطفال الشوارع واألطفال الفارين من األرس التي تيسء معاملتهم واألطفال الذين غادروا 
املدارس واألطفال املحرومـني من أحد الوالدين واألطفال املهاجرين واألطفال املُسـتغلني يف 
سيام أطفال الشوارع واألطفال الفارين من األرس التي تيسء معاملتهم واألطفال الذين غادروا 
املدارس واألطفال املحرومـني من أحد الوالدين واألطفال املهاجرين واألطفال املُسـتغلني يف 
سيام أطفال الشوارع واألطفال الفارين من األرس التي تيسء معاملتهم واألطفال الذين غادروا 

أشـغال شـاقة وخطرة واألطفال املُتّجر هبم واألطفال املجندين وغريهـم. وتعمل املنظمة مع 
املدارس واألطفال املحرومـني من أحد الوالدين واألطفال املهاجرين واألطفال املُسـتغلني يف 
أشـغال شـاقة وخطرة واألطفال املُتّجر هبم واألطفال املجندين وغريهـم. وتعمل املنظمة مع 
املدارس واألطفال املحرومـني من أحد الوالدين واألطفال املهاجرين واألطفال املُسـتغلني يف 

هؤالء األطفال واجلامعات املنحدريـن منها عرب برنامج محاية األطفال السـتحداث تدخالت 
براغامتية ومسـتدامة وحلول تشـجع الوعي بحقوقهم وتُقوي آليات احلامية ضد سوء املعاملة 
هؤالء األطفال واجلامعات املنحدريـن منها عرب برنامج محاية األطفال السـتحداث تدخالت 
براغامتية ومسـتدامة وحلول تشـجع الوعي بحقوقهم وتُقوي آليات احلامية ضد سوء املعاملة 
هؤالء األطفال واجلامعات املنحدريـن منها عرب برنامج محاية األطفال السـتحداث تدخالت 

واإلمهال واالسـتغالل وترمي إىل حتديد العوامل التي جتعلهم أكثـر عرضة للخطر. إننا نعمل 
 مع احلكومات الستنباط قوانني ووضع سياسات تعكس بشكل مناسب حاجات احلامية لد
 هؤالء األطفال من خالل هنج متكاملة وشـاملة حلامية األطفال تركز عىل دعمهم عىل مستو

اجلامعة.

هنج منظمة أنقذوا األطفال لقضاء األحداث

تؤمن املنظمة برضورة بقـاء األطفال خارج نظام العدالة كلام أمكـن، إذ ال يعد أغلب األطفال 
املوجودين يف نـزاع مع القانون مرتكبني جلرائم بسـيطة أو جمرمني ألول مـرة فقط بل هم عادة 
تعترب سلوكاهتم واسـرتاتيجياهتم من أجل البقاء أعامال إجرامية أو أخفقت " تعترب سلوكاهتم واسـرتاتيجياهتم من أجل البقاء أعامال إجرامية أو أخفقت " تعترب سلوكاهتم واسـرتاتيجياهتم من أجل البقاء أعامال إجرامية أو أخفقت  أطفال "مهمشون
أنظمة محايتهم. إهنم أطفال يعانون من غياب الرعاية أو يعيشون يف الشـوارع أو يقوم بقاؤهم 
ل أو أكل مـا يلقـى يف القاممـات أو الرسقة البسـيطة أو أطفـال ضحايـا االجتار أو  عىل التسـوّ
أو عنيد. " أو عنيد. " أو عنيد.  االسـتغالل اجلنيس بل هـم أحياناً أطفـال حمتجزون ملجرد "سـلوك غـري اجتامعـي
"وأحيانا حيتجز األطفال يف بعض البلدان (يف ما يسمى "وأحيانا حيتجز األطفال يف بعض البلدان (يف ما يسمى "االحتجاز احلامئي") ويعاملون كمذنبني 

يف حني هم ضحايا العنف اجلسدي واجلنيس.

إن نظام العدالة الرسمي غري مناسـب وغري فعال للتعامل مع التحديات التي يواجهها أولئك 
األطفال وتواجهها اجلامعـات التي ينحدرون منها. إهنـا عملية عادة ما تعـرض األطفال أكثر 
لبيئة عنيفة وخطرية وجتعلهم قسـاة وضحايا وأكثر نفـوراً من املجتمع. وتـر املنظمة أن عىل 
األطفال وتواجهها اجلامعـات التي ينحدرون منها. إهنـا عملية عادة ما تعـرض األطفال أكثر 
لبيئة عنيفة وخطرية وجتعلهم قسـاة وضحايا وأكثر نفـوراً من املجتمع. وتـر املنظمة أن عىل 
األطفال وتواجهها اجلامعـات التي ينحدرون منها. إهنـا عملية عادة ما تعـرض األطفال أكثر 

نظام العدالة اجلنائي الرسـمي يف أفضل األحوال أن يتعامل فقط مع أقلية صغرية من األطفال 
عامل  الذين ارتكبـوا جرائم خطرية ويشـكلون هتديدا ألنفسـهم و/أو للمجتمع. وجيـب أن تُ
نظام العدالة اجلنائي الرسـمي يف أفضل األحوال أن يتعامل فقط مع أقلية صغرية من األطفال 
عامل  الذين ارتكبـوا جرائم خطرية ويشـكلون هتديدا ألنفسـهم و/أو للمجتمع. وجيـب أن تُ
نظام العدالة اجلنائي الرسـمي يف أفضل األحوال أن يتعامل فقط مع أقلية صغرية من األطفال 

األغلبية الساحقة من األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون وتُساعد من خالل عدد من أنظمة 
عامل  الذين ارتكبـوا جرائم خطرية ويشـكلون هتديدا ألنفسـهم و/أو للمجتمع. وجيـب أن تُ
األغلبية الساحقة من األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون وتُساعد من خالل عدد من أنظمة 
عامل  الذين ارتكبـوا جرائم خطرية ويشـكلون هتديدا ألنفسـهم و/أو للمجتمع. وجيـب أن تُ
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التحويل التي تقر باألسباب الكامنة وراء سلوكاهتم وحتدد االسـرتاتيجيات التي يلزم إتباعها 
عىل مستو اجلامعة ملنع إعادة ارتكاب اجلريمة بشكل فعال.

ول األطفال عن نظـام العدالة  ونتيجة لذلك فـإن املنظمة تعمل أساسـاً لدعم الربامج التـي حتُ
اجلنائية. ومن بـني أهداف عملنـا يف قضاء األطفال تشـجيع الـردود غري االحتجازيـة النابعة 
من اجلامعة والتي تدعم إعادة إدماج األطفـال يف املجتمع وملنع صدور سـلوك إعادة ارتكاب 
اجلريمة. إننا ندعم مبادرات قائمة عىل التنمية االجتامعية وتنمية املوارد البرشية وإصالح أنظمة 
العدالة اجلنائية متنع مشاركة األطفال يف اجلرائم وتقلل منها. كام أننا نعمل عىل إصالح القوانني 
واألنظمة القانونية إلنشاء نظام لعدالة األطفال أساسه املنع والتحويل عىل كل مستو ممكن. 
ونعمل كذلك عىل بناء القدرات والتنسيق بن قطاعي العدل والشؤون االجتامعية لدعم إعادة 

. إدماج األطفال يف مجاعاهتم دعامً فعاالً
ونعمل كذلك عىل بناء القدرات والتنسيق بن قطاعي العدل والشؤون االجتامعية لدعم إعادة 

. إدماج األطفال يف مجاعاهتم دعامً فعاالً
ونعمل كذلك عىل بناء القدرات والتنسيق بن قطاعي العدل والشؤون االجتامعية لدعم إعادة 

إن جوهر عمل منظمة أنقذوا األطفال هو إيامهنا بأن األطفال يلعبـون أهم دور يف إجياد حلول 
ناجعـة للمشـاكل والتحديـات التـي يواجهوهنـا. وتـر املنظمـة رضورة إرشاك األطفال يف 
االسـرتاتيجيات احلامئية للقيام أساسـاً بتخفيض عدد األطفال الذين قد يوجـدون يف نزاع مع 
ناجعـة للمشـاكل والتحديـات التـي يواجهوهنـا. وتـر املنظمـة رضورة إرشاك األطفال يف 
االسـرتاتيجيات احلامئية للقيام أساسـاً بتخفيض عدد األطفال الذين قد يوجـدون يف نزاع مع 
ناجعـة للمشـاكل والتحديـات التـي يواجهوهنـا. وتـر املنظمـة رضورة إرشاك األطفال يف 

القانون وكذلك إرشاكهم يف إصالح النظام واستنباط بدائل نابعة من اجلامعة.

لالتصال:
Florence Martin

Child Rights and Protection Adviser

Save the Children UK

1 St. John's Lane 

London EC1M 4AR

United-Kingdom

www.savethechildren.org.uk املوقع:
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كاسا أليانزا

إن كاسـا أليانزا منظمة مسـتقلة غري نفعية مهمتها الدفاع عن األطفال يف غواتيامال وهوندراس 
واملكسـيك ونيكاراغوا وكوسـتاريكا. وتعد كاسـا أليانزا فرع أمريكا الالتينية لدار العهد التي 
تتخذ من نيويورك مقـراً هلا. وبعد تأسيسـها يف غواتيامال عـام ١٩٨١ توسـعت إىل هوندراس 
واملكسـيك ونيكاراغوا وكوسـتاريكا. وتعد كاسـا أليانزا فرع أمريكا الالتينية لدار العهد التي 
تتخذ من نيويورك مقـراً هلا. وبعد تأسيسـها يف غواتيامال عـام ١٩٨١ توسـعت إىل هوندراس 
واملكسـيك ونيكاراغوا وكوسـتاريكا. وتعد كاسـا أليانزا فرع أمريكا الالتينية لدار العهد التي 

واملكسيك عام ١٩٨٦ ثم إىل نيكاراغوا سنة ١٩٩٨. وتقدم املنظمة خدمات إىل أكثر من ٩٠٠٠ 
طفل سـنوياً أغلبهم يتامى ويعانون من سـوء املعاملـة أو أمهلتهم أرسهم لكثرة فقرها وسـوء 
واملكسيك عام ١٩٨٦ ثم إىل نيكاراغوا سنة ١٩٩٨. وتقدم املنظمة خدمات إىل أكثر من ٩٠٠٠ 
طفل سـنوياً أغلبهم يتامى ويعانون من سـوء املعاملـة أو أمهلتهم أرسهم لكثرة فقرها وسـوء 
واملكسيك عام ١٩٨٦ ثم إىل نيكاراغوا سنة ١٩٩٨. وتقدم املنظمة خدمات إىل أكثر من ٩٠٠٠ 

توازهنا ثم عانوا من الصدمات النفسية من جراء عدم مباالت املجتمعات التي يعيشون فيها.

وجيد األطفال أنفسـهم يف وسـط أمريكا أمام ظروف صعبة بسـبب الظلـم االجتامعي والفقر 
وغياب التعليم والعمل والفرص وبسـبب العنف االقتصادي. ويدخل بعض هؤالء األطفال 
لألسـف بشـكل دائم يف نزاع مع القانون والسـلطات. وهتدف الرشطة واألنظمة القضائية يف 
أغلب األحوال إىل ختليص الشـوارع منهـم بأي وسـيلة العتبارهم جمرمني. ويعـد االحتجاز 
واحداً من أهـم خيارات ضبـاط القمع. وتضحـى بذلك انتهـاكات حقوق اإلنسـان اخلاصة 
أغلب األحوال إىل ختليص الشـوارع منهـم بأي وسـيلة العتبارهم جمرمني. ويعـد االحتجاز 
واحداً من أهـم خيارات ضبـاط القمع. وتضحـى بذلك انتهـاكات حقوق اإلنسـان اخلاصة 
أغلب األحوال إىل ختليص الشـوارع منهـم بأي وسـيلة العتبارهم جمرمني. ويعـد االحتجاز 

باألطفال واسـعة االنتشـار. فخالل االحتجاز، يتعرض األطفال والشـباب للتعذيب وسـوء 
املعاملـة والقتل. وعادة ما تعـرض حياهتم للخطر ال سـيام عند احتجازهم يف سـجون خاصة 

بالبالغني.

هنج كاسا أليانزا لقضاء األحداث

تتوصل املنظمة بانتظام بشكاو من األطفال والشـباب الذين يبلغون عن انتهاكات حقوقهم 
خالل اإليقاف واالحتجاز. ويعد رصـد حقوق الطفل واحداً من أولويات كاسـا أليانزا. فقد 
تتوصل املنظمة بانتظام بشكاو من األطفال والشـباب الذين يبلغون عن انتهاكات حقوقهم 
خالل اإليقاف واالحتجاز. ويعد رصـد حقوق الطفل واحداً من أولويات كاسـا أليانزا. فقد 
تتوصل املنظمة بانتظام بشكاو من األطفال والشـباب الذين يبلغون عن انتهاكات حقوقهم 

قادهتا التحقيقات التي أنجزهتا إىل مراكز االحتجاز مرات عديدة. وأصبح رصد ظروف مراكز 
االحتجاز رضورة ملحة نظراً لعدد األطفال والشـباب الذين حتتجزهم السلطات ولألسباب 
قادهتا التحقيقات التي أنجزهتا إىل مراكز االحتجاز مرات عديدة. وأصبح رصد ظروف مراكز 
االحتجاز رضورة ملحة نظراً لعدد األطفال والشـباب الذين حتتجزهم السلطات ولألسباب 
قادهتا التحقيقات التي أنجزهتا إىل مراكز االحتجاز مرات عديدة. وأصبح رصد ظروف مراكز 

التي تؤدي هبم إىل الشـوارع. وقد طبقت بلدان وسـط أمريكا قوانني وخططاً قمعية للتصدي 
االحتجاز رضورة ملحة نظراً لعدد األطفال والشـباب الذين حتتجزهم السلطات ولألسباب 
التي تؤدي هبم إىل الشـوارع. وقد طبقت بلدان وسـط أمريكا قوانني وخططاً قمعية للتصدي 
االحتجاز رضورة ملحة نظراً لعدد األطفال والشـباب الذين حتتجزهم السلطات ولألسباب 

لعصابات الشـباب حيث رفعت مسـتو احتجاز القارصين. بيـد أهنا مل تأخذ بعـني االعتبار 
أسـباب انخراط أولئك األطفال والشـباب يف تلك العصابات. وتدرك كاسـا أليانزا مسؤولية 
السـلطات القضائية وواجبها أن توقع العقاب باملجرمـني إال أن من واجـب أي نظام قضائي 

كذلك أن يراعي أكثر من أي يشء حقوق اإلنسان اخلاصة باألطفال. 
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لالتصال:
• Arturo Echeverría J. (national director - Casa Alianza Guatemala), 13 Av. 0-37 

Zone 2 Mixco – Guatemala

• Lic. Sofia Almazan (national director - Casa Alianza Mexico), Paseo de la refor-

ma 111, Colonia Guerrero, Mexico D.F. 06300 - Apartado 61-132, 06600Mexico 

D.F., MEXICO

• José Manuel Capellín (national director - Casa Alianza Honduras), Apartado 

2401, Tegucigalpa, M.D.C. HONDURAS

• Zelmira García (national director - Casa Alianza Nicaragua), Apartado 15, 

Managua, NICARAGUA

www.casa-alianza.org املوقع:

الربنامج والتجارب يف جمال الدعوة

إن هـذه الربامـج والتجـارب يف جمـال الدعـوة املتصلة بإصـالح قضـاء األحداث تبـني تنوع 
يز  هنـج املنظامت األعضـاء يف فريق التنسـيق بني الـوكاالت بخصـوص قضاء األحـداث. ومتُ
إن هـذه الربامـج والتجـارب يف جمـال الدعـوة املتصلة بإصـالح قضـاء األحداث تبـني تنوع 
يز  هنـج املنظامت األعضـاء يف فريق التنسـيق بني الـوكاالت بخصـوص قضاء األحـداث. ومتُ
إن هـذه الربامـج والتجـارب يف جمـال الدعـوة املتصلة بإصـالح قضـاء األحداث تبـني تنوع 

هذه املجموعة مـن الربامج والتجارب يف جمـال الدعوة بني مخس فئات مـن جهود اإلصالح: 
الدعم القانوين والعقوبات البديلة وبناء القدرات/التدريب وتوعية العموم والدعوة والرصد 
والتقرير. وتعد كل هذه املامرسـات اخلاصة تدخالت تشـكل جزء من جهود إلصالح أوسع 
ومتعدد املستويات خيص عدالة األطفال. وهي واردة هنا لزيادة الوعي بشأن الرتتيبات الواعدة 
 لتحسـني محاية األطفـال املوجودين يف نـزاع مع القانـون وللتحفيز عـىل تقديم أفـكار أخر

والعمل ألجل إصالحات جديدة يف املستقبل.

إن القائمة أسفله ليسـت شـاملة ومتثل أمثلة منتقاة لربامج املنظامت األعضاء يف فريق التنسيق 
بني الوكاالت بخصوص قضاء األحداث وجتارهبا يف جمال الدعوة. ويمكن االتصال باملنظامت 
األعضاء يف الفريق للحصول عـىل وثائق املصادر ومعلومات أخر عن العمل الشـامل لكل 
منظمة يف جمـال إصالح قضاء األحـداث. وللحصول عىل معلومات لالتصـال جيب االطالع 

عىل النظرة الشاملة للفريق.
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إنشاء وحدة حلامية األطفال ضمن رابطة املحامني -١

املنظامت املتعاونة: 
منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف، 

رابطة حمامي كمبوديا وغريها 

كمبوديا البلد: كمبوديا البلد: كمبوديا 

معلومات أساسية:
ال تعد احلامية القانونية لألطفـال املوجودين يف نزاع مـع القانون كافية يف كمبوديـا. إذ عادة ما 
حيرم هؤالء من حقوقهم يف احلامية القانونية. وتضم هذه احلقوق وصوهلم إىل العدالة وإنصافهم 
وحصوهلم عىل املسـاعدة القانونية خالل إعداد دفاعهم. ومن بني أسباب هذه الفجوة يف جمال 
احلامية ما ييل: نقص األموال العتامد حمامي املساعدة القانونية وغياب املحامني املتخصصني يف 
قضايا األطفال وقلة االهتـامم بتناول مثل هذه القضايـا وعدم قيام القضـاة يف بعض الظروف 

بتعيني املحامني كام يستدعي ذلك القانون.

ما جر عمله:
دعمت منظمـة األمم املتحـدة للطفولة، اليونسـيف يف آيار/مايـو ٢٠٠٠ إنشـاء وحدة حلامية 
األطفال ضمـن رابطـة املحامني. وتقـدم املنظمـة كذلـك التدريب للوحـدة كام تُسـهل إقامة 
دعمت منظمـة األمم املتحـدة للطفولة، اليونسـيف يف آيار/مايـو ٢٠٠٠ إنشـاء وحدة حلامية 
األطفال ضمـن رابطـة املحامني. وتقـدم املنظمـة كذلـك التدريب للوحـدة كام تُسـهل إقامة 
دعمت منظمـة األمم املتحـدة للطفولة، اليونسـيف يف آيار/مايـو ٢٠٠٠ إنشـاء وحدة حلامية 

الشبكات والتدريب مع املنظامت غري احلكومية والوكاالت احلكومية ذات الصلة.

التمثيل القانوين
تقوم وحدة محاية األطفال بعدد من األنشطة املتعلقة بالتمثيل القانوين بام فيها:

متثيل األطفال املتهمني بارتكاب أعامل إجرامية والضحايا من األطفال. وال يدخل يف هذا   •

اإلطار سـو األطفال الفقراء أو املنحدرون من أرس فقرية أو الذين ترعاهم املنظامت غري 
احلكومية أو املؤسسات احلكومية. وتضطر وحدة محاية األطفال أحياناً إلحالة القضايا عىل 
اإلطار سـو األطفال الفقراء أو املنحدرون من أرس فقرية أو الذين ترعاهم املنظامت غري 
احلكومية أو املؤسسات احلكومية. وتضطر وحدة محاية األطفال أحياناً إلحالة القضايا عىل 
اإلطار سـو األطفال الفقراء أو املنحدرون من أرس فقرية أو الذين ترعاهم املنظامت غري 

منظامت أخر معنية باملساعدة القانونية أو الدفاع نظراً لكثرة العمل وتضارب املصالح

الدعم القانوين
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وضع قاعدة بيانات تشمل عدد القضايا املتلقاة واملعروضة واملحالة.  •

زيارة األطفال املحتجزين يف السجون لرصد أوضاعهم ومجع اإلحصائيات من قبيل عدد   •

األطفال رهن االحتجاز.

االتصال باملنظامت غري احلكومية (العاملة مع األطفال و/أو لصاحلهم) وشـبكات محاية   •

األطفـال وسـلطات السـجن يف مقاطعتي بنـوم بـن وكاندال وأقسـام الرشطـة ومصالح 
الشـؤون االجتامعيـة. ويعد هـذا رضورياً لتشـجيع هـذه اجلامعـات عىل إحالـة األطفال 
األطفـال وسـلطات السـجن يف مقاطعتي بنـوم بـن وكاندال وأقسـام الرشطـة ومصالح 
الشـؤون االجتامعيـة. ويعد هـذا رضورياً لتشـجيع هـذه اجلامعـات عىل إحالـة األطفال 
األطفـال وسـلطات السـجن يف مقاطعتي بنـوم بـن وكاندال وأقسـام الرشطـة ومصالح 

للمصالـح االجتامعية املناسـبة (عـالوة عىل الدعـم النفـيس واالجتامعي عنـد الرضورة) 
ولضامن االتصال بـأرس األطفـال وجتميع املعلومـات املتعلقـة باحتجاز األحـداث. وقد 
يشارك املرشدون االجتامعيون خصوصاً يف استجواب األطفال وزيارة املسجونني وتقديم 
ولضامن االتصال بـأرس األطفـال وجتميع املعلومـات املتعلقـة باحتجاز األحـداث. وقد 
يشارك املرشدون االجتامعيون خصوصاً يف استجواب األطفال وزيارة املسجونني وتقديم 
ولضامن االتصال بـأرس األطفـال وجتميع املعلومـات املتعلقـة باحتجاز األحـداث. وقد 

املعلومات النفسية واالجتامعية للمحكمة.

حتسيس رجال القانون وغريهم من العاملني يف جمال عدالة األطفال

تُصدر وحـدة محايـة األطفال نـرشة باللغتـني اخلمرييـة واإلنكليزيـة وتوزعهـا، وتصف فيها 
أنشطتها لزيادة الوعي بني املنظامت غري احلكومية وسلطات احلكومة (من قبيل وزارة الشؤون 
االجتامعيـة وكلية القانـون وجملس الشـيوخ واجلمعية الوطنية واملجلس الدسـتوري وأقسـام 
زعت حتى اآلن ٢١٥٠ نسـخة من هذه  الرشطة) بخصوص التمثيل القانوين لألطفال. وقد وُ

النرشة عىل مجيع مستويات املحكمة.

وتصدر وحدة محايـة األطفال كذلك جريدة كل ثالثة أشـهر هتدف إىل نرش قـرارات املحكمة 
بخصوص قضايـا األطفال مرفوقـة بتعليقات املحامـني وقائمة من املقـاالت املتصلة بحقوق 
األطفال. وتضمن اجلريدة محاية هوية الطفل. وتُوزع جماناً عىل كل املحاكم واملنظامت القانونية 
وأعضاء رابطة املحامني وجملس احلقوقيني والوزارات املعنية وغريها من املنظامت غري احلكومية 

واجلامعات ذات الصلة، والتي تنخرط يف جمال محاية األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون.
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مركز الوثائق
عت الكتب القانونية وغريها من الوثائق املرجعية املتعلقة بحقوق األطفال وقضاء األحداث  مجُ
عد الوثائق مصدراً هاماً لفريق  ضعت لد وحدة محاية األطفال. وتُ والضحايا من األطفال ووُ

محاية األطفال وكذلك للمحامني واملامرسني.

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات
بدأ هذا املرشوع مع حمامينيْ قاما بالتمثيل القانوين يف ٧ مقاطعات ليغطي اآلن جممل البالد   •

(٢٤ مقاطعة). ويدير املـرشوع ٣ حمامني تدربوا تدريباً كافيا ومسـاعد قضائي متخصص 
بدأ هذا املرشوع مع حمامينيْ قاما بالتمثيل القانوين يف ٧ مقاطعات ليغطي اآلن جممل البالد 
(٢٤ مقاطعة). ويدير املـرشوع ٣ حمامني تدربوا تدريباً كافيا ومسـاعد قضائي متخصص 
بدأ هذا املرشوع مع حمامينيْ قاما بالتمثيل القانوين يف ٧ مقاطعات ليغطي اآلن جممل البالد 

يف محاية األطفال بام يف ذلك قضاء األحداث واملسـائل املتصلة باسـتغالل األطفال وسوء 
معاملتهم.

حيظى املزيد من األطفال بالتمثيل القانوين  •

تزايد عـدد الـرباءات املمنوحـة وانخفضت مـدة احلبـس االحتياطي وتم حتويـل قضايا   •

األطفـال يف بعـض املناسـبات رغـم قلـة ذلـك إذ ال تتوفـر كمبوديا عـىل قاعـدة قانونية 
للتحويل. 

الرشوط الرضورية
مصدر مايل مستدام  •

مصدر الوثائق:
Justice for Children: Detention as a Last Resort, Innovative Practices in the East 

Asia and Pacific Region UNICEF East Asia and Pacific Region, 2003

الدعم القانوين
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

٢-  دائرة االستشارة واملساعدة القانونية

املنظامت املتعاونة:
الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات ومصالح أقسـام الرشطة يف مالوي واملنظامت 

غري احلكومية يف مالوي وهي:
 (CELA) آي أوف ذي تشايلد يف بالنتري ومالوي كرير يف زومبا. ومركز املساعدة القانونية

يف ليلونغوي ويوث ووتش صوصايتي يف مزوزو 

بنن وتُطبق التجربة أيضاً يف بنن وتُطبق التجربة أيضاً يف بنن مالوي البلد:

معلومات أساسية: 
تعد دائرة االستشارة واملساعدة القانونية جتربة جديدة تقدم املساعدة القانونية يف القضايا اجلنائية 
يف مالوي. وتعمل أربع منظامت غري حكومية يف رشاكة مع السجون وأقسام الرشطة واملحاكم 
ع يف تنفيذ الربنامج منذ  يف مالوي لتقديم الرتبية القانونية يف جماالت العدالة اجلنائية. وقـد رشُ
يف مالوي. وتعمل أربع منظامت غري حكومية يف رشاكة مع السجون وأقسام الرشطة واملحاكم 
ع يف تنفيذ الربنامج منذ  يف مالوي لتقديم الرتبية القانونية يف جماالت العدالة اجلنائية. وقـد رشُ
يف مالوي. وتعمل أربع منظامت غري حكومية يف رشاكة مع السجون وأقسام الرشطة واملحاكم 

أيار/مايو ٢٠٠٠ ويضم ٢٧ معاوناً قانونياً مدرباً يغطون ٨٤% من املسـجونني، وأربعة أقسام 
ع يف تنفيذ الربنامج منذ  يف مالوي لتقديم الرتبية القانونية يف جماالت العدالة اجلنائية. وقـد رشُ
أيار/مايو ٢٠٠٠ ويضم ٢٧ معاوناً قانونياً مدرباً يغطون ٨٤% من املسـجونني، وأربعة أقسام 
ع يف تنفيذ الربنامج منذ  يف مالوي لتقديم الرتبية القانونية يف جماالت العدالة اجلنائية. وقـد رشُ

للرشطة وأربع مراكز حماكم. 

ما جر عمله:
تدعم دائرة االستشارة واملساعدة القانونية السجناء البالغني واألحداث يف السجون واملحاكم 
وأقسـام الرشطة. بيـد أن أقسـام الرشطة تركز أنشـطتها عىل األطفـال املوجوديـن يف نزاع مع 

القانون فحسب. وتُبني مجيع العنارص األساسية أدناه. 
وأقسـام الرشطة. بيـد أن أقسـام الرشطة تركز أنشـطتها عىل األطفـال املوجوديـن يف نزاع مع 

القانون فحسب. وتُبني مجيع العنارص األساسية أدناه. 
وأقسـام الرشطة. بيـد أن أقسـام الرشطة تركز أنشـطتها عىل األطفـال املوجوديـن يف نزاع مع 

ينظم املساعدون القانونيون يف السجون يومياً ورشات يف املساعدة القانونية باستخدام تقنيات 
العرض لتحقيق مشـاركة أكرب عدد من السـجناء (حيرض الورشـة حوايل ٢٠٠ سجني). ويمد 
املساعدون القانونيون يد العون للسجناء السـتيفاء طلب الكفالة أو طلب االستئناف. ويقدم 

بعدئذ املساعدون القانونيون طلبات الكفالة واالستئناف للمحكمة. 

ويف املحاكم يزور املساعدون القانونيون املسـجونني باحلبس االنفرادي كام يساعدون الشهود 
واملتهمني واحلضور. 
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ويف أقسـام الرشطة تعمل دائرة االستشـارة واملسـاعدة القانونية وفقـاً ملدونة قواعد السـلوك 
وحتت رقابة رجال الرشطـة. وكجزء من اتفاق تم إبرامه مع مراكـز الرشطة ومع منتد قضاء 
األحداث الوطني، حيقـق املسـاعدون القانونيون مع األطفال املشـتبه فيهـم يف مراكز الرشطة 
ضعت بالتشاور مع الرشطة والسـلطة القضائية. ويويص املساعد  مسـتخدمني طريقة تدقيق وُ
القانوين بعد التحقيق باختاذ خيار التحويل إذا كان الطفـل يدخل ضمن املعايري (خمالف للمرة 
األوىل، خمالفة صغرية، اعـرتاف باخلطأ) حيث يتم حتويل القضية لإلدعاء العـام الذي يقرر إذا 
كان سيحول الطفل الظنني أم ال. وحيرض املساعدون القانونيون أيضاً حتقيقات الرشطة لضامن 
األوىل، خمالفة صغرية، اعـرتاف باخلطأ) حيث يتم حتويل القضية لإلدعاء العـام الذي يقرر إذا 
كان سيحول الطفل الظنني أم ال. وحيرض املساعدون القانونيون أيضاً حتقيقات الرشطة لضامن 
األوىل، خمالفة صغرية، اعـرتاف باخلطأ) حيث يتم حتويل القضية لإلدعاء العـام الذي يقرر إذا 

محاية حقوق الطفـل. وكثرياً ما جتد الرشطة نفسـها عاجـزة عند التحقيق يف قضايـا األحداث 
كان سيحول الطفل الظنني أم ال. وحيرض املساعدون القانونيون أيضاً حتقيقات الرشطة لضامن 
محاية حقوق الطفـل. وكثرياً ما جتد الرشطة نفسـها عاجـزة عند التحقيق يف قضايـا األحداث 
كان سيحول الطفل الظنني أم ال. وحيرض املساعدون القانونيون أيضاً حتقيقات الرشطة لضامن 

لغياب أحد الوالدين أو الويص. ويمد املسـاعدون القانونيون يد العـون يف اقتفاء أثر الوالدين 
وتقديمهام لقسم الرشطة. 

ومن املمكـن أن تضطلع مصالـح اخلدمـات االجتامعية والضبـاط واملراقبون حيثـام تواجدوا 
بأعداد كافية بالدور الذي يلعبه املساعدون القانونيون يف مالوي.

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات

يمكن للمساعدين القانونيني تقديم يد العون يف مرحلة حرجة من مراحل العدالة اجلنائية أي 
أثناء حتقيقات الرشطة التي غالباً ما تعرف انتهاكات يف العديد من البلدان. وتشـجع املامرسـة 
يمكن للمساعدين القانونيني تقديم يد العون يف مرحلة حرجة من مراحل العدالة اجلنائية أي 
أثناء حتقيقات الرشطة التي غالباً ما تعرف انتهاكات يف العديد من البلدان. وتشـجع املامرسـة 
يمكن للمساعدين القانونيني تقديم يد العون يف مرحلة حرجة من مراحل العدالة اجلنائية أي 

حتويل األطفال عن نظام العدالة اجلنائية منذ مرحلة مبكرة. وتشـجع الدائـرة اجلهات الفاعلة 
يف جمال العدالة اجلنائيـة عىل العمل معـاً للدفع بالقضايـا داخل النظام بشـكل أرسع وبتكلفة 
حتويل األطفال عن نظام العدالة اجلنائية منذ مرحلة مبكرة. وتشـجع الدائـرة اجلهات الفاعلة 
يف جمال العدالة اجلنائيـة عىل العمل معـاً للدفع بالقضايـا داخل النظام بشـكل أرسع وبتكلفة 
حتويل األطفال عن نظام العدالة اجلنائية منذ مرحلة مبكرة. وتشـجع الدائـرة اجلهات الفاعلة 

منخفضة كام تدعم تطوير الرشاكة مع املجتمع املدين.

قامت دائرة االستشارة واملساعدة القانونية بام ييل لفائدة األطفال والراشدين:

إنعاش االتصال والتعاون والتنسيق بني أقسام الرشطة واملحاكم والسجون يف املقاطعات   •

الرئيسية األربع

الدعم القانوين
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

تشـجيع القضاة وكتاب املحكمة وممثيل االدعـاء عىل النظر يف قوائـم تضم قضايا خاصة   •

بأشخاص احتجزوا بشكل غري قانوين أو غري مناسب

دفع القضاة إىل احلديث عن الفهم الدقيق الذي يعرب عنه املسـجونون بشـأن اإلجراءات   •

والقوانني اجلنائية وعن الفهم اجليد حلقوقهم

ختفيض عدد األشخاص املحتجزين بشكل غري قانوين رهن التحقيق ختفيضاً هاما  •

وضع معايري تشـغيلية داخل نظام العدالة اجلنائية الذي حياول بعـض العاملني يف املجال   •

جتاوزه 

الرشوط الرضورية

التعاون بـني مجيع العاملني يف جمـال األطفال املوجوديـن يف نزاع مع القانـون بام يف ذلك   •

التعاون مع الرشطة

تدريب املساعدين القانونيني ومراقبتهم بشكل منتظم ومكثف  •

مصدر الوثائق:
Index of Good Practices in Reducing Pre-trial Detention [PRI], Paralegal

Advisory Service Brochure and Training Manual
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٣-  مساعدة املحامني واملرشدين االجتامعيني يف أقسام الرشطة 

املنظامت املتعاونة:
أرض اإلنسان 

البلدان :رومانيا وموريتانيا ولبنان وغينيا

معلومات أساسية:
عادة ما يكون هناك نقص يف املحامني الذين يتناولون قضايا األطفال فور إلقاء القبض عليهم. 

بيد أن حضور املحامي و/أو املرشد االجتامعي إىل قسم الرشطة أمر حاسم ألسباب ثالثة:

عىل الطفل أن يعي حقوقه كلام سمح بذلك رشده أو قدرته عىل متييز األمور.  •

هناك حظوظ أوفر بأن يمر االسـتنطاق يف ظروف حترتم اإلجراءات وحقوق الطفل كلام   •

حظر حمام أو مرشد اجتامعي.

عادة ما يرتبط البديل لالحتجاز يف قسـم الرشطة بإمكانية العثور عىل أرسة الطفل، وهو   •

تجز الطفل  أمر قلام يفعله رجال الرشطـة عىل الفور. وعند غياب الدعم يف هذا الشـأن، حيُ
عادة ما يرتبط البديل لالحتجاز يف قسـم الرشطة بإمكانية العثور عىل أرسة الطفل، وهو 
تجز الطفل  أمر قلام يفعله رجال الرشطـة عىل الفور. وعند غياب الدعم يف هذا الشـأن، حيُ
عادة ما يرتبط البديل لالحتجاز يف قسـم الرشطة بإمكانية العثور عىل أرسة الطفل، وهو 

عادة بشكل تلقائي ال سيام يف القضايا التي قد تثري رفض الرأي العام املحيل إلطالق رساح 
الطفل فوراً. 

عادة بشكل تلقائي ال سيام يف القضايا التي قد تثري رفض الرأي العام املحيل إلطالق رساح 
الطفل فوراً. 

عادة بشكل تلقائي ال سيام يف القضايا التي قد تثري رفض الرأي العام املحيل إلطالق رساح 

ما جر عمله:
تقوم منظمة أرض اإلنسان بتعيني حمامني مستقلني ومرشـدين اجتامعيني وتدريبهم سعياً منها 
ملإل الثغـرات املوجودة يف جمـال احلامية القانونيـة واالجتامعية اخلاصة باألطفـال املوجودين يف 
نزاع مع القانون. ويتم االتصال هبؤالء املحامني واملرشدين االجتامعيني فور إلقاء القبض عىل 
الطفل، ويسـاعدون رجال الرشطة عـىل كتابة التقاريـر االجتامعية والبحث عـن أبوي الطفل 

ومنع احلبس االحتياطي كام يدعون إىل عقوبات بديلة كلام أمكن.

الدعم القانوين
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

ويبـدأ دور املحامي منـذ الوهلـة األوىل التي يؤخـذ فيها الطفل إىل قسـم الرشطـة. فحضوره 
رضوري لضامن قدرة الطفل أو أرسته عىل دفع أموال العقوبة حتى وإن كانت املخالفة بسيطة 
وما ينتج عنها ال يتجاوز حالّ غري رسـمي أو غرامة بسـيطة. ذلك أن الغرامـات املالية الكبرية 
رضوري لضامن قدرة الطفل أو أرسته عىل دفع أموال العقوبة حتى وإن كانت املخالفة بسيطة 
وما ينتج عنها ال يتجاوز حالّ غري رسـمي أو غرامة بسـيطة. ذلك أن الغرامـات املالية الكبرية 
رضوري لضامن قدرة الطفل أو أرسته عىل دفع أموال العقوبة حتى وإن كانت املخالفة بسيطة 

من شأهنا أن تربر احتجاز الرشطة للطفل أو وضعه رهن احلبس االحتياطي عوض اللجوء إىل 
العقوبات غري االحتجازية. ويمكن للمرشد االجتامعي االضطالع هبذا الدور رشيطة أن يقوم 
يف أرسع وقت باستشـارة املحامي إذا لزم األمر ال سيام عند صدور قرار بتمديد فرتة االحتجاز 

يف قسم الرشطة. 

وتتبنى أرض اإلنسـان سياسـة دعم تدريـب وتعيني املحامني الشـباب الذين يبدأون املشـوار 
املهني. فالتجارب يف عدة بلدان تثبت أن املحامني املبتدئني حيسون بالفخر عندما يتخصصون 

يف قضايا األطفال. 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات

بفضل جهود منظمة أرض اإلنسـان، ال جيرد مـا يقارب عن ثالثة أربـاع األطفال الذين   •

يدعمهم املحامون و/أو املرشدون االجتامعيون من حريتهم.

•  ير الـرشكاء احلكوميون بشـكل عـام أن تعيني املرشـدين االجتامعيني أقـل تكلفة من 

احتجاز األطفال.

دفعت هذه املبادرة يف رومانيا مجاعة من املحامني إىل تشكيل منظمة غري حكومية تابعة هلم   •

حلامية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. " حلامية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. " حلامية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون.  اسمها "جون فال جون

الرشوط الرضورية
سمعة احلياد: جتد منظمة أرض اإلنسان سهولة يف معظم عملها ألهنا معروفة وحتظى بثقة   •

الرشكاء احلكوميني وغري احلكوميني.
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الرخصة القانونية: يسـمح القانون يف بعض البلدان بحضور املحامي إىل قسـم الرشطة؛   •

ويف بلدان أخر يُسـمح بحضوره كشاهد مسـتمع فقط وأحياناً بعد مرور ٢٤ ساعة عىل 
الرخصة القانونية: يسـمح القانون يف بعض البلدان بحضور املحامي إىل قسـم الرشطة؛ 
ويف بلدان أخر يُسـمح بحضوره كشاهد مسـتمع فقط وأحياناً بعد مرور ٢٤ ساعة عىل 
الرخصة القانونية: يسـمح القانون يف بعض البلدان بحضور املحامي إىل قسـم الرشطة؛ 

االحتجاز يف قسـم الرشطة. وهناك بلدان أخر ال يُرخص فيها باحلضور إال للمرشدين 
االجتامعيني. 

مصدر الوثائق:
Terre Des Hommes: Legal and Social/Educational Programs for Minors (France) 

2 in Conflict with the Law Workshop to Provide an Overview of Best Practices 

Lyon 9 April 2001 - 4 May 2001

الدعم القانوين
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٢- العقوبات البديلة
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١-  التحويل ضمن إطار جمتمعي وإعادة اإلدماج بالتوعية عن طريق األقران

املنظامت املُنفذة: 
 (FREELAVA) مجعية متطوعي املساعدة القانونية املجانية

أنقذوا األطفال، اململكة املتحدة

(سيبو وفيسايس)الفلبني (سيبو وفيسايس)الفلبني (سيبو وفيسايس) الفلبني البلد: الفلبني البلد: 

معلومات أساسية: 
أثبت البحث الذي أجري يف الفلبني أن األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون يعيشون بصفة 
خاصة مستويات عالية من سوء املعاملة أثناء اعتقاهلم واحتجاز الرشطة هلم. فالظروف داخل 
مرافق االحتجـاز متدهورة عىل العمـوم كام أن األطفال غالبـاً ما حيتجزون مـع الكبار. وتكاد 
خاصة مستويات عالية من سوء املعاملة أثناء اعتقاهلم واحتجاز الرشطة هلم. فالظروف داخل 
مرافق االحتجـاز متدهورة عىل العمـوم كام أن األطفال غالبـاً ما حيتجزون مـع الكبار. وتكاد 
خاصة مستويات عالية من سوء املعاملة أثناء اعتقاهلم واحتجاز الرشطة هلم. فالظروف داخل 

تنعدم التجربة العمليـة بخصوص برامج منع اجلريمـة أو التحويل ضمن النظام الرسـمي كام 
يقل الدعم اهلادف إىل مسـاعدة األطفال العائديـن إىل مجاعاهتم بغية اإلدمـاج االجتامعي بعد 

االحتجاز.

ال يوجد يف الوقـت الراهـن أي ترشيع يرمـي إىل إقامة نظام منفصـل يُعنى بأوضـاع األطفال 
املوجودين يف نزاع مع القانون. وال يزال عدد من مشـاريع القوانني املتعلقـة بقضاء األحداث 
ينتظر أن ينال اهتامم الكونجرس. تداء ومنع اجلريمة والتحويل عنرصان من مشـاريع القوانني 

هذه لكن تندر حتى اآلن نامذج عملية يمكن االقتداء هبا وهذا املرشوع واحد من هذه النامذج.

ما جر عمله ؟ 
يف ترشيـن األول/أكتوبـر ٢٠٠١ أقامت منظمـة أنقذوا األطفـال رشاكة مع مجعيـة متطوعي 
املساعدة القانونية املجانية (FREELAVA) (وهي منظمة غري حكومية معروفة وناشطة يف سيبو، 
ثاين أكرب املدن يف الفلبني) إلنشـاء "برنامج جمتمعي هيدف إىل املنع والتحويل والوساطة لفائدة 
األطفال املوجودين يف نزاع مـع القانون". ويرمي هـذا الربنامج إىل حتويـل األطفال عن نظام 

العقوبات البديلة
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

القضاء الرسمي ومسـاعدهتم عىل تغيري سـلوكهم وإعادة إدماجهم بعد اإلفراج عنهم وتقنني 
النموذج اإلجرامي.٢

ص خطة التحويل التابعة للمرشوع ألقل االنتهاكات حدة والتي تشكل الغالبية العظمى  صَّ ختُ
من حاالت األطفال املقبوض عليهم حالياً ليخضعوا الحتجاز الرشطة. ويشري البحث املُنجز 
ص خطة التحويل التابعة للمرشوع ألقل االنتهاكات حدة والتي تشكل الغالبية العظمى  صَّ ختُ
من حاالت األطفال املقبوض عليهم حالياً ليخضعوا الحتجاز الرشطة. ويشري البحث املُنجز 
ص خطة التحويل التابعة للمرشوع ألقل االنتهاكات حدة والتي تشكل الغالبية العظمى  صَّ ختُ

يف سـيبو، عالوة عىل ذلك، إىل أن ٩٤ % من األطفال الذين احتجزهتـم الرشطة ما بني ١٩٩٩ 
و٢٠٠١ قـد ارتكبوا جريمة ألول مـرة. ويعترب املرشوع التحويل غري مالئـم يف حاالت القتل 
والعنف املفرط واالغتصاب ومسـتويات معاودة اإلجـرام العالية أو احلـاالت البارزة لالجتار 
باملخـدرات. بيد أن اجلـزء من املرشوع اخلـاص بإعادة اإلدمـاج يمكن أن يسـاعد مثل هؤالء 

املجرمني بعد خطة االحتجاز. 

و يشـتغل املرشوع اآلن يف ١٢ منطقة تابعة للحكومـة املحلية تسـمى barangays أي بلدات 
حيث يرتاوح عدد السـكان ما بني ١٠ آالف و١٠٠ ألف. وقد أنشـئت يف كل واحدة من هذه 
البلدات جلنة قضاء األطفـال ملعاجلة انتهاكات أقـل حدة عن طريق الوسـاطة عوض احتجاز 
الطفل رسـمياً واحتجاز الرشطة له قبـل إحالته عىل املحكمة. وتضم جلنة قضـاء األطفال ١١ 
ان عمل جلنة  عضواً لكن رئيس جلنة القضاء التابعة للبلدة ونائبه املُعينان مها اللذان عادة ما يسريّ
الطفل رسـمياً واحتجاز الرشطة له قبـل إحالته عىل املحكمة. وتضم جلنة قضـاء األطفال ١١ 
ان عمل جلنة  عضواً لكن رئيس جلنة القضاء التابعة للبلدة ونائبه املُعينان مها اللذان عادة ما يسريّ
الطفل رسـمياً واحتجاز الرشطة له قبـل إحالته عىل املحكمة. وتضم جلنة قضـاء األطفال ١١ 

قضاء األطفال مدعومني بأعضاء آخرين.

يف كل واحدة من اإلثنتي عرشة بلدة يقوم متطوعو اجلامعة واملُربّون من األقران ، وهم شـباب 
لبون إىل  سـبق أن كانوا أيضاً يف نزاع مع القانون، بإسـداء النصح ومسـاعدة األطفال الذين جيُ
يف كل واحدة من اإلثنتي عرشة بلدة يقوم متطوعو اجلامعة واملُربّون من األقران ، وهم شـباب 
لبون إىل  سـبق أن كانوا أيضاً يف نزاع مع القانون، بإسـداء النصح ومسـاعدة األطفال الذين جيُ
يف كل واحدة من اإلثنتي عرشة بلدة يقوم متطوعو اجلامعة واملُربّون من األقران ، وهم شـباب 

مجعية قضاء األطفال أو العائديـن إىل البلدة بعـد اإلفراج عنهم. وقد خضـع متطوعو اجلامعة 
واملُربون من األقران للتدريب عىل السـواء. وعادة ما تضم كل بلدة تابعة للسلطة املحلية زهاء 
مجعية قضاء األطفال أو العائديـن إىل البلدة بعـد اإلفراج عنهم. وقد خضـع متطوعو اجلامعة 
واملُربون من األقران للتدريب عىل السـواء. وعادة ما تضم كل بلدة تابعة للسلطة املحلية زهاء 
مجعية قضاء األطفال أو العائديـن إىل البلدة بعـد اإلفراج عنهم. وقد خضـع متطوعو اجلامعة 

ربّني من األقران. وتبذل اجلهود الختيار متطوعي اجلامعة  عرشة متطوعني من اجلامعة وعرشة مُ
من خمتلف مستوطنات البلدة. وأدنى الرشوط التي حيب أن تتوفر يف متطوع اجلامعة هي: الرغبة 
يف مسـاعدة الشـباب ومعرفة القانون وإتقان مهارات االتصاالت والتسـيري والتحيل بالصرب. 
ويسـاعد التدريب الـذي جيرونه عـىل صقل هذه املهـارات. وجيتمـع متطوعو اجلامعة شـهرياً 
يف مسـاعدة الشـباب ومعرفة القانون وإتقان مهارات االتصاالت والتسـيري والتحيل بالصرب. 
ويسـاعد التدريب الـذي جيرونه عـىل صقل هذه املهـارات. وجيتمـع متطوعو اجلامعة شـهرياً 
يف مسـاعدة الشـباب ومعرفة القانون وإتقان مهارات االتصاالت والتسـيري والتحيل بالصرب. 

السياسات  وتغيري  واجلامعات  القضاء  ركائز  قدرات  وبناء  البحث  فيها  بام   أخر جوانب  املبادرة  تضم   ٢
املحلية املبنية عىل جتربة املرشوعوتفهم منظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة ركائز القضاء يف إطار اجلامعة 
السياسات  وتغيري  واجلامعات  القضاء  ركائز  قدرات  وبناء  البحث  فيها  بام   أخر جوانب  املبادرة  تضم   ٢
املحلية املبنية عىل جتربة املرشوعوتفهم منظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة ركائز القضاء يف إطار اجلامعة 
السياسات  وتغيري  واجلامعات  القضاء  ركائز  قدرات  وبناء  البحث  فيها  بام   أخر جوانب  املبادرة  تضم   ٢

وإنفاذ القانون واملحاكمة واملحاكم واإلصالح.
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ويقدمون تقارير شفوية تُسجلها منظمة مجعية متطوعي املسـاعدة القانونية املجانية. ومتطوعو 
اجلامعة معروفون لد أعضاء جلنة قضاء األطفال كام يطلب منهم أحياناً حضور عملية وساطة 
ويقدمون تقارير شفوية تُسجلها منظمة مجعية متطوعي املسـاعدة القانونية املجانية. ومتطوعو 
اجلامعة معروفون لد أعضاء جلنة قضاء األطفال كام يطلب منهم أحياناً حضور عملية وساطة 
ويقدمون تقارير شفوية تُسجلها منظمة مجعية متطوعي املسـاعدة القانونية املجانية. ومتطوعو 

جلنة قضاء األطفال و/أو مساعدة طفل ما بعد ذلك. 

وقد وقع االختيار عىل املُربني من األقران ألهنم تبنوا أسلوب حياة وموقفاً إجيابيني منذ إطالق 
رساحهم، غالباً بفضل مساعدة متطوع من اجلامعة هلم. ويتلقى املُربّون من األقران التوعية فيام 
وقد وقع االختيار عىل املُربني من األقران ألهنم تبنوا أسلوب حياة وموقفاً إجيابيني منذ إطالق 
رساحهم، غالباً بفضل مساعدة متطوع من اجلامعة هلم. ويتلقى املُربّون من األقران التوعية فيام 
وقد وقع االختيار عىل املُربني من األقران ألهنم تبنوا أسلوب حياة وموقفاً إجيابيني منذ إطالق 

خيص اتفاقية حقوق الطفل والقيادة وأمهية احـرتام اآلخرين. ويتمثل دورهم يف دعم األطفال 
امللتحقني بلجنة قضاء األطفال بتوجيه من املسـؤولني عن املرشوع ومتطوعـي اجلامعة. وهذا 
يعني أهنم يف معظم الوقت يشـاركون هـؤالء األطفال يف األنشـطة الرياضيـة والثقافية. وعاد 
العديد من املُربني من األقران إىل املدرسـة بفضل املسـاعدة املادية التي تقدمها مجعية متطوعي 
يعني أهنم يف معظم الوقت يشـاركون هـؤالء األطفال يف األنشـطة الرياضيـة والثقافية. وعاد 
العديد من املُربني من األقران إىل املدرسـة بفضل املسـاعدة املادية التي تقدمها مجعية متطوعي 
يعني أهنم يف معظم الوقت يشـاركون هـؤالء األطفال يف األنشـطة الرياضيـة والثقافية. وعاد 

املسـاعدة القانونية املجانيـة. وال توجد أية فتـاة كمربية لألقـران حتى اآلن، ذلـك أن الفتيات 
تشكلن حوايل ٣ باملائة من املجرمني، وهن عىل عكس الفتيان غالباً ما تساعدهن إدارة الرعاية 

االجتامعية بسبب ضعفهن الواضح. 

تُعني مجعية متطوعي املسـاعدة القانونيـة املجانية موظفيهـا املُتنقلني هبدف مسـاعدة متطوعي 
ربني من األقران. اجلامعة واملُربني من األقران يف كل بلدة. وتوجد أيضاً جمموعة اآلباء كمُ

تُعني مجعية متطوعي املسـاعدة القانونيـة املجانية موظفيهـا املُتنقلني هبدف مسـاعدة متطوعي 
ربني من األقران. اجلامعة واملُربني من األقران يف كل بلدة. وتوجد أيضاً جمموعة اآلباء كمُ

تُعني مجعية متطوعي املسـاعدة القانونيـة املجانية موظفيهـا املُتنقلني هبدف مسـاعدة متطوعي 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات:
أفاد رئيس السـلطة املحليـة بإحـد البلـدات أن ١٠٠٠ طفل تـم حتويلهم عـن النظام   •

القضائي الرسمي يف غضون سنتني منذ بدء املرشوع.

يوجد زهاء ١٢٠ متطوعـاً من اجلامعة مدربـون وملحقون باملـرشوع ويعملون مع جلان   •

قضاء األطفال يف ١٢ بلدة. ويعمـل متطوعو اجلامعة العرشة يف بلـدة إرميتا صحبة حوايل 
٢٠٠ من األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. ويعني نجـاح املرشوع يف هذه البلدة أن 

احلاجة إىل املزيد من املتطوعني عاجلة.

العقوبات البديلة
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انتخاب عدد ال بأس به من متطوعي اجلامعة داخل جلان قضاء األطفال خالل انتخابات   •

العام املايض يربز التقدير الذي حظي به عملهم.

رب من األقران. وهم يرون أن عالقتهم مع متطوعي اجلامعة غريت  يوجد حوايل ١٠٠ مُ  •

نظرهتم عن أنفسهم، فهم اآلن يرون أنفسهم أشخاصاً صاحلني. وهم يستمتعون بمساعدة 
رب من األقران. وهم يرون أن عالقتهم مع متطوعي اجلامعة غريت  يوجد حوايل ١٠٠ مُ
نظرهتم عن أنفسهم، فهم اآلن يرون أنفسهم أشخاصاً صاحلني. وهم يستمتعون بمساعدة 
رب من األقران. وهم يرون أن عالقتهم مع متطوعي اجلامعة غريت  يوجد حوايل ١٠٠ مُ

أطفال آخرين بعرض جتربتهم اخلاصة وإرشاكهم يف أنشـطتهم. وقد أعـاد املرشوع إدماج 
املُربني من األقران اجتامعيا كام ساعدهم عىل أداء دور إجيايب يف حياة األطفال املجرمني. 

أطفال آخرين بعرض جتربتهم اخلاصة وإرشاكهم يف أنشـطتهم. وقد أعـاد املرشوع إدماج 
املُربني من األقران اجتامعيا كام ساعدهم عىل أداء دور إجيايب يف حياة األطفال املجرمني. 

أطفال آخرين بعرض جتربتهم اخلاصة وإرشاكهم يف أنشـطتهم. وقد أعـاد املرشوع إدماج 

يبدو أن الرشطة هلا موقف إجيايب من املُربني من األقران.  •

مل تعد زنزانـات االحتجـاز يف مراكـز البلدة تسـتعمل لألطفـال. وعوض ذلـك، وعند   •

االقتضاء، يوضع األطفال يف حجـرات مفتوحة. وإذا احتجز األطفـال فهم يف الغالب ال 
يبقون طوال الليل. 

ـم ال يقيدون األطفال،  يعرف رجال الرشطة املحلية اآلن حقـوق الطفل معرفة تامة، فهُ  •

لكن يرشحون هلم عكس ذلك ملاذا احتجزوهم ويسلّموهم إىل جلنة قضاء األطفال عوض 
ـم ال يقيدون األطفال،  يعرف رجال الرشطة املحلية اآلن حقـوق الطفل معرفة تامة، فهُ
لكن يرشحون هلم عكس ذلك ملاذا احتجزوهم ويسلّموهم إىل جلنة قضاء األطفال عوض 
ـم ال يقيدون األطفال،  يعرف رجال الرشطة املحلية اآلن حقـوق الطفل معرفة تامة، فهُ

قسم الرشطة. 

ختضع الوساطة ملجموعة من الربوتوكوالت. ومتنح نسخة من االتفاق للضحية واملجرم   •

وكذلك للجنة قضاء األطفال و مجعية متطوعي املساعدة القانونية املجانية. وتبقى امللفات 
رسية. ويبعث تقرير عام عن القضايا املعاجلة إىل إدارة احلكومة املحلية كل ثالثة أشهر. 

عقد اجتامع ملدة يومني يضم ٣٠ طفـالً أُفرج عنهم حديثاً، حيـث يعطون وجهة نظرهم   •

عن جتارهبم مع نظام العدالة اجلنائية.

تبحث مجعيـة متطوعي املسـاعدة القانونية املجانية عن سـبل أخر إلرسـاء جلان قضاء   •

األطفال يف نظام احلكومة املحلية ملالءمة البلدات األقل تقدماً والتي هلا هيكل خمتلف.
تبحث مجعيـة متطوعي املسـاعدة القانونية املجانية عن سـبل أخر إلرسـاء جلان قضاء 

األطفال يف نظام احلكومة املحلية ملالءمة البلدات األقل تقدماً والتي هلا هيكل خمتلف.
تبحث مجعيـة متطوعي املسـاعدة القانونية املجانية عن سـبل أخر إلرسـاء جلان قضاء 
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 تربط مجعية متطوعي املساعدة القانونية املجانية صالت مع منظامت غري حكومية أخر  •

منشغلة بحامية األطفال ومهتمة بدعمهم عندما يكونوا يف نزاع مع القانون. 

الرشوط الرضورية:
العالقات اجليدة مع رئيس البلدة واملستشارين ورؤساء البلديات من شأهنا أيضاً أن تدعم   •

اعتامد هيكل جلنة قضاء األطفال عن طريق قوانني حملية. 

االسـتمرارية: يمكن أن تسـفر االنتخابـات عن تغيري كبـري يف موظفي هيـاكل احلكومة   •

املحلية وهلذا ترد احلاجة إىل السـبل الكفيلة بضامن االسـتمرارية داخل عضوية جلنة قضاء 
األطفال. 

االلتزام: من قبل أعضاء جلنة قضاء األطفـال وكذلك العديد من املنظامت غري احلكومية   •

إذا كان مفهوم متطوعي اجلامعة واملربني من األقران قابالً للتكرار.
االلتزام: من قبل أعضاء جلنة قضاء األطفـال وكذلك العديد من املنظامت غري احلكومية 

إذا كان مفهوم متطوعي اجلامعة واملربني من األقران قابالً للتكرار.
االلتزام: من قبل أعضاء جلنة قضاء األطفـال وكذلك العديد من املنظامت غري احلكومية 

الرصد والتقييم: ينتظر إنجاز تقييم كمي وكيفـي ملختلف جوانب املرشوع. وتتمثل هذه   •

اجلوانب يف عدد األطفال الذين استقبلتهم جلان قضاء األطفال واالتفاقات املُنجزة والدعم 
الرصد والتقييم: ينتظر إنجاز تقييم كمي وكيفـي ملختلف جوانب املرشوع. وتتمثل هذه 
اجلوانب يف عدد األطفال الذين استقبلتهم جلان قضاء األطفال واالتفاقات املُنجزة والدعم 
الرصد والتقييم: ينتظر إنجاز تقييم كمي وكيفـي ملختلف جوانب املرشوع. وتتمثل هذه 

املُقدم وعمل متطوعي اجلامعة واملربني من األقران وآرائهم بخصوص هذا العمل وكيفية 
اجلوانب يف عدد األطفال الذين استقبلتهم جلان قضاء األطفال واالتفاقات املُنجزة والدعم 
املُقدم وعمل متطوعي اجلامعة واملربني من األقران وآرائهم بخصوص هذا العمل وكيفية 
اجلوانب يف عدد األطفال الذين استقبلتهم جلان قضاء األطفال واالتفاقات املُنجزة والدعم 

تسـيري عملية الوسـاطة ووجهة نظر املهتمني هبا والصالت بالعمل االجتامعي واحلكومة 
املحلية وهيئات املنظامت غري احلكومية. 

الدعم الدؤوب: يف حاالت األطفال الذين التحقوا بلجنة قضاء األطفال لتحديد التأثري   •

األطول أجالً عليهم وصلته بنجاح إعادة إدماجهم يف املجتمع. 
الدعم الدؤوب: يف حاالت األطفال الذين التحقوا بلجنة قضاء األطفال لتحديد التأثري 

األطول أجالً عليهم وصلته بنجاح إعادة إدماجهم يف املجتمع. 
الدعم الدؤوب: يف حاالت األطفال الذين التحقوا بلجنة قضاء األطفال لتحديد التأثري 

مصدر الوثائق:
Breaking Rules: Children in Conflict with the Law and the Juvenile Justice

Process. The Experience in the Philippines. Save the Children UK. 2004

العقوبات البديلة
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٢-  اآلليات البديلة حلل النزاع عىل الصعيد املجتمعي 

املنظامت املتعاونة:
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة (UNODC) ورشكاؤه

السنغالالبلد: السنغالالبلد: السنغال

 معلومات أساسية:
تعد جرائـم املـدن يف داكار ظاهرة مرتبطة بالشـباب إىل حد كبـري. وتتخذ اجلريمة يف أوسـاط 
الشباب باألسـاس صبغة رسقات بسـيطة (كالرسقة من السـيارات الواقفة) أو رسقات كبرية 
(كخطف حمفظـة اليد). بيـد أن اهلجـوم عىل األفـراد والعنـف يف الشـوارع قـد ارتفعا خالل 
السنوات األخرية (جرائم القتل والنهب املسلح) مما أذكى إحساساً متزايداً بانعدام األمن أفىض 
(كخطف حمفظـة اليد). بيـد أن اهلجـوم عىل األفـراد والعنـف يف الشـوارع قـد ارتفعا خالل 
السنوات األخرية (جرائم القتل والنهب املسلح) مما أذكى إحساساً متزايداً بانعدام األمن أفىض 
(كخطف حمفظـة اليد). بيـد أن اهلجـوم عىل األفـراد والعنـف يف الشـوارع قـد ارتفعا خالل 

إىل انتشار رشكات احلامية واألمن.

أصبحت ضواحي داكار، حيث أبعدت الرشائح األفقر من السـكان، جماالً للتهميش والعنف 
واخلطـر. فحرمان السـكان الذين يعيشـون يف هـذه املناطق املُخربـة واملحرومة ليس مشـكالً 
أصبحت ضواحي داكار، حيث أبعدت الرشائح األفقر من السـكان، جماالً للتهميش والعنف 
واخلطـر. فحرمان السـكان الذين يعيشـون يف هـذه املناطق املُخربـة واملحرومة ليس مشـكالً 
أصبحت ضواحي داكار، حيث أبعدت الرشائح األفقر من السـكان، جماالً للتهميش والعنف 

اقتصادياً فحسـب بل إنه مشـكل اجتامعي أيضاً. ويشعر سـكان هذه املناطق أنه ال حق هلم يف 
 الرعاية الصحية والتعليم والرفاه أو األمان كباقي رشائح السكان األخر توقع نفس مستو
املسـتفيدة من مثل هذه اخلدمات. وهـذا يؤدي إىل اقتالع الشـعور باالنتـامء إىل املجتمع، وهو 
ـخ بسـبب غياب اخلدمات العامة التي توفرها الدولـة يف هذه األحياء. فهذا الشـعور  أمر ترسّ

باالستبعاد من املجتمع هو الذي يؤدي بشكل كبري إىل العنف واالنحراف.

يمكن كبح جرائم املدن وانحراف األحداث فقط باختاذ مبادرات تناسـب املجتمع، مثل إنشاء 
رشطة اجلوار وخدمـة قضائية وإقامـة مراكز قضائيـة. و من املهـم أن يكون اجلهـاز القضائي 
يف متناول النـاس لتسـوية النزاعات التي تنشـب يف احليـاة اليومية، مثـل الشـجار يف األحياء 
ّ املمتلكات والنزاعات االرسية والعجز عن  واحلوادث التي تشمل الرسقات البسـيطة أو ترضُ
يف متناول النـاس لتسـوية النزاعات التي تنشـب يف احليـاة اليومية، مثـل الشـجار يف األحياء 
ّ املمتلكات والنزاعات االرسية والعجز عن  واحلوادث التي تشمل الرسقات البسـيطة أو ترضُ
يف متناول النـاس لتسـوية النزاعات التي تنشـب يف احليـاة اليومية، مثـل الشـجار يف األحياء 

أداء مصاريـف الصيانة أو عن تقديـم األطفال للزيـارات. وال يعد النهـج القضائي التقليدي 
احلل األنسـب ألنه ال يضمن ولوجاً فوريـاً إىل العدالة يف سـائر احلاالت. وفضـالً عن ذلك، 
أداء مصاريـف الصيانة أو عن تقديـم األطفال للزيـارات. وال يعد النهـج القضائي التقليدي 
احلل األنسـب ألنه ال يضمن ولوجاً فوريـاً إىل العدالة يف سـائر احلاالت. وفضـالً عن ذلك، 
أداء مصاريـف الصيانة أو عن تقديـم األطفال للزيـارات. وال يعد النهـج القضائي التقليدي 
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ينبغي إحداث آليات للحد من االلتجاء إىل احتجـاز األحداث املوجودين يف نزاع مع القانون. 
واسـتناداً إىل املعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث، يلجـأ إىل التجريد من احلرية فقط كحل 
ينبغي إحداث آليات للحد من االلتجاء إىل احتجـاز األحداث املوجودين يف نزاع مع القانون. 
واسـتناداً إىل املعايري الدولية املتعلقة بقضاء األحداث، يلجـأ إىل التجريد من احلرية فقط كحل 
ينبغي إحداث آليات للحد من االلتجاء إىل احتجـاز األحداث املوجودين يف نزاع مع القانون. 

أخري وألقرص مدة ممكنة.

ما جر عمله؟ 
املراكـز القضائية هي مراكز أسسـت يف قلب املناطق املحرومة املسـتهدفة يف داكار (روفيسـك 
ودياماغن-سيكب واملساكن املنخفضة الكلفة) هبدف تسهيل وصول مجيع الناس إىل العدالة. 

وتوفر هذه املراكز اإلطار املؤسيس من أجل الوساطة واملصاحلة.

وهتدف املراكز القضائية إىل:

ترسيع الولوج إىل العدالة يف أحياء داكار الفقرية؛   •

تعزيز العدالة التصاحلية باعتبارها حالً بديالً لنزاع األطفال مع القانون؛  •

الرفع من اجلهود الوقائية للحد من جرائم املدن ونزاع األطفال مع القانون.  •

ق املراكـز القضائية وهـو معني وفق  وفّ حتت اإلرشاف التـام للمدعي العـام، يديـر وسـيط/مُ
ـق. ويقيم هذان الشـخصان  نسّ رشف/مُ اإلجـراءات املنصوص عليها يف الترشيع ويسـاعده مُ
اتصاالت مـع إدارات احلكومة املسـؤولة عن املسـائل االجتامعيـة وعن القارصيـن املهددين 
واألحـداث املوجوديـن يف نـزاع مـع القانـون ومراقبة املخـدرات إىل غـري ذلك، كـام يربطان 
اتصاالت مـع السـلطات البلدية واملنظـامت غري احلكوميـة الناشـطة يف هذه املناطـق. وينجز 
ق تقريراً عن احلاالت امللموسة يُسـلمه إىل السلطة املكلفة بالدعاو اجلنائية كام  الوسيط/املُوفّ
اتصاالت مـع السـلطات البلدية واملنظـامت غري احلكوميـة الناشـطة يف هذه املناطـق. وينجز 
ق تقريراً عن احلاالت امللموسة يُسـلمه إىل السلطة املكلفة بالدعاو اجلنائية كام  الوسيط/املُوفّ
اتصاالت مـع السـلطات البلدية واملنظـامت غري احلكوميـة الناشـطة يف هذه املناطـق. وينجز 

أنه يضمن أن يكون خمتلـف الرشكاء املوقعني عىل االتفاق القايض بإنشـاء املركز القضائي عىل 
علم بنشاطه أو بنشاطها. 

أنشـئت يف كل مركز مـن املراكـز القضائية جلنـة توجيهيـة. وجيمع هـذا اجلهاز بـني األعضاء 
الدائمني يف املركز القضائي (كالوسيط/املُوفق واملرشف/املنسق) واملسؤولني املحليني (بقاعة 
أنشـئت يف كل مركز مـن املراكـز القضائية جلنـة توجيهيـة. وجيمع هـذا اجلهاز بـني األعضاء 
الدائمني يف املركز القضائي (كالوسيط/املُوفق واملرشف/املنسق) واملسؤولني املحليني (بقاعة 
أنشـئت يف كل مركز مـن املراكـز القضائية جلنـة توجيهيـة. وجيمع هـذا اجلهاز بـني األعضاء 

البلدية كاملوظفني القضائيني ورجال الرشطة) وممثيل مجعيات السكان واملنظامت غري احلكومية 

العقوبات البديلة
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العاملني يف اتصال مع املركز. وتقوم اللجنة التوجيهية بفحص ورصد املشاكل املحلية املتعلقة 
بانعدام األمـن وبالعنف يف املناطق املحرومة ضمـن دائرة اختصاص املركـز كام تصوغ اللجنة 

خطة بشأن أولويات األنشطة الوقائية التي ستبارش عىل الصعيد املحيل.

تم توفري التدريب للموظفـني العاملني يف املراكز القضائيـة أو يف اتصال معها من أجل هتييئهم 
ملناصبهـم اجلديـدة. وتشـمل دورات التدريـب وحـدات تتعلـق بسياسـة منـع جرائـم املدن 
واملبـادرات املتعلقة هبـا ومسـاعدة الضحايا (دوائـر االستشـارة والدعم) وتقنيات الوسـاطة 

والتوفيق اجلزائيني.

زعـت فيها نـرشات يف األماكن العامـة لتوفري املعلومات بشـأن املراكز  نظمت محلة إعالمية وُ
القضائية ودور الوسيط/املُوفق ووظيفة دائرة رشطة اجلوار.

زعـت فيها نـرشات يف األماكن العامـة لتوفري املعلومات بشـأن املراكز  نظمت محلة إعالمية وُ
القضائية ودور الوسيط/املُوفق ووظيفة دائرة رشطة اجلوار.

زعـت فيها نـرشات يف األماكن العامـة لتوفري املعلومات بشـأن املراكز  نظمت محلة إعالمية وُ

وتدعـم كل من دولة السـنغال واملجلـس البلدي لـداكار هذه املبـادرة عىل الصعيد املؤسـيس 
واملايل. وقد صيغ اتفاق إطاري لدستور املركز القضائي ألجل حتديد املصاريف التي سيدفعها 

كل طرف يف االتفاق والرتتيبات التي ستتخذ لتمويل العمليات.

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات:
الوصول للعدالة: تشكل الوساطة والتوفيق اجلزائيان هنجاً بديالً للدعاو القضائية يف ما   •

يتعلق بالقضايا اجلزائية. ولعل هذه األشكال من العدالة التصاحلية تُرسخ يف نفس املجرم 
روح املسؤولية إلرضاء توقعات الضحية وبعث اهلدوء يف املجتمع.

زيادة املوارد: اشـرتاك اجلامعات املحلية يف املامرسات التوفيقية والتعويضية يفسح املجال   •

أمام املوارد البرشية املحلية واملوارد املادية واملالية التي قد ال تكون متاحة عىل نحو آخر.

إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج: تؤدي تسوية النزاع عىل املستو املجتمعي إىل نجاح إعادة   •

التأهيل االجتامعي وإعادة اإلدماج لد املجرمني. ويتامشـى هذا النهج مع اتفاقية حقوق 
الطفل ومع معايري دولية أخر تتعلق بمسائل قضاء األحداث.
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دّ  احلد من رد الفعـل االحتجـازي يف حق األطفـال املوجودين يف نـزاع مع القانـون: حتُ  •

اآلليات البديلة حلل النزاع أيضاً وبشـكل كبري من استعامل االحتجاز االحتياطي وكذلك 
دّ  احلد من رد الفعـل االحتجـازي يف حق األطفـال املوجودين يف نـزاع مع القانـون: حتُ
اآلليات البديلة حلل النزاع أيضاً وبشـكل كبري من استعامل االحتجاز االحتياطي وكذلك 
دّ  احلد من رد الفعـل االحتجـازي يف حق األطفـال املوجودين يف نـزاع مع القانـون: حتُ

األحكام القاضية بالسجن.

الرشوط الرضورية: 
تعاون السكان املحليني: التوصل إىل نتائج مستدامة يستلزم توفر املؤسسات املحلية عىل   •

أسس قوية ال يمكن بناؤها إالّ بتعاون السـكان املحليني. فعىل هؤالء االقتناع بأن عنارص 
تعاون السكان املحليني: التوصل إىل نتائج مستدامة يستلزم توفر املؤسسات املحلية عىل 
أسس قوية ال يمكن بناؤها إالّ بتعاون السـكان املحليني. فعىل هؤالء االقتناع بأن عنارص 
تعاون السكان املحليني: التوصل إىل نتائج مستدامة يستلزم توفر املؤسسات املحلية عىل 

العدالة ملك أيدهيم. 

•  احتضـان املراكـز القضائيـة: ينبغـي حتديـد أماكن العمـل وجتديدهـا وال بد مـن توفري 

التجهيزات وتركيبها.

•  من الالزم إرساء أساس قانوين ولذلك قد ترد احلاجة إىل مراجعة الترشيع وتعديله.

املصدر:
 Project document UNODC - FS/SEN/02/R36

«Crime Prevention in the Dakar region »

العقوبات البديلة
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٣-  املجالس املحلية كمحاكم ابتدائية معنية باألطفال املوجودين يف نزاع مع القانون 

املنظامت املتعاونة:
احلركة الدولية للدفاع عـن األطفال بأوغندا وورش املسـاعدة القانونيـة ومنظمة أنقذوا 

األطفال واملجالس املحلية عىل مستو املقاطعات 

أوغندا  البلد:

 معلومات أساسية:
ينص دسـتور مجهورية أوغندا عىل إنشـاء املجالس املحلية كجزء من عملية إضفاء الالمركزية 
عىل السـلطة. وتعترب املجالـس املحلية أدنـى الوحدات كـام أن هلا سـلطات إداريـة وترشيعية 

وقضائية نيابة عن احلكومات املركزية.٣

متلك حماكم املجالس املحلية السـلطة يف معاجلة املخالفات البسـيطة بناء عىل القانون اجلنائي. 
ل قانـون األطفال أيضـاً املجالـس املحلية مسـؤولية ضامن احلقـوق والرعايـة لألطفال  مّ وحيُ
متلك حماكم املجالس املحلية السـلطة يف معاجلة املخالفات البسـيطة بناء عىل القانون اجلنائي. 
ل قانـون األطفال أيضـاً املجالـس املحلية مسـؤولية ضامن احلقـوق والرعايـة لألطفال  مّ وحيُ
متلك حماكم املجالس املحلية السـلطة يف معاجلة املخالفات البسـيطة بناء عىل القانون اجلنائي. 

وتعزيزمها.

 بيـد أن حتليالً للوضـع أنجـز يف عـام ٢٠٠٠ من قبـل احلركـة الدوليـة للدفاع عـن األطفال 
ورشكائها كشـف عن عجز حماكم املجالس املحلية عـن معاجلة املخالفات البسـيطة كام ينص 
عىل ذلك القانون، ذلك أن جلان هذه املجالس تفضل إعطـاء األولوية لقضايا أخر غري تلك 

املتعلقة باألطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. 

ونتيجة لذلك تدفّقت قضايا األطفال املتعلقة باجلرائم البسيطة بشكل كبري عىل النظام القانوين 
الرسمي.

تشارك املجالس املحلية أيضاً يف أنشطة، مثل إصدار قوانني حملية داخل إطار اجلامعات والرعاية والتنمية   ٣
القيادة  وتعزيز  الدستور  محاية  إىل  باإلضافة  األرايض  حول  كاملنازعات  النزاعات  وتسوية  عام  بوجه 

الديمقراطية وإدارة شؤون احلكم.    
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ما جر عمله: 
دعمت احلركـة الدولية للدفاع عن األطفـال بأوغندا املجالـس املحلية يف تنفيـذ تدابري تراعي 
حقوق الطفل. ومتت توعية املجالـس املحلية بدورها يف محاية األطفـال املوجودين يف نزاع مع 

القانون بغية تعزيز قدراهتا عىل معاجلة قضايا األطفال. 

م للجان املجالس املحلية يف ما ييل: متثّل بناء خاص للقدرات والدعم املُقدّ

التدريب عىل األدوار واالختصاص أثناء معاجلة القضايا ذات الصلة باألطفال •

التدريب عىل جتميع املعلومات وإدارهتا  •

التدريب عىل تدابري التحويل وأمهيته  •

التدريب عىل الوساطة وعىل العدالة التصاحلية  •

تعزيز القدرات لتتبّع القضايا وتشجيع إعادة تأهيل األطفال املجرمني  •

الدعم اللوجيستي املُقدم للمجالس املحلية   •

 تدعم املنظمـة الدولية للدفـاع عن األطفـال، عالوة عىل جلنـة قضاء األحداث عىل املسـتو 
الوطني، أنشطة بناء القدرات يف املجاالت التالية: 

حقوق الطفل ونُموه وتنميته •

مهارات التشاور األساسية و مهارات التواصل الودي مع األطفال   •

جتميع املعلومات وإدارهتا  •

إعادة تأهيل األطفال وإعادة إدماجهم  •

العقوبات البديلة
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مهارات القيادة واملساءلة وتدريب األشخاص ليصبحوا مدربني والرصد والتقييم  •

نُظم املزيد من التدريب عىل الوسـاطة والعدالـة التصاحلية لفائدة جمالس حمليـة خمتارة بمنطقة 
كامباال. وقادت منظمة أنقذوا األطفال أيضاً أنشـطة بناء القدرات إىل جانب املجالس املحلية 
نُظم املزيد من التدريب عىل الوسـاطة والعدالـة التصاحلية لفائدة جمالس حمليـة خمتارة بمنطقة 
كامباال. وقادت منظمة أنقذوا األطفال أيضاً أنشـطة بناء القدرات إىل جانب املجالس املحلية 
نُظم املزيد من التدريب عىل الوسـاطة والعدالـة التصاحلية لفائدة جمالس حمليـة خمتارة بمنطقة 

لدعم إمكاناهتا ألداء وظيفة املحاكم االبتدائية.

بوا لتتبّع األطفال املوجودين يف نزاع مع  رّ اُختري األشـخاص املالئمون من املجالس املحلية ودُ
القانون وضامن إعادة إدماجهم وإعادة تأهيلهم. 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟ 

إنجازات:
ت قـدرات املجالس املحلية فإهنا  ارتفاع عـدد القضايا التي خضعت للتحويـل: أينام تقوّ  •

يل فقـط القضايا األكثـر تعقداً عىل  ال القضايا املتعلقة باألطفـال بينام حتُ تعالج بشـكل فعّ
ت قـدرات املجالس املحلية فإهنا  ارتفاع عـدد القضايا التي خضعت للتحويـل: أينام تقوّ
يل فقـط القضايا األكثـر تعقداً عىل  ال القضايا املتعلقة باألطفـال بينام حتُ تعالج بشـكل فعّ
ت قـدرات املجالس املحلية فإهنا  ارتفاع عـدد القضايا التي خضعت للتحويـل: أينام تقوّ

الرشطة ومكاتـب مراقبة الرعايـة االجتامعية. ونتج عـن ذلك حتويل العديـد من القضايا 
املتعلقة باألطفال عن النظام القضائي الرسمي. 

اسـتعامل العقوبات غـري االحتجازية وقبـول اجلمهور هلـا: متكنت املجالـس املحلية من   •

اسـتعامل العقاب البديل مثل التعويض واالعتذار ورد احلق إىل نصابه. وقامت السلطات 
املحليـة أيضا بحمـالت توعيـة رائـدة اسـتهدفت إطـالع اجلامعـات املجاورة عـىل قيمة 

العقوبات غري االحتجازية.

منع سوء املعاملة: بام أن االحتجاز وتسهيالت إعادة املحاكمة ليسا مالئمني فإن استعامل   •

حماكـم املجالس املحلية ملعاجلـة القضايـا املتعلقة باألطفال قد منع سـوء معاملـة األطفال 
وتعلمهم لترصفات سلبية أثناء وجودهم يف مراكز االحتجاز. 

ترك األطفال يف املدرسة: معاجلة قضايا األطفال عن طريق حماكم املجالس املحلية حتمي   •

األطفـال املرتادين للمدرسـة من التخلـف عن دروسـهم أثناء االحتجـاز أو أثنـاء إعادة 
املحاكمة. 
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الرشوط الرضورية:
التوعيـة املجتمعيـة: تقوم احلركـة الدوليـة للدفاع عـن األطفـال بتوعية واسـعة النطاق   •

لتعزيز حقوق األطفال. وتُرشف عـىل برنامج مبارش لالتصال هاتفيـاً تذيعه حمطة اإلذاعة 
التوعيـة املجتمعيـة: تقوم احلركـة الدوليـة للدفاع عـن األطفـال بتوعية واسـعة النطاق 
لتعزيز حقوق األطفال. وتُرشف عـىل برنامج مبارش لالتصال هاتفيـاً تذيعه حمطة اإلذاعة 
التوعيـة املجتمعيـة: تقوم احلركـة الدوليـة للدفاع عـن األطفـال بتوعية واسـعة النطاق 

هم. ويُسـتعمل الربنامـج أيضاً  الوطنيـة يُوفر أرضيـة لألطفال كي يناقشـوا مواضيـع هتمّ
لتعزيز حقوق األطفال. وتُرشف عـىل برنامج مبارش لالتصال هاتفيـاً تذيعه حمطة اإلذاعة 
هم. ويُسـتعمل الربنامـج أيضاً  الوطنيـة يُوفر أرضيـة لألطفال كي يناقشـوا مواضيـع هتمّ
لتعزيز حقوق األطفال. وتُرشف عـىل برنامج مبارش لالتصال هاتفيـاً تذيعه حمطة اإلذاعة 

لتوعية اجلمهور بخصوص حقوق األطفال ومسـؤولياهتم كام يُطلـع عىل معلومات حول 
الترشيعات ذات الصلة. واملسـتمعون املسـتهدفون هم املجالس املحلية واآلبـاء والزعامء 

املحليون وأصحاب مصالح آخرون. 

ال يف املسائل التي تؤثر يف حياهتم. مشاركة األطفال نابعة من حاجتهم إىل االنخراط الفعّ  •

اإلرادة السياسـية وااللتـزام مـن قبـل زعـامء احلكومـة املحلية جلعـل املواضيـع املتعلقة   •

باألطفال يف األولوية. 

مصدر الوثائق: 
Report on a Strategy Development and Training Seminar on the administration 

of Juvenile Justice in Uganda, DCI Uganda, October 2000; Juvenile Justice in 

Uganda: A Situation Analysis UNiCEF/Save the Children (UK), September 2000; 

. An Evaluation of the Juvenile Justice Programme in 4 pilot districts of Kampala, 

Gulu, Hoima and Masaka, Save the Children (UK), 2003; Evaluation Report 

on the Programme of Strengthening the Capacity of Local Council Committees 

to handle child related cases in Kampala District. Legal Aid Clinic, December 

2003; Report on the Evaluation of Restorative Justice Program in Kampala 

District, Legal Aid Clinic, April 2004; Children’s Act; NGO Complementary 

Report on the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child 

in Uganda, Uganda Child Rights NGO Network, December 2002

العقوبات البديلة
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٤-  وحدات الوساطة املعنية باألطفال عىل مستو القر حتت إرشاف وزارة العدل 

 املنظامت املتعاونة:
وزارة العدل بجمهورية الو الديموقراطية الشعبية /

منظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة 

مجهورية الو الديموقراطية الشعبية: مجهورية الو الديموقراطية الشعبية: مجهورية الو الديموقراطية الشعبية البلد

معلومات أساسية:
ضمت القـر يف مجهورية الو الديموقراطية الشـعبية منذ زمن طويل وحدات للوسـاطة عىل 
املستو القروي ألجل تسوية نزاعات مدنية بني الكبار وبعض النزاعات اإلجرامية. وقد حتدد 
دور هذه الوحـدات قانونياً بموجـب أمر من وزارة العـدل يف سـنة ١٩٩٧. وأنجزت كل من 
منظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة ووزارة العدل بجمهورية الو الديموقراطية الشـعبية، 
وكجزء من مرشوع قضاء األطفال،٤ بحثاً يف سـنة ٢٠٠٢ للتحقيـق يف كيفية تكييف وحدات 
الوسـاطة القروية حلل القضايا املرتبطة باألطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. و يسـتعرض 
البحث إمكانية إرساء وحدات للوساطة تُعنى باألطفال وتلحق باهلياكل املبنية التابعة لوحدات 
الوسـاطة القروية حلل القضايا املرتبطة باألطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. و يسـتعرض 
البحث إمكانية إرساء وحدات للوساطة تُعنى باألطفال وتلحق باهلياكل املبنية التابعة لوحدات 
الوسـاطة القروية حلل القضايا املرتبطة باألطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. و يسـتعرض 

الوساطة القروية.

ما جر عمله:
تدعم املنظمة الدولية أنقذوا األطفال باململكة املتحدة ووزارة العدل وحدات الوسـاطة املعنية 
باألطفال كي تعمل عىل مستو القر كجزء من مرشوع لقضاء األطفال ذي نطاق أوسع هيتم 
بتعزيز التحويل وبناء قدرات مؤسسية. وتقوم هذه الوحدات بالوساطة يف قضايا األطفال التي 
يتوصل هبا من طرف الضحايا والرشطة املحلية وكذلك اآلباء. وغالباً ما يملك الوسطاء جتربة 
بتعزيز التحويل وبناء قدرات مؤسسية. وتقوم هذه الوحدات بالوساطة يف قضايا األطفال التي 
يتوصل هبا من طرف الضحايا والرشطة املحلية وكذلك اآلباء. وغالباً ما يملك الوسطاء جتربة 
بتعزيز التحويل وبناء قدرات مؤسسية. وتقوم هذه الوحدات بالوساطة يف قضايا األطفال التي 

مقاطعة   ٨١ من  مقاطعات   ٤ يف  رائد  كمرشوع   ٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب  يف  األطفال  قضاء  مرشوع  انطلق   ٤
بجمهورية الو الديموقراطية الشعبية. وبعد التقييم، تم التوقيع عىل مرشوع ملدة عامني بني وزارة العدل 
ومنظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة هبدف متديد املرشوع لعامني آخرين. بحلول آذار/مارس ٢٠٠٤، 
بجمهورية الو الديموقراطية الشعبية. وبعد التقييم، تم التوقيع عىل مرشوع ملدة عامني بني وزارة العدل 
ومنظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة هبدف متديد املرشوع لعامني آخرين. بحلول آذار/مارس ٢٠٠٤، 
بجمهورية الو الديموقراطية الشعبية. وبعد التقييم، تم التوقيع عىل مرشوع ملدة عامني بني وزارة العدل 

مت ٨ مقاطعات. وهيدف هذا النهج إىل بناء قدرات مؤسسية وإصالح نظام القضاء بواسطة ممارسات  ضُ
ومنظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة هبدف متديد املرشوع لعامني آخرين. بحلول آذار/مارس ٢٠٠٤، 
مت ٨ مقاطعات. وهيدف هذا النهج إىل بناء قدرات مؤسسية وإصالح نظام القضاء بواسطة ممارسات  ضُ
ومنظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة هبدف متديد املرشوع لعامني آخرين. بحلول آذار/مارس ٢٠٠٤، 

سخ هذه املامرسات بشكل كاف داخل سائر إدارات  تدريبية وتطويرية تتامشى مع املعايري الدولية. وسرتُ
مت ٨ مقاطعات. وهيدف هذا النهج إىل بناء قدرات مؤسسية وإصالح نظام القضاء بواسطة ممارسات  ضُ
سخ هذه املامرسات بشكل كاف داخل سائر إدارات  تدريبية وتطويرية تتامشى مع املعايري الدولية. وسرتُ
مت ٨ مقاطعات. وهيدف هذا النهج إىل بناء قدرات مؤسسية وإصالح نظام القضاء بواسطة ممارسات  ضُ

نظام القضاء اجلنائي واهلدف املنشود هو أن تُعتمد هذه املامرسات داخل النظام األسايس لقضاء األطفال. 
سخ هذه املامرسات بشكل كاف داخل سائر إدارات  تدريبية وتطويرية تتامشى مع املعايري الدولية. وسرتُ
نظام القضاء اجلنائي واهلدف املنشود هو أن تُعتمد هذه املامرسات داخل النظام األسايس لقضاء األطفال. 
سخ هذه املامرسات بشكل كاف داخل سائر إدارات  تدريبية وتطويرية تتامشى مع املعايري الدولية. وسرتُ



٦٥

رب بعض الوسـطاء املعنيـني باألطفال باملـوازاة مع مرشوع  الوسـاطة يف قضايا الكبار. وقد دُ
قضاء األطفال كام تم تشـجيعهم عىل مترير معارفهـم املتخصصة واملبنية عـىل حقوق األطفال 

لوسطاء آخرين. 

لن تتحقق الوسـاطة إال إذا اعرتف الطفل باجلريمـة. وإذا كانت اجلريمة جـد خطرية (كالقتل 
واالغتصاب والعنف الشـديد) فسـتحال عىل الرشطـة. وإذا تعـذر التوصـل إىل أي حل فإن 

للشخص الذي أحال الطفل أن يُقرر ما جيب عمله.

ن من موظفي وزارة العدل.  يرشف عىل املرشوع بالنيابة عن الوزير فريق اإلدارة املركزية املُتكوّ
وعىل مستو املقاطعات فهناك جلنة الرصد عىل مستو املقاطعة وفريق العمليات والتدريب 
عىل مستو املقاطعة. أما عىل مستو املناطق فتوجد جلنة التنفيذ والرصد عىل مستو املنطقة. 
وبخالف فريق اإلدارة املركزية، تتألف هذه األجهزة من األعضاء األعىل مقاماً يف نظام القضاء 
اجلنائـي يمثلون خمتلـف القطاعـات؛ كالقطـاع القضائي والرشطـة ومكتب املدعـني العامني 
وجمموع منظامت احتاد النساء واحتاد الشباب بجمهورية الو باإلضافة إىل وزارات أخر معنية. 
وتشرتك أيضاً وزارات أخر معنية تابعة للحكومة يف أنشطة فريق اإلدارة املركزية ألجل ضامن 
وجمموع منظامت احتاد النساء واحتاد الشباب بجمهورية الو باإلضافة إىل وزارات أخر معنية. 
وتشرتك أيضاً وزارات أخر معنية تابعة للحكومة يف أنشطة فريق اإلدارة املركزية ألجل ضامن 
وجمموع منظامت احتاد النساء واحتاد الشباب بجمهورية الو باإلضافة إىل وزارات أخر معنية. 

االستدامة. 

وتضم عنارص أساسية أخر من الربنامج ما ييل: 
التحويل عن املحكمة واالحتجاز •

تُشجع القرية والرشطة ومكتب املدعني العامني عىل حتويل األطفال عن املحكمة باستعامل   
طرق العدالة التصاحلية، مثل التحذير وإعادة الرتبية وعمل اجلامعة والوساطة بني الضحية 

واملجرم.

جتميع املعلومات بشأن األطفال  •

جتمع كل املقاطعـات الثامنية معلومـات عن التحويل الذي اسـتعملته وحدات الوسـاطة   
املعنية باألطفال(CMU) والرشطـة واملدعون العامون، زيادة عـىل املعلومات عن األطفال 
ح املعلومات نوع التحويل املستعمل وختفي اجلرائم  املحاكمني واألحكام املنطوقة. وتوضّ

املقرتفة.

العقوبات البديلة
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التدريب ونرش املامرسات السليمة  •

يشمل التدريب املقدم ملوظفي القضاء اجلنائي ووسطاء وحدات الوساطة املعنية باألطفال   
وأولئك الوسطاء املساعدين عىل منع السلوك املؤذي معرفة وفهم اآلثار املرتتبة عن اتفاقية 
حقوق الطفل والصكوك الدولية وقانون مجهورية الو ومبادئ املامرسة السليمة. فالعنرص 
األسايس يتمثل يف إنتاج مواد التدريب واملامرسة السليمة وترمجتها باللغة املحلية جلمهورية 

الو.

االستامع لألطفال •

أصبحت وجهات نظر األطفـال تلقى بالتدريج االهتـامم واآلذان الصاغيـة أكثر مما مىض   
من قبل الوسطاء املعنيني باألطفال والرشطة واملدعني العامني واملحاكم، لكن هذه مرحلة 

البداية فقط. 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟ 

إنجازات :
ن من موظفـي وزارة العـدل ألول مرة يف سـنة ٢٠٠٤  قام فريـق اإلدارة املركزيـة املُتكوّ  •

بجمع املعلومـات اخلاصة باألطفـال الذين تـم حتويلهم عـن الرشطة واملحكمـة والذين 
أحيلوا إىل املحكمة. وتغطي املعلومات ٨ مقاطعات توجد ضمن مرشوع قضاء األطفال. 

تم حتويل ٩٦٫٤ % و٩٥ % يف سنة ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ عىل التوايل من جمموع األطفال الذين   •

نالوا اهتامم الوسـطاء املعنيني باألطفال والرشطة ومكاتب املدعني العامني واملحاكم يف ٨ 
مقاطعات. (وتقدر منظمة األمم املتحـدة للطفولة، اليونسـيف أن ٢ % فقط كانوا جمرمني 
خطريين). وقد تم التحويل بواسطة اتفاقات الوساطة والتحذير والغرامات وإعادة الرتبية 

والوساطة عن طريق الرشطة ومكاتب املدعني العامني.

تزايد عدد القضايا التي متت تسـويتها عىل املسـتو القروي مـن ٤٦٢ قضية إىل ١١٥٧   •

قضية ما بني ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، بينـام ارتفعت حاالت التحويل التـي قامت هبا الرشطة من 
١١٩٨ إىل ١٥٤٥. 
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ن شمل املامرسة ومجع  يتم الرصد بشكل منتظم عىل كل املسـتويات وهو ما نتج عنه حتسّ  •

املعلومات عىل السواء. وقد ضمنت عمليات التقييم املنتظمة الرتكيز عىل جودة العمل.

يُطرح عىل األطفال أيضاً املزيد من األسئلة كام يتم االستامع إليهم أكثر من طرف أولئك   •

املشاركني يف وحدات الوساطة املعنية باألطفال ويف عملية القضاء. 

أصبحت عملية إعادة اإلدماج التي تقودها الرشطة، والتي يُرمز إليها حملياً بعملية "إعادة   •

الرتبية"، مركزة أكثر عـىل األطفال وصارت تضم بشـكل متزايد أعضاء مـن جلنة التنفيذ 
والرصد عىل مستو املنطقة وأرسة الطفل. وتشجع العملية يف الغالب تغيرياً يف الترصف 
، مركزة أكثر عـىل األطفال وصارت تضم بشـكل متزايد أعضاء مـن جلنة التنفيذ 
والرصد عىل مستو املنطقة وأرسة الطفل. وتشجع العملية يف الغالب تغيرياً يف الترصف 
، مركزة أكثر عـىل األطفال وصارت تضم بشـكل متزايد أعضاء مـن جلنة التنفيذ 

وطرق حتقيق ذلك عالوة عىل حتذير بعواقب املزيد من اإلجرام. 

الرشوط األساسية: 

الرصد والتقييم •

يتعلق الرصد والتقييم أوال بالتنفيذ والتسجيل لضامن االمتثال التام ملبادئ قضاء األطفال   
ولضامن إحداث التعديالت الالزمـة والتصحيح الرسيع لألخطاء. فـال يوجد حتى اآلن 
رد فعل منتظم من قبل األطفال أو رصد ملعاودة اإلجرام. وتسـتلزم مبادرات الرصد عىل 

صعيدي املقاطعة واملنطقة مدفوعات مالية منتظمة لصالح املقاطعات.

تتبع األطفال الذين شاركوا يف عمليات الوساطة داخل وحدات الوساطة املجتمعية.  •

مصدر الوثائق:
Final Evaluation of the Ministry of Justice SCUK Supported Children’s Justice 

Project in Lao PDR Funded by the British Government from April 2002-April 

2004, compiled by John Parry-Williams

العقوبات البديلة
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٥- جلان منع اجلريمة عىل املستو املجتمعي 

املنظامت املتعاونة:
منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف ورشكاؤها 

مالوي: مالوي: مالوي البلد

معلومات أساسية:
تفتقر مالوي يف الوقت احلايل لنظام متخصص هيتم باألطفـال املوجودين يف نزاع مع القانون. 
فال توجد خدمات حكومية للمسـاعدة القانونية كام أن هناك نقصاً يف املرشدين االجتامعيني. 
تفتقر مالوي يف الوقت احلايل لنظام متخصص هيتم باألطفـال املوجودين يف نزاع مع القانون. 
فال توجد خدمات حكومية للمسـاعدة القانونية كام أن هناك نقصاً يف املرشدين االجتامعيني. 
تفتقر مالوي يف الوقت احلايل لنظام متخصص هيتم باألطفـال املوجودين يف نزاع مع القانون. 

ومع ذلك، فإن تاريخ اجلامعات يف مالوي حيفل باهتامم مجاعي باألطفال. وتعترب الربامج املُعدة 
فال توجد خدمات حكومية للمسـاعدة القانونية كام أن هناك نقصاً يف املرشدين االجتامعيني. 
ومع ذلك، فإن تاريخ اجلامعات يف مالوي حيفل باهتامم مجاعي باألطفال. وتعترب الربامج املُعدة 
فال توجد خدمات حكومية للمسـاعدة القانونية كام أن هناك نقصاً يف املرشدين االجتامعيني. 

عىل املستو املجتمعي، مثل جلان منع اجلريمة عىل صعيد اجلامعة، عودة إىل الطرق التقليدية يف 
معاجلة املسائل املتعلقة باألطفال.

يف تقاليد مالوي، كلام اقرتف طفل جريمة ما يقوم النظام التقليدي (شيوخ القبائل والسلطات 
التقليدية وزعامء اجلامعات والطفل، ذكراً كان أم أنثى، وعائلته ثم الضحية يف النهاية) بالتشاور 
يف تقاليد مالوي، كلام اقرتف طفل جريمة ما يقوم النظام التقليدي (شيوخ القبائل والسلطات 
التقليدية وزعامء اجلامعات والطفل، ذكراً كان أم أنثى، وعائلته ثم الضحية يف النهاية) بالتشاور 
يف تقاليد مالوي، كلام اقرتف طفل جريمة ما يقوم النظام التقليدي (شيوخ القبائل والسلطات 

مع األرسة والطفل ثم اخلروج بقرارات عام ينبغي عمله. ويف معظم الوقت يطلب من األطفال 
إنجاز عمل ما يسـتفيد منه املجتمع بأرسه، كرعي الغنم أو الطبخ. وال تعترب مثل هذه العقوبة 
سوء معاملة أو استغالالً للطفل، لكنها فقط الوسيلة الوحيدة التي يملكها املجتمع للتعامل مع 
إنجاز عمل ما يسـتفيد منه املجتمع بأرسه، كرعي الغنم أو الطبخ. وال تعترب مثل هذه العقوبة 
سوء معاملة أو استغالالً للطفل، لكنها فقط الوسيلة الوحيدة التي يملكها املجتمع للتعامل مع 
إنجاز عمل ما يسـتفيد منه املجتمع بأرسه، كرعي الغنم أو الطبخ. وال تعترب مثل هذه العقوبة 

النزاع ولدعم إعادة تأهيل الطفل. 

ما جر عمله:
تتكون جلان منع اجلريمة عىل املستو املجتمعي يف الغالب من أعضاء مميزين من املجتمع: أي 
الناس الذين يعتربون قدوة نظراً ملكانتهم أو لنزاهتهم. وتتألف اللجنة عادة من مدير املدرسـة 
تتكون جلان منع اجلريمة عىل املستو املجتمعي يف الغالب من أعضاء مميزين من املجتمع: أي 
الناس الذين يعتربون قدوة نظراً ملكانتهم أو لنزاهتهم. وتتألف اللجنة عادة من مدير املدرسـة 
تتكون جلان منع اجلريمة عىل املستو املجتمعي يف الغالب من أعضاء مميزين من املجتمع: أي 

املحلية وبعض املُدرسني والشـيوخ التقليديني والزعامء وأمناء أية جلان أخر هلا دور يف حياة 
الناس الذين يعتربون قدوة نظراً ملكانتهم أو لنزاهتهم. وتتألف اللجنة عادة من مدير املدرسـة 
املحلية وبعض املُدرسني والشـيوخ التقليديني والزعامء وأمناء أية جلان أخر هلا دور يف حياة 
الناس الذين يعتربون قدوة نظراً ملكانتهم أو لنزاهتهم. وتتألف اللجنة عادة من مدير املدرسـة 

املجتمع. وكمثـال عىل هذه اللجـان هناك جلنة املـاء والرصف الصحي وجلنـة حقوق الطفل. 
ويُرشك اآلباء والشباب أيضا يف أنشطة اللجنة. 
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وكلام كان طفل من املجتمع يف نزاع مع القانون حتاول جلنة منع اجلريمة عىل املستو املجتمعي 
تسوية القضية داخل املجتمع ذاته دون االلتجاء إىل الرشطة أو موظفي السجن. 

وهتدف اللجان إىل إبعاد األطفال املوجودين يف نزاع مـع القانون وحتويلهم عن نظام املحاكم. 
وأحيانـاً يلجـأ اآلبـاء واملُدرسـون إىل جلنة منـع اجلريمـة ملناقشـة املسـائل املتعلقـة باألطفال 
وهتدف اللجان إىل إبعاد األطفال املوجودين يف نزاع مـع القانون وحتويلهم عن نظام املحاكم. 
وأحيانـاً يلجـأ اآلبـاء واملُدرسـون إىل جلنة منـع اجلريمـة ملناقشـة املسـائل املتعلقـة باألطفال 
وهتدف اللجان إىل إبعاد األطفال املوجودين يف نزاع مـع القانون وحتويلهم عن نظام املحاكم. 

"املتعنتـني": أي األطفال الذين يرفضون الذهاب إىل املدرسـة وأولئـك الذين خيربون ملكية 
املدرسة الخ. وتترصف اللجان بذلك مثل مستشارين. 

ولدعم عمل اللجان تقوم منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف بدعم التوعية التي:
هتدف إىل توعية اآلباء واملُدرسني وال سيام القادة التقليديني بإمكانات التحويل.

ولدعم عمل اللجان تقوم منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف بدعم التوعية التي:
هتدف إىل توعية اآلباء واملُدرسني وال سيام القادة التقليديني بإمكانات التحويل.

ولدعم عمل اللجان تقوم منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف بدعم التوعية التي:
•

تُذكي الوعي بشـأن منـع اجلريمـة و كذلك التحويـل كام تعطـي نظرة عامة عـن عملية   •

املحاكمة وكيفية العمل مع املساعدين القانونني. 

متارس حيثام كانت مواضيع قضاء األحداث بارزة بشـكل كبري نظراً للصحة االجتامعية   •

وألسـباب اقتصادية، مثـل تزايد األطفـال اليتامى بفعل فـريوس نقص املناعـة البرشية/
متالزمة نقص املناعة املكتسـب (اإليدز) وانعدام اإلرشـاد من قبل اآلباء والفقر والبطالة 
والضغط من قبل األقران وقلة برامج التنمية املخصصة لألطفال وانخفاض سن املسؤولية 

عن اجلريمة. 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟ 

إنجازات: 
أصبحت اآلن معظم اجلرائم البسـيطة تعالـج يف إطار املجتمـع دون تدخل الرشطـة واجلهاز 
القضائي. وهناك انخفاض واضح يف عـدد القضايا املعروضة عىل املحاكـم وكذلك يف قضايا 
نزاع األطفال مع القانون ومعاودة اإلجرام. وأوضحت آخر املعلومـات املتوفرة أن ٩٠ % من 
األطفال املحتجزين، يف السـجون واملـدارس اإلصالحية، قادمون من جهـات خارج املناطق 

حيث تعمل جلان منع اجلريمة وتنفذ أنشطة التوعية.

العقوبات البديلة
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

الرشوط الرضورية:
الدعم من قبل احلكومة: لئن مل يكن نظام منفصل خـاص باألطفال املوجودين يف نزاع مع  •

القانون رشطـاً الزماً هلذه املامرسـة، فإن من الرضوري أن يسـمح القانـون بالتحويل عىل 
 لئن مل يكن نظام منفصل خـاص باألطفال املوجودين يف نزاع مع 
القانون رشطـاً الزماً هلذه املامرسـة، فإن من الرضوري أن يسـمح القانـون بالتحويل عىل 
الدعم من قبل احلكومة: لئن مل يكن نظام منفصل خـاص باألطفال املوجودين يف نزاع مع 
القانون رشطـاً الزماً هلذه املامرسـة، فإن من الرضوري أن يسـمح القانـون بالتحويل عىل 

الدعم من قبل احلكومة:

املستو املجتمعي. وينبغي دعم الشبكات املجتمعية كلام أمكن ذلك. 

الوعي بحقوق الطفل: أنشأت منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف ورشكاؤها أيضاً   •

فرصاً لفائدة أعضـاء جلان منع اجلريمـة عىل املسـتو املجتمعي كي يذكوا وعيهم بشـأن 
 أنشأت منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف ورشكاؤها أيضاً 
فرصاً لفائدة أعضـاء جلان منع اجلريمـة عىل املسـتو املجتمعي كي يذكوا وعيهم بشـأن 
الوعي بحقوق الطفل: أنشأت منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف ورشكاؤها أيضاً 
فرصاً لفائدة أعضـاء جلان منع اجلريمـة عىل املسـتو املجتمعي كي يذكوا وعيهم بشـأن 

الوعي بحقوق الطفل:

حقوق الطفل. وهذا يضمن أن العقوبات التي تصدرها اللجان حترتم حقوق الطفل وتؤكد 
عىل إعادة التأهيل بدل العقاب. 

التنسـيق لرفع املسـتو: إن التحديات األساسـية التي يف مالوي تتعلق بتحقيق اسـتدامة   •

طويلة األجل والرفع من مستو اجلهود عىل مستو اجلامعات واملناطق. وتسعى منظمة 
األمم املتحدة للطفولة، اليونسـيف بمـالوي إىل التعامل مع هذه املسـائل بـإرشاك نظراء 
آخريـن لتحقيق املزيد مـن التغيري يف طريقـة التعامل مع األطفـال املوجوديـن يف نزاع مع 

القانون. 

مصدر الوثائق: 
املراسلة مع موظفي منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف بمالوي



٧١

"٦-  التحويل عىل مستو الرشطة: برنامج العقوبة البديلة "٦-  التحويل عىل مستو الرشطة: برنامج العقوبة البديلة "هالت"

املنظامت املتعاونة: 
هبولندا " هبولندا " هبولندا  "احلكومة اهلولندية وبرنامج "احلكومة اهلولندية وبرنامج "هالت

ال تنفـذ احلركـة الدوليـة للدفاع عـن األطفـال هبولنـدا الربنامج مبـارشة، لكنهـا توفر 
"املعلومات ومجاعات الضغط لدعم إجراءات "املعلومات ومجاعات الضغط لدعم إجراءات "هالت"

هولندا : هولندا : هولندا  البلد

معلومات أساسية:
تشتمل مدونة هولندا للقانون اجلنائي ومدونة اإلجراءات اجلنائية عىل أحكام خاصة تنص عىل 

أن العقوبات يف حق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون ينبغي أن تتضمن إعادة التأهيل. 
يف سـنة ١٩٩٥ أصدر يف هولنـدا تعديل جديـد يف القانون اجلنائـي املعني باألحـداث. وبينام 
يؤكد التعديل عىل األساس القانوين للعقوبات البديلة فهو يتشـدد يف األحكام املتعلقة بقانون 
األحداث اجلنائي. فعىل سـبيل املثال، تم رفع أقىص مدة يُسـجن فيها األطفـال املوجودون يف 
نزاع مع القانون من سنة إىل سـنتني. وتم التخفيف من القيود القانونية وهو ما حيمي األطفال 

من تطبيق القانون اجلنائي اخلاص بالبالغني عىل قضاياهم. 

منذ سنة ١٩٩٥ وإمكانية طلب خدمات مكاتب "هالت"، التي أنشئت يف سنة ١٩٨١، جمسدة 
يف القانـون اجلنائي. ويوجـد املزيد مـن التفاصيل عن عمليـات مكاتب "هالـت" يف القواعد 
التنظيمية ويف توجيهات دائـرة املدعي العام حسـب الوحدات. ويتيح نظـام قضاء األحداث 
اهلولندي خمتلف أشـكال العقوبـات البديلة عىل مسـتويات متباينة. فعىل سـبيل املثال، يمكن 
أن تسـتند الرشطة إىل أحد مشـاريع "هالـت" وإىل املدعي العـام، وللقايض إمكانية اسـتعامل 

واملتمثلة يف خطط التعلم والعمل. " واملتمثلة يف خطط التعلم والعمل. " واملتمثلة يف خطط التعلم والعمل.  "العقوبات حسب املهام

وتقوم احلركـة الدولية للدفـاع عن األطفـال هبولندا بمامرسـة الضغـط لدعم بدائـل لتجريد 
قدم دعامً مؤسسـياً هلذه البدائل. ويتم ذلك بإرسال نرشات صحفية  األطفال من حريتهم كام تُ
وتقوم احلركـة الدولية للدفـاع عن األطفـال هبولندا بمامرسـة الضغـط لدعم بدائـل لتجريد 
األطفال من حريتهم كام تُقدم دعامً مؤسسـياً هلذه البدائل. ويتم ذلك بإرسال نرشات صحفية 
وتقوم احلركـة الدولية للدفـاع عن األطفـال هبولندا بمامرسـة الضغـط لدعم بدائـل لتجريد 

باإلضافة إىل تنظيم حلقات دراسـية تضم خرباء واجتامعات مع رجال السياسـة. ويعد إجراء 
إحد املبادرات التي تشجعها املنظمة احلركة للدفاع عن األطفال. " إحد املبادرات التي تشجعها املنظمة احلركة للدفاع عن األطفال. " إحد املبادرات التي تشجعها املنظمة احلركة للدفاع عن األطفال.  "هالت

العقوبات البديلة
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ما جر عمله:
برنامج "هالت" عقوبة بديلة يمكن للرشطة أن تقرتح بموجبهـا أن يمنح للطفل املجرم عمل 
أو تعويض عـن رضر ملدة أقصاها ٢٠ سـاعة. ويف قضايا التخريب وإحلـاق الرضر بامللكية أو 

"الرسقة البسيطة يمكن أن حتيل الرشطة احلدث عىل أحد مكاتب "الرسقة البسيطة يمكن أن حتيل الرشطة احلدث عىل أحد مكاتب "هالت". 

يمنح الطفل املوجود يف نزاع مع القانون خيار إسـقاط التهم عنه مقابل مشاركته، ذكراً كان أم 
. ويوجه للطفل عرض كتايب مع تذكـريه، ذكراً كان أم أنثى، أنه ليس 
يمنح الطفل املوجود يف نزاع مع القانون خيار إسـقاط التهم عنه مقابل مشاركته، ذكراً كان أم 
. ويوجه للطفل عرض كتايب مع تذكـريه، ذكراً كان أم أنثى، أنه ليس 
يمنح الطفل املوجود يف نزاع مع القانون خيار إسـقاط التهم عنه مقابل مشاركته، ذكراً كان أم 

أنثى، يف مرشوع "هالت"
مفروضاً عليه املشاركة يف اخلطة. إذا كان سن الطفل دون ١٦ سنة فعىل الوالدين منح موافقتهام. 
. ويوجه للطفل عرض كتايب مع تذكـريه، ذكراً كان أم أنثى، أنه ليس 
مفروضاً عليه املشاركة يف اخلطة. إذا كان سن الطفل دون ١٦ سنة فعىل الوالدين منح موافقتهام. 
. ويوجه للطفل عرض كتايب مع تذكـريه، ذكراً كان أم أنثى، أنه ليس  أنثى، يف مرشوع 
مفروضاً عليه املشاركة يف اخلطة. إذا كان سن الطفل دون ١٦ سنة فعىل الوالدين منح موافقتهام. 

أنثى، يف مرشوع 

أما إذا قبل الطفل بالعرض فإن الرشطة تصوغ بروتوكوالً وتبعثه إىل مكتب "هالت".
مفروضاً عليه املشاركة يف اخلطة. إذا كان سن الطفل دون ١٦ سنة فعىل الوالدين منح موافقتهام. 

أما إذا قبل الطفل بالعرض فإن الرشطة تصوغ بروتوكوالً وتبعثه إىل مكتب 
مفروضاً عليه املشاركة يف اخلطة. إذا كان سن الطفل دون ١٦ سنة فعىل الوالدين منح موافقتهام. 

"أما إذا قبل الطفل بالعرض فإن الرشطة تصوغ بروتوكوالً وتبعثه إىل مكتب "

من قبل السلطات املحلية بتعاون مع قسم االدعاء العام التابع للدولة. " من قبل السلطات املحلية بتعاون مع قسم االدعاء العام التابع للدولة. " من قبل السلطات املحلية بتعاون مع قسم االدعاء العام التابع للدولة.  أنشئت مكاتب "هالت
عرضاً للحدث كي يشـارك يف مرشوع خاص حيث تكـون موافقته، 
من قبل السلطات املحلية بتعاون مع قسم االدعاء العام التابع للدولة. 
عرضاً للحدث كي يشـارك يف مرشوع خاص حيث تكـون موافقته، 
من قبل السلطات املحلية بتعاون مع قسم االدعاء العام التابع للدولة. 

وتقدم مكاتب "هالـت" 
ذكراً كان أم أنثى، الزمة أيضاً. والتدابري املمكـن عرضها هي العمل والتعويض عن الرضر أو 
عرضاً للحدث كي يشـارك يف مرشوع خاص حيث تكـون موافقته، 
ذكراً كان أم أنثى، الزمة أيضاً. والتدابري املمكـن عرضها هي العمل والتعويض عن الرضر أو 
عرضاً للحدث كي يشـارك يف مرشوع خاص حيث تكـون موافقته،  وتقدم مكاتب 
ذكراً كان أم أنثى، الزمة أيضاً. والتدابري املمكـن عرضها هي العمل والتعويض عن الرضر أو 

وتقدم مكاتب 

أكثر من ٢٠ سـاعة رغم أنه يف املامرسة " أكثر من ٢٠ سـاعة رغم أنه يف املامرسة " أكثر من ٢٠ سـاعة رغم أنه يف املامرسة  ما جيمع بني االثنني. وقد ال يسـتغرق مرشوع "هالت
نادراً ما تتعد هذه املدة ١٠ ساعات.

ما جيمع بني االثنني. وقد ال يسـتغرق مرشوع 
نادراً ما تتعد هذه املدة ١٠ ساعات.

ما جيمع بني االثنني. وقد ال يسـتغرق مرشوع 

بعد تنفيذ التدابري تقوم الرشطة باملراجعة مـع فريق "هالت" وتقرر يف أمر إسـقاط التهم. وإذا 
إجيابيـة تقوم الرشطة بإخطار احلـدث ومكتب املدعي العام " إجيابيـة تقوم الرشطة بإخطار احلـدث ومكتب املدعي العام " إجيابيـة تقوم الرشطة بإخطار احلـدث ومكتب املدعي العام  كانت نتيجة تدابري فريق "هالت
كتابياً. وبذلك يسـقط املزيد من الدعاو اجلنائية إال إذا لقيت شكو الطرف املترضر نجاحاً 
إجيابيـة تقوم الرشطة بإخطار احلـدث ومكتب املدعي العام 
كتابياً. وبذلك يسـقط املزيد من الدعاو اجلنائية إال إذا لقيت شكو الطرف املترضر نجاحاً 
إجيابيـة تقوم الرشطة بإخطار احلـدث ومكتب املدعي العام 

لد املحكمـة. وإذا كانت نتائج مرشوع "هالت" سـلبية يفتح ملف حض عـىل دعاو أولية 
وحيال عىل املدعي العام. ويكلف بعض موظفي أقسـام االدعاء العـام بالتعامل مع الرشطة يف 

"ما يتعلق بقضايا "ما يتعلق بقضايا "هالت".

يضطلع بمهمـة ثانية بـارزة وهي منع نـزاع األطفال مـع القانـون. ويتم هذا " يضطلع بمهمـة ثانية بـارزة وهي منع نـزاع األطفال مـع القانـون. ويتم هذا " يضطلع بمهمـة ثانية بـارزة وهي منع نـزاع األطفال مـع القانـون. ويتم هذا  إجراء "هالـت
بواسطة دورات إعالمية يف املدارس وبالرتكيز عىل األطفال واملراهقني البالغني ما بني ١٠ و١٤ 
أيضاً إىل اجلهود الرامية إىل حتسني األمان يف املدارس و/أو املجتمعات. " أيضاً إىل اجلهود الرامية إىل حتسني األمان يف املدارس و/أو املجتمعات. " أيضاً إىل اجلهود الرامية إىل حتسني األمان يف املدارس و/أو املجتمعات.  سنة. وتنضم "هالت
ويعمل إجـراء "هالت" يف الغالب مـع الرشطة ورجـال املطافئ والرعايـة الصحية وخدمات 

املراقبة وتقدم معلومات عن القضايا املتعلقة بالرشطة املحلية. 



٧٣

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات:
تساهم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال هبولندا يف اجلهود املبذولة " تساهم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال هبولندا يف اجلهود املبذولة " تساهم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال هبولندا يف اجلهود املبذولة  بتعزيز إجراءات "هالت
مرشوعاً ناجحاً. ومن بني 
تساهم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال هبولندا يف اجلهود املبذولة 
مرشوعاً ناجحاً. ومن بني 
تساهم احلركة الدولية للدفاع عن األطفال هبولندا يف اجلهود املبذولة 

لتدعيم الربامج البديلة املتعلقة باألطفال املجرمـني. ويعترب"هالت" 
حوايل ٥٠ ألف طفل حبستهم الرشطة يلتحق زهاء ٢٠ ألف بواحد من ٦٢ مكتباً من مكاتب 

لتدعيم الربامج البديلة املتعلقة باألطفال املجرمـني. ويعترب
حوايل ٥٠ ألف طفل حبستهم الرشطة يلتحق زهاء ٢٠ ألف بواحد من ٦٢ مكتباً من مكاتب 

لتدعيم الربامج البديلة املتعلقة باألطفال املجرمـني. ويعترب

"هالت". وتساهم تدابري "هالت" عىل اخلصوص يف:

متكني األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون  •

تعزيز مشاركة الشباب يف القرارات املتخذة بشأن قضاياهم  •

إبعاد األطفال عن النظام القضائي  •

إحداث هنج وقائية تتعلق بنزاع األطفال مع القانون  •

تعزيز التعاون بني خمتلف القطاعات (بام فيها قطاع املرشدين االجتامعيني وموظفي القضاء   •

وإنفاذ القانون)

الرشوط الرضورية:

جمتمع منفتح عىل تدابري بديلة بام فيها العدالة التصاحلية والوساطة   •

التنسيق بني خمتلف املؤسسات املشاركة  •

تدريب رجال الرشطة واملرشـدين االجتامعيني ممـا يتطلب توفري املـوارد املالية والبرشية   •

الرضورية
ضامن حقوق الطفل والقواعد األساسية حلكم عادل  •

مصدر الوثيقة:
 Annemieke Wolthuis, Moving Forward – Restorative Aspects in the

DutchJuvenile Justice System, DCI – The Netherlands, 2001

العقوبات البديلة
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٧-  استعامل مركز استقبال حلامية األطفال ومنع اجلرائم والتحويل

املنظامت املنفذة:
ناسيل نافراس (منظمة غري حكومية بطاجيكستان) /

 منظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة 

طاجيكستان: طاجيكستان: طاجيكستان البلد

معلومات أساسية:
وقعت طاجيكستان عىل اتفاقية حقوق الطفل يف سـنة ١٩٩٣. وأسست اللجنة الوطنية حلامية 
الطفل ((NCCP يف سنة ٢٠٠١ ويرأسـها نائب رئيس الوزراء كام حيرض أشغاهلا نواب الوزراء 
نت هذه اللجنة فريق خرباء إلصدار توصيات بشأن  من الوزارات املعنية. ويف سـنة ٢٠٠١ كوّ
التوفيق بـني ترشيع قضاء األطفـال واتفاقية حقوق الطفـل. ويعد مدير ناسـيل نافراس، وهي 

منظمة غري حكومية ورشيكة ملنظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة، عضواً يف فريق اخلرباء.
التوفيق بـني ترشيع قضاء األطفـال واتفاقية حقوق الطفـل. ويعد مدير ناسـيل نافراس، وهي 

منظمة غري حكومية ورشيكة ملنظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة، عضواً يف فريق اخلرباء.
التوفيق بـني ترشيع قضاء األطفـال واتفاقية حقوق الطفـل. ويعد مدير ناسـيل نافراس، وهي 

رضهم الرشطة  يف طاجيكسـتان، تكلف جلنة القارصين بالتعامل مع قضايا األطفـال الذين حتُ
منظمة غري حكومية ورشيكة ملنظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة، عضواً يف فريق اخلرباء.

رضهم الرشطة  يف طاجيكسـتان، تكلف جلنة القارصين بالتعامل مع قضايا األطفـال الذين حتُ
منظمة غري حكومية ورشيكة ملنظمة أنقذوا األطفال باململكة املتحدة، عضواً يف فريق اخلرباء.

أو اآلبـاء باإلضافة إىل األطفـال املوجودين يف نزاع مع القانون الذين مل يبلغوا سـن املسـؤولية 
اإلجرامية. وتبعث اللجنة يف الغالب األطفال دون سـن ١٤ سـنة (بعضهم صغار يبلغ سنهم 
٧ بل حتى ٣ سـنوات) إىل مراكز االحتجـاز خالفاً لترشيعاهتـا. وهناك أيضـاً حاالت حيتجز 
اإلجرامية. وتبعث اللجنة يف الغالب األطفال دون سـن ١٤ سـنة (بعضهم صغار يبلغ سنهم 
٧ بل حتى ٣ سـنوات) إىل مراكز االحتجـاز خالفاً لترشيعاهتـا. وهناك أيضـاً حاالت حيتجز 
اإلجرامية. وتبعث اللجنة يف الغالب األطفال دون سـن ١٤ سـنة (بعضهم صغار يبلغ سنهم 

قيد جلنة القارصين  فيها األطفال ملدة طويلة، مثل طفل عمره ١٣ سنة احتجز ٦ سنوات. وال تُ
"بأصـول املحاكامت" فهـي ال متنح مسـاعدة قانونيـة لألطفال كـام أن األحكام ال تسـتأنف 
والقضايا ال ختضع للتحقيق من قبل مكتب املدعي العام. ونادراً ما خيضع موظفوها لتدريب يف 
فهـي ال متنح مسـاعدة قانونيـة لألطفال كـام أن األحكام ال تسـتأنف 
والقضايا ال ختضع للتحقيق من قبل مكتب املدعي العام. ونادراً ما خيضع موظفوها لتدريب يف 
فهـي ال متنح مسـاعدة قانونيـة لألطفال كـام أن األحكام ال تسـتأنف 

اإلرشاد االجتامعي كام أهنم ينقلون كثرياً.
والقضايا ال ختضع للتحقيق من قبل مكتب املدعي العام. ونادراً ما خيضع موظفوها لتدريب يف 

اإلرشاد االجتامعي كام أهنم ينقلون كثرياً.
والقضايا ال ختضع للتحقيق من قبل مكتب املدعي العام. ونادراً ما خيضع موظفوها لتدريب يف 

ـرضون إىل جلنـة القارصيـن إىل العناية واحلاميـة كـام أن العديد منهم  حيتاج األطفـال الذين حيُ
يعملون أو يعيشـون يف الشـوارع. فهذه املجموعة من األطفـال هي التي تتلقى املسـاعدة من 
مركز االسـتقبال ناسـيل نافراس عالوة عىل أولئك األطفال املُفرج عنهـم. ويف اآلونة األخرية 
يعملون أو يعيشـون يف الشـوارع. فهذه املجموعة من األطفـال هي التي تتلقى املسـاعدة من 
مركز االسـتقبال ناسـيل نافراس عالوة عىل أولئك األطفال املُفرج عنهـم. ويف اآلونة األخرية 
يعملون أو يعيشـون يف الشـوارع. فهذه املجموعة من األطفـال هي التي تتلقى املسـاعدة من 

فقط أصبح املركز هيتم أساساً باألطفال الذين يعملون أيضاً لكنهم يذهبون إىل بيوهتم ليال. أما 
مركز االسـتقبال ناسـيل نافراس عالوة عىل أولئك األطفال املُفرج عنهـم. ويف اآلونة األخرية 
فقط أصبح املركز هيتم أساساً باألطفال الذين يعملون أيضاً لكنهم يذهبون إىل بيوهتم ليال. أما 
مركز االسـتقبال ناسـيل نافراس عالوة عىل أولئك األطفال املُفرج عنهـم. ويف اآلونة األخرية 

اآلن، فقد أصبح املركز يساعد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع. وخيتلف نمط عيش هؤالء 
األطفال كثرياً عن األطفال املذكورين سابقاً ألهنم يعيشون حياة ضنكاً مع عصابات كام أهنم يف 
اآلن، فقد أصبح املركز يساعد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع. وخيتلف نمط عيش هؤالء 
األطفال كثرياً عن األطفال املذكورين سابقاً ألهنم يعيشون حياة ضنكاً مع عصابات كام أهنم يف 
اآلن، فقد أصبح املركز يساعد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع. وخيتلف نمط عيش هؤالء 



٧٥

اتصال شبه دائم مع الرشطة. يواجه األطفال األصغر سناً يف معظم الوقت خطر العنف، السيام 
االغتصاب اجلامعي الذي يامرسه األطفال األكرب سناً عليهم عادة كعقاب لفشلهم يف مجع مال 
اتصال شبه دائم مع الرشطة. يواجه األطفال األصغر سناً يف معظم الوقت خطر العنف، السيام 
االغتصاب اجلامعي الذي يامرسه األطفال األكرب سناً عليهم عادة كعقاب لفشلهم يف مجع مال 
اتصال شبه دائم مع الرشطة. يواجه األطفال األصغر سناً يف معظم الوقت خطر العنف، السيام 

كاف. وحيتاج األطفال األصغر سناً إىل مأو حيميهم ليال.
االغتصاب اجلامعي الذي يامرسه األطفال األكرب سناً عليهم عادة كعقاب لفشلهم يف مجع مال 

كاف. وحيتاج األطفال األصغر سناً إىل مأو حيميهم ليال.
االغتصاب اجلامعي الذي يامرسه األطفال األكرب سناً عليهم عادة كعقاب لفشلهم يف مجع مال 

ما جر عمله؟
يضم مركز االسـتقبال فصوال دراسـية غري رسـمية تُركـز عىل حماربـة األمية وتنميـة مهارات 
التأهيل، مثل احلرف اليدوية واخلياطة والتطريز (تبـاع املنتوجات للدكاكني املحلية) باإلضافة 
إىل حماربـة األمية يف جمـال اإلعالميـات واللغات األجنبيـة (اإلنكليزية والروسـية) والبسـتنة 
واألنشـطة الثقافية بام يف ذلك الرقص التقليدي واآلالت املوسـيقية التقليدية. وتوجد مصحة 
وطبيب تدفع الدولة راتبه يقـوم بزيارات منتظمة كام أن هناك مصحة طب األسـنان وصيدلية 
تقـوم منظمة صيادلـة بال حـدود بتزويدهـا باألدويـة. ويعتـزم مركز االسـتقبال، عـن طريق 
التفاوض مع إحـد رشكات الكمبيوتـر، رشاء ١٠ أجهزة كمبيوتر هذا العـام. وتوجد أيضاً 
تقـوم منظمة صيادلـة بال حـدود بتزويدهـا باألدويـة. ويعتـزم مركز االسـتقبال، عـن طريق 
التفاوض مع إحـد رشكات الكمبيوتـر، رشاء ١٠ أجهزة كمبيوتر هذا العـام. وتوجد أيضاً 
تقـوم منظمة صيادلـة بال حـدود بتزويدهـا باألدويـة. ويعتـزم مركز االسـتقبال، عـن طريق 

ـونة (يفتح أمام العموم يف بعض  مكتبة يف املركز. وهناك خطط لرتميم مسـبح وإنشاء محام السّ
األوقات جلمع املال) وتوفري مكان يغسـل فيه األطفال ثياهبم وإنشـاء خطة لغسـل السيارات 
حتى يسـتطيع األطفال فوق ١٥ سـنة ربح املال. وتأمل منظمة ناسـيل نافراس فتـح فرع ملركز 

ر زيارات منتظمة يقوم هبا طبيب وحمام. االستقبال به مرشد اجتامعي ويوفّ

كذلك يقوم مركز االستقبال بأعامل متعلقة باملنع يف مخس مدارس نموذجية جماورة للمركز. و 
هناك نوادي لألطفال يف كل من اخلمس مـدارس يضم كل منهم بـني ٢٠ و ٣٠ طفل. هلؤالء 
دور يف إدارة املدرسـة و تلقـي البعض تدريـب لكي يكونوا مستشـارين من األقـران. و تعترب 

أحدي مهامهم هي املساعدة يف إعادة إدماج األطفال باملدرسة لغري امللتحقني باملدارس. 

ويدير مركز االستقبال جملس تنسيق يضم ممثلني عن منظامت غري حكومية و املدارس اخلمس 
النموذجية ورشطة املنطقة وجلنة القارصين وممثلني عن األحيـاء باإلضافة إىل اآلباء ومنظامت 
معنية باألطفال. ويضطلع جملس التنسيق ومركز االستقبال بتدريب هذه املجموعات ويبحث 

عن متطوعني من بينها. 

دربني لتعزيـز قدرهتا عىل  وتسـعى منظمة ناسـيل نافراس إىل توظيـف مرشـدين اجتامعيـني مُ
أو الذين أصبحوا يف نزاع مع القانون. ومن " أو الذين أصبحوا يف نزاع مع القانون. ومن " أو الذين أصبحوا يف نزاع مع القانون. ومن  العمل لصالح األطفال املوجودين يف "خطر كبري

العقوبات البديلة
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

شأن املرشـد االجتامعي أن يقدم بشـكل غري رسـمي أو عرب دروس ذات صلة توجيهاً يشمل 
كيفية إسـهام املوظفني يف تعزيز احرتام األطفال لذواهتم وثقتهم بأنفسهم باإلضافة إىل تطوير 
مهاراهتم يف ميادين التعليم والتأهيل واالستجامم وكذا امليدان االجتامعي كام يعالج ترصفاهتم 
اإلجرامية. فوجود املرشـد االجتامعي من شـأنه أن يسـهل حتويل القضايا عن الرشطة وجلان 

القارصين واملحاكم.

وتأمل منظمة ناسـيل نافراس يف توسيع دور مركز االسـتقبال ليرشف عىل حتويل األطفال عن 
زنزانات الرشطة وعن االحتجاز االحتياطي وعن مؤسسات تابعة للرشطة وجلان القارصين؛ 

ويرجو بعد ذلك اإلرشاف عىل املجرمني الذين يمثلون ألول مرة أمام املحكمة.

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات:

دم هلا من  قد يكون عمل منظمة ناسـيل نافراس مـن أجل محاية الطفـل والدعم الـذي قُ  •

قبل املجتمع السـبب يف انخفاض عدد األطفـال الذين أخطرت الرشطـة بخصوصهم يف 
فرانزي (أكرب املناطق يف العاصمة). ففي سنة ٢٠٠٢ أشعرت الرشطة ب ٣٥٠ قضية ويف 
سـنة ٢٠٠٣ انخفض هذا العدد إىل ١٩٥ قضية. وبينام حدث هـذا االنخفاض يف فرانزي 

يقال أن هذه األرقام ترتفع يف املناطق الثالثة األخر من داسهانبي.

يف العـام املايض حولـت جلنة القارصيـن ٦ أطفـال و الرشطة زهـاء ٣٥ طفـل إيل مركز   •

اسـتقبال ناسـيل نافراس عوض إرسـاهلم إىل وحدة العزل املؤقت كام أفـرج أيضاً عن ٩٠ 
يف العـام املايض حولـت جلنة القارصيـن ٦ أطفـال و الرشطة زهـاء ٣٥ طفـل إيل مركز 
اسـتقبال ناسـيل نافراس عوض إرسـاهلم إىل وحدة العزل املؤقت كام أفـرج أيضاً عن ٩٠ 
يف العـام املايض حولـت جلنة القارصيـن ٦ أطفـال و الرشطة زهـاء ٣٥ طفـل إيل مركز 

طفال يف إطار عفو عام ومن بني ٨٤ طفال اسـتقبلتهم منظمة ناسـيل نافراس مل يرتكب أي 
طفل يوجد يف كنف املنظمة خمالفة جديدة.

هناك ٣٠٠ طفل يف سجل مركز االستقبال. ومن بني هؤالء يزور املركز يومياً حوايل ٦٠   •

طفال. ٢١٠ هم أطفال الشـوارع وأطفـال يعملـون (٧٠%) و١٢ هم أطفـال أفرج عنهم 
أما الباقون فينتمون لعائالت فقرية. ويف السـنتني اللتني امتدتا من ٢٠٠١ إىل ٢٠٠٣ متت 
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مساعدة األطفال بالطرق التالية: ٣٧٢ طفال أكملوا دورات خمتلفة و٢٤ طفال حصلوا عىل 
عمل و٤٠ طفال حصلوا عىل رخصة السياقة أو عىل وثائق رسمية رضورية أخر. وأعيد 
مؤخراً إدماج بعض أطفال الشوارع مع آبائهم لكن أغلبية اآلباء رفضوا اصطحاهبم معهم 
إال أهنم أعطوهـم هدايا. ويُؤمـل أن يتزايد عدد األطفـال املقبولني عند آبائهم إذا اسـتمر 

االتصال املنتظم هبؤالء.

يعترب املوظفون باملدارس اخلمس النموذجية املشـاركة أن عملهم الرامي إىل منع اجلرائم   •

قد زاد مـن احرتام األطفـال لذواهتم وثقتهم بأنفسـهم. وأمكن أيضا حل بعض املشـاكل 
القائمة بني املُدرسني والتالميذ. 

قد زاد مـن احرتام األطفـال لذواهتم وثقتهم بأنفسـهم. وأمكن أيضا حل بعض املشـاكل 
القائمة بني املُدرسني والتالميذ. 

قد زاد مـن احرتام األطفـال لذواهتم وثقتهم بأنفسـهم. وأمكن أيضا حل بعض املشـاكل 

الرشوط الرضورية:

الفهـم اجليد واالتصال بـني منظمة ناسـيل نافراس وجلنـة القارصيـن وكل إدارات نظام   •

القضـاء اجلنائي خلدمة أهـداف مركـز االسـتقبال ودوره وحـدود عمله فيـام خيص محاية 
األطفال والنزاع مع القانون.

استدامة مركز االستقبال يف دعم احلامية ومساعدة نظام القضاء عىل أداء عمله.  •

تأسيس مركز للتدريب عىل اإلرشاد االجتامعي ليتمكن املرشدون االجتامع  •

والتعاون مع أرسهم. " والتعاون مع أرسهم. " والتعاون مع أرسهم.  دين املُهدّ
تأسيس مركز للتدريب عىل اإلرشاد االجتامعي ليتمكن املرشدون االجتامع

دين املُهدّ
تأسيس مركز للتدريب عىل اإلرشاد االجتامعي ليتمكن املرشدون االجتامع

"يون األكفاء من مساعدة األطفال "يون األكفاء من مساعدة األطفال "

مصدر الوثائق:
SCUK Tajikistan Report, Nikhil Roy, March, 2002, Children who are in Conflict 

with the Law: Report of the Expert Group, 2003, Report on Suggested Strategy 

for SCUK in Tajikistan for Children’s Justice, John Parry-Williams, March, 2004

العقوبات البديلة
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٣- بناء القدرات والتدريب
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١- املبادئ التوجيهة الداخلية لفائدة الشعب املهتمة بإصالح قضاء األحداث 

املنظامت املتعاونة: 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

و منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونسيف 

الفلبني: الفلبني: الفلبني  البلد

معلومات أساسية:
يف الفلبني، يملك موظفو قطاع القضاء بمن فيهم رجال الرشطة واملدعون العامون واملحامون 
والقضاة ومسـؤولو اإلصالح إجراءات عملية داخلية حمدودة عن كيفيـة التعامل مع القضايا 

املتعلقة باألطفال املجرمني كام أهنم مل يتلقوا تدريباً متخصصاً يف هذا املجال.
والقضاة ومسـؤولو اإلصالح إجراءات عملية داخلية حمدودة عن كيفيـة التعامل مع القضايا 

املتعلقة باألطفال املجرمني كام أهنم مل يتلقوا تدريباً متخصصاً يف هذا املجال.
والقضاة ومسـؤولو اإلصالح إجراءات عملية داخلية حمدودة عن كيفيـة التعامل مع القضايا 

وملسـاعدة املهنيني الذين يطبقون قضاء األحداث عىل الوفاء بالتزاماهتم املهنية بطريقة تعكس 
أهم مصالح األطفال وتتامشـى مع اتفاقية حقوق الطفل متنح مفوضية األمم املتحدة السـامية 
حلقوق اإلنسـان و منظمة األمـم املتحدة للطفولة، اليونسـيف مسـاعدة تقنية لتطويـر املبادئ 

التوجيهية الداخلية قصد تسهيل إحالل حقوق األطفال عندما جيدون أنفسهم أمام القانون. 

ما جر عمله: 
خـالل سـنوات ٢٠٠٠-٢٠٠٢ أحدثـت املحكمـة العليـا بالفلبـني قواعـد جديـدة بشـأن 
فحـص شـهادات األطفـال (بـام يف ذلـك األطفـال املجرمـون) وقواعـد ختـص األطفـال 
 .(٢٠٠٢ نيسـان/أبريل   ١٢ منـذ  سـارية  (أصبحـت  القانـون  مـع  نـزاع  يف  املوجوديـن 
ووزعـت هذه القواعد بشـكل واسـع عـىل كل الشـعب املهتمـة بإصـالح قضـاء األحداث. 
وقـد أزالـت القواعـد املتعلقـة بفحـص شـهادات األطفـال بعـض شـكليات اإلجـراءات 
لت اسـتعامل وسـائل  املعنية باألطفال وسـمحت بإخـالء قاعـة املحكمة مـن العموم كام خوّ
التكنولوجيـا املسـاعدة مثـل الوصـالت املبـارشة عنـد أخـذ شـهادات األطفـال. وأدرجت 
أيضـاً مفهوم املُدافـع اخلاص املعني مـن قبل املحكمـة أو ويل األمـر املُكلف بمبـارشة القضية
التكنولوجيـا املسـاعدة مثـل الوصـالت املبـارشة عنـد أخـذ شـهادات األطفـال. وأدرجت 
أيضـاً مفهوم املُدافـع اخلاص املعني مـن قبل املحكمـة أو ويل األمـر املُكلف بمبـارشة القضية
التكنولوجيـا املسـاعدة مثـل الوصـالت املبـارشة عنـد أخـذ شـهادات األطفـال. وأدرجت 

 (CASA/GAL) كممثل للمجتمع يرعى أهم مصالح الطفل. 

بناء القدرات والتدريب
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

أصدر مكتب املحامني العامني أيضاً إجراءات معيارية جديدة خاصة باملكتب يف إطار توسـيع 
املساعدة القانونية املقدمة لألحداث املوجودين يف نزاع مع القانون. وتم طبعها يف شكل كتيّب 

ووزعت يف أنحاء البلد.

صاغ مكتب اإلفـراج املـرشوط ومراقبة السـلوك مسـودة لقواعـد جديدة وإجـراءات ختص 
األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون وخيضعون ملراقبة السـلوك. وال تـزال القواعد يف طور 

املرحلة النهائية ومرحلة التصديق. 

انتهى مركز مانيال الستقبال الشباب، وهو دار احتجاز منفصلة للقارصين يف مانيال، من إعداد 
دليل العمليـات اخلاص بـه يف آب/أغسـطس ٢٠٠١ واملتعلق باملامرسـة السـليمة لألحداث 
املحتجزين، والذي يعتمد عىل معايري اتفاقية حقوق الطفل واألمم املتحدة عىل السواء. وينتظر 
أن يسـتعمل الدليل كنموذج إلدارة أخر معنيـة بالرعاية االجتامعية والتنميـة وكذلك ملراكز 

إعادة تأهيل األحداث التي تسريها املدينة. 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات:
توضح القواعد اجلديدة للمحكمة العليا السلطة التي تتمتع هبا املبادئ التوجيهية للوكالة   •

يف ما خيص حتسني ردود الفعل املهنية جتاه األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون حتى يف 
غياب إصالح ترشيعي شامل. 

حتيل القواعد عىل اتفاقية حقوق الطفل ومعايري األمم املتحدة بشـأن قضاء األحداث كام   •

أهنا غـريت الدعاو اجلنائيـة املتعلقة باألطفال لضـامن احرتام حقوق أصـول املحاكامت 
وجعـل املحاكمـة أكثر مراعـاة للطفل. وباسـتعامل سـلطة املحكمـة حلل بعـض القضايا 
أدرجت القواعد اإلحالة عىل جلنة التحويل قبل توجيه االهتام مع السامح لألطفال املتهمني 

بجرائم بسيطة بأن حياكموا خارج نظام القضاء الرسمي كام تقتيض اتفاقية حقوق الطفل.
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الرشوط الرضورية:
ينبغي أن تضم املبادئ التوجيهية اخلاصة باملهنيني املعنيني بإصالح قضاء األطفال معايري   •

ممكنة حتى ال يعتربها املهنيون واملوظفون املعنيون باألطفال مبارشة غري واقعية.

جيب صياغة املبـادئ التوجيهية بلغة واضحـة واالبتعاد عن املختـرصات واملصطلحات   •

القانونيـة أو الترصحيات ذات املبـادئ الغامضة والعامة. فعىل سـبيل املثـال، عوض حظر 
غامض للتعذيب والتهديد والتخويف ينبغي أن تكون القواعد حمددة باستعامل أمثلة تبني 
الترصف املحظور مثل: "هذا يعنـي أن رضب األطفال ولكمهم ودفعهـم واجتذاهبم....

ممنوع كيفام كانت الظروف إشعار األطفال بأهنم إما سيحتجزون أو سيوضعون يف السجن 
ملدة طويلة إذا مل يُدلوا بترصيح ما يشكل هتديداً وهو أمر ممنوع".

ممنوع كيفام كانت الظروف إشعار األطفال بأهنم إما سيحتجزون أو سيوضعون يف السجن 
ملدة طويلة إذا مل يُدلوا بترصيح ما يشكل هتديداً وهو أمر ممنوع

ممنوع كيفام كانت الظروف إشعار األطفال بأهنم إما سيحتجزون أو سيوضعون يف السجن 

ينبغي أن تُكتب املبادئ التوجيهية بلغة قائمة عىل احلقوق. والترصحيات الواضحة املتعلقة   •

 ." اختيارياً
ينبغي أن تُكتب املبادئ التوجيهية بلغة قائمة عىل احلقوق. والترصحيات الواضحة املتعلقة 

اختيارياً
ينبغي أن تُكتب املبادئ التوجيهية بلغة قائمة عىل احلقوق. والترصحيات الواضحة املتعلقة 

بحقوق األطفال رضورية لتفادي جعل معاملة األطفال باحرتام أمراً "
ينبغي أن تُكتب املبادئ التوجيهية بلغة قائمة عىل احلقوق. والترصحيات الواضحة املتعلقة 

بحقوق األطفال رضورية لتفادي جعل معاملة األطفال باحرتام أمراً 
ينبغي أن تُكتب املبادئ التوجيهية بلغة قائمة عىل احلقوق. والترصحيات الواضحة املتعلقة 

"بحقوق األطفال رضورية لتفادي جعل معاملة األطفال باحرتام أمراً "

مصدر الوثائق:
 “Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law Project Evaluation 

[OHCHR]

بناء القدرات والتدريب
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

ع للخربة ذي مرجعيات ثقافية مشرتكة  ٢-  إنشاء جممّ

املنظامت املتعاونة:
الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات

املعهد العريب حلقوق اإلنسان
املكاتب اإلقليمية والوطنيـة ملنظمة األمم املتحـدة للطفولة، اليونسـيف ومكتب بريوت 

اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
أبرز الرشكاء عـىل الصعيد الوطنـي هم املنظـامت غري احلكوميـة الوطنيـة املعنية بقضاء 
األطفال ومكاتب منظمـة األمم املتحدة للطفولة، اليونسـيف حسـب البلـدان وإدارات 
السجون ووزارة العدل أو وزارة الداخلية ووزارات أخر مرتبطة بنظام القضاء اجلنائي 

مثل وزارة التنمية االجتامعية. 

البلدان: املغرب واألردن

معلومات أساسية:
يف شـباط/فرباير٢٠٠٢ نظمت كل من الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات واملؤسسـة 
العربية املعنية بحقوق اإلنسـان واللجنة األردنية امللكية املعنية بحقوق اإلنسـان مؤمتراً إقليمياً 
يف شـباط/فرباير٢٠٠٢ نظمت كل من الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات واملؤسسـة 
العربية املعنية بحقوق اإلنسـان واللجنة األردنية امللكية املعنية بحقوق اإلنسـان مؤمتراً إقليمياً 
يف شـباط/فرباير٢٠٠٢ نظمت كل من الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات واملؤسسـة 

يف عامن بـاألردن حول آفـاق اإلصالح اجلنائـي وإصالح السـجون يف املنطقـة العربية. وضم 
املشاركون يف املؤمتر ممثلني عن السجون ووزارات العدل والداخلية وخرباء مستقلني ومنظامت 

غري حكومية من األردن واملغرب واجلزائر وفلسطني. 

وأعادت توصيات املؤمتر التأكيد عىل احلاجة إىل تركيز إصالحات قضاء األحداث عىل احلد من 
عدد األحداث املحتجزين. واتفق املشاركون يف املؤمتر عىل أن احلد من األطفال املحتجزين كان 

هدفاً يمكن بلوغه عىل أحسن وجه ببناء القدرات عن طريق هنج متعددة التخصصات.

وكشـف ما كان للرابطة الدولية إلصـالح قوانني العقوبات من جتربة سـابقة يف إصالح قضاء 
األحداث يف املنطقة أن العقبة األساسـية هي االفتقـار إىل اخلـربات واألدوات باللغة العربية. 
واتضح أن تقاسم املعلومات والتجارب واملامرسات السليمة واخلرباء يف أنحاء املغرب واألردن 

له قيمة كبرية يف تطوير اخلربة وتشجيع تغيري املواقف والترصفات داخل النظام القضائي. 
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ما جر عمله:
ع إقليمي للخربة يف املنطقة العربية: العنارص التالية جزء من اجلهود املبذولة لتبني تطوير جممّ

حتديد ونرش أبرز مبادرات إصـالح قضاء األحداث والتدابري املسـتجدة يف بلدان خاصة   •

من املنطقة تكون مالئمة للتطبيق يف أنحاء املنطقة. 

دعم تنفيذ هذه املبادرات وتعزيز االهتامم لد بلدان أخر يف املنطقة  •

املساعدة عىل ترتيب التبادل التقني والدعم وتوفري التمويل لبدء العمل يف مشاريع جديدة   •

اعتربت مناسبة 

إنتاج ونرش وتوزيع مواد وطنية وإقليمية تتعلق بمواضيع أساسية مع االعتامد عىل معايري   •

حقوق اإلنسان الدولية، بام يف ذلك احلد من استعامل االحتجاز قبل وبعد احلكم وإحداث 
بدائل االحتجاز وبرامج املساعدة القانونية وخطط الوساطة واخلطط البديلة حلل النزاع. 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات:
تبادل التجربة واملامرسـات السـليمة وبرامج التحويـل وجتربة التدابري غـري االحتجازية   •

وأدوات ومعلومات بشأن اإلصالحات القانونية يف البلدين معاً
تبادل التجربة واملامرسـات السـليمة وبرامج التحويـل وجتربة التدابري غـري االحتجازية 

وأدوات ومعلومات بشأن اإلصالحات القانونية يف البلدين معاً
تبادل التجربة واملامرسـات السـليمة وبرامج التحويـل وجتربة التدابري غـري االحتجازية 

إرساء قنوات لالتصال بني خمتلف الوكاالت وفرق املجتمع املدين •

ـن يف فهم أبـرز مصالح الطفل بواسـطة االطـالع عىل بلدان أخـر هلا نفس  حتقيق حتسّ  •

الظروف الثقافية واالقتصادية 

املنجزات املستقبلية املنتظرة من هذا الربنامج االقليمي هي:
ق لوضع كل بلد: لبناء اسرتاتيجية حسب البلدان مشرتكة بني الوكاالت بشأن  تقييم متعمّ  •

قضاء األحداث مع الرتكيز عىل تعزيز وإنشاء برامج للتحويل وتدابري غري احتجازية

بناء القدرات والتدريب
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

الرشاكة الشبكية والرشاكة بني الوكاالت يف األوساط احلكومية واملنظامت غري احلكومية   •

ومؤسسات أخر ملتزمة بالعمل املشرتك ألجل تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

نرش املامرسات السليمة بخصوص برامج التحويل والتدابري غري االحتجازية بواسطة: •

دربني  ع للخرباء املتخصصني يضم مهنيـني حكوميني وغري حكوميـني ومُ إنشـاء جممّ  -
وخرباء آخرين عىل الصعيد الوطني واالقليمي.

دورات ومـواد متخصصـة (بالعربية) تتعلـق بقضاء األحـداث عامـة وبالتدابري غري   -
االحتجازية تم تكييفها لتالئم الوضع يف العامل العريب واحتياجاته.

إرساء أداة لالتصال: إنشاء موقع متخصص عىل اإلنرتنت لتجميع املعلومات املتعلقة   -
بإصالحات قضاء األحداث ونرشها. 

الرشوط الرضورية:  
رغبة احلكومات واملجتمع املدين يف االهتامم هبذا املوضوع •

الظروف املشرتكة واملرجعيات الثقافية والسياق الثقايف لقضاء األحداث •

احلاجة املشـرتكة لتطوير املامرسـات السـليمة واألدوات واخلربة بشـأن قضاء األحداث   •

وتبادهلا

الرشاكة احلقيقية بني كل املؤسسـات الوطنية املعنية والعاملة يف هـذا املجال و حافز عىل   •

التعاون بني الوكاالت 

مصدر الوثائق:
Nour, Training Manual on the Protection of Children in Conflict with the Law in 

Jordan (Arabic version); PRI, Human Rights and Vulnerable Prisoners, Training 

Manual (Arabic version); www.Nour-atfal.org .
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٣-  الدورات التدريببة املتعلقة بقضاء األحداث واملشرتكة بني القطاعات 

املنظامت املتعاونة: 
مؤسسة أرض اإلنسان 

البلدان: لبنان وموريتانيا وغينيا وبوروندي وكوسوفو وبريو ورومانيا 

معلومات أساسية:
يرمي هنج مؤسسة أرض اإلنسـان يف جمال حسـاس هو سـري عمل النظام القضائي، إىل تأمني 
االلتزام عىل أعىل مسـتو يف التسلسـل اهلرمي قبل الرشوع يف مبـادرات التدريب. فقد أثبت 
التجربـة أن يف اإلمكان غالباً إجياد شـخص أو أكثر يف أعىل املسـتويات هيتم بإنجاز حتسـينات 
االلتزام عىل أعىل مسـتو يف التسلسـل اهلرمي قبل الرشوع يف مبـادرات التدريب. فقد أثبت 
التجربـة أن يف اإلمكان غالباً إجياد شـخص أو أكثر يف أعىل املسـتويات هيتم بإنجاز حتسـينات 
االلتزام عىل أعىل مسـتو يف التسلسـل اهلرمي قبل الرشوع يف مبـادرات التدريب. فقد أثبت 

أساسية يف التعامل مع األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. وعادة ما تؤدي الرغبة يف تلميع 
صورة البلد يف املنتديات الدولية إىل التحفيز عىل مواصلة اإلصالحات. 

ما جر عمله:
تعد مشاركة املسؤولني الكبار يف التسلسل اهلرمي أساسية يف املرحلة األوىل من التدريب ضامناً 
ـه دورات التدريب لفائدة  لدعم تنفيذ التدابري البديلة ميدانيـا. وحاملا يتحقق هذا االلتزام تُوجّ
تعد مشاركة املسؤولني الكبار يف التسلسل اهلرمي أساسية يف املرحلة األوىل من التدريب ضامناً 
ـه دورات التدريب لفائدة  لدعم تنفيذ التدابري البديلة ميدانيـا. وحاملا يتحقق هذا االلتزام تُوجّ
تعد مشاركة املسؤولني الكبار يف التسلسل اهلرمي أساسية يف املرحلة األوىل من التدريب ضامناً 

املسـؤولني من خمتلف القطاعـات والذين هلم اتصال مبـارش باألطفال املوجوديـن يف نزاع مع 
القانون وعليهم إجياد احللول، بل ارجتاهلا عادة.

ويشـارك يف وقائع التدريـب كل من القضـاة واملدعون العامـون ورجال الرشطـة واملوظفون 
العسكريون وموظفو السجون واملحامون واملرشدون االجتامعيون واملُربون. 

ويشـارك يف وقائع التدريـب كل من القضـاة واملدعون العامـون ورجال الرشطـة واملوظفون 
العسكريون وموظفو السجون واملحامون واملرشدون االجتامعيون واملُربون. 

ويشـارك يف وقائع التدريـب كل من القضـاة واملدعون العامـون ورجال الرشطـة واملوظفون 

يساعد "أداء األدوار" املشرتك بني القطاعات املشـاركني عىل فهم إمكانات و قيود املهن   •

املرتابطة داخل النظام القضائي.

ينبغـي أن يضم التدريـب يف جمـال قضاء األطفـال تدريبـاً يف مـدارس القانـون الوطنية   •

وأكاديميات الرشطة الوطنية وأحياناً تدريباً يف الثكنات العسكرية يف أماكن حيث يضمن 
ينبغـي أن يضم التدريـب يف جمـال قضاء األطفـال تدريبـاً يف مـدارس القانـون الوطنية 
وأكاديميات الرشطة الوطنية وأحياناً تدريباً يف الثكنات العسكرية يف أماكن حيث يضمن 
ينبغـي أن يضم التدريـب يف جمـال قضاء األطفـال تدريبـاً يف مـدارس القانـون الوطنية 

رد األطفال من حريتهم.  اجليش األمن يف السجون وأماكن أخر حيث جيُ
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يسـمح حتليل الوقائع من قبل املشـاركني بمسـاعدة اخلـرباء الدوليني عىل إنجـاز مقارنة   •

فورية بالوضع الراهن والوضع األمثل كام يساعد عىل خلق جو العمل اجلامعي يف أوساط 
املشاركني العاملني مع األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون يف املنطقة اجلغرافية نفسها. 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات:
 بخلق فرص للتفاعل أثناء وقائع التدريب:

يفهم القضاة جيـداً القيـود التي يعمـل موظفو السـجن بناء عليهـا (مثـال بالذهاب إىل 
 بخلق فرص للتفاعل أثناء وقائع التدريب:

يفهم القضاة جيـداً القيـود التي يعمـل موظفو السـجن بناء عليهـا (مثـال بالذهاب إىل 
 بخلق فرص للتفاعل أثناء وقائع التدريب:

 •

السجون التي يُرسلون إليها القارصين).

يفهم رجال الرشطة اإلمكانات املتاحة للمحامني واملرشدين االجتامعيني ملساعدة الرشطة   •

عندما يدخـل الطفل يف اتصـال مـع القانـون. ويف بعض الربامـج، يتخذ رجـال الرشطة 
باألقسام، بعد اتصال أول بالطفل، بادرة االتصال بفريق مؤسسة أرض اإلنسان.

استطاع رجال الرشطة التعبري عن آرائهم أمام القضاة، وهو ما كان يف بعض البلدان أمراً   •

نادراً أو غائباً خارج التدريب املشرتك بني القطاعات. 
استطاع رجال الرشطة التعبري عن آرائهم أمام القضاة، وهو ما كان يف بعض البلدان أمراً 

نادراً أو غائباً خارج التدريب املشرتك بني القطاعات. 
استطاع رجال الرشطة التعبري عن آرائهم أمام القضاة، وهو ما كان يف بعض البلدان أمراً 

ف املدعون العامون عىل املرشدين االجتامعيني العاملني يف إطار واليتهم القضائية. تعرّ  •

أمام مهنيي قضاء األحداث فرصة التعرف عىل التغيريات الناشئة داخل اإلطار القانوين،   •

مثل التعاريف اجلديدة للجنح اجلنائية والعقوبات الناجتة عنها ومدة أحكام االحتجاز. 

الرشوط الرضورية:
توازن املشـاركني: ينبغي إحـداث توازن يف متثيـل خمتلف املهـن املعنية ويف نسـبة املمثلني  •

واملسؤولني ذوي املراتب العالية العاملني يف امليدان. 



٨٩

مصدر الوثيقة:
Terre Des Hommes: Legal and Social/Educational Programs for Minors in 

Conflict with the Law Workshop to Provide an Overview of Best Practices Lyon 

(France) 29 April 2001 - 4 May 2001 
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 ٤- إدراج زيارات السجون أثناء فعاليات دورات التدريب 

املنظامت املتعاونة:
منظمة أرض اإلنسان

رومانيا ولبنان وغينيا: رومانيا ولبنان وغينيا: رومانيا ولبنان وغينيا البلدان

ما جر عمله:
تضم برامـج الدورات التدريبيـة ملامريس قضاء األحـداث زيارة ملراكز االحتجـاز حيث حيول 
األطفال املوجودون يف نـزاع مع القانون خالل فـرتة احلبس االحتياطي قبـل و بعد املحاكمة. 
وقد أظهرت التجربة أن من املمكن تصور إمضاء يوم كامل من التدريب داخل السجن- رغبة 
يف منح ضباط السجن ورؤسائهم فرصة التعبري عن آرائهم أمام األشخاص اآلخرين العاملني.

وأحيانا تكون زيارات السجن الفرصة الوحيدة ملقابلة الصغار، وهم موضوع التدريب برمته، 
مما يسمح هلم بمعرفة نظرة القضاة واملامرسـني هبم. كام يدخل القضاة واملامرسون يف حوار مع 

األحداث دون أن يكون هلم دور السلطة املبارشة.

إىل أي حد تعترب هذه املامرسة جيدة؟

إنجازات: 
أظهرت التجربة إمكانية إدخال حتسـينات هامـة ومنخفضة الثمن عىل ظروف السـجن   •

األحداث إذا ما أرشف عىل الزيارات نفس األشـخاص الذين قاموا بالتعليم يف الدورات 
التدريبية.

قد تزيد هذه الزيارات من الوعي بخصوص كثرة االعتامد عىل احتجاز األطفال املتصلني   •

بالقانون.
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الرشوط الرضورية:
يعد التعاون مـع موظفي احلكومة وتدريبهم، يف جمال حسـاس كهذا، أمـرا رضوريا: بل   •

تُدعى وسائل اإلعالم يف بعض احلاالت للمشـاركة يف الزيارات إىل السجن(مما يساهم يف 
يعد التعاون مـع موظفي احلكومة وتدريبهم، يف جمال حسـاس كهذا، أمـرا رضوريا: بل 
تُدعى وسائل اإلعالم يف بعض احلاالت للمشـاركة يف الزيارات إىل السجن(مما يساهم يف 
يعد التعاون مـع موظفي احلكومة وتدريبهم، يف جمال حسـاس كهذا، أمـرا رضوريا: بل 

حتقيق اهلدف املتمثل يف إبالغ الرأي العام).

بيد أن أمر حضور وسائل اإلعالم الدورات التدريبية غري مرغوب فيه دائام، ذلك أن من   •

املمكن أن يشعر بعض املامرسني أو القضاة أو املدعني العامني أو ضباط الرشطة باإلحراج 
من مسألة طرح قضايا واقعية أو التعبري عن آرائهم بشأن حتسني القوانني يف حضور وسائط 

اإلعالم.

ويكون من األفضل أن يقوم فريق منظمة أرض اإلنسان باالشرتاك مع أعضاء الوزارات   •

واملنظامت غري احلكومية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسف، بزيارة السجون بانتظام 
خالل دورات التدريب. 

مصدر الوثائق:
Terre Des Hommes: Legal and Social/Educational Programs for Minors in 

Conflict with the Law Workshop to Provide an Overview of Best Practices Lyon 

(France) 29 April 2001 - 4 May 2001 [pp22-24] 
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٤. التوعية العامة والدعوة
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١- دراسة عن سن متييز األمور لد األطفال غري امللتحقني باملدارس

املنظامت املتعاونة: 
مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبايو

(حركة الفلبني للمجرمني األحداث). 

الفلبني: الفلبني: الفلبني البلد

معلومات أساسية
بعد كثري من الدعوة، اسـتهدف جزء من مرشوع القانون الشـامل لقضاء األحداث الرفع من 
السن األدنى للمسؤولية اجلنائية من ٩ إىل ١٢. وكام هو الشأن يف سياقات أخر، أثار موضوع 

الزيادة يف سن املسؤولية اجلنائية جداال حاميا.

ما جر عمله:
أجرت حركـة الفلبني للمجرمني األحداث (بايو) دراسـة عن سـن التمييز عنـد األطفال غري 
امللتحقني باملدارس بغية دعم مرشوع القانون الداعي إىل الرفع من سن املسؤولية اجلنائية. وقام 
الباحثون بمقابالت مع ٣٠٠ طفل من غري امللتحقني باملدارس، تـرتاوح أعامرهم ما بني ٧ إىل 
١٨ سنة، وكان أغلبهم من أطفال الشوارع. و خلصت الدراسة، والتي تبعتها دراسة مماثلة مع 
أطفال املدارس، إىل أن األطفال غري امللتحقني باملـدارس أقل قابلية للتمييز وتبني االختيارات 
الصحيحة يف احلياة وقد كانت مسـتوياهتم يف التمييز ضعيفة عموما. فيسـاوي مستو التمييز 
عند الطفل غري امللتحق باملدرسة والبالغ من العمر ١٨ سنة مستو التمييز لد طفل يف ٧ من 

عمره.

التوعية العامة والدعوة
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إىل أي حد تعترب هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات: 
أثبتت الدراسـة أهنا أداة دعوة نافعة لدعم االقرتاح القائل بأن األطفال يف التاسعة من عمرهم 
يعوزهم املسـتو املطلوب للتمييز. وتربز الدراسـة حاجة القضاة إىل النظر يف أمر التمييز عىل 
أساس كل قضية عىل حدة، آخذين بعني االعتبار املستو الشخيص للنمو عند الطفل. و متنح 
الدراسـة أيضا نظرة مفيدة عن أثر العيش يف "عامل حقيقـي" ،عامل الشـوارع، يف نمو األطفال. 
وتربز احلاجـة للتدخـل لدعـم الصحـة النفسـية واالجتامعية لـد األطفـال غـري امللتحقني 
باملدارس، كام تضم الدراسة توصيات عامة من شأهنا توفري توجيهات مفيدة لتطوير جمال منع 

اجلريمة وبرامج إعادة تأهيل األحداث.

الرشوط الرضورية:
محاية هوية األطفال املشاركني يف الدراسة •

حساسية األطفال املشاركني يف الدراسة وجتنب التشهري هبم •

مصادر الوثيقة:
“Protecting the Rights of Children in Conflict with the Law Project Evaluation 

[OHCHR] 
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٢- مرشوع التصوير مع األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون 

املنظامت املتعاونة:
 الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات بموسكو وباريس، رسيتني بمدينة أرداتوف يف 

روسيا،و أرس(ACER- Russie) يف باريس، فرنسا

 البلد: روسيا 

معلومات أساسية
بدأت الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات مرشوع تصوير بمشاركة ١٠ مصورين للقيام 
بالعمل يف بلـدان وقع عليها االختيـار، تعمل فيها الرابطـة أو تدعم أنشـطة يف جمال اإلصالح 

اجلنائي وإصالح السجون.

ويركز مرشوع التصوير أساسـا عىل املامرسـات السـليمة واألثر اإلجيايب لإلصالحات اجلنائية 
وإصالح السجون. ويتمثل اهلدف الشامل يف تعزيز ما تتزعمه الرابطة الدولية إلصالح قوانني 
العقوبات، واملؤسسـات الوطنية احلكومية واملنظامت املحلية غري احلكومية من أنشطة يف جمال 
اإلصالح اجلنائي . وتستخدم الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات الصور يف املنشورات 
ويف مواقعها عىل االنرتنت، كام تعرضها أثناء االجتامعات واملؤمترات. ويُربمج اآلن نرش كتاب 

و تنظيم معرض.

ما جر عمله:
قامت املصورة الفرنسـية جريومني ديرينيي، كجزء من مرشوع التصوير، بزيارة رسيتني وهي 
منظمة غري حكومية تعمل يف رشاكة مع الرابطة الدولية إلصالح قوانني العقوبات يف روسـيا. 
وتعمل رسيتني مع األطفـال املوجودين يف نزاع مع القانون، مركزة عـىل إعادة تأهيل األطفال 
املحتجزين وعىل أنشـطة املنـع اخلاصة بأطفـال الشـوارع والذين أُفـرج عنهم مؤخـرا. وتدير 
وتعمل رسيتني مع األطفـال املوجودين يف نزاع مع القانون، مركزة عـىل إعادة تأهيل األطفال 
املحتجزين وعىل أنشـطة املنـع اخلاصة بأطفـال الشـوارع والذين أُفـرج عنهم مؤخـرا. وتدير 
وتعمل رسيتني مع األطفـال املوجودين يف نزاع مع القانون، مركزة عـىل إعادة تأهيل األطفال 

رسيتني مركزين، يقع أحدمها وسـط مدينة أرداتـوف (وهو مبنى يتلقى فيـه األطفال مهارات 
وتدريبا مهنيا)؛ أما اآلخر فيوجد يف الريف( حيث يذهب األطفال لتعلم األنشطة الزراعية).

التوعية العامة والدعوة
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ويعرض عمـل جريومني ديرينـي حياة األطفـال يف مركز رسيتنـي بالريف، بـام يف ذلك إعادة 
تكيف األطفال البطـيء الوترية يف احلياة االجتامعية العادية، وتعلـم مهارات جديدة، والعيش 
يف جمموعة وسط املجتمع واالندماج مع أهايل القرية. وتعرب صور جريومني ديرنيي عام يعيشه 

األطفال من أمل وسعادة وتضامن عىل الرغم مما جياهبونه يوميا من صعاب وأوضاع مأساوية.

وال تذكر أسـامء األطفال ومل تنـرش صورهم يف روسـيا. وقد أوضحت املصـورة الفوتوغرافية 
هلؤالء األطفال أن اهلدف من وراء العمـل ال يكمن يف تقديمهم كمجرمني بل إلظهار إمكانية 

إعادة تأهيلهم.

وقد أحرز هذا العمل عىل جائزة كوداك فرنسا لعام ٢٠٠٣(وهي اجلائزة ٢٧ للنقد الفوتوغرايف 
لعـام ٢٠٠٣) وحظي بتغطية واسـعة من وسـائط اإلعـالم. وأد هذا العمـل إىل انعقاد عدة 
اجتامعات ولقاءات ومنتديـات لتبادل اآلراء عن أوضاع األطفال يف املؤسسـات اإلصالحية، 

والسيام عن األطفال املجردين من حرياهتم.

إىل أي حد تعترب هذه املامرسة سليمة؟ 

إنجازات: 
ساهم مرشوع التصوير فيام ييل:

تعزيز فكرة مفادها إمكانية إعـادة تأهيل األطفال املوجودين يف نزاع مـع القانون وإعادة   •

إدماجهم داخل جمتمعات وأرس.

إجـراء حمادثات ونقاشـات بشـأن وضع األحـداث يف املؤسسـات اإلصالحية لدراسـة   •

الدواعي إىل بدائل لالحتجاز. ويرجى أن حيسن ذلك من مواقف الرأي العام من األطفال 
املوجودين يف نزاع مع القانون.

تعزيز املشاريع املجتمعية حلامية األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون وإعادة تأهيلهم.  •
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الرشوط الرضورية: 
تعاون املؤسسات احلكومية واملنظامت املحلية غري احلكومية  •

اتفاق وتعاون األحداث وموظفي املؤسسات ذات الصلة  •

اهتامم وسائل اإلعالم باملوضوع  •

محاية هويات األطفال املشرتكني يف املرشوع  •

مصدر الوثائق: 
صور املرشوع، التغطية اإلعالمية.

التوعية العامة والدعوة
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٣-  التحالف مع الكلية الوطنية للصحافة   
  

املنظامت املتعاونة:
منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونيسيف 

بنام: بنام: بنام البلد

معلومات أساسية
ما زالـت اإلصالحات تواجه مقاومة شـديدة مـن املجتمع البنمـي، بعد سـنوات متعددة من 
اجلهود املوجهـة إلدخال إصالح قانـوين عىل قضاء األحـداث. فام يدور يف أذهـان العديد من 
اآلباء واألساتذة هو أن سلطتهم سـترتاجع متى تم االعرتاف بحقوق املراهقني. فري البعض 
أن الشباب يشـكل خطرا عىل التعايش السـلمي واألمن يف الشـوارع. وكام هو احلال يف بلدان 
أخر، اجتمعت رابطات مهنية وجتارية للعمل عىل إحلاق عقوبات أقسى باألطفال املوجودين 

يف نزاع مع القانون وحرماهنم مما يكفي من احلامية القانونية.

ومتت املصادقة يف ٦ حزيـران/ يونيو ٢٠٠٣ عىل قانون جديد يدخـل تعديالت عىل عدة بنود 
من القانون املعني بالنظام اخلاص للمسـؤولية اجلنائية لد الشـباب من جراء مواقف العموم 
السـلبية والضغط اهلام الذي متارسـه الرابطات التجارية وغريها. وشـدد القانـون اجلديد من 
ردود األفعال عىل جريمة األحداث نزع بعض احلاميـات القانونية عن األطفال. وحدثت هذه 

التغيريات رغم أن اإلصالحات مل تنفذ كاملة ، ومن ثم مل تكن هلا فرصة لكي تظهر نتائجها.

ما جر عمله؟
أنشـأت منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونيسـيف حتالفا مع الكلية الوطنية للصحافيني التي 
ينتمي إليهـا ٩٠% من صحفيـي البلـد. وزودت منظمـة األمم املتحـدة للطفولة اليونيسـيف 
الصحافيني ببيانات عن نزاع األطفال مع القانون بغية منها يف املساعدة عىل إزاحة ما يدور من 
أسـاطري ومبالغات عن جرائم الشـباب. وسـهلت منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونيسيف 
أيضا الدورات التدريبية بشـأن اتفاقية حقوق الطفل، مما أد إىل بناء القدرات بني الصحافيني 
لكي ينقلوا لوسـائط اإلعالم أخبارا عن حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون. ومن 

محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون
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خالل هذا الربنامج، حتالف أعضاء وسـائط اإلعالم مع منارصي حقوق الطفل، مقتسمني يف 
ما بينهم ما حرضته منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف من معلومات، وقائمني عىل تنظيم 
نقاشات وبرامج عامة لفحص املسائل املتصلة بقضاء األحداث. وساعدت هذه األنشطة عىل 

تبني حتليل قائم عىل إحقاق حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون.

إىل أي حد تعترب هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات: 
نجحت اجلهود املبذولة مع وسائط اإلعالم والرشاكة بني منظمة األمم املتحدة للطفولة،   •

اليونيسيف واجلهات الفاعلة يف املجتمع البنمي يف احلد من قساوة اإلصالحات االرتدادية 
إىل حد كبري.

الرشوط الرضورية:

الرشاكة مع املؤسسات األكاديمية املتصلة بوسائل اإلعالم واملؤسسات املهنية. •

مصدر الوثيقة:
Juvenile Justice Systems: Good Practices in Latin America [UNICEF] p45

التوعية العامة والدعوة
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٥-  الرصد واإلبالغ
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١-  نظام البيانات باحلاسوب 
  

املنظامت املتعاونة:
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة، و رشكاء وطنيون

لبنان ومرص: لبنان ومرص: لبنان ومرص البلدان

معلومات أساسية
مل يكن لبنـان ومرص يف وضعية تسـمح هلام بمجاهبـة تصاعد جنـوح األحـداث دون أن يقوما 
بإعادة تشكيل أنظمتهام الترشيعية واملؤسسية. وقد حال غياب هيئة تنسيق وانعدام نظام فعال 

جلمع املعومات دون أداء إدارة شؤون قضاء األحداث أداء فعاال يف كال البلدين. 

نشـئت يف سـياق إصالح قضـاء األحداث، إدارة شـؤون القارصيـن ( بلبنان)  وهلذا الغرض أٌ
واإلدارة العامة للحامية القانونية للطفل (بمرص) تابعتان لوزاريت العدل يف كال البلدين. وتنسق 
هاتان اهليئتان الوزاريتان عمل ضباط الرشطة القضائية والقضاة واملدعني العامني واملرشـدين 
االجتامعيني واملربني واملوظفني العاملني بالسجون واملؤسسات اإلصالحية. ويف الوقت الذي 
تعمل فيه اهليئتان بشكل مبارش مع الوزارات ذات الصلة، فإهنام مسئولتان عن وضع سياسات 
وبـدء برامج جديـدة للتعليم وإعـادة االندماج. كام تشـجعان إعـداد خطط عمـل ملنع جنوح 

األحداث ومحاية الضحايا من األطفال.

ما جر عمله:

(١) لبنان
أنشئ نظام بيانات حاسويب داخل إدارة شـؤون القارصين التابعة لوزارة العدل اللبنانية جلمع 

املعلومات التالية عن األحداث املوجودين يف نزاع مع القانون:

إذا – إذا – إذا  االسم، السن، اجلنس، اجلنسية، السكن، املستو الدرايس، التدريب املهني، العمل   •

كان واردا.

الرصد واإلبالغ 
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

نوع اجلرم املرتكب.  •

تواريخ مساءلة الطفل بدوائر الرشطة، وحضور املرشد االجتامعي.  •

تواريخ مساءلة الطفل بمكتب املدعي العام.  •

تواريخ مثول الطفل أمام حمكمة األحداث.  •

تاريخ إصدار حمكمة األحداث للحكم.  •

اسم رئيس اجللسة.  •

طبيعة احلكم و مدته ( تدابري بديلة أو عقوبات غري احتجازية أو غرامات أو غريها)  •

املؤسسة أو املؤسسات اإلصالحية التي سيميض هبا احلدث مدة سجنه  •

التقاريـر االجتامعية التي تـم إعدادها يف بداية اإلجـراءات القضائية وأثنائهـا ويف هنايتها   •

وخالل فرتة تنفيذ احلكم/ االتدبري.

ويسـتلم نظام قاعـدة البيانات التابـع إلدارة شـؤون القارصيـن معلومات إضافيـة ذات صلة 
باملوضوع من دوائـر الرشطة املناوبـة ( بعد كل حتقيق) وحماكـم األحداث ومراكـز االحتجاز 
ومن املنظامت غري احلكومية املفوضة ملساعدة الطفل أثناء تنفيذ اإلجراءات ( انطالقا من حتقيق 

الرشطة إىل تنفيذ العقوبة).

نظام البيانات باحلاسوب يف لبنان
معلومات للنهوض بالسياسات الوطنية املتعلقة: 

باملنع و إعادة التأهيل

املحاكماملحاكم

مراكز االحتجاز

املنظامت غري احلكومية

وزارة
العدل



١٠٧

(٢) مرص
اسـتنادا إىل ما تم اسـتخالصه يف لبنان، وضعت مرص نظاما حاسـويب كيفتـه وفقا للمتطلبات 
الوطنية. وقـد وضعت جلنة تقنيـة برناجما إلدخـال البيانـات وحتليلها داخل مركـز املعلومات 
القانونية ( النظام الدويل لبيانات املنشـورات الدورية) آي إس دي. ويعد النظام يف مرص حاليا 
ـدرب اآلن موظفون خمتارون للعمـل يف اإلدارة العامـة للحامية القانونية  يف طور االختبار، ويٌ

للطفل التابعة لوزارة العدل. 

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات
شكال حجر أساس يف مسائل  ساهم نظام البيانات إىل حد كبري يف عمل هيئة التنسيق الوزارية، مُ
قضاء األحداث. وبتم الرتكيز اآلن عىل تدابري احلامية االجتامعية للشباب الذين يعيشون ظروفا 

عصيبة قبل أن يقعوا يف اجلنوح.

نظام البيانات باحلاسوب بمرص

مكتب املدعي العام 
و حماكم األحداثو حماكم األحداث

مكتب املدعي العام 
و حماكم األحداث

مكتب املدعي العام 

اإلدارة العامة للحامية 
القانونية للطفل

وزارة
العدل

القاهرة

اجليزة

اإلسكندرية

آي اس دي

مكتب املدعي العام 
و حماكم األحداثو حماكم األحداث

مكتب املدعي العام 
و حماكم األحداث

مكتب املدعي العام 

مكتب املدعي العام 
و حماكم األحداثو حماكم األحداث

مكتب املدعي العام 
و حماكم األحداث

مكتب املدعي العام 

الرصد واإلبالغ 
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

يزود نظام البيانات اهليئة الوزارية بام ييل:

املزيد من الفهم للسلوك اجلنائي لألطفال املوجودين يف نزاع مع القانون: •

يظهر نظام البيانات يف لبنان أن ٧٥% من اجلرائم املرتكبة ليسـت إال جرائم بسيطة، يتصل   
معظمها بامللكيـة. ويف واقع األمر غالبا ما يتهم الشـباب بارتكاب رسقـات (صغرية) هي 
وسـيلتهم للعيش. ولئن كانت أغلب اجلرائم املبلغ عنها تعد بسـيطة، فإن هذه حلجة قوية 

تدعم استخدام تدابري بديلة.

وغالبا ما يقبض عىل األطفال يف مرص بتهمة أهنم معرضون "خلطـر اجلنوح" الذي تدخل   
ضمنه، وفقا للترشيع الوطني، "جرائم" من قبيل التسـول واالجتـار أو العمل مقابل مبلغ 
زهيد من املال ومجع أعقاب السـجائر أو القاممات وغياب مكان مستقر لإلقامة والتعامل 
مع أشـخاص مشـتبه فيهم أو أشـخاص آخرين معرضني خلطـر اجلنوح. وحيتـاج هؤالء 
األطفال إىل احلامية واملسـاعدة ال إىل العقاب. وقد يكون مجع البيانات املتعلقة بمامرسـات 
االحتجاز مجعا تاما وشـفافا خطوة أوىل هامـة لتحقيق نظام قضاء خـاص باألحداث من 

شأنه ضامن حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون وتعزيز رفاههم.

تصور أوضح للهفوات اإلجرائية ولنقاط الضعف  •

أظهر حتليـل البيانـات أن األطفـال املوجوديـن يف نزاع مـع القانـون مل حيصلـوا دائام عىل   
املسـاعدة و مصاحبة املرشـدين االجتامعيني املختصني، كام يقتيض األمر. وحتمل البيانات 
أيضا بني طياهتا معلومات عن مدة اإلجراءات القضائية، وتعطى حججا دامغة عن احلاجة 
إىل إجراءات فعالة تضمن املحاكمة وفقا ألصول القانون بشكل موضوعي ومساو شكليا 

ملا يتمتع به البالغون إضافة إىل حقوق معينة قابلة للتطبيق عىل املراهقني نظرا لسنهم.

تقديم برامج الوقاية وإعادة اإلدماج وتعزيزها   •

توضـح البيانات املتاحـة بأن أغلـب األطفـال املوجوديـن يف نزاع مـع القانـون مل يكونوا   
مسجلني يف املدارس يوم القبض عليهم. وهتدف برامج إعادة التأهيل والدورات التعليمية 
واملهنية إىل ختفيض معدل معاودة اإلجرام بغية حتسني احلالة االجتامعية هلؤالء األطفال. كام 
تظهر البيانات املحللة ارتفاع نسبة األحداث الذين تقل أعامرهم عن ١٥ سنة واملوجودين 

يف نزاع مع القانون ورضورة وضع برامج منع مبكرة للحد من جنوح األحداث.
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إصالحات الرصد •

تسـاعد إدارة البيانـات املوظفـني عىل تقييـم أثر األنشـطة املتخـذة. ويسـتخدم املوظفون   
مؤرشات عىل سبيل متوسـط مدة اإلجراءات القضائية، ومتوسـط مدة االحتجاز، ونسبة 

استخدام التدابري البديلة والعقوبات غري االحتجازية.

رشوط رضورية
تكنولوجيا احلاسوب: لنجاح هذه املامرسة ال بد من وجود التمويل واتصال فعال ما بني   •

خمتلف األنظمة احلاسـوبية ووضع أنظمة مالئمة سـهلة االسـتخدام، مع وجود موظفني 
متخصصني يف إدخال البيانات، وتوفر تدريب مالئم.

اتفاقات رسـمية مع أصحاب املصالح: جيـب وجود اتفاق ما بني هيئة التنسـيق الوزارية   •

وأصحاب املصالح املنتمني للقطاعني العام واخلاص لضـامن احلصول عىل معلومات عن 
احلاالت الواقعية ولتطوير التعاون.

تدابري محاية اخلصوصية: جيب ضامن خصوصية األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون.   •

وال بد أن تبقى أسـامؤهم والتفاصيـل التي قد تقـود إىل التعرف عليهم رسيـة. ففي مرص 
ولبنان ال يُدخل البيانات إال أصحاب املصالح. وال يقوم بتحليل البيانات سو املوظفني 

املختصني يف وزارة العدل وال يستعملها طرف ثالث.

مصدر الوثائق:
Juvenile Justice Initiative in Lebanon, Alexandre Schmidt and Ralph Riachy, 

Strengthening Legislative and Institutional Capacities of Juvenile Justice 

in Egypt, UNODC, Additional information provided by Zarir Merat, Renee 

Sabbagh (UNODC Field Office - Beirut/Lebanon) and Leif Villadsen, Myrna 

Bouhabib (UNODC Field Office - Cairo/Egypt)

الرصد واإلبالغ 



١١٠

محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

٢-  إعداد سجالت شخصية موحدة

املنظامت املتعاونة:
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلريمة، ورشكاء وطنيون

البلد: لبنان و مرص وأفغانستان

معلومات أساسية:
مل يسبق للمرشدين االجتامعيني والرشطة والقضاة ومراكز االحتجاز أن وضعوا نظاما حقيقيا 

للسجالت. وقد استنسخت املعلومات وقدمت السجالت يف أشكال متضاربة.

شـعر القضاة املعتمدين عىل هذه املعلومات باإلحباط من جراء ذلك، وانعدمت إمكانية إدارة 
القضايا إدارة فعالة.

ما جر عمله:
م نظام السجالت الفردية املوحدة الذي ينقسم إىل ثالثة أقسام: دّ قُ

(١) شـكل جديد موحد موجه للتحقيق االجتامعي سـيضطلع بمهامه املرشدون االجتامعيون 
وضباط وحدة رشطة الشباب؛

(٢) استامرة منقحة للمحكمة، يملؤها كتاب حماكم األحداث؛ و

د و حاسويب حلفظ امللفات، يستخدمه املوظفون يف املؤسسات املغلقة. (٣)  نظام جديد موحّ

يتوصل قضاة األحـداث اآلن بجميـع املعلومـات ذات الصلـة واملتعلقة بحالـة األحداث يف 
استامرات موحدة. ويسهل النظام اجلديد عمل القضاة ويسمح هلم بام ييل:

ترسيع وثرية اإلجراءات القضائية  -
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فحص اجلزاء الصادر، إذا أمكن تطبيقه وكان مستصوباً، ثم حتويله إىل تدبري بديل من   -
قبيل املراقبة أو الوصاية

إىل أي حد تعد هذه املامرسة سليمة؟

إنجازات
أدت هذه املامرسة السليمة باالشرتاك مع تدخالت أخر إىل ختفيض مدة اإلجراءات القضائية 
وكذلك مدة جتريـد األحداث من حرياهتـم إثر احلبـس االحتياطي واالحتجـاز اإلصالحي. 
وجتعل املامرسة النظام يتامشـى مع اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية والسيام مع املعايري 

التي يُلجأ فيها إىل تطبيق تدبري التجريد من احلرية فقط كمالذ أخري وألقل مدة ممكنة. 

ففي لبنان بلغ متوسـط مدة اإلجراء القضائي يف عام ١٩٩٨ أربع سـنوات ونصف (تراوح ما 
بني ١٠ أيام إىل ٦سنوات حسب كل قضية. وبحلول عام ٢٠٠٠ تقلص هذا املتوسط إىل ٢٫٤ 

سنة. 
تقلص متوسط مدة حرمان األحداث من حريتهم من ٢٧ شهراً يف عام ١٩٩٨ إىل ٨٫٥ شهراً 

سنة ٢٠٠١. 

وفضالً عـن ذلك، يسـهل اسـتخدام االسـتامرات املوحدة حتليـل البيانات ألغـراض البحث 
ووضع السياسة ويساعد عىل تقييم أثر اإلصالحات عىل نظام قضاء األحداث برمته.

متوسط مدة احتجاز األحداث املجرمني ما بني ١٩٩٨-٢٠٠١

ور
شه

 بال
جاز

حت
اال

دة 
م

السنة

الرصد واإلبالغ 
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

رشوط رضورية:
طباعة وتوفر استامرات سهلة االستخدام ومالئمة.  •

القيام بالتدريب وحسن التعود عىل استامرة امللف املنقحة.  •

التسجيل املنتظم للبيانات.  •

مصدر الوثائق: 
Juvenile Justice Initiative in Lebanon, Alexandre Schmidt and Ralph Riachy,Juvenile Justice Initiative in Lebanon, Alexandre Schmidt and Ralph Riachy,Juvenile Justice Initiative in Lebanon, Alexandre Schmidt and Ralph Riachy

UNODC, Additional information provided by Zarir Merat, Renee Sabbagh 

(UNODC Field Office - Beirut/Lebanon) 
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٣-  تقديم تقارير بديلة للجنة حقوق الطفل    

املنظامت املتعاونة:
املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب ومجعية املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان

مرص : مرص : مرص  البلد

معلومات أساسية:
 تتوقف فعالية جلنة حقوق الطفل عىل جودة املعلومات وكذلك موضوعيتها والتي تقدمها هلا 
الدول األطراف بل أيضاً منظامت حقوق اإلنسان املستقلة. ففي الفرتة ما بني ٢٠٠١ و٢٠٠٣، 
 تتوقف فعالية جلنة حقوق الطفل عىل جودة املعلومات وكذلك موضوعيتها والتي تقدمها هلا 
الدول األطراف بل أيضاً منظامت حقوق اإلنسان املستقلة. ففي الفرتة ما بني ٢٠٠١ و٢٠٠٣، 
 تتوقف فعالية جلنة حقوق الطفل عىل جودة املعلومات وكذلك موضوعيتها والتي تقدمها هلا 

قدمت املنظمة الدولية ملناهضـة التعذيب ما يزيد عـن ٢٠ تقريرا بديالً للجنـة حقوق الطفل. 
الدول األطراف بل أيضاً منظامت حقوق اإلنسان املستقلة. ففي الفرتة ما بني ٢٠٠١ و٢٠٠٣، 
قدمت املنظمة الدولية ملناهضـة التعذيب ما يزيد عـن ٢٠ تقريرا بديالً للجنـة حقوق الطفل. 
الدول األطراف بل أيضاً منظامت حقوق اإلنسان املستقلة. ففي الفرتة ما بني ٢٠٠١ و٢٠٠٣، 

ويرجى من وراء هذه التقارير إبراز الفجوات الترشيعية يف جمال محاية حقوق األطفال، وهذا ما 
ال تذكره الدول يف تقاريرها ألسباب واضحة. وخالفا للتقارير التي يعدها حتالف املنظامت غري 
احلكومية ومكاتب منظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونيسف والتي تغطى مجيع نطاقات حقوق 
الطفل، فإن تقرير املنظمـة الدولية ملناهضة التعذيب يركز أساسـا عىل مـا يُرتكب من تعذيب 
ورضوب أخر من أشـكال عنف الدولة يف حق األطفال. وتدخـل أغلب القضايا الترشيعية 

واألمثلة الواقعية الواردة يف هذه التقارير يف إطار قضاء األحداث.

ما جر عمله؟
مثلت مرص أمـام جلنة حقـوق الطفـل يف كانـون الثاين/ينايـر٢٠٠١. قدمت املنظمـة الدولية 
ملناهضة التعذيب، تقريرا بديال للجنة استنادا إىل ما حصلت عليه من معلومات من أعضائها يف 

الساحة وعىل حتليلها للترشيع املرصي، كام أهنا أصدرت توصية خاصة متعلقة بام ييل:

الرضورة امللحة لشطب األطفال املوجودين يف حالة غري رشعية من قائمة التجريم. •

احلاجـة إىل اختاذ تدابـري قانونية وعملية وتطبيقهـا حلامية وتعويض األطفـال الضحايا أو   •

املهددين بالتعذيب عىل يد موظفي إنفاذ القوانني.

الرصد واإلبالغ 
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

النظر يف الرفع من السن األدنى للمسؤولية اجلنائية  •

االلتزام بتحسني ضامن احلقوق اإلجرائية لألحداث، باإلضافة إىل مدة االحتجاز يف أقسام   •

الرشطة، ومنع احلبس االنفرادي، وحتسني ظروف احتجاز األحداث املتهمني بالضلوع يف 
أعامل إرهابية وحماكمتهم.

نرشت املنظمـة الدولية ملناهضة التعذيـب تقريرها، بـام يف ذلك التوصيات الصـادرة عن جلنة 
حقوق الطفل، بثالث لغات وهي (اإلنكليزية واإلسبانية والفرنسية).

أوصت جلنة حقـوق الطفل أن تقوم الدولـة الطرف بمراجعة نظامها املعنـي بقضاء األحداث 
وإصالحه بشكل تام طبقا للقانون الدويل.

و يف متوز/يوليـو ٢٠٠٣ اتصلت مجعية املسـاعدة القانونيـة حلقوق اإلنسـان يف مرص باملنظمة 
الدولية ملناهضة التعذيب. و قـد وجدت هذه املنظمة غـري احلكومية، العاملة بنشـاط يف جمال 
 الدعوة والرصد بخصوص قضـاء األحداث، أن التقرير وسـيلة قوية يف عملها عىل املسـتو

الوطني، فاقرتحت ترمجته إىل اللغة العربية. وقد دفعها هذا إىل:

إطالق محلة لتعديل قانون األطفال املرصي جلعله يتامشى مع قواعد اتفاقية حقوق الطفل   •

واألمم املتحدة ومبادئهام التوجيهية الدولية املتصلة باألحداث وباألطفال بصفة عامة.

صياغة تقرير خاص باألطفال املحتجزين وبتعذيب األطفال املوقوفني يف أقسام الرشطة   •

بمرص.

إجـراء املزيد من البحث بشـأن االعتداء اجلنيس عـىل البنات يف إصالحيـات األحداث،   •

األطفـال  اجلنسـية، وحمكمـة  قانـون  القانـون،  مـن  املـادة ١٢  لتعديـل  وإطـالق محلـة 
واإلجراءات.

ففي الوقت الذي يُنرش فيه التقرير ، ال يزال العمل يف طور اإلنجاز.
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إىل أي حد تعترب هذه املامرسة جيدة؟

إنجازات:
•  االشرتاك يف تعزيز عمل الدعوة والرصد بني املستويني الوطني والدويل

بناء القدرات  •

التغيري القانوين يف طور اإلنجاز  •

تطوير املامرسات يف طور اإلنجاز  •

رشوط رضورية:
تبادل املعلومات  •

مشاركة طويلة األمد  •

مصدر الوثائق: 
www.omct.org

www.ahrla.org

www.omct.org/base.cfm?cfid=993507&cftoken=5923063&page=children&cons

ol=open

الرصد واإلبالغ 
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محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

٤- إجراء استقصاء واختاذ إجراء قانوين يف مسألة احتجاز األحداث مع الكبار 

املنظامت املتعاونة:
كاسا أليانزا باململكة املتحدة، سيجل (مركز العدالة والقانون الدويل)، (مركز التحقيقات 
وتعزيز حقوق اإلنسـان هنـدوراس )، منظمة أنقـذوا األطفال، جلنة الدفـاع عن حقوق 

اإلنسان هندوراس، املنسق بني املؤسسات املعنية بحقوق الطفل

هندوراس: هندوراس: هندوراس البلد

معلومات أساسية
صـادق الربملان عـام ١٩٩٠ عىل قانـون الطفل رغبـة منه يف تطبيـق اتفاقية حقـوق الطفل، يف 
حني أصدرت املحكمة العليا سـنة ١٩٩٦ حكام يسـمح للقضـاة بتحويل األحـداث الصغار 
املحتجزين إىل السجون مع الكبار اسـتجابة ملا أدين به الشباب من عنف شـديد. وهذه اخلطة 
أي أتفاق ذايت، كام أهنا خالفت دسـتور مجهوريـة هندوراس الذي " أي أتفاق ذايت، كام أهنا خالفت دسـتور مجهوريـة هندوراس الذي " أي أتفاق ذايت، كام أهنا خالفت دسـتور مجهوريـة هندوراس الذي  عبارة عـن "أوتوأكوردادو
يمنع يف املادة ١٢٢ احتجاز األطفال يف السـجون املخصصة للكبار. وحتى وإن نصت أحكام 
املحكمة العليا عىل رضورة الفصل بني األطفال والكبار يف السجون فإن ما تعرفه سجون البلد 

املتداعية من ضيق وازدحام حال دون ذلك.

ما جر عمله؟
 بدأت كاسا أليانزابمساعدة من املنظامت املذكورة أعاله استقصاء عىل املستو الوطني داخل 
كل سـجون هندوراس كخطوة أوىل لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف حق األطفال 

املحتجزين. وقد أظهرت االستقصاءات أن أكثر من ٨٠٠ طفال كانوا حمتجزين مع الكبار.

وقدم برنامج كاسا أليانزا للمساعدة القانونية بعدئذ ٣٠٠ أمر إحضار حتى يفرج عن األطفال 
أو حيولون إىل مراكز احتجاز، وفقا لدستور هندوراس. ومن املؤسف رفضت أوامر اإلحضار 
أو االتفاق الذايت " أو االتفاق الذايت " أو االتفاق الذايت  كلها عدا واحد استنادا إىل سامح كل من املحكمة العليا و "األوتوأكوردادو

بذلك، وقد أخفق هذا القرار يف االعرتاف بأن الدستور أعىل معيار قانوين. 
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ورفعت كل من كاسا أليانزا وسيجيل قضية االحتجاز غري املرشوع لألطفال مع الكبار إىل جلنة 
البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـان ( وهي جزء من منظمة الدول األمريكيـة )، عارضة عليها 
احلالة وطالبة منها إجراء نداء عاجل إيل دولة هندوراس لتكف عن حتويل األطفال إىل سجون 

الكبار.

وبعد مرور عدة شهور، أصدرت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان تقريرا حيمل يف طياته 
أو االتفاق الذايت والذي يسمح للقضاة " أو االتفاق الذايت والذي يسمح للقضاة " أو االتفاق الذايت والذي يسمح للقضاة  توصية لدولة هندوراس لكي تلغي "األوتوأكوردادو
بتحويل األطفال إىل سجون الكبار. و يف نفس الوقت، أمرت اللجنة دولة هندوراس أن تعترب 
القضاة مسئولني قانونيا عن املوافقة عىل سياسة غري دسـتورية. وأخريا أمرت اللجنة بتعويض 
اقتصادي لفائدة مجيع األحداث املحتجزين مع الكبار. فأجربت الدولة عىل دفع مبلغ جمموعه 
١٨٨٫٠٠٠ دوالرا أمريكيـاً ( وهو مـا يعـادل ٢٠ دوالراً أمريكياً يف اليوم لـكل طفل حمتجز 
اقتصادي لفائدة مجيع األحداث املحتجزين مع الكبار. فأجربت الدولة عىل دفع مبلغ جمموعه 
١٨٨٫٠٠٠ دوالرا أمريكيـاً ( وهو مـا يعـادل ٢٠ دوالراً أمريكياً يف اليوم لـكل طفل حمتجز 
اقتصادي لفائدة مجيع األحداث املحتجزين مع الكبار. فأجربت الدولة عىل دفع مبلغ جمموعه 

بصفة غري قانونية) كتعويض للضحايا.

إىل أي حد تعترب هذه املامرسة جيدة؟

إنجازات:
أثبت استقصاء ومراقبة احرتام حقوق اإلنسـان لألطفال املحتجزين عىل أهنام أدايت محاية   •

فعالتني.
سـمحت نتائج هذه العملية لكاسـا أليانزاباالسـتفادة من نظام البلدان األمريكية املعني   •

بحقوق اإلنسان (جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـان) حلامية الضحايا بتطبيق القانون 
الدويل.

أٌجري إصالح قانوين لتعزيز دستور البلد يف ما خيص قضايا األطفال املحتجزين. وختلت 
الدويل.

أٌجري إصالح قانوين لتعزيز دستور البلد يف ما خيص قضايا األطفال املحتجزين. وختلت 
الدويل.

 •

الدولة أخريا عن "األتوأكـوردادو" ودفعت تعويضات للمحتجزيـن األحداث يف حني مل 
يتهم أي من القضاة بمخالفة الدستور.

منذ أن أصدرت اللجنة تقريرها مل حيول أي قاض قارصاً ما إىل سجون الكبار.
يتهم أي من القضاة بمخالفة الدستور.

منذ أن أصدرت اللجنة تقريرها مل حيول أي قاض قارصاً ما إىل سجون الكبار.
يتهم أي من القضاة بمخالفة الدستور.

 •

أثرت العملية يف الرأي العام بخصوص دور املنظامت غري احلكومية.  •

أدت نتائـج اجلهـود املبذولة إىل إنشـاء سـابقة قانونية هامـة( إىل درجـة أن املنظامت غري   •

احلكومية تسـتعمل قوانـني حملية ودوليـة حلامية حقـوق االنسـان) وال تزال هـذه اجلهود 
تسرتعي االهتامم بكاسا أليينزا.

الرصد واإلبالغ 



١١٨

محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

قامت مكاتب أخر لكاسا أليانزايف أمريكا الوسـطى بمحاكاة البادرة مما أد إىل إجراء   •

نفس االستقصاء يف نيكاراغوا.

رشوط رضورية
جيب أن تكـون املنظمـة غـري احلكوميـة مسـتعدة الختـاذ موقف حـازم رغـم هتديدات   •

احلكومة.
التعاون بني املنظامت غري احلكومية املحلية والدولية.  •

حتليل دقة الدالئل املجموعة حتليال شامال، ومعرفة القوانني املحلية واحلصول عىل الدعم   •

القانوين.
تتبع نتائج االستقصاء وما اختذته الدولة من إجراءات.  •

احلاجة إىل االهتامم بالضحايا (دعم عاطفي وقانوين عىل السواء).  •

مصدر الوثائق:
Honduras: The illegal detention of minors, Casa Alianza's legal review 

http://www.casa-alianza.org/EN/human-rights/violations/docs/honjail2.

phtml;Children jailed with adult prisoners in Honduran jails http://www.casa-

alianza.org/EN/human-rights/violations/docs/honjail.phtml;Fire Claims The 

Lives of 102 Honduran Youth in Jail

http://www.casa-alianza.org/EN/noticias/lmn/noticia902;International 

concern starts to bear fruit in Honduras http://www.casa-alianza.org/EN/

noticias/lmn/noticia68; Casa Alianza Honduras objects to five Supreme Court 

candidateshttp://www.casa-alianza.org/EN/noticias/lmn/noticia199;
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٥-  إدماج مسائل قضاء األحداث يف تقارير حقوق اإلنسان   

املنظامت املتعاونة:
املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب، PREDA (مؤسسة الشعوب للمساعدة يف االسرتداد و 

التقوية و اإلنامء)

الفلبني: الفلبني: الفلبني البلد

معلومات أساسية
حتاول املنظمة الدولية ملناهضـة التعذيب تعزيز منع التعذيب ورصده عـن طريق إدماج قضايا 
املرأة والطفل يف آليات حقوق اإلنسـان العامة وتقوية قدرات املنظـامت الوطنية غري احلكومية 
السـتخدام آليات األمم املتحدة النابعة عن االتفاقيات. ويشمل هذا املرشوع الذي سيستغرق 

ثالث سنوات ثالثة عنارص:

تقديم تقارير بديلة لألمم املتحدة: جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان   •

واملشاركة يف دوراهتام مع إمكانية عقد اجتامع يف هذا املجال لتتبّع عملها؛

دعم األفـراد واملنظامت الراغبني يف مناهضة ممارسـات التعذيب عـرب املنتديات القانونية   •

الدولية عن طريق تقديم شكاو فردية هلذه اللجان؛

نرش دليل عميل بشأن اآلليات الدولية واملحلية النابعة عن االتفاقيات والتعذيب.  •

تُدمج محاية األطفال انطالقا من التعذيب ومظاهر سوء املعاملة األخر إدماجاً كامالً يف هذه 
األنشـطة برمتها. وحتى تتمكن جلنة الصياغة من تقديم تقارير للجنة املعنية بحقوق اإلنسـان 
وجلنة مناهضة التعذيب، فهي تتكون من املنظامت غري احلكومية املعنية بحقوق اإلنسان بصفة 
عامة، واملنظامت غري احلكومية املعنية باملرأة واملنظامت غري احلكومية املعنية باألطفال، كام يدعى 
ممثلوها إىل جنيف لتزويدها باملعلومات وحلضور الدورات. ويتعرض أعضاء اللجان يف إطار 

هذه العملية مبارشة للمسائل املتعلقة بحقوق الطفل يف حدود اختصاصهم.

الرصد واإلبالغ 
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قدم قضايا التعذيب أو أشكال عنف أخر ضد األطفال يف شكل شكاو فردية، حسب  وقد تُ
صلة هذه القضايـا بإجـراءات اللجان املسـتهدفة. و تعترب املنظمـة الدولية ملناهضـة التعذيب 
صاحبة املبادرة يف تشـخيص القضايـا املفرتضة، آخـذة بعني االعتبـار أن من النـادر أن يمعن 
الناس النظر يف قضايا األطفال لعدم توصـل األطفال آلليات تقديم الشـكاو ولرتدد األرس 

واملجتمعات يف عرض قضايا كهذه.

ما جر عمله؟
قدم تقريراً للجنة حقوق اإلنسـان يف هناية عـام ٢٠٠٣، دعت املنظمة  ملا أدرِجت الفلبني كي تُ
الدولية ملناهضة التعذيب املنظامت غري احلكومية بالفلبني إلنجاز تقرير مجاعي بديل. و تزعمت 
مؤسسة PREDA ما يتصل بعنارص حقوق الطفل وقامت بتحليل جد شامل لقضاء األحداث 

يف البالد.

أٌرسل التقرير املذكور إىل جلنة حقوق اإلنسـان، وقام السيد شـاي من PREDA باالشرتاك مع 
زمالء آخرين يعملون بمنظامت غري حكومية بتقديم عرض جيد أثناء الدورة اإلعالمية وأثناء 

املؤمتر الصحفي الدويل املنعقد يف جنيف قبيل فحص تقرير الدولة.

ونتيجة لذلك، عاجلت جلنة حقوق اإلنسان HRC مسائل قضاء األحداث بشكل شامل خالل 
دورهتا الرسمية أثناء حوارها مع ممثيل احلكومة، وهذا ما ال تقوم به عادة ألهنا تفتقر ملعلومات 
حمددة أو اهتاممات بشأن قضاء األحداث. وقد أشارت اللجنة كثرياً إىل األطفال يف مالحظاهتا 
دورهتا الرسمية أثناء حوارها مع ممثيل احلكومة، وهذا ما ال تقوم به عادة ألهنا تفتقر ملعلومات 
حمددة أو اهتاممات بشأن قضاء األحداث. وقد أشارت اللجنة كثرياً إىل األطفال يف مالحظاهتا 
دورهتا الرسمية أثناء حوارها مع ممثيل احلكومة، وهذا ما ال تقوم به عادة ألهنا تفتقر ملعلومات 

اخلتامية، بام يف ذلك مطالب إحداث التغيريات القانونية والتدخالت اهلادفة إىل وقف اإلساءات 
زع وهو يف طور الرتمجة  املرتكبة يف حق األطفال املحتجزين. ونُرش التقرير باللغة اإلنكليزيـة وُ

إىل اللغة التاغالوغية قصد النرش والتتبع عىل املستو الوطني.

تفحص مؤسسـة PREDA حاليا قضايا األطفـال املعرضني للتعذيب يف االحتجـاز لكي تقوم 
املنظمة الدوليـة ملناهضة التعذيب بتقديم شـكاو فرديـة إىل كل من جلنة حقوق اإلنسـان أو 
جلنة مناهضة التعذيب. وسيتم تبادل هذه العنارص حتى يتم تتبعها مع جلنة حقوق الطفل حينام 

تفحص هذه األخرية تقرير الفلبني يف أوائل عام ٢٠٠٥.
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إىل أي حد تعترب هذه املامرسة جيدة؟

إنجازات
إدماج مسائل قضاء األحداث بشكل فعال يف عمل هيئة األمم املتحدة لرصد االتفاقيات   •

تكميالً لتقارير جلنة حقوق الطفل 
إدماج مسائل قضاء األحداث بشكل فعال يف عمل هيئة األمم املتحدة لرصد االتفاقيات 

تكميالً لتقارير جلنة حقوق الطفل 
إدماج مسائل قضاء األحداث بشكل فعال يف عمل هيئة األمم املتحدة لرصد االتفاقيات 

إحداث الدولة لتغيري قانوين وتدخلها ( بصدد القيام بذلك)  •

رشوط رضورية
رضورة احلصول عىل موارد السـفر، والرتمجـة والنرش كمراحل أساسـية يف عملية إنجاز   •

التقرير

التتبع عىل الصعيدين الوطني والدويل  •

مصدر الوثائق:
www.omct.org, www.unhchr.ch/html/menu2/6/hrc/hrcs77.htm#79th

الرصد واإلبالغ 
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٦-  استخدام منتديات إقليمية معنية بحقوق اإلنسان إلنشاء سوابق يف جمال محاية األطفال

املنظامت املتعاونة:
كاسـا أليانزا، مركز العدالة والقانون الدويل (سـيجيل)، جلنة البلـدان األمريكية حلقوق 

اإلنسان، حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان.

غواتيامال: غواتيامال: غواتيامال البلد

معلومات أساسية:
أقدمـت الرشطـة يف غواتيامال سـنة ١٩٩٠ عـىل اختطاف مخسـة أطفال مـن أطفال الشـوارع 
تراوحت أعامرهم مـا بني ١٥ و٢٠ سـنة، وقامت بتعذيبهـم ثم قتلهم. وعثر عـىل أربع جثث 
هلم بساحة سيئة السـمعة حاليا تدعى "بوسكس ذي سـان نيكوالس" عرفت كمزبلة للجثث 
يف فرتة من أحلـك فرتات تاريـخ غوالتيامال. وقد اقتلعـت عيون األوالد واسـتؤصلت آذاهنم 
وبرتت ألسنتهم. والتربير الواضح هو أن األوالد قد رأوا وسمعوا وحتدثوا عن أمر مل يكن هلم 
أن يتعرضوا له. وقد عثر عـىل اجلثة األخرية يف زقـاق بمدينة غواتيامال بعـد أن عثر عىل جثث 

أصدقائه، مما يعني انه وقف شاهدا عىل اختطاف أصدقائه.

أول قضية كان فيها األطفال ضحايا انتهاك حقوق اإلنسان خالل " أول قضية كان فيها األطفال ضحايا انتهاك حقوق اإلنسان خالل " أول قضية كان فيها األطفال ضحايا انتهاك حقوق اإلنسان خالل  تعد قضية "أطفال الشوارع
٢٠ سـنة من تاريخ حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسـان. وشـكلت هذه املحاكمة سابقة 
قانونية حلقوق الطفل. وتناولت انتهاكات أهم أسس حقوق اإلنسان، واحلرية الفردية، وعدم 
التعرض للتعذيب إضافة إىل حق الطفل يف احلياة. وأدت مقاضاة الدعو واألحكام الصادرة 
عنها يف اجلوهر والتعويض إىل حدوث حتول تارخيي يف محاية احلقوق األساسية للطفل بأمريكا 

الالتينية.

ما جر عمله؟
رفعت كاسا أليانزا يف عام ١٩٩٠ دعاو قضائية ضد رجال الرشطة األربعة املتهمني باختطاف 
لقت القضية ملدة ٣ سـنوات بالقضاء الغواتيـاميل إىل أن أفرج  األطفال وتعذيبهم وقتلهـم. وعُ
عنهم قاض عالـج القضية بدحض دالئل قاطعة وشـهوداً ممـا يعد انتهاك إلجـراءات القانون 
لقت القضية ملدة ٣ سـنوات بالقضاء الغواتيـاميل إىل أن أفرج  األطفال وتعذيبهم وقتلهـم. وعُ
عنهم قاض عالـج القضية بدحض دالئل قاطعة وشـهوداً ممـا يعد انتهاك إلجـراءات القانون 
لقت القضية ملدة ٣ سـنوات بالقضاء الغواتيـاميل إىل أن أفرج  األطفال وتعذيبهم وقتلهـم. وعُ

اجلنائي. 
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وقدمت كاسا أليانزا، بمساعدة منظمة سـيجل غري احلكومية، دعو ضد دولة غواتيامال أمام 
جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف واشـنطن(إحد وكاالت منظمة الدول األمريكية) 
وقد قبلت الدعو سـنة ١٩٩٤. ومل تنجح النقاشـات واملفاوضات التـي أجرهتا جلنة البلدان 
األمريكية حلقوق اإلنسان ملدة عامني بغية حماولة إجياد اتفاق بني مقدمي العريضة( كاسا أليانزا 
وسـيجيل) وممثيل دولة غواتيامال. وقررت غواتيامال عدم رغبتها يف إجياد تسوية ودية من شأهنا 
أن حتمل يف طياهتا أن غواتيامال انتهكت حقوق اإلنسان بالنسبة لألطفال التي ترعاها االتفاقية 

األمريكية حلقوق اإلنسان. وكان قبول الدعو هذا رشطا مسبقا من مقدمي العريضة.

قررت اللجنة يف عـام ١٩٩٦ رفـع القضية إىل حمكمـة البلـدان األمريكية حلقوق اإلنسـان يف 
كوستاريكا لعدم التوصل إىل تسوية. وقد صادقت غواتيامال عىل اعرتافها باختصاص املحكمة 
ومن ثم أصبح احلكم والتسوية النهائيان والصادران يف عام ١٩٩٩ ضد دولة غواتيامال ملزمني. 
فاهتمت غواتيـامال بانتهاك حقـوق الضحايا بموجـب جمموعة من املـواد الـواردة يف االتفاقية 
 األمريكيـة وألزمـت بدفـع ٥٠٠٫٠٠٠ دوالر أمريكـي كتعويضات لألرس، وتسـمية إحد
املدارس بأسـامء األطفال املذبوحني وفتح القضية اجلنائية جمددا ضـد املتهمني، وتنفيذ برنامج 

وطني لصالح أطفال الشوارع.

أصبحت القضية سـابقة قانونيـة، ومن ثم فإهنـا أضحت تؤثـر يف مجيع القضايا املسـتقبلية كام 
أهنا أصبحـت ملزمة جلميع بلـدان أمريكا الالتينيـة و الكاريبي التي صادقـت عىل اختصاص 
املحكمة. وأصبـح هلذه البلـدان آليـات قانونية بإمكاهنا اسـتخدامها ضـد دولتهـا إذا مل تطبق 

االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.

إىل أي حد تعترب هذه املامرسة جيدة؟

 إنجازات
جتعل هـذه املامرسـة اجلرائـم املريعة واملرتكبـة يف حـق أطفال الشـوارع ظاهـرة للعيان،   •

وتسـاعد عىل إهناء اإلفالت مـن العقاب الذي يسـمح بمواصلـة ارتكاب جرائـم انتهاك 
حقوق اإلنسان يف حق أطفال الشوارع بل ويشجعها.

الرصد واإلبالغ 
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تذكي هذه املامرسـة وعي الدول األخر بعواقب عدم احرتام حقوق اإلنسـان بالنسـبة   •

لألطفال وذلك بإدانتها لدولة غواتيامال بسبب جتريد األطفال من احلامية األساسية الواردة 
يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان.

يمهد احلكم الصـادر الطريـق أمام إحـداث تغيري هـام يف تطبيق قانون حقوق اإلنسـان   •

املتعلق باألطفال واملراهقني مستقبال يف أنحاء أمريكا الالتينية و الكاريبي لتقديم ضامنات 
باحلامية القانونية لألطفال والشباب.

يشجع تطبيق القانون الدويل ضد دولة غواتيامال السلطات عىل تطبيق القانون حمليا تفاديا   •

للوقوع يف االستنكار الدويل واإلحراج.

تعد القضيـة مثاال جيدا عـىل مد فعاليـة املنظامت غـري احلكومية يف توظيـف املنظامت   •

الدولية إلدخال حتسينات عىل تطبيق القانون عىل املستو الوطني.

مصدر الوثائق:
Casa Alianza web site: The Bosques de San Nicolas Case http://www.casa-

alianza.org/EN/human-rights/violations/bosquescidh/; The complete case and 

ruling of the Inter-American Court on Human Rights http://www.casa-alianza.

org/EN/human-rights/violations/bosquescidh/background.phtml
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٧-  تقديم نداءات عاجلة 

املنظامت املتعاونة:
املنظمة الدوليـة ملناهضـة التعذيـب، ومنظمة غـري حكومية حمليـة لن يعلن عن أسـمها 

ألسباب أمنية

نيبال: نيبال: نيبال البلد

معلومات أساسية
دأبت املنظمة الدوليـة ملناهضة التعذيـب، منذ عام ١٩٩١، عىل إرسـال نـداءات عاجلة حتت 
إىل مجهور مسـتهدف وحمدد من املحتمـل أن يـرشع يف العمل بحزم " إىل مجهور مسـتهدف وحمدد من املحتمـل أن يـرشع يف العمل بحزم " إىل مجهور مسـتهدف وحمدد من املحتمـل أن يـرشع يف العمل بحزم  عنوان"الطفـل: شـاغلنا
وفعالية بشـأن هذه القضايا. وقد أد تقديم نداءات عاجلة متعلقة بالعنف ضد األطفال عىل 
وجه اخلصوص إىل املسـامهة يف عمليات التدخـل يف هذا املجـال ويف إذكاء الوعـي العام. كام 
وجهت هذه النـداءات العاجلة باخلصـوص، والتي وزعت عىل اآلالف مـن املتلقني يف أنحاء 
العامل، إىل آليات األمم املتحدة ذات الصلة (مثل املقرر اخلاص املعني بالتعذيب، واملقرر اخلاص 
املعني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية، واملمثل اخلاص لألمني العام 
لألطفال والرصاع املسـلح، اإلجراء ١٥٠٣)، فضال عن الوكاالت املتخصصة (منظمة األمم 
املتحدة للطفولة، اليونسيف، ومفوضية األمم املتحدة للشـؤون الالجئني وغريمها) والتي من 

شأهنا استخدام هذه النداءات العاجلة كمصدر للمعلومات. 

ما جر عمله؟
قامت املنظمـة الدولية للتعذيـب، بعد أن حصلـت عىل معلومـات من مصادر موثـوق هبا يف 
النيبال، وبعد أن تأكدت من صحتها مع أعضاء املنظمة بنيبال يف ترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠٠٣، 
تم إلقاء القبض عـىل مانوج راي، البالغ من " تم إلقاء القبض عـىل مانوج راي، البالغ من " تم إلقاء القبض عـىل مانوج راي، البالغ من  بتقديم نداء عاجل منبهة املجتمع الدويل بأنه قد 
العمر ١٥ سـنة، يف ٢٧ أيلـول/ سـبتمرب ٢٠٠٣. ونقل مانوج راي إىل قسـم رشطـة مقاطعة 
هانوماندوكا يف كامتاندو حيث تعرض لسـوء املعاملـة، والتعذيب واحتجز قـرسا ملا يزيد عن 
٢٠ يوماً. كام أجرب مانوج راي عـىل االعرتاف بارتكاب اجلريمة التـي حدثت بمنزل صاحب 

األرض". 

الرصد واإلبالغ 



١٢٦

محاية حقوق األطفال املوجودين يف نزاع مع القانون

ناشـدت املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب احلكومة بالعمل وفقـا اللتزاماهتا بموجب القانون 
لم أن مانوج راي مفقود يف ١ كانون األول/ ديسـمرب. وقامت املنظمة الدولية  الدويل. ولقد عُ
أكد أحـد احلراس بـأن مانوج راي مل يعد حمتجزا بقسـم " أكد أحـد احلراس بـأن مانوج راي مل يعد حمتجزا بقسـم " أكد أحـد احلراس بـأن مانوج راي مل يعد حمتجزا بقسـم  بعد ذلك بإجـراء نداء معلنـة أنه قد 
رشطة مقاطعـة هانوماندوكا بل لقد سـبق أن أفرج عنه، لكـن مل يُعثر عىل أثر لـه يف أي مكان. 

وفضال عن ذلك، مل تعرتف السلطات باعتقاله وال باالفراج املفرتض عنه." 

لقد توىل السـيد تيو فان بوفن القضية، وهو املقـرر اخلاص املعني بمسـألة التعذيب وغريه من 
رضوب املعاملة أو العقوبة الإلنسانية أو املهينة، وأفرج عن مانوج يف ١ كانون الثاين/يناير سنة 

٢٠٠٤، وهو يعيش اآلن مع أرسته.

إىل أي حد تعترب هذه املامرسة جيدة؟

 إنجازات
اإلفراج عن طفل حمتجز قرسا وخاضع للتعذيب  •

إنشاء سابقة يف جمال رصد قضاء األحداث  •

مكافحة اإلفالت من العقاب (عملية جارية)  •

رشوط رضورية
التأكد من املعلومات وحتليلها  •

تبادل املعلومات ونرشها بشكل رسيع  •

التتبع/ والضغط من قبل املتلقني للنداءات العاجلة عىل الصعيد الدويل والوطني  •

مصدر الوثائق:
www.omct.org; Annual Report of the UN Special Rapporteur on Torture, 

paragraph 1247 [p. 257] in E/CN.4/2004/56/Add.1

(Footnotes)
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