
Handbook for Professionals 
and Policymakers on 

Justice in matters 
involving child victims 
and witnesses of crime

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel: +(43-1) 26060-0, Fax: +(43-1) 26060-5866, www.unodc.org

CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES

*0858376*

United Nations publication
Printed in Austria

Sales No. E.10.IV.1

USD 32
ISBN 978-92-1-130289-9

V.08-58376—December 2009—1,350

08-58376_c1-4_nd.indd   123/12/2009   15:46:44

Ú«æ¡ŸG π«dO

¿CÉ°ûH äÉ°SÉ«°ùdG …Q uô≤eh

Qƒ````eC’G »``a á````dGó©dG

∫É```````ØWC’ÉH á`````≤∏©àŸG

É¡«∏Y Oƒ¡°ûdGh áÁô÷G ÉjÉë°V

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

á«FÉ`````æ÷G ádGó````©dG äÉ````Ñu«àoc á∏``````°ù∏`°S

USD 32
ISBN 978-92-1-630018-0

V.10-86641—June 2010

É`°ùªædG ‘ ™Ñ oW

A.10.IV.1 ™«ÑŸG ºbQ

IóëàŸG ·C’G äGQƒ°ûæe

08-58376_c1-4_nd.indd   1 27/05/2010   18:23





دليل املهنيني

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالـة فــي الأمـــور ومقرِّ

املتعلقــة ب�لأطفــ�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�

�شـل�شـلة ُكتيِّبــ�ت العـــدالة اجلنـ�ئية

مكتب الأمم املتحدة املعني ب�ملخدرات واجلرمية

فيين�

الأمم املتحدة

نيويورك، 2010
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اإحدى وث�ئق الأمم  اإىل  الرمــــوز الإح�لة  اأحــــد هــــذه  اإيـــراد  ب�أرقـــ�م. ويعنـــي  مــــن حروف م�شحوبة  املتحــــدة  الأمـم  ن رمــــوز وث�ئـق  تتكوَّ

املتحدة.

مة بغية تي�شري الرجوع اإليه� على  واملعلوم�ت الواردة يف هذا املن�شور عن موؤ�رشات مواقع املوارد املوّحدة )URL( وعن املواقع على ال�شبكة مقدَّ

الق�رئ، وك�نت �شحيحة وقت اإ�شداره. والأمم املتحدة لي�شت م�شوؤولة عن ا�شتمرار دقة هذه املعلوم�ت ول عن م�شمون اأي موقع خ�رجي 

على ال�شبكة.
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v

�شكر وتقدير

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود  دليل املهنيني ومقرِّ

ب�ملخدرات واجلرمية )مكتب املخدرات واجلرمية(  املعني  املتحدة  الأمم  اأعّدته ملكتب  عليه� هذا 

اخلبرية ال�شت�ش�رية �شرييل لوت�شي.

واملن�طق يف  الرئي�شية  الق�نونية  النظم  املمثلني جلميع  الدوليني  الدليل فريق من اخلباء  وراجع 

اجتم�ع ُعقد يف فيين� يومي 24 و25 اأي�ر/م�يو 2007. ويود مكتب املخدرات واجلرمية اأن يُعرب عن 

�شكره وتقديره للم�ش�هم�ت القيِّمة التي قدمه� للدليل اخلباء الذين �ش�ركوا يف ذلك الجتم�ع، وهم: 

األف�رو اأ. بورغو�ص م�ت�، بريغيت� اآنغبريغ، كري�ص غريف�شون، اأمود ك�نث، مي�شيل لور�شي، اآن مي�شيلز، 

�ش�رون موري�ص-ك�مينغز، ج�ن-فران�شوا نويل، جولي� �شلوث-نيل�شون، رين�تيه فينرت. و�ش�همت اأم�ندا 

ميلفيل واآن غراندجني من منظمة الأمم املتحدة للطفولة ب�لكثري من املدخالت اأثن�ء عملية �شي�غة 

الدليل ومراجعته، وهذا م� فعلته اأي�ش� ن�دي� بولريت، مديرة املكتب الدويل حلقوق الطفل. وت�بعت 

كلودي� ب�روين واأّن� غيدي�ص �ش�جيه من مكتب املخدرات واجلرمية م�شرية اإعداد الدليل ب�إر�ش�داتهم� 

و�شول اإىل ن�رشه.

حكومتي  مل�ش�همة  تقديره  عن  يعرب  اأن  واجلرمية  ب�ملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  ويود 

ال�شويد وكندا �شوب و�شع هذا الدليل.





1

مــة مقدرّ

كثريا م� يكون ن�شيب �شح�ي� اجلرمية الن�شي�ن يف نظم العدالة اجلن�ئية. اإّن نظ�م العدالة اجلن�ئية 

املن�شف والفّع�ل والإن�ش�ين هو النظ�م الذي يحرتم احلقوق الأ�ش��شية للم�شتبه فيهم واجلن�ة ف�شال 

عن احلقوق الأ�ش��شية لل�شح�ي�، وهو النظ�م الذي ي�شتند اإىل املبداأ الق�ئل ب�أّن ال�شح�ي� ينبغي اأن 

يحظوا ب�لعرتاف املن��شب واأن يع�ملوا مع�ملة ق�ئمة على احرتام كرامتهم. وينبغي اأن يكون لفئ�ت 

ال�شح�ي� امل�شت�شعفني بوجه خ��ص، اإم� ب�شبب �شم�تهم ال�شخ�شية واإم� ب�شبب ظروف اجلرمية، مبن 

فيهم الأطف�ل، حق ال�شتف�دة من تدابري م�شّممة خ�شي�ش� لتن��شب ح�لتهم.

وي�شطلع مكتب الأمم املتحدة املعني ب�ملخدرات واجلرمية )مكتب املخدرات واجلرمية( بدور الوديع 

ملجموعة متن�مية من مع�يري الأمم املتحدة وقواعده� يف جم�ل منع اجلرمية والعدالة اجلن�ئية. 

وت�شمل هذه معظم جم�لت اإ�شالح العدالة اجلن�ئية ومع�ملة املجرمني، وتوّفر جمموعة اآخذة يف 

التطّور من املب�دئ التوجيهية التي ميكن اأن تهتدي به� الدول الأع�ش�ء لدى قي�مه� ب�إ�شالح نظم 

العدالة اجلن�ئية لديه�. وهي ت�شمل، يف جم�ل مع�ملة الأطف�ل يف نظ�م العدالة اجلن�ئية، قواعد 

الأمم  ومب�دئ   
)1(

بيجني(، )قواعد  الأحداث  ق�ش�ء  �شوؤون  لإدارة  الدني�  النموذجية  املتحدة  الأمم 

 وقواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن 
)2(

املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مب�دئ الري��ص التوجيهية(،

نظ�م  يف  ب�لأطف�ل  املتعلق  للعمل  التوجيهية  واملب�دئ   
)3(

حريتهم، من  دين  املجرَّ الأحداث  حم�ية 

)4(
العدالة اجلن�ئية.

الإجرام  املتعلقة ب�شح�ي�  الأ�ش��شية  العدل  اإعالن مب�دئ  الأطف�ل، ج�ء كل من  ويف جم�ل حم�ية 

تنفيذ  ب�ش�أن  املجل�ص القت�ش�دي والجتم�عي 57/1989   وقرار 
)5(

ال�شلطة ا�شتعم�ل  والتع�ّشف يف 

اإعالن مب�دئ العدل الأ�ش��شية املتعلقة ب�شح�ي� الإجرام والتع�ّشف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة وخطة العمل 

 
)6(

ال�شلطة اإعالن مب�دئ العدل الأ�ش��شية املتعلقة ب�شح�ي� الإجرام والتع�ّشف يف ا�شتعم�ل  لتنفيذ 

لة وحمددة ب�ش�أن مع�ملة الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�. خ�لي� من اأي توجيه�ت مف�شّ

 التي يك�د الن�شم�م اإليه� اأن يكون ع�ملي�، اأحك�م� ع�مة تت�شل 
)7(

وتت�شّمن اتف�قية حقوق الطفل،

اأي�ش� يف  ال�شح�ي�  بحم�ية  اأحك�م مت�شلة  وتوجد   
)8(

الأحداث. وبق�ش�ء  الإيذاء  ب�لأطف�ل �شح�ي� 



ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
دليل املهنيني ومقر 2

 واتف�قية 
)9(

�شكوك دولية خمتلفة ملزمة ق�نون�، مثل نظ�م روم� الأ�ش��شي للمحكمة اجلن�ئية الدولية،

عن  ف�شال   
)10(

له�، املكّملة  والبوتوكولت  الوطنية  عب  املنظمة  اجلرمية  ملك�فحة  املتحدة  الأمم 

)11(
اتف�قية الأمم املتحدة ملك�فحة الف�ش�د.

واعتمد املجل�ص القت�ش�دي والجتم�عي يف قراره 20/2005 املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة 

يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه� )امل�ش�ر اإليه� اخت�ش�را فيم� يلي 

ب��شم “املب�دئ التوجيهية”(. وقد مالأت هذه املب�دئ التوجيهية فراغ� مهم� يف املع�يري الدولية يف 

جم�ل مع�ملة الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية اأو ال�شهود عليه�.

مع�رف  من  عليه  متوافق  م� هو  اإىل  ت�شتند  التي  اجليدة  املم�ر�شة  التوجيهية  املب�دئ  ومتثل هذه 

ع�رشية وقواعد ومع�يري ومب�دئ دولية واإقليمية ذات �شلة، وقد اعتُمدت بهدف توفري اإط�ر عملي 

لتحقيق الأهداف الت�لية:

الوطنية لكي تكفل الحرتام  القوانني والإجراءات واملم�ر�ش�ت  •���امل�ش�عدة يف مراجعة   

اتف�قية  تنفيذ  يف  وت�شهم  عليه�  وال�شهود  اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  حلقوق  الك�مل 

حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف يف تلك التف�قية؛

•���م�ش�عدة احلكوم�ت واملنظم�ت الدولية والأجهزة العمومية واملنظم�ت غري احلكومية   

ت�رشيع�ت  وتنفـيذ  ت�شــميم  يف  املهتمة  الأطراف  من  وغريه�  الأهلية  واملنظم�ت 

�شح�ي�  ب�لأطف�ل  املت�شلة  الأ�ش��شية  امل�ش�ئل  تع�لـج  ومم�ر�ش�ت  وبرامج  و�شي��ش�ت 

اجلرمية وال�شهود عليه�؛

الأطف�ل  مع  يتع�ملون  الذين  املتطّوعني،  من��شب�  ذلك  يكون  وحيثم�  املهنيني،  •�  اإر�ش�د   

�شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، يف مم�ر�ش�تهم اليومية يف اإجراءات العدالة املتعلقة 

ب�لرا�شدين والأحداث على كل من ال�شعيد الوطني والإقليمي والدويل، مب� يت�شق مع 

اإعالن مب�دئ العدل الأ�ش��شية ل�شح�ي� اجلرمية والتع�ّشف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة؛

•���تقدمي امل�ش�عدة والدعم اإىل امل�شطلعني برع�ية الأطف�ل يف التع�مل بح�ص مرهف مع   

الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�.

وبغية م�ش�عدة البلدان يف قي�مه�، على امل�شتوى الوطني، بتنفيذ الأحك�م الواردة يف املب�دئ التوجيهية 

ويف غريه� من ال�شكوك الدولية ذات ال�شلة، و�شع مكتب املخدرات واجلرمية، ب�لتع�ون مع منظمة 

الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�شيف( واملكتب الدويل حلقوق الطفل، دليل املهنيني ومقرري ال�شي��ش�ت 

ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه� هذا.

وي�شتند هذا الدليل اإىل املم�ر�ش�ت الدولية الف�شلى يف مع�ملة الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود 

عليه� يف نظ�م العدالة اجلن�ئية. ويُق�شد منه اأن يكون مبث�بة مر�شد ملقرري ال�شي��ش�ت واملهنيني 

الذين يتع�ملون مع الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، ك�لق�ش�ة واملوظفني الطبيني وموظفي 

الدعم وامل�شوؤولني عن اإنف�ذ الق�نون واملّدعني الع�مني والأخ�ش�ئيني الجتم�عيني وموظفي املنظم�ت 

غري احلكومية واملعلّمني.

وقد ُو�شع الدليل مع الت�شليم ب�أّن احلق�ئق الق�نونية والجتم�عية والقت�ش�دية والثق�فية تختلف 

من بلد اإىل اآخر. وبن�ء عليه، ل يُق�شد من التدابري املقرتحة يف الدليل اأن تكون توجيه�ت �ش�رمة 



3مقــدمــــة

بل اأن تكون مبث�بة خريطة اأو نبا�ص للبلدان الراغبة يف تلبية الحتي�ج�ت النوعية لالأطف�ل �شح�ي� 

اجلرمية وال�شهود عليه�.

تب�ع� خدمة  تتن�ول  اإذ يت�شمن 12 ف�شال  بنيته� وحمتواه�،  التوجيهية يف  املب�دئ  الدليل  وي�ش�ير 

م�ش�لح الطفل الف�شلى، واحلق يف املع�ملة بكرامة و�شفقة، واحلق يف احلم�ية من التمييز، واحلق 

يف احل�شول على املعلوم�ت، وحق الطفل يف اأن يُ�شتمع اإليه ويف التعبري عن اآرائه و�شواغله، واحلق 

امل�شقة  ال�شخ�شية، واحلق يف احلم�ية من  فّع�لة، واحلق يف احلرمة  م�ش�عدة  يف احل�شول على 

اأثن�ء اإجراءات العدالة، واحلق يف الأم�ن، واحلق يف التعوي�ص، واحلق يف النتف�ع من تدابري وق�ئية 

خ��شة، وتنفيذ املب�دئ التوجيهية.

وب��شتثن�ء الف�شل الأخري املتعلّق ب�لتنفيذ، تّتبع كل الف�شول بنية واحدة. فكل ف�شل يت�شّمن، اإ�ش�فة 

اإىل تقدميه ملحة عن كيفية تطبيق احلق الذي يتن�وله الف�شل ذاته على ال�شعيدين الوطني والدويل، 

“ق�ئمة تنفيذ مرجعية” تبنّي التدابري الرئي�شية التي ينبغي اأن يتخذه� خمتلف املهنيني املعنيني من 
اأجل تنفيذ املب�دئ التوجيهية.
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�أوال- خدمة م�صالح �لطفل �لف�صلى

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل الث�لث، املب�دئ، الفقرة 8

8- عماًل مب� تن�ص عليه ال�شكوك الدولية، وخ�شو�ش� اتف�قية حقوق الطفل، على النحو املتجلّي 

يف اأعم�ل جلنة حقوق الطفل، وبغية �شم�ن العدالة لالأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، يجب 

على املهنيني وغريهم من امل�شوؤولني عن رف�ه اأولئك الأطف�ل اأن يراعوا املب�دئ اجل�معة الت�لية:

  )ج( خدمة م�ش�لح الطفل على اأف�شل وجه. على الرغم من �رشورة �شون حقوق اجلن�ة 

املتهمني واملدانني، يحق لكل طفل اأن تُوىل م�ش�حله العتب�ر الأول. وهذا ي�شمل حقه يف 

احلم�ية ويف اأن تت�ح لـه فر�شة للنمو املتن��شق:

‘1’ احلم�ية. لكل طفل احلق يف احلي�ة والبق�ء ويف الوق�ية من اأي �شكل من 
اأ�شك�ل امل�شّقة اأو �شوء املع�ملة اأو الإهم�ل، مب� يف ذلك �شوء املع�ملة اأو الإهم�ل 

البدني�ن والنف�شي�ن والذهني�ن والوجداني�ن؛

املتن��شق  النمو  فر�شة  له  تت�ح  اأن  يف  احلق  طفل  لكل  املتن��شق.   ‘2’ النمو 
واحلق يف م�شتوى معي�شة من��شب لنموه البدين والذهني والروح�ين والأخالقي 

اخلطوات  كل  اتخ�ذ  فينبغي  ل�شدمة،  تعّر�ص  الذي  الطفل  اأم�  والجتم�عي. 

الالزمة لتمكينه من التمتع بنمو �شليم ... .

اتف�قية حقوق  التي تن�ص عليه�  التوجيهية  املب�دئ  اأحد  “خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى”  ل  ت�شكِّ

دت الفقرة 1 من امل�دة 3 من التف�قية على اأنه�   وقد ُحدِّ
)12(

الطفل. ولهذا املفهوم نط�ق وا�شع جدا.

مبداأ توجيهي ينطبق على تنفيذ التف�قية ب�أكمله� )انظر املربع(. واإذ ت�شري التف�قية اإىل م� لالأبوين 

اأو، عند النطب�ق، اأفراد الأ�رشة املمتدة اأو املجتمع املحلي من م�شوؤولي�ت وحقوق وواجب�ت وفق� 



مل� يق�شي به العرف املحلي )امل�دة 5(، ف�إنه� تلقي على ع�تق الدول واجب� ع�م� ب�أن تكفل للطفل 

احلم�ية والرع�ية الالزمتني لرف�هه )امل�دة 3، الفقرة 2(.

وهذا يعني اأّن اأي قرار يتخذه الكب�ر بخ�شو�ص الطفل ل بد اأن ي�شتند اإىل خدمة م�ش�حله الف�شلى. 

وقد تكون م�ش�لح اأخرى معّر�شة للخطر، ولكن يجب يف جميع الأحوال اأن تكون خدمة م�ش�لح 

الطفل الف�شلى واحدا من العتب�رات الأ�ش��شية.

هي اأي�ش� مبداأ من املب�دئ الأ�ش��شية التي تقوم عليه� املب�دئ  و”خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى” 

التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�. وقد 

جرى الت�أكيد عليه، �شمن مب�دئ اأخرى، يف الفقرة 8 )ج( من املب�دئ التوجيهية، التي تن�ص على 

اأنه “يحق لكل طفل اأن تُوىل م�ش�حله العتب�ر الأول”. وتن�ص الفقرة 8 )ج( كذلك على اأّن م�ش�لح 

الطفل الف�شلى ت�شمل اأي�ش� حقه يف احلم�ية ويف اأن تت�ح لـه فر�شة للنمو املتن��شق. ومع ذلك، فهذه 

لي�شت �شوى اأمثلة وينبغي اأّل تُفهم على اأنه� حتد من نط�ق ذلك املبداأ. وتوؤّكد الفقرة 8 )ج( ف�شال 

عن ذلك على اأنه رغم �رشورة �شون حقوق اجلن�ة املتهمني واملدانني، ينبغي اإيالء م�ش�لح الطفل 

العتب�ر الأول.

اأدرج  ومبداأ خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى معتمد يف الت�رشيع�ت املحلية للعديد من الدول، وقد 

بع�شه� هذا املبداأ يف د�شتوره.

الولي�ت  ب�ختالف  الف�شلى  الطفل  م�ش�لح  خدمة  مفهوم  وتطبيق  وتف�شري  فهم  طريقة  وتختلف 

الق�ش�ئية حول الع�مل. وفيم� يلي ملحة عن كيفية تف�شري هذا املفهوم يف بلدان خمتلفة تُبنيِّ اأوجه 

الختالف بني الدول من حيث نط�ق تطبيق ذلك املبداأ وطرائق تطبيقه.

�العرت�ف �ملحلي مببد�أ خدمة م�صالح �ألف- 

  �لطفل �لف�صلى

اعرتفت  التف�شري. فقد  ذاتية  فكرة  الف�شلى”  الطفل  “خدمة م�ش�لح  فكرة  اأّن  الدول  بع�ص  ترى 

املحكمة العلي� يف اأ�شرتالي� بط�بع هذه الفكرة الذاتية التف�شري واإن �شلّمت بعدم دقته� )انظر املربع(. 

وجتعل جمهورية فنـزويال البوليف�رية خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى مبداأ ع�م� يف تف�شري الق�نون 

 وحتيل فنلندا اإىل عن�رشي م�ش�لح الطفل الف�شلى املحددين يف املب�دئ التوجيهية، 
)13(

وتطبيقه.

)14(
وهم� احلم�ية والنمو املتن��شق، دون تقدمي اأي تعريف اآخر للفكرة.

ح م�شمونهم� على الأقل. وهذا م� تفعله  د هذين العن�رشين اأو اأن تو�شِّ ل دول اأخرى اأن حتدِّ وتف�شّ

جنوب اأفريقي� يف ق�نون الطفل لع�م 2005 )انظر املرّبع(.

�لقانون �لدويل. �تفاقية حقوق �لطفل لعام 

1989، �ملادة 3، �لفقرة 1: 

“يف جميع الإجراءات املتعلقة ب�لأطف�ل، 
�شواء ق�مت به� موؤ�ش�ش�ت الرع�ية 

الجتم�عية الع�مة اأو اخل��شة اأو املح�كم 

اأو ال�شلط�ت الإدارية اأو الهيئ�ت الت�رشيعية، 

يوىل العتب�ر الأول مل�ش�لح الطفل 

الف�شلى”.

�أ�صرت�ليا، �ملحكمة �لعليا، �الأمني، �إد�رة 

�خلدمات �ل�صحية و�ملجتمعية، )والية 

 JWB and SMB نورذرن تريتوري( �صد

  175 CLR 218 ،)1992( )قـ�صيــــة ماريــون(

 :F.C. 92/010

“�شحيح اأّن عب�رة ‘م�ش�لح الطفل الف�شلى’ 
تنق�شه� الدقة، ولكنه� لي�شت اأقل دقة 

من عب�رة ‘رف�هية الطفل’ ومن مف�هيم 

اأخرى عديدة ل بّد للمح�كم من اأن تخو�ص 

غم�ره�.”

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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�حلكومــية،  �جلريـــدة   ،2005 لعام   38 رقم  �لقانون   ،2005 �لطفل،  قانون  �أفريقيا،  جنوب 

�ملجلد 492، 19 حزير�ن/يونيه 2006، �لباب 7، �لفقرة 1:

“يجب، حيثم� يق�شي اأي حكم من اأحك�م هذا الق�نون بتطبيق معي�ر خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى، 
اأن توؤخذ العوامل الت�لية يف العتب�ر، عند انطب�قه�—

)اأ( طبيعة العالقة ال�شخ�شية بني—  

   ‘1’  الطفل واأبويه اأو اأي منهم� حتديدا؛

   ‘2’ والطفل واأي �شخ�ص اآخر يوفر له الرع�ية اأو له �شلة بذلك يف تلك الظروف؛

)ب( موقف الأبوين، اأو اأي منهم� حتديدا؛ من—  

   ‘1’ الطفل؛

   ‘2’ ومم�ر�شة امل�شوؤولي�ت واحلقوق الأبوية جت�ه الطفل؛

  )ج( قدرة الأبوين، اأو اأي منه� حتديدا، اأو اأي موفر رع�ية اأو �شخ�ص اآخر، على الوف�ء 

ب�حتي�ج�ت الطفل، مب� فيه� احتي�ج�ته الع�طفية والفكرية؛

الأثر  ذلك  تغرّي يف ظروفه، مب� يف  اأي  الطفل  على  يرتكه  اأن  يحتمل  الذي    )د( الأثر 

املحتمل لأي انف�ش�ل للطفل عن—

   ‘1’ كال الأبوين اأو اأحدهم�؛ اأو

   ‘2’  اأي اأخ اأو اأخت اأو طفل اآخر، اأو اأي موفر رع�ية اأو �شخ�ص اآخر، ك�ن الطفل 

يعي�ص معه؛

ب�أي منهم� حتديدا من �شعوبة  اأو  ب�أبويه    )هـ( م� ينطوي عليه ات�ش�ل الطفل مب��رشة 

عملية وتكلفة، وم� اإذا ك�نـت هذه ال�شعوبة العملية اأو التكلفة �شتوؤّثر كثريا على حق الطفل 

يف الحتف�ظ بعالق�ت �شخ�شية وات�ش�ل مب��رش ب�أبويه، اأو ب�أي منهم� حتديدا، على اأ�ش��ص 

منتظم؛ 

)و( ح�جة الطفل اإىل—  

   ‘1’ البق�ء يف رع�ية اأبيه اأو اأمه واأ�رشته واأ�رشته املمتدة؛

   ‘2’ واحلف�ظ على �شلته ب�أ�رشته اأو اأ�رشته املمتدة اأو ثق�فته اأو تق�ليده؛

)ز( �شف�ت الطفل—  

   ‘1’ �شّنه ودرجة ن�شجه ومرحلة منوه؛

   ‘2’ ونوع جن�شه؛

   ‘3’ وخلفيته؛

   ‘4’ واأي �شف�ت اأخرى ذات �شلة يتميز به� الطفل؛

)ح( اأمن الطفل بدني� وع�طفي� ومنوه الفكري والع�طفي والجتم�عي والثق�يف؛  

)ط( اأي اإع�قة قد يكون الطفل م�ش�ب� به�؛ 	
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)ي( اأي مر�ص مزمن قد يكون الطفل مع�ني� منه؛  

  )ك( ح�جة الطفل اإىل اأن ين�ش�أ يف بيئة اأ�رشية م�شتقرة، واإذا مل يكن ذلك ممكن� ففي بيئة 

ت�شبه اإىل اأق�شى حد ممكن البيئة الأ�رشية احل�نية؛

)ل( �رشورة حم�ية الطفل من اأي اأذى بدين اأو نف�ش�ين قد ينجم عن—  

   ‘1’  اإخ�ش�ع الطفل ل�شوء املع�ملة اأو الإيذاء اأو الإهم�ل اأو ال�شتغالل اأو الإه�نة 

اأو تعري�شه للعنف اأو ال�شتغالل اأو غري ذلك من ال�شلوكي�ت ال�ش�رة؛

   ‘2’  تعري�ص الطفل لإ�ش�ءة املع�ملة اأو العتداء اأو الإه�نة اأو الق�شوة اأو العنف اأو 

ال�شلوك ال�ش�ر جت�ه �شخ�ص اآخر؛

)م( اأي عنف اأ�رشي ي�شمل الطفل اأو اأي فرد من اأفراد اأ�رشته؛  

الإجراءات  من  املزيد  اتخ�ذ  مينع  اأن  �ش�أنه  من  الذي  القرار  اأو  الإجراء  هو    )ن( م� 

الق�نونية اأو الإدارية جت�ه الطفل اأو يحد منه�.”

الطفل  م�ش�لح  خدمة  تكون  اأن  هو  الأول  ف�ل�ش�غل  املعنية،  الدولة  تخت�ره  الذي  النهج  ك�ن  واأي� 

الف�شلى، �شواء اعتبت ذاتية التف�شري اأو ك�نت معّرفة يف الق�نون، ق�بلة للتطبيق اأم�م املح�كم املحلية 

واأن يوليه� الق�ش�ة اعتب�را رئي�شي� عند اتخ�ذهم قرارا يوؤثر ب�شكل مب��رش اأو غري مب��رش على طفل 

من الأطف�ل، وخ�شو�ش� الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�.

�لتنفيذ �ملحلي ملبد�أ خدمة م�صالح �لطفل �لف�صلى باء- 

اإّن مبداأ خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى لي�ص مق�شورا على العدالة اجلن�ئية؛ بل كثريا م� يُطلق ب�شكل 

ع�م بحيث ي�شمل حي�ة الطفل بكل جوانبه�. وكثريا م� تُعتب الأمور املدنية، مب� فيه� ق�نون الأ�رشة، 

املج�ل الرئي�شي لتطبيق هذا املبداأ. وعلى الرغم من اأهمية تطبيق هذا املبداأ على تلك الأمور، فمن 

ال�رشوري اأن يوليه الق�ش�ة املحليون، وكذلك غريهم من امل�شوؤولني يف جم�ل العدالة اجلن�ئية وكل 

�شخ�ص ي�شغل من�شب� من من��شب اتخ�ذ القرار، اعتب�را رئي�شي� عند البت يف م�ش�ئل تت�شل مب�ش�ركة 

اأطف�ل �شح�ي� و�شهود يف الإجراءات اجلن�ئية.

وينبغي على وجه اخل�شو�ص اأن يوىل العتب�ر مل�ش�لح الطفل الف�شلى واأن توازن مع امل�ش�لح الأخرى 

املن�ف�شة له�، كحقوق املتهم، وفق� مل� تن�ص عليه الفقرة 8 )ج( من املب�دئ التوجيهية. وهذا التوازن 

ذاته بني امل�ش�لح املتن�ف�شة، الذي ينبغي اأن توىل فيه م�ش�لح الطفل الف�شلى اعتب�را رئي�شي�، حمقق 

 ويف جمهورية فنـزويال البوليف�رية مث�ل جيد على ت�رشيع 
)16(،)15(

يف الت�رشيع�ت املحلية لدى عدة دول.

حملي يويل م�ش�لح الطفل الف�شلى يف الأمور اجلن�ئية اعتب�را رئي�شي� )انظر املرّبع(.

امل�ش�لح  من  غريه�  على  يتقدم  رئي�شي�  اعتب�را  ب�إيالئه�  الف�شلى  الطفل  م�ش�لح  اأولوية  وتدعيم 

املن�ف�شة هو التزام مبقت�شى اتف�قية حقوق الطفل.

جمهورية فنـزويال �لبوليفارية، قانون 

حماية �لطفل و�ملر�هق لعام 1998، �جلريدة 

�لر�صمية، �لعدد 5-266، �ملادة 8، �لفقرة 2:

“بغية خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى، اإذا 
تن�زعت حقوق الطفل اأو املراهق وم�ش�حله 

مع حقوق وم�ش�لح اأخرى ت�ش�ويه� يف 

امل�رشوعية، ك�نت الغلبة لالأوىل.”

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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وحم�ية م�ش�لح الطفل الف�شلى ل تعنى فح�شب حم�ية الطفل من الإيذاء الث�نوي )انظر املرّبع( 

وامل�شقة اأثن�ء م�ش�ركته يف اإجراءات العدالة ب�شفته �شحية اأو �ش�هدا، بل تعني اأي�ش� تعزيز قدرة 

الطفل على امل�ش�همة يف تلك الإجراءات. وب�لت�يل، ف�إّن اإيالء م�ش�لح الطفل الف�شلى اعتب�را رئي�شي� 

اأمر يتفق وحم�ية م�شلحة العدالة ويت�شق مع اتف�قية حقوق الطفل.

ومبعزل عن الت�رشيع، ميكن اأن توفر الجته�دات الق�ش�ئية توجيه� ب�ش�أن حتقيق التوازن بني م�ش�لح 

الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود وامل�ش�لح الأخرى، وخ�شو�ش� حقوق املتهمني. وقد ا�شطلعت املحكمة 

ولية  ق�شية  القبيل يف  هذا  من  موازنة  بعملية  خ��ص،  بوجه  الأمريكية،  املتحدة  للولي�ت  العلي� 

مرييالند �شد ‘كريغ’ (Maryland v. Craig) )انظر املرّبع(

Maryland v. Craig (89- لواليات �ملتحدة، �ملحكمة �لعـــليا، واليــــة مربيــــالند �صد كريغ�

 :478), 497 U.S. 836 (1990)

‘حم�ية �شح�ي� اجلرائم اجلن�شية الق�رّش من املزيد  اأي ولية يف  ب�أّن م�شلحة  �شلّمن� ب�لطبع  “لقد 
 Globe العلي�-  املحكمة  �شد  غلوب  جريدة  احلجة’.  ‘قوية  م�شلحة  هي  والإحراج’  ال�شدم�ت  من 

  New York �؛ انظر اأي�ش� الق�ش�يNewspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596, 607 (1982)

FCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 749-؛ وv. Ferber, 458 U.S. 747, 756-757 (1982) 

 Prince v. Massachusetts,؛ وGinsberg v. New York, 390 U.S. 629, 640 (1968)(1978) 750؛ و

U.S. 158, 168 (1944) 321. ‘لقد ا�شتندن� اإىل الت�رشيع�ت التي ت�شتهدف حم�ية �شحة ال�شب�ب بدني� 

وع�طفي� حتى يف احل�لت التي عملت فيه� القوانني يف املج�ل احل�ش��ص املتعلق ب�حلقوق املحمية 

د�شتوري�.’ ق�شية Ferber، اأعاله، ال�شفحة 757. ويف ق�شية جريدة غلوب، على �شبيل املث�ل، راأين� اأّن 
م�شلحة اأي ولية يف حمــ�ية ال�شحة البدنية والنف�ش�نية لل�شحية الق��رش هي من الأهمية مب� يكفي 

لتبير حرم�ن ال�شح�فة واجلمهور من حقهم� الد�شتوري يف ح�شور املح�كم�ت، عندم� تقرر املحكمة 

 ،457 U.S.يف ق�شية معّينة اأّن اإغـــالق جل�شــ�ت املح�كمة اأمر �رشوري حلم�ية �شــ�لح الق��رش. انظر

 Osborne v. Ohio, 495 U.S. (1990) ال�شفحتني 608 و609. وهذا الف�شل، ا�شتــندن� يف الق�شية

اإىل ق�نون للولية يحّرم اقتن�ء وم�ش�هدة املواد التي يظهر فيه� اأطف�ل يف لقط�ت اإب�حية، موؤّكدين اأنه 

“من الوا�شح دومن� ح�جة لل�رشح اأّن م�شلحة اأي ولية يف ‘حم�ية ال�شحة البدنية والنف�ش�نية للق��رش’ 
م�شلحة ‘قوية احلجة.’ ” )اقتب��ش� من ق�شية Ferber املذكورة اأعاله، ال�شفحتني 756 و757(.

ونخل�ص اليوم كذلك اإىل اأّن م�شلحة اأي دولة يف حم�ية ال�شحة البدنية والنف�ش�نية ل�شح�ي� العتداء 

على اأطف�ل قد تكون من الأهمية مب� يكفي لتكون، يف بع�ص احل�لت على الأقل، اأكرث اأهمية من حق 

املّدعى عليه يف مواجهة مّتِهميه يف املحكمة. وم� قي�م غ�لبية كبرية من الدول ب�شن قوانني حلم�ية 

الأطف�ل ال�شهود من �شدمة الإدلء ب�شه�داتهم يف ق�ش�ي� العتداء على اأطف�ل �شوى دليل ي�شهد على 

الإمي�ن الكبري ب�أهمية هذه ال�شي��شة العمومية.

ونخل�ص اإجم�ل اإىل اأنه حيثم� تدعو ال�رشورة اإىل حم�ية اأي طفل �ش�هد من ال�شدمة التي يت�شبب 

فيه� الإدلء ب�ل�شه�دة يف ح�شور املتهم ب�شخ�شه، وذلك على الأقل عندم� يكون من �ش�أن �شدمة كهذه 

اأن تُ�شعف قدرة الطفل على التوا�شل، ل يحّرم “�رشط	املواجهة” ا�شتخدام اإجراء يكفل، رغم غي�ب 

املواجهة الفعلية، موثوقية الأدلة ب�إخ�ش�عه� لختب�ر ق��ص من اخل�شم ويح�فظ ب�لت�يل على جوهر 

املواجهة الفعلية. ومب� اأنه ل يوجد خالف على اأن الأطف�ل ال�شهود يف هذه الق�شية اأدلوا ب�شه�داتهم 

حتت الق�شم، وخ�شعوا لال�شتجواب الك�مل، ومتّكن الق��شي واملحلّفون واملتهم من م�ش�هدتهم وهم 

“�الإيذ�ء �لثانوي هو �الإيذ�ء �لذي يحدث 
ال كنتيجة مبا�رشة للفعل �الإجر�مي بل 

من خالل رد فعل �ملوؤ�ص�صات و�الأفر�د جتاه 

�ل�صحية” 

)الأمم املتحدة، مكتب مراقبة املخدرات 

ومنع اجلرمية، الدليل اخل��ص بتوفري 

العدالة لل�شح�ي� ب�ش�أن ا�شتخدام وتطبيق 

اإعالن الأمم املتحدة اخل��ص مبب�دئ العدل 

الأ�ش��شية املتعلقة ب�شح�ي� الإجرام والتع�ّشف 

يف ا�شتعم�ل ال�شلطة )نيويورك، 1999(، 

ال�شفحة 9 من الن�ص الإنكليزي(.
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يدلون ب�ل�شه�دة، ف�إنن� نخل�ص، وقد تقرر وجود ال�رشورة على النحو الواجب، اإىل اأّن القبول مبثل هذه 

ال�شهادة	يتفق	و�رشط	املواجهة.”

ولدى النظر يف خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى، ينبغي اأي�ش� اإيالء اهتم�م خ��ص ملوازنة احلق يف 

احلم�ية ب�حلق يف الإعراب عن الآراء واحلق يف امل�ش�ركة. اإّن لالأطف�ل احلق يف احلم�ية من امل�شقة 

والإيذاء الث�نوي الذي ينجم عن م�ش�ركتهم يف اإجراءات العدالة. ومع ذلك، فلهم احلق اأي�ش� يف 

التعبري عن اآرائهم ويف اأن يُ�شتمع اإليهم يف اإجراءات العدالة ومن ثَّم يف امل�ش�ركة يف هذه الإجراءات 

اأجل  اإجراء تقييم مت�أن حل�لة الطفل من  امل�دة 12(. وتتطلّب كل ق�شية  )اتف�قية حقوق الطفل، 

�رشورة  توؤدي  الق�ش�ي�،  بع�ص  ويف  الف�شلى.  الطفل  م�ش�لح  يخدم  الذي  التدخل  م�هية  تقرير 

احلم�ية اإىل اتخ�ذ قرار بعدم اإ�رشاك الطفل يف الإجراءات الق�ش�ئية. وهذه ال�شتثن�ءات من�شو�ص 

عليه� يف الت�رشيع�ت املحلية لبع�ص الدول، على غرار م� يلي:

  )اأ( قد ي�أذن الق�نون للق�ش�ة اأن ي�أمروا بح�شم م�ش�ألة معّينة على نحو م�شتقل ويف غي�ب 

)19(،)18(،)17(
الطفل عندم� تقت�شي م�ش�حله الف�شلى ذلك )انظر املرّبع(.

جنوب �أفريقيا، قانون �لطفل، 2005، �لقانون رقم 38 لعام 2005، �جلريدة �حلكومية، �ملجلد 

492، 19 حزير�ن/يونيه 2006، �لباب 61، م�صاركة �الأطفال:

“)3( اإّن املحكمة—

اأي  اأو  ت�أمر بح�شم امل�ش�ألة  اأن  اأثن�ءه�،  اأي وقت  اأو يف     )اأ( يجوز له�، يف بداية الإجراءات 

اأمر من اأموره� على نحو م�شتقل ويف غي�ب الطفل، اإذا ك�نت م�ش�لح الطفل الف�شلى تقت�شي 

ذلك؛ و

  )ب( يجب عليه� اأن ت�شّجل اأ�شب�ب اأي اأمر ت�شدره مبقت�شى الفقرة )اأ(.”

  )ب( يجوز اإعف�ء الأطف�ل ال�شح�ي� اأو ال�شهود من الإدلء ب�شه�دتهم عندم� يرى الق�ش�ة 

)20(
اأّن قي�مهم بذلك قد يوؤدي اإىل الإ�رشار بنموهم الذهني والع�طفي؛

  )ج( من اجل�ئز، يف بع�ص احل�لت، اأن توؤدي حم�ية امل�ش�لح الف�شلى للطفل ال�شحية، 

يف نه�ية املط�ف، اإىل التخلي عن الدعوى املرفوعة على املعتدي على الطفل، وفق� مل� هو 

مت�ح يف اململكة املتحدة لبيط�ني� العظمى واإيرلندا ال�شم�لية )انظر املرّبع(.

�ململكة �ملتحدة، �لنيابة �لعامة للتاج �لربيطاين، توفري �لعالج لالأطفال �ل�صهود قبل �ملحاكمة 

�جلنائية: �إر�صاد�ت تخ�ص �ملمار�صة، �لبابان 4-4 و5-4: 

“4-4 �ش�لح الطفل الف�شلى هي العتب�ر الأول يف القرارات املتعلقة بتوفري العالج قبل املح�كمة 
اجلن�ئية. ويف تقرير م� الذي يحمي امل�ش�لح الف�شلى للطفل، ينبغي اإيالء العتب�ر الواجب للت�أّكد من 

رغب�ت الطفل وم�ش�عره بطريقة تن��شب �شنه وفهمه. وينبغي، عند التع�مل مع الطفل اإم� لأغرا�ص 

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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التقييم واإم� لأغرا�ص العالج، مراع�ة جن�شه وعرقه وثق�فته ودينه ولغته واإع�قته )اإذا ك�ن يع�ين اأي 

نوع من اأنواع الإع�قة(.

4-5 اإذا ُوجـــدت حـــ�جة وا�شحـــة اإىل توفيــــر العــــالج وك�ن من املحــــتمل اأن يوؤثــــر العـــالج �شلب� 

يف الإجراءات اجلن�ئيــــــة، قــد يكـــــون من ال�رشوري التخلي عن تلك الإجــــراءات حــــف�ظ� على رف�ه 

الطفل. ولكي يت�شنى اإيالء مثل هذا العتب�ر، ل بد من تزويد املدعي العــــ�م ب�ملعلـــــوم�ت املتــــعلقة 

ب�لعالج.”

ق�ئمة التنفيذ املرجعية 1: خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى

بغية تنفيذ املب�دئ التوجيهية، ينبغي دائم� اإيالء العتب�ر الأول خلدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى:

   )اأ( عندم� يبت الق�ش�ة يف م�ش�ئل متعلقة مب�ش�ركة اأطف�ل �شح�ي� و�شهود يف الإجراءات 

اجلن�ئية، وخ�شو�ش� عند مع�جلتهم م�ش�لح من�ف�شة كحقوق ج�نب الدف�ع؛

   )ب( عندم� يع�لج موظفو اإنف�ذ الق�نون ق�ش�ي� ت�شمل اأطف�ل �شح�ي� اأو �شهودا. فينبغي 

ملوظف اإنف�ذ الق�نون، على �شبيل املث�ل، عندم� يجري مق�بلة مع طفل، اأن يح�ول معرفة 

َمن ِمن موظفي اإنف�ذ الق�نون يرت�ح اإليه الطفل على الأكرث واأن يكلّف هذا املوظف مبهمة 

مت�بعة الطفل طوال �شري الإجراءات؛

   )ج( عندم� يكفل امل�رشِّعون اأو مقررو ال�شي��ش�ت اأن يكون مبداأ “خدمة م�ش�لح الطفل 

ق�بال للتطــبيق اأم�م املحــ�كم املحـــلية، اإم� ب�لتطبيــــق املب��شــر للقواعد الدولية  الف�شلى” 

يجري  وعندم�  حمــــددة؛  ت�رشيعية  اأحك�م  بتطـــبيق  واإم�  الطفل،  حقـــوق  اتف�قية  مثل 

رو ال�شي��ش�ت تقييم� مل�ش�ئل تت�شل مب�شـــ�ركة اأطفــــ�ل �شح�ي� اأو �شهود يف  امل�رشِّعون اأو مقرِّ

الإجراءات اجلن�ئية؛

   )د( عندم� يتن�ول املدعون الع�ّمون ق�ش�ي� ت�شمل اأطف�ل �شح�ي� اأو �شهودا، مب� يف ذلك 

مت�بعة الق�شية بدون م�ش�ركة الطفل عندم� يخدم ذلك م�ش�لح الطفل الف�شلى؛

   )هـ( عندم� يقرر الأخ�ش�ئيون الجتم�عيون اأو اأخ�ش�ئيو ال�شحة اأو موظفو املنظم�ت 

غري احلكومية اأو غريهم من اأفراد املجتمع�ت املحلية كيفية الإبالغ عن ق�شية من الق�ش�ي� 

اأو مت�بعته�.
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ثانيا- �حلق يف �ملعاملة بكر�مة و�صفقة

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

املع�ملة  يف  احلق  اخل�م�ص،  والف�شل   ،8 الفقرة  املب�دئ،  الث�لث،  الف�شل  عليه�،  وال�شهود 

بكرامة و�شفقة، الفقرات 10 اإىل 14

8- عماًل مب� تن�ص عليه ال�شكوك الدولية، وخ�شو�ش� اتف�قية حقوق الطفل، على النحو املتجلّي 

يف اأعم�ل جلنة حقوق الطفل، وبغية �شم�ن العدالة لالأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، يجب 

على املهنيني وغريهم من امل�شوؤولني عن رف�ه اأولئك الأطف�ل اأن يراعوا املب�دئ اجل�معة الت�لية:

   )اأ( الكرامة. كل طفل هو ك�ئن فريد وثمني، ومن ثم ينبغي احرتام وحم�ية كرامته واحتي�ج�ته 

اخل��شة وم�ش�حله وُحرمته؛

10- ينبغي اأن يع�مل الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود بعن�ية وح�ّص مرهف طوال �شري اإجراءات العدالة، 

مع مراع�ة و�شعهم ال�شخ�شي واحتي�ج�تهم الع�جلة و�شّنهم وجن�شهم وعوقهم وم�شتوى ن�شجهم، ومع 

الحرتام الك�مل ل�شالمتهم البدنية والذهنية واملعنوية.

11- وينبغي اأن يع�مل كل طفل ب�شفته فردا لـه احتي�ج�ته ورغب�ته وم�ش�عره الفردية.

مع  الالزم،  الأدنى  احلد  اخل��شة حم�شورا يف  الطفل  حي�ة  التدخل يف  يكـــــون  اأن  12- وينبغي 

التقّيد يف الوقت ذاته ب�ملع�يري الرفيعة جلمع الأدلة بغية �شم�ن متّخ�ص اإجراءات العدالة عن نت�ئج 

ع�دلة ومن�شفة.

مع  املقـــــ�بالت  اإجــــراء  يتوىّل  اأن  ينبغــــي  امل�شـــقة،  من  مزيدا  الطفــــل  13- وبغية جتّنب حتميل 

الطفل والتحري�ت معه وغري ذلك من اأ�شـــك�ل التحقيــــق مهنيــــون مدّربــــون يتـــ�رّشفون بح�ّص مرهف 

واحرتام ومتّكن.



التوجيهية على نحو مراع لحتي�ج�ت  املب�دئ  املبّينة يف هذه  التف�عالت  اإجراء كل  14- وينبغي 

الطفل، داخل بيئة مالئمة تلبي احتي�ج�ت الطفل اخل��شة، تبع� لقدراته و�شّنه ون�شجه الفكري وتطور 

اإمك�ن�ته. وينبغي اأن تكون اأي�ش�ً بلغة ي�شتعمله� الطفل ويفهمه�.

الف�شل  معّب عنه يف  املبداأ  وهذا  التوجيهية.  املب�دئ  من  �ش�مل  اآخر  مبداأ  الطفل هي  كرامة  اإّن 

اخل�م�ص من املب�دئ التوجيهية مقرتن� ب�لعن�رش ال�رشوري املكّمل، وهو ال�شفقة.

ال�شح�ي� وال�شهود،  الأ�ش��ص ملع�ملة جميع  يُع�مل بكرامة و�شفقة حجر  اأن  ويُر�شي حق الطفل يف 

وخ�شو�ش� الأطف�ل منهم، بح�ص مرهف. ويعني هذا �شمن� اإعط�ء الطفل دورا مفيدا طوال �شري 

اإجراءات العدالة، مب� يتفق وتطّور مداركه )انظر املربع(. وقد ي�ش�هم ذلك بدوره يف ا�شتعداد الطفل 

للم�ش�عدة يف التحقيق ويف اإجراءات العدالة ويحد يف الوقت نف�شه من خطر اإ�ش�بته ب�إيذاء ث�نوي.

وقد اأدجمت ولي�ت ق�ش�ئية عديدة هذا احلق يف ت�رشيع�ته� وجعلته التزام� ع�م�. ولئن ك�ن احلق يف 

املع�ملة بكرامة و�شفقة متن�ول مبزيد من التف�شيل يف مواد اأخرى من املب�دئ التوجيهية )انظر على 

وجه اخل�شو�ص الف�شول ال�ش�د�ص وال�ش�بع والث�من من هذا الدليل التي تتن�ول على التوايل احلق 

يف احل�شول على م�ش�عدة فع�لة، واحلق يف احلرمة ال�شخ�شية، واحلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء 

اإجراءات العدالة(، فهو يحت�ج اإىل تدابري عملية خمتلفة تكفل تنفيذه من قبل ال�شلط�ت الق�ش�ئية 

وغريه� من املوؤ�ش�ش�ت املعنية، كموؤ�ش�ش�ت اخلدم�ت الجتم�عية.

�ألف- �العرت�ف �ملحلي باحلق يف �ملعاملة بكر�مة و�صفقة

اإّن اإحدى طرائق تطبيق حق الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه� يف اأن يع�ملوا بكرامة و�شفقة 

هي ت�شمني هذا احلق يف الت�رشيع�ت املحلية. وتختلف مم�ر�ش�ت الدول من حيث طرائق القي�م 

بذلك وم� يرتتب عليه من اآث�ر. وغ�لب� م� تكون حم�ية كرامة الطفل مكفولة مبوجب الق�نون، ولكنه� 

قد تكون اأحي�ن� مكفولة مبقت�شى الد�شتور ذاته؛ ومع ذلك، واإن يكن لهذا الأمر �شلة مهمة بنظ�م 

الدولة املحلي ب�أكمله، ف�إنه ل يع�لج حتديدا ح�لة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود وينبغي ب�لت�يل تكميله 

اأكرث حتديدا. وتعرتف دول عديدة بهذا احلق لل�شح�ي� ب�رشف النظر  اأخرى  ب�أحك�م  يف الق�نون 

عن �شنهم. ولهذا العرتاف قيدان اثن�ن: اأول، اإنه بعدم تفرقته بني الكب�ر وال�شغ�ر ل يوؤّكد على 

احتي�ج�ت الأطف�ل اخل��شة وتطّور مداركهم؛ وث�ني�، ل يزال الق�نون �ش�مت� فيم� يتعلق ب�ل�شهود. 

وتتيح لوائح تنظيمية حملية اأخرى نف�ص احلق جلميع من ي�ش�دف تدخلهم يف اإجراءات جن�ئية اأو 

تعريف كرامة  يتمثل يف  اآخر  نهج  الأول. وثمة  لي�ص  الث�ين ولكن  الق�شور  مدنية، فت�شحح بذلك 

هو  احلكم  هذا  مثل  اأّن  ورغم  العدالة؛  ب�إجراءات  تعلقه�  عن  النظر  ب�رشف  الق�نون،  الطفل يف 

خطوة م�شتح�شنة، فم� زالت تنق�شه الدقة املطلوبة لكف�لة اإيالء موظفي اإنف�ذ الق�نون وال�شلط�ت 

اإن مفهوم تطّور املدارك مفهوم اأ�ش��شي 

للتوازن بني العرتاف ب�لأطف�ل كعن��رش 

ف�علة يف حي�تهم اخل��شة، لهم احلق يف 

اأن ي�شتمع اإليهم واأن يُحرتموا ومُينحوا 

ال�شتقالل يف مم�ر�شة احلقوق، ولهم احلق 

يف الوقت نف�شه اأي�ش� يف احلم�ية تبع� لقلة 

ن�شجهم ن�شبي� ولني عودهم. وهو يوفر 

الإط�ر الالزم لكف�لة الحرتام املن��شب 

لف�علية الأطف�ل دون تعري�شهم قبل الأوان 

لك�مل امل�شوؤولي�ت امل�ش�حبة ع�دة لبلوغ 

�شن الر�شد، وي�أخذ يف العتب�ر احتي�ج�ت 

الأطف�ل و�شنهم ونوعهم واإع�قتهم وم�شتوى 

ن�شجهم.

 (Gerison Lansdown, The Evolving
 Capacities of the Child, Innocenti

 Insight Series No. 11 (Florence,
 UNICEF Innocenti Research Centre,

2005), pp. 3-4.)

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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الق�ش�ئية وغريه� من املوؤ�ش�ش�ت املعنية العتب�ر الواجب ل�شعف املوقف الذي يكون فيه الأطف�ل 

�شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�. واحرتام كرامة الطفل وارد يف بع�ص الأحي�ن اأي�ش� فيم� يتعلق 

بح�لة  مب��رشة  �شلة  له  لي�شت  ت�شجيعه،  ينبغي  ك�ن  واإن  اأمر،  وهو  للق�نون،  املخ�لفني  ب�لأطف�ل 

الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه� وينبغي ب�لت�يل تكميله ب�أحك�م اأخرى.

وينبغي الرتويج لالعرتاف بكرامة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�عتب�ره الطريقة الوحيدة ليكون 

تنظيمية  لوائح  توفري  هو  النُُهج  واأف�شل  اليقني.  من  ك�ف  بقدر  م�شمون�  املبداأ  هذا  احرتام 

حمددة تع�لج ح�لة الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه� وتكفل حقهم يف اأن يع�ملوا بكرامة 

)21(
و�شفقة.

وتذهب الت�رشيع�ت املحلية يف بع�ص الدول اإىل اأبعد من جمرد العرتاف ب�حلق يف املع�ملة بكرامة 

ي�شتهدف  عندم�  خ��شة  اأهمية  التعـــريف  ولـــهذا  والكـــرامة.  الحرتام  يف  للحق  تعريف�  تورد  اإذ 

الأطف�ل، كم� يفعل ق�نون النظ�م الأ�ش��شي اخل��ص ب�لأطف�ل واملراهقني لع�م 1990 يف البازيل 

)انظر املربع(.

باء- �لتنفيذ �ملحلي للحق يف �ملعاملة بكر�مة و�صفقة

احلق يف املع�ملة بكرامة و�شفقة يعنى �شمن� وجوب مع�ملة الطفل ب�عتب�ره اإن�ش�ن� له حقوق ك�ملة 

ولي�ص جمرد متلق �شلبي للرع�ية واحلم�ية من الكب�ر )انظر الف�شل الث�لث ب�ش�أن احلق يف احلم�ية 

من التمييز(. وميكن حتقيق ذلك مبع�ملة الطفل وفق� لحتي�ج�ته الفردية وتطور مداركه. وينبغي 

اأن يع�مل الأطف�ل وفق �شنهم وم�شتوى ن�شجهم، اإذ اإن فهمهم للو�شع قد يختلف عن فهم الكب�ر 

يعني  ب�شفقة، م�  املع�ملة  اأي�ش� يف  اأن يكونوا دقيقني. ولالأطف�ل احلق  واإن يكن من املحتمل  له، 

�شمن� فهم م�ش�عرهم واحتي�ج�تهم ومعتقداتهم واأ�شلوبهم يف التوا�شل وجت�ربهم الفردية ومراع�ته�. 

وينبغي لأي �شخ�ص يتع�مل مع اأطف�ل من �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه� اأن يدرك اأّن الطفل قد 

ل يكون يف وقت معنّي يف و�شع ي�شتطيع معه اأن يفهم وي�رشد ب�لك�مل الأحداث التي وقعت اأو اأن 

يدرك الأثر الك�مل للجرمية املرتكبة. لذا، ينبغي تزويد الطفل ب�لدعم املن��شب يف هذا ال�شدد. وقد 

ي�ش�عد فهم تطور مدارك الطفل واأثر هذا التطور يف اإجراءات العدالة على توّقع اخلدم�ت التي 

يحت�ج اإليه� الأطف�ل يف ح�لتهم اخل��شة من اأجل احلف�ظ على النـزاهة اأو ك�شبه�.

ومزاولو مهنة العدالة، �شواء ك�نوا من موظفي اإنف�ذ الق�نون اأو مدعني ع�مني اأو ق�ش�ة، يحت�جون، 

مع  التع�مل  كيفية  على  التخ�ش�ش�ت  متعدد  خ��ش�  تدريب�  يتلقوا  اأن  الفني،  تدربهم  على  عالوة 

الأطف�ل ب�أ�شلوب وّدي. وثمة تدبري عملي اآخر ميكن اأن يعزز حق الطفل يف اأن يُع�مل بكرامة و�شفقة، 

وهو �شم�ن عدم متّكن �شوى موظفي اإنف�ذ الق�نون املدربني تدريب� خ��ش� من اإجراء مق�بالت مع 

الأطف�ل. وميكن تطبيق هذا ال�شم�ن يف كل مرحلة من مراحل الإجراءات.

الأطف�ل  اإزاء  التخ�ش�ش�ت  متعدد  نهج  اّتب�ع  اإىل  ب�حل�جة  بــــلدان  عدة  يف  العرتاف  اأّدى  وقد 

اإجراءات  اأثن�ء  امل�شــــقة  من  احلــــم�ية  يف  احلق  ب�ش�أن  الث�من  الف�شل  )انظر  وال�شهود  ال�شح�ي� 

العدالة( اإىل اإن�ش�ء م� يُدعى “الأفرقة املتعددة التخ�ش�ش�ت املعنية بح�لت العتداء على الأطف�ل” 

)انظر املرّبع(.

�لبــر�زيل، قــانون �لنظام �الأ�صا�صي 

�خلا�ص باالأطفال و�ملر�هقني لعام 

1990، �ملادتان 17 و18: 

“احلق يف الحرتام يتمثل يف عدم جواز 
انته�ك �شالمة الطفل واملراهق البدنية 

والعقلية واملعنوية، وت�شمل احلف�ظ على 

ال�شورة والهوية وال�شتقالل الذاتي 

والقيم والأفك�ر واملعتقدات وامل�ش�ح�ت 

ال�شخ�شية والأ�شي�ء. ... 

ومن واجب اجلميع احلر�ص على كرامة 

الطفل واملراهق وحم�يتهم� من اأي 

مع�ملة تت�شم ب�لالاإن�ش�نية اأو العنف اأو 

الإره�ب اأو الإغ�ظة اأو الإكراه.”

15الف�شل 2 احلق يف املع�ملة بكرامة و�شفقة



الأفرقة املتعددة التخ�ش�ش�ت املعنية بح�لت العتداء على الأطف�ل

   )اأ( التعريف. الفريق املتعدد التخ�ش�ش�ت املعني بح�لت العتداء على الأطف�ل )اخت�ش�را، 

الفريق املتعدد التخ�ش�ش�ت( هو وحدة مهنية قوامه� ممثلون م�شتمدون من اأجهزة اخلدم�ت 

الالزمة  امل�ش�عدة  تن�شيق  على  مع�  للعمل  الق�نون  واإنف�ذ  والق�نونية  والجتم�عية  ال�شحية 

ملع�جلة ح�لت العتداء على الأطف�ل.

   )ب( ال�شكل. ميكن اأن تتخذ الأفرقة املتعددة التخ�ش�ش�ت عدة اأ�شك�ل خمتلفة، ك�لأ�شك�ل 

الطفل  حم�ية  دوائر  اإحدى  من  اجتم�عي  مر�شد  بني  امل�شرتكة  التحقيق�ت  على  توؤكد  التي 

وموظف من موظفي اإنف�ذ الق�نون، والأ�شك�ل التي يعقد فيه� مر�شدون اجتم�عيون من دوائر 

حم�ية الطفل وموظفون معنيون ب�إنف�ذ الق�نون ومّدعون ع�ّمون وغريهم من املهنيني املعنيني 

اجتم�ع�ت دورية للبحث يف ح�لت العتداء على اأطف�ل اأو يف امل�ش�ئل ال�شي��ش�تية. وميكن اأن 

ي�شتمل النهج املتعدد التخ�ش�ش�ت اأي�ش� على اإن�ش�ء مركز ملن��رشة الطفل لتوفري مك�ن مركزي 

مالئم للطفل جترى فيه املق�بالت مع الأطف�ل �شح�ي� العتداء.

   )ج( الغر�ص. الغر�ص من الفريق املتعدد التخ�ش�ش�ت هو ر�شد �شالمة الطفل ورف�هه طوال 

�شري الق�شية واحلف�ظ بذلك على موثوقية ال�شه�دة التي يديل به�. اأم� اأهداف مثل هذا الفريق 

فهي ‘1’ احلد م� اأمكن من عدد املق�بالت التي جُترى مع الطفل والتقليل بذلك من خم�طر 

ر�شد �شالمة  توفري اخلدم�ت التي يحت�ج اإليه� الطفل؛ و‘3’  الإيح�ء يف عملية املق�بلة؛ و‘2’ 

الطفل ورف�هه.

تن�شيق   ’1‘ التخ�ش�ش�ت  املتعددة  الأفرقة  تقدمه�  التي  اخلدم�ت  ت�شمل     )د( الدور. 

خدم�ت الت�شخي�ص والتقييم الطبيني؛  اخلدم�ت وتقدمي امل�ش�عدة يف ح�لت العتداء؛ و‘2’ 

و‘3’ امل�شورات اله�تفية يف احل�لت الط�رئة؛ و‘4’ التقييم�ت الطبية فيم� يتعلق ب�لعتداء اأو 
الت�شخي�ش�ت والتقييم�ت اخل��شة ب�ل�شحة العقلية والنف�شية؛ و‘6’ ال�شه�دات  الإهم�ل؛ و‘5’ 

الطبية والنف�شية من اأهل اخلبة وغريه� من ال�شه�دات الفنية ذات ال�شلة؛ و‘7’ توفري التدريب 

للق�ش�ة واملتق��شني واملوظفني الق�ش�ئيني وغريهم.

   )هـ( اإن�ش�ء فريق من هذا القبيل. تتمثل اإحدى طرائق اإن�ش�ء فريق متعدد التخ�ش�ش�ت يف 

عقد موؤمتر �ش�بق لعملية التحقيق. والغر�ص من عقد مثل هذا املوؤمتر هو من�ق�شة املعلوم�ت 

املت�حة يف التقرير الأويل اأو وقت الإح�لة بغية تقرير م� اإذا ك�ن يلزم اإجراء حتقيق م�شرتك. 

واإذا تقرر لزوم اإجراء مثله، ي�شع امل�ش�ركون يف املوؤمتر خطة ل�شرتاتيجية التحقيق واملت�بعة 

معلوم�ت  على  للح�شول  اأي�ش�  للتحقيق  ال�ش�بق  املوؤمتر  ويُ�شتخدم  الع�مة.  الني�بة  دوائر  مع 

عن الطفل ال�شحية وت�ريخه ال�شخ�شي والظروف املحيطة به وتعميمه� على اأع�ش�ء الفريق. 

ويُ�شتخدم نظ�م املوؤمترات ال�ش�بقة للتحقيق هذا على وجه اخل�شو�ص يف الولي�ت املتحدة.

بع�ص  يلي  وفيم�  تختلف.  قد  امل�شرتكة  التحقيق�ت  طرائق  امل�شرتك.  التحقيق     )و( طرائق 

احللول املنّفذة يف دول خمتلفة:

		يف	بلجيكا،	ي�شتطيع	موظفو	اإنفاذ	القانون	ا�شرتاط	ح�شور	اأخ�شائيني	اجتماعيني	 ’1‘       

اأثن�ء املق�بلة. ودور هوؤلء الأخ�ش�ئيني هو جعل الطفل ي�شعر ب�لرتي�ح وم�ش�عدته 

على رواية ق�شته.

الوحدة، يف  لنم�ء الطفل. وتتلقى هذه  ال�رشطة وحدة  اأن�ش�أت        ‘2’  ويف موري�شيو�ص، 

من  مدخالت  املع�ملة،  لإ�ش�ءة  الطفل  تعّر�ص  احتم�ل  وتقييم  التحقيق  معر�ص 

ال�رشطة،	 و�شباط	 القانونيني	 وامل�شت�شارين	 النف�شانيني	 كالعلماء	 اآخرين،	 مهنيني	

ومن غري املهنيني، ك�لوالدين واجلريان والأقرب�ء.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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     ‘3’  ويف اململكة املتحدة )انكلرتا(، اأن�ش�أت �رشطة مدينة لندن اأفرقة حلم�ية الأطف�ل 

موؤلفة	من	�شباط	�رشطة	يتعاونون	مع	اأجهزة	اخلدمات	االجتماعية	على	التحقيق	

يف ح�لت العتداء على اأطف�ل. وهذه الأفرقة مت�حة 24 �ش�عة يف اليوم، �شبعة 

اأي�م يف الأ�شبوع، وتتلقى الق�ش�ي� بعدد من الطرائق، مب� يف ذلك مب��رشة من دوائر 

اخلدم�ت الجتم�عية وامل�شت�شفي�ت واملدار�ص وقوة دوري�ت ال�رشطة. وب�إمك�نه� 

“املعر�شني  �شجل  اإىل  احل��شوبية،  نظمه�  طريق  عن  مب��رشة،  الو�شول  اأي�ش� 

للخطر” الذي حتتفظ به اإدارة اخلدم�ت الجتم�عية.

     ‘4’  ويف الولي�ت املتحدة )ق�ش�ء �ش�فوك، م��ش�ت�شو�شت�ص(، يحتل برن�مج الني�بة الع�مة 

اخل��ص ب�ل�شح�ي� وال�شهود مركز ال�شدارة يف تن�شيق النهج املتعدد التخ�ش�ش�ت 

املتبع يف الق�ش�ء املذكور اإزاء ح�لت العتداء على اأطف�ل. ويقوم حملّل جن�ئي 

يف هذا البن�مج ب�إجراء املق�بلة بينم� يراقب اأع�ش�ء الفريق الآخرون من خالل 

زج�ج �شف�ف من ج�نب واحد.

     ‘5’  ويف الولي�ت املتحدة اأي�ش�، يوجد لدى العديد من قب�ئل ال�شك�ن الأ�شليني الأمريكيني 

اأفرقة متعددة التخ�ش�ش�ت كثريا م� تدعى اأفرقة حم�ية الطفل اأو الأفرقة املعنية 

بح�لت العتداء على الأطف�ل اأو اإهم�لهم امل�شتبه به�. وقد و�شع املركز الهندي 

الوطني ل�شوؤون العدالة دليال لإعداد البوتوكولت املتعلقة ب�لعتداءات اجلن�شية 

على الأطف�ل يبنّي ب��شتف��شة الدور وامل�شوؤولية املحددين لكل جه�ز يف التحقيق يف 

العتداءات اجلن�شية على الأطف�ل ومالحقة مرتكبيه� ق�ش�ئي�.

وقد يكون الفح�ص الطبي اأي�ش� جتربة �شديدة الوط�أة على الطفل، وخ�شو�ش� يف ح�لة العتداء 

اجلن�شي. لذا ينبغي عدم الأمر ب�إجراء مثل هذا الفح�ص اإل اإذا ك�ن �رشوري� اأ�شد ال�رشورة للتحقيق 

الفح�ص  لهذا  املالزم  التدخل  يكون  اأن  وينبغي  الف�شلى،  الطفل  وك�ن يخدم م�ش�لح  الق�شية  يف 

يف اأ�شيق احلدود. ويف هذه احل�لت، ينبغي اإجراء فح�ص واحد. ويف البتغ�ل مم�ر�شة جيدة يف 

به  امل�شت�شهد  الق�نون  املرّبع(. ويق�شي  )انظر  الطبية  الفحو�ش�ت  الطفل يف  �شم�ن مراع�ة ح�لة 

بعدم الأمر ب�إجراء هذا الفح�ص م� مل يكن ل غنى عنه اأو يف �ش�لح الطفل وب�أن يجريه اأخ�ش�ئي 

طبي موؤهل على النحو الواجب. وينبغي �شم�ن اإمك�نية احل�شول على الدعم النف�شي، مب� يف ذلك 

من  احلم�ية  احلق يف  ب�ش�أن  الث�من  الف�شل  )انظر  موؤازر  �شخ�ص  اأو  الطفل  والدي  اأحد  ح�شور 

امل�شقة	اأثناء	اإجراءات	العدالة،	الباب	األف(.	وت�شرتط	اأملانيا	موافقة	الطفل	على	هذا	الفح�ص،	اأو	

 وينبغي 
)22(

موافقة و�شّيه الق�نوين يف ح�ل اعتب�ره ع�جزا عن فهم حقه يف رف�ص هذا الفح�ص.

اأن ي�شمح الت�رشيع للطفل ب�ختي�ر جن�ص املوظفني الطبيني وبرف�ص اأي فحو�ص بعد اإعالمه بتبع�ت 

هذا الرف�ص. وينبغي رف�ص م�ش�ركة الوالدين حيثم� تقت�شي م�ش�لح الطفل الف�شلى ذلك وعندم� 

يقرر الطفل ذلك.

وثمة �ش�غل اآخر وهو �شم�ن تنفيذ كل الإجراءات املتعلقة ب�لأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، ك�ملق�بالت 

وفحو�ص التحليل اجلن�ئي، يف بيئة مالئمة للطفل. ومن الأهمية مبك�ن اأّل ي�شعر الطفل ب�أنه م�شوؤول 

اأ�ش�به.  عم�  م�شوؤول  اأنه  ي�شعر  جعله  اإىل  ي�ش�ر  واأّل  به�  املحيطة  الأحداث  عن  اأو  اجلرمية  عن 

والواقع اأن اخلــباء يجـــدون اأّن هذه النـزعة الطبـــيعية نحــــو لوم الذات هـــي رد فـــعل مـــعت�د من 

اأن  ال�شلطة  ال�ش�هد ب�شفتهم ممثلي  اأو  ال�شحية  يتعّرف عليهم الطفل   وينبغي ملن 
)23(

اأي �شحية.

يوؤّكدوا له اأّن ال�شلوك الإجرامي الذي ن�ل منه اأو من اأحب�ئه �شلوك منتهك للق�نون واأنه، اأي الطفل، 

لي�ص م�شوؤول ول ينبغي اأن ي�شعر ب�مل�شوؤولية عن ارتك�ب هذا ال�شلوك واأّن الق�نون ي�شتهدف مع�قبة 

مرتكبي اجلرائم. وينبغي اأن يعيد الأخ�ش�ئيون طم�أنة الأطف�ل بخ�شو�ص هذه امل�ش�ئل كلم� �شنحت 

�لربتغال، قانون حماية �الأطفال 

و�الأحد�ث �ملعر�صني للخطر، رقم 99/147 

)1999(، �ملادة 87:

1- ل يوؤمر ب�لفحو�ص الطبية التي 

ميكن اأن جترح حي�ء الطفل اأو احلدث 

م� مل يعتب اأنه� �رشورية اأ�شد ال�رشورة 

واأنه� يف �ش�لح الطفل، ويجب اأن جُترى 

هذه الفحو�ص بح�شور اأحد والدي 

الطفل على الأقل اأو �شخ�ص يحظى 

بثقته، م� مل يكن الطفل غري راغب يف 

ذلك اأو مل تكن م�شلحته تقت�شي ذلك.

2- يجب اأن جُترى الفحو�ص الطبية 

امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة ال�ش�بقة على 

يد موظفني طبيني يتمتعون ب�ملوؤهالت 

املن��شبة واأن يُكفل للطفل اأو احلدث 

احل�شول على الدعم النف�شي الالزم.
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لهم فر�شة القي�م بذلك. ول بد اأي�ش� من تدريب مزاويل مهنة العدالة واملوظفني الطبيني واإذك�ء 

وعيهم على النحو املن��شب، وخ�شو�ش� يف اأ�ش�ليب التوا�شل واإجراء املق�بالت.

واأخريا، ثمة اأو�ش�ع اجتم�عية و�شي��شية معّينة له� اأثر معنّي على الأطف�ل وينبغي ب�لت�يل اأن توؤخذ 

يف احل�شب�ن. ففي ح�لت النزاع امل�شلّح، على �شبيل املث�ل، كثريا م� يكون الأطف�ل اأول �شح�ي� العنف 

اإىل �شفوف  الأطف�ل عنوة  يُ�شم  اأن  النزاع�ت  العديد من  الإن�ش�ن. ويحدث يف  وانته�ك�ت حقوق 

 ويقت�شي الأثر ال�شتثن�ئي الذي يرتكه العنف املت�شل ب�لنزاع على كل ج�نب 
)24(

اجلم�ع�ت امل�شلّحة.

اأن تُبذل جهود خ��شة حلم�ية  وروحي�ً  واجتم�عي�ً  وفكري�ً  من جوانب منو الطفل بدني�ً وع�طفي�ً 

اإجراءات العدالة النتق�لية يف  اآلي�ت العدالة النتق�لية والتقليدية. وتوفر  الأطف�ل امل�ش�ركني يف 

�شرياليون مث�ل يثري الهتم�م على الآلي�ت املراعية للطفل. فعلى �شبيل املث�ل، ي�أخذ ق�نون جلنة 

النــــزاع  تركه  الــــــذي  الأثر  الواجب  النـــــحو  وعلى  العتـــــب�ر  لع�م 2000 يف  وامل�ش�حلة  احلقيقة 

امل�شلّح على الأطف�ل فيـــــق�شي، يف جملة اأمور، ب�إيــــالئهم اهتم�م� مكيف� ح�شب احتي�ج�تهم. واأعدت 

جلنة احلقيقة وامل�ش�حلة و�شبكة منتدي�ت الطفل واليوني�شيف وبعثــة الأمم املتحدة يف �شــــرياليون، 

وقد �ش�رك م� يزيد 
  )25(

يف ع�م 2004، �شيغــــة مالئمــــة لالأطف�ل من تقــــرير احلقيقة وامل�ش�حلة.

على 100 طفل يف �شي�غة تلك الوثيقة، م�شتخدمني م� جتّمع لديهم من ق�ش�ص للخروج بتقرير 

�شنعه اأطف�ل من اأجل الأطف�ل. واأدت هذه العملية الفريدة اإىل زي�دة م�ش�ركة الأطف�ل يف اإجراءات 

العدالة النتق�لية يف �شرياليون.

ق�ئمة التنفيذ املرجعية 2: احلق يف املع�ملة بكرامة و�شفقة

�شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة حق الطفل يف املع�ملة بكرامة و�شفقة، ينبغي اأن تنظر اجله�ت 

الف�علة الت�لية فيم� يلي:

  )اأ( الق�ش�ة:

    ‘1’  ترويج اتب�ع نهج مراع للطفل اإزاء الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�حرتام حقهم 

يف املع�ملة بكرامة و�شفقة وعن�ية زائدة؛

    ‘2’  عدم الأمر ب�إجراء فح�ص حتليلي جن�ئي لالأطف�ل ال�شح�ي� م� مل يكن ل غنى 

عن اإجرائه اأو م� مل يكن اإجراوؤه يف �ش�لح الطفل، واجتن�ب املزيد من الفحو�ص 

كلم� اأمكن ذلك؛

    ‘3’ �شم�ن اعتم�د تدابري حم�ئية تعزز يف الوقت نف�شه كرامة الأطف�ل ال�شهود؛

  )ب( موظفو اإنف�ذ الق�نون:

    ‘1’  ترويج اتب�ع نهج مراع للطفل اإزاء الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�حرتام حقهم 

يف املع�ملة بكرامة و�شفقة وعن�ية زائدة؛

�صري�ليون، قانون جلنة �حلقيقة و�مل�صاحلة 

لعام 2000، �ملادتان 6 )2( )ب( و7 )4(:

6 )2( دون امل�ش��ص بعمومية الفقرة )1(، 

تكون مهمة اللجنة— ...

   ب- العمل على ا�شتع�دة الكرامة 

الإن�ش�نية لل�شح�ي� والت�شجيع على 

امل�ش�حلة ب�إت�حة الفر�شة لل�شح�ي� 

لالإف�دة عن النته�ك�ت والتج�وزات 

التي ع�نوا منه� واإت�حة مثله� للجن�ة 

لالإف�دة عن جت�ربهم، وبتوفري من�خ 

يعزز التوا�شل البن�ء بني ال�شح�ي� 

واجلن�ة، مع اإيالء اهتم�م خ��ص 

ملو�شوع التج�وزات اجلن�شية وجت�رب 

الأطف�ل يف خ�شم النـزاع امل�شلّح؛ ...

7 )4( يجب اأن ت�أخذ اللجنة يف العتب�ر 

م�ش�لح ال�شح�ي� وال�شهود عند دعوتهم اإىل 

الإدلء ب�أقوالهم، مب� يف ذلك م� يكون لدى 

الذين قد ل يرغبون يف �رشد رواي�تهم على 

املالأ من �شواغل اأمنية وغري اأمنية، ويجوز 

للجنة اأي�ش� اأن تنّفذ اإجراءات خ��شة للوف�ء 

ب�حتي�ج�ت �شح�ي� معّينني ك�لأطف�ل اأو 

ك�لذين ع�نوا من جت�وزات جن�شية، وكذلك 

يف العمل مع اأطف�ل من مرتكبي التج�وزات 

اأو النته�ك�ت

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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    ‘2’  ترويج اتب�ع نهج متعدد التخ�ش�ش�ت اإزاء الق�ش�ي� املت�شلة ب�لأطف�ل ب�إن�ش�ء 

وحدات نوعية لإنف�ذ الق�نون مدّربة تدريب� خ��ش� لهذا الغر�ص و/اأو امل�ش�ركة 

يف اأفرقة متعددة التخ�ش�ش�ت معنية بح�لت العتداء على الأطف�ل؛

اإنف�ذ الق�نون املدربني خ�شي�ش� لهذا الغر�ص من كال      ‘3’  �شم�ن جعل موظفي 

اجلن�شني مت�حني لغر�ص اإجراء املق�بالت مع الأطف�ل ال�شح�ي�؛

   )ج( امل�رّشعون/مقررو ال�شي��ش�ت:

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  حــــ�لة  حتديدا  تــعــــ�لج  تنظيمية  لوائـــح      ‘1’  توفري 

اأثن�ء م�ش�ركتهم يف  وال�شهود عليه� وتكفل حقهم يف املع�ملة بكرامة و�شفقة 

اإجراءات العدالة؛

    ‘2’  جعل التدّرب اإلزامي� على كل املوظفني الذين يتع�ملون مع الأطف�ل يف اإط�ر 

الع�ّمون  واملدعون  الطبيون  واملوظفون  الدعم  )موظفو  العدالة  اإجراءات 

وغريهم( ل�شم�ن اتب�ع نهج مالئم للطفل؛

بح�لت  معنية  التخ�ش�ش�ت  متعددة  اأفرقة  وا�شتخدام  اإن�ش�ء  على      ‘3’  الت�شجيع 

�ش�بهه�  اأو م�  ُدور لالأطف�ل  اإن�ش�ء وا�شتخدام  العتداء على الأطف�ل، وعلى 

من مراكز؛

فيه�  يع�مل  التي  الت�ش�حلية  العدالة  اآلي�ت  برتويج  النطب�ق،  عند      ‘4’  القي�م، 

الأطف�ل ال�شح�ي� وكذلك اجلن�ة بكرامة واحرتام؛

   )د( املوظفون الطبيون وموظفو الدعم:

    ‘1’  ترويج اتب�ع نهج متعدد التخ�ش�ش�ت يف الق�ش�ي� املت�شلة ب�لأطف�ل ب�لن�شم�م 

اأفرقة  امل�ش�ركة يف  الغر�ص و/اأو  نوعية مدّربة خ�شي�ش� لذلك  اإىل وحدات 

متعددة التخ�ش�ش�ت معنية بح�لت العتداء على الأطف�ل؛

    ‘2’  �شم�ن اأن يُجري الفحو�ص الطبية موظفون مدربون خ�شي�ش� لهذا الغر�ص، 

الثق�فية  الطفل  خلفية  ب�حرتام  يت�شم  وب�أ�شلوب  للطفل  مراعية  بطريقة 

والدينية ومع الدعم النف�ش�ين الالزم؛

الرع�ية  ومقّدم  الطفــــل  من  املوافقة  عــــلى  قدم�،  امل�شــــي  قبل      ‘3’  احل�شـــول، 

املحلية  التوجيهية  املبــــ�دئ  عليه  تن�ص  م�  وفق  ال�رشورية  ال�شلط�ت  من  اأو 

اخل��شة ب�ملوافقة؛

    ‘4’ عدم اإرغ�م الطفل اإطالق� على اخل�شوع لفح�ص طبي؛

    ‘5’  �شم�ن احـــرتام احلـــرمة ال�شــــخ�شية يف كل الأوق�ت، ومـــراع�ة �شعــــور الطفل 

�شَحَب  اأو  به  �شيقه  الطــــفل  اأبدى  اإذا  الفـــح�ص  ووقف  وال�شعف،  ب�حلرج 

الإذن مبوا�شلته؛

يف  مب�  والفح�ص،  املق�بلة  لإجراء  اأ�ش��شية  قواعد  بو�شع  الطفل  مع      ‘6’  القي�م 

ذلك اإعط�ء الطفل اإذن� �رشيح� ليقول اإنه ل يعلم واإعط�وؤه الإذن بت�شحيح 

ال�شخ�ص الذي يُجري معه املق�بلة؛
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على  وت�شجيعه  يراه�،  وجعله  املعدات  تفعله  م�  ب�رشح  دائم�  الطفل      ‘7’  اإعداد 

توجيه اأ�شئلة ب�ش�أن الفح�ص؛

    ‘8’  �شوؤال الطفل، اإذا ك�ن كبرياً بقدر ك�ف واعتُب ذلك من��شب�، َمن يود اأن يكون 

ح��رشا معه يف الغرفة مل�ش�ندته اأثن�ء الفح�ص؛

   )هـ( املّدعون الع�ّمون:

    ‘1’  ترويج اتب�ع نهج مراع للطفل اإزاء الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�حرتام حقهم 

يف املع�ملة بكرامة و�شفقة وعن�ية زائدة؛

بح�لت  معنية  التخ�ش�ش�ت  متعددة  اأفرقة  وا�شتخدام  اإن�ش�ء  على      ‘2’  الت�شجيع 

�ش�بهه�  اأو م�  ُدور لالأطف�ل  اإن�ش�ء وا�شتخدام  العتداء على الأطف�ل، وعلى 

من مراكز؛

اإنف�ذ الق�نون املدربني خ�شي�ش� لهذا الغر�ص من كال      ‘3’  �شم�ن جعل موظفي 

اجلن�شني مت�حني لغر�ص اإجراء املق�بالت مع الأطف�ل ال�شح�ي�؛

    )و( الأخ�ش�ئيون الجتم�عيون، والق�دة الدينيون والثق�فيون، وموظفو املنظم�ت غري 

احلكومية، وغريهم من اأفراد املجتمع�ت املحلية:

    ‘1’  �رشح اأهمية مع�ملة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، وخ�شو�ش� َمن تعّر�ص منهم 

يف  مب�ش�ركتهم  يتعلق  فيم�  ذلك  يف  مب�  و�شفقة،  بكرامة  جن�شية،  جلرائم 

اإجراءات العدالة وفيم� يتعلق ب�لفحو�ص الطبية التي جترى لهم، عند اللزوم؛

    ‘2’  اإ�رشاك الأخ�ش�ئيني الجتم�عيني واملجتمعيني )الت�بعني للمنظم�ت الأهلية، 

يف  امل�ش�ركني  لالأطف�ل  التخ�ش�ش�ت  املتعدد  الدعم  يف  املث�ل(  �شبيل  على 

اإجراءات العدالة؛

اجلوانب  على  الأطف�ل  مع  يتع�ملون  الذين  املوظفني  جميع  تدريب      ‘3’  كف�لة 

النف�ش�نية مل�ش�ركة الأطف�ل ك�شهود و�شح�ي�.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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ثالثا- �حلق يف �حلماية من �لتمييز

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل الث�لث، املب�دئ، الفقرة 8 )ب(، والف�شل ال�ش�د�ص، احلق يف احلم�ية 

من التمييز، الفقرات 15 اإىل 18

8- عماًل مب� تن�ص عليه ال�شكوك الدولية، وخ�شو�ش� اتف�قية حقوق الطفل، على النحو املتجلّي 

يف اأعم�ل جلنة حقوق الطفل، وبغية �شم�ن العدالة لالأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، يجب 

على املهنيني وغريهم من امل�شوؤولني عن رف�ه اأولئك الأطف�ل اأن يراعوا املب�دئ اجل�معة الت�لية: ....

   )ب(  عدم التمييز. لكل طفل احلق يف اأن يُع�مل مع�ملة ع�دلة وعلى قدم امل�ش�واة ب�رشف 

النظر عم� للطفل اأو والديه اأو و�شّيه ال�رشعي من انتم�ء عرقي اأو اثني اأو لون اأو جن�ص اأو لغة 

اأو دين اأو راأي �شي��شي اأو غري �شي��شي اأو اأ�شل وطني اأو اثني اأو اجتم�عي اأو ممتلك�ت اأو عوق 

اأو مولد اأو غري ذلك من الو�شعي�ت؛ ... 

15- ينبغي اأن تُت�ح لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود �شبل الو�شول اإىل اإجراءات العدالة التي حتميهم 

من التمييز على اأ�ش��ص م� للطفل اأو والديه اأو و�شيه ال�رشعي من عرق اأو لون اأو جن�ص اأو لغة اأو دين 

اأو راأي �شي��شي اأو غري �شي��شي اأو اأ�شل وطني اأو اإثني اأو اجتم�عي اأو ممتلك�ت اأو عوق اأو مولد اأو 

غري ذلك من الو�شعي�ت.

وال�شهود  ال�شح�ي�  لالأطف�ل  املت�حة  الدعم  وخدم�ت  العدالة  اإجراءات  تكون  اأن  16- وينبغي 

واأ�رشهم مراعية ل�شن الطفل ورغب�ته ومدى فهمه وجن�شه وميولـه اجلن�شية وخلفيته الإثنية والثق�فية 

والدينية واللغوية والجتم�عية وو�شعيته الط�ئفية وظروفه الجتم�عية-القت�ش�دية و�شفته كمه�جر 

تدريب  وينبغي  وقدراته.  واإمك�ن�ته  فيه� �شحته  الطفل اخل��شة، مب�  وكذلك لحتي�ج�ت  اأو لجئ 

املهنيني وتثقيفهم ب�ش�أن هذه الختالف�ت.



17- ويف ح�لت معينة، �شيلزم ا�شتحداث خدم�ت وتدابري حم�ية خ��شة لكي يوؤخذ يف احل�شب�ن 

جن�ص الطفل والطبيعة املختلفة جلرائم معينة ت�شتهدف الأطف�ل، ك�لعتداء اجلن�شي عليهم.

18- ول ينبغـــي اأن ي�شـــّكل ال�شــــن ح�جــــزا اأمــــ�م حــــق الطــــفل يف امل�شـــ�ركة الك�مــــلة يف اإجـــــراءات 

العدالة. وينبغي مع�مـــــلة كل طفل ك�شــــ�هد ق�در، رهن� بفحــــ�ص تلــــك القدرة، ويــــنبغي األ يفـــــرت�ص 

ن�شجه  اأو  ك�ن عمره  �شّنه فح�شب، ط�مل�  ب�شبب  ب�لثقة  اأو غري جديـــرة  ب�طلــــة  �شـــه�دته  اأن  م�شبق� 

ميكن�نه من الإدلء ب�شه�دة مفهومة وذات م�شداقية بوا�شطة اأدوات ات�ش�ل وو�ش�ئل م�ش�عدة اأخرى 

اأو بدونه�.

اإّن للمبداأ الث�ين الوارد يف الفقرة 8 )ب( من املب�دئ التوجيهية، اأي مبداأ عدم التمييز، ثالثة جوانب. 

اأول، احلم�ية الع�مة من التمييز التي تعني وجوب حم�ية الطفل من جميع اأ�شك�ل التمييز. ث�ني�، 

كثريا م� ي�أتي كنتيجة طبيعية لعدم التمييز مبداأ عدم التمييز بني الأطف�ل اإل على اأ�ش��ص م�ش�حلهم 

الف�شلى واحتي�ج�تهم النوعية، م� يقت�شي بذل جهود اإ�ش�فية ل�شم�ن الوف�ء بحقوق جميع الأطف�ل 

اللتني  التوجيهية،  املب�دئ  من  و17   16 الفقرتني  وارد يف  الإيج�بي هذا  التمييز  ومبداأ  �شوا�شية. 

تن�ش�ن على اأنه ينبغي اأن تكون اإجراءات العدالة وخدم�ت الدعم مراعية لو�شعية الطفل واحتي�ج�ته 

اخل��شة، مب� يف ذلك امل�ش�ئل اجلن�ش�نية، ولطبيعة اجلرمية. واأخريا، يرد اجل�نب الث�لث للحم�ية 

من التمييز يف الفقرة 18 من املب�دئ التوجيهية، وهو اأّن �شغر �شن الطفل ل ميكن اأن يكون وحده 

�شبب� ك�في� لتج�هل �شه�دته.

�ألف- توفري �حلماية �لعامة لالأطفال من جميع �أ�صكال �لتمييز

اإّن حظر جميع اأ�شك�ل التمييز اأمر موؤكد يف عدة �شكوك اإقليمية وع�ملية من الق�نون الدويل، وعلى 

يت�شل  ل  ال�شـــكوك  هذه  معـــــظم  ولكن  الطفل.  حقوق  اتف�قية  من   2 امل�دة  يف  اخل�شو�ص  وجه 

حتديدا مب�ش�ألة الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، بل يتن�ول ب�شــــكل عــــ�م حـــــم�ية حقوق 

الإن�ش�ن، اأو احلم�ية يف ح�لت النزاع امل�شـــلّح، اأو حقوق الطفــــل، اأو الق�ش�ء على اأ�شــــك�ل حمددة من 

الإجرام. اأم� ق�ئمة اأ�شب�ب التمييز املحظورة، ك�لعرق واللـــــون والــــجن�ص والدي�نة واللغـــــة والراأي 

ال�شي��شي اأو غري ال�شي��شي والأ�شل القومي اأو الإثني اأو الجـــتم�عي واملمتلك�ت والإع�قة واملولد، 

فقد تختلف من �شك اإىل اآخر، ولكّن معظم هذه ال�شكوك يظل مفتوح� حلظر التمييز ب�شبب اأي 

“و�شع اآخر”.

واملبداأ الع�م للحم�ية من التمييز مكّر�ص، واإن يكن بعب�رات خمتلفة، يف د�شتور معظم البلدان وينطبق 

اأو مواطن ب�رشف النظر عن �شنه )انظر املربع(. ويع�لج عدد قليل من الد�ش�تري  اإن�ش�ن  على كل 

م�ش�ألة حم�ية الأطف�ل من التمييز حتديدا.

وحم�ية الأطف�ل من التمييز، ب�عتب�ره� ج�نب� حمددا من جوانب توفري احلم�ية الع�مة للمواطنني، 

منع  ز يف  يُركَّ اأن  الأهمية مبك�ن  ومن  القوانني.  من  �شمن غريه�  الطفل،  قوانني حم�ية  تكفله� 

�ملمار�صة �لدولية.

تن�ص الفقرة 3 من امل�دة 21 من نظ�م روم� 

الأ�ش��شي للمحكمة اجلن�ئية الدولية على 

اأنه “يجب اأن يكون تطبيق وتف�شري الق�نون 

مت�شقني مع حقوق الإن�ش�ن املعرتف به� 

دولي� واأن يكون� خ�ليني من اأي متييز �ش�ر 

ي�شتند اإىل اأ�شب�ب مثل نوع اجلن�ص، على 

النحو املعّرف يف الفقرة 3 من امل�دة 7، اأو 

ال�شن اأو العرق اأو اللون اأو اللغة اأو الدين اأو 

املعتقد اأو الراأي ال�شي��شي اأو غري ال�شي��شي 

اأو الأ�شل القومي اأو الثني اأو الجتم�عي اأو 

الرثوة اأو املولد اأو اأي و�شع اآخر.”

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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املت�شلة  التمييز  اأ�شب�ب  ملع�جلة  فر�شة  يعطي  ذلك  لأن  لالأطف�ل  النوعية  احل�لة  على  التمييز 

ب�لأطف�ل حتديدا، التي ع�دة م� تكون مغّيبة يف الأحك�م الد�شتورية الع�مة. وت�شمل قوانني حم�ية 

مولودا  الطفل  وكون   
)26(

معلميه؛ اأو  الق�نونيني  ممثليه  اأو  الطفل  بوالدي  تت�شل  عوامل  الطفل 

 وم� اإذا ك�ن الطفل يعي�ص يف اأ�رشة يوجد فيه� اأحد الوالدين اأو 
)27(

يف كنف الزوجية اأو خ�رجه؛

، وميكن اأن توؤّكد هذه القوانني اأي�ش� انطب�ق 
)30(

 اأو يعي�ص مع و�شي.
)29(

اأو ك�ن متبنى؛
 )28(

كالهم�؛

اأّن  اإىل  اأي�ش�   وينبغي توجيه الهتم�م 
)32(،)31(

احلم�ية الع�مة التي يكفله� الد�شتور على الأطف�ل.

يتبنّي  كم�  ح�رشية،  لي�شت  التوجيهية  املب�دئ  من   15 الفقرة  يف  الواردة  التمييز  اأ�شب�ب  ق�ئمة 

من الإ�ش�رة اخلت�مية اإىل “اأي و�شع اآخر”، وميكن اأن ت�شمل، على وجه اخل�شو�ص الأطف�ل غري 

امل�شحوبني اأو الأطف�ل املخ�لفني للق�نون. واتب�ع نهج ع�م كهذا اأمر م�شتح�شن، اإذ اإنه يعطي هذا 

احلكم من املب�دئ التوجيهية املرونة الالزمة لتطويعه لكل ح�لة بعينه� ب�إعط�ء الق�ش�ة احلرية يف 

ت�شمني احلم�ية من التمييز اأ�شب�ب� معينة ميكن اأن تكون قد غ�بت عن ب�ل امل�رّشع. ومع ذلك، ف�إّن 

تعديد اأ�شب�ب التمييز املحظورة يوفر اأي�ش� حم�ية اأكب من جمّرد حظر التمييز “اأي�” ك�ن �شببه. 

ويتحقق التوازن املث�يل يف هذا ال�شدد بو�شع ق�ئمة غري ح�رشية ت�شمل اأكرث الأ�شب�ب املحظورة 

و�شوح�. وينبغي الت�شجيع على اعتم�د ت�رشيع من هذا القبيل يع�لج م�ش�ألة التمييز بطريقة جتعل 

من الطفل وجهة تركيزه�.

وعالوة على ت�أكيد مبداأ احلم�ية من التمييز، ينبغي اتخ�ذ خطوات اإيج�بية ملك�فحة ال�شلوكي�ت 

الق�نون  اإنف�ذ  وموظفي  الق�ش�ة  وخ�شو�ش�  العدالة،  مهنة  مزاويل  عن  ت�شدر  التي  التمييزية 

البيط�ين  للت�ج  الع�مة  الني�بة  ب�أع�ش�ء  اخل��شة  املتحدة  اململكة  مدونة  الع�مني. ويف  واملّدعني 

مث�ل على احلكم الذي يق�شي بتدريب املهنيني وتثقيفهم يف حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود 

اأن توّجه اجلهود نحو التو�ّشع يف ط�ئفة املهنيني امل�شتهدفني لكي ت�شمل  )انظر املربع(. وينبغي 

الق�ش�ة واملح�مني وموظفي اإنف�ذ الق�نون والأخ�ش�ئيني الجتم�عيني. وميكن اأن يتحقق ذلك من 

خالل بن�ء القدرات يف جم�ل الر�شد والإ�رشاف ويف مع�جلة التمييز ومنعه. ويتوقف تنفيذ مثل 

هذه البامج على اتخ�ذ مقرري ال�شي��ش�ت م� يلزم من الإجراءات بدعم من املنظم�ت الدولية 

وغري احلكومية.

باء- �لتمييز �الإيجابي

الكب�ر،  امل�ش�واة مع  ال�شحـــــ�ي� وال�شهود على قدم  يُع�مـــــل الأطف�ل  اأن  التمييز ل يعني  اإّن حظر 

يوؤكد  م�  كثريا  اإذ  العـــــك�ص،  بل على  النوعية.  واحتي�ج�تهم  حـــــ�لتهم اخل��شة  النظر عن  ب�رشف 

لالأطـــــف�ل  اأف�شـــــل  حم�يـــــة  وت�أمني  الكب�ر  عن  الأطف�ل  متيــــيز  �رشورة  على  الـــدويل  الق�نــــون 

الأكـــــرث �شعف�.

ول بد من اأن يكون هن�ك متييز من اأجل احرتام التنوع والعرتاف ب�لظروف ال�شخ�شية ل�شح�ي� 

اجلرمية وال�شهود عليه�، ك�ل�شن واجلن�ص وال�شحة والط�بع اخل��ص الذي تت�شم به اجلرمية. ويحت�ج 

الأطف�ل اإىل حم�ية خ��شة ب�شبب عدم ن�شجهم ن�شبي� وم�شتوى تطور مداركهم. ي�ش�ف اإىل ذلك 

اأّن هن�ك اأطف�ل �شديدي ال�شعف ويحت�جون اإىل حم�ية اإ�ش�فية ك�لأطف�ل غري امل�شمولني برع�ية 

الأبوين اأو الأطف�ل �شح�ي� جرائم معينة )انظر املرّبع(.

�إندوني�صـــيا، �لد�صـــتور، 1945، 

�ملادة 28 باء، )2(

 لكل طفل احلق يف اأن يعي�ص 

وينمو ويتطور، وله احلق يف 

احلم�ية من العنف والتمييز.

�ململكة �ملتحدة، �ملدونـــة �خلا�صــة 

باأع�صاء �لنيابة �لعامة للتاج �لربيطاين 

)لندن، 2004(، �لباب 2-2: 

“يجب اأن يكون اأع�ش�ء الني�بة الع�مة 
للت�ج البيط�ين من�شفني وم�شتقلني 

ومو�شوعيني. ويجب اأّل يدعوا اأي اآراء 

�شخ�شية عن الأ�شل الثني اأو القومي 

للمتهم اأو ال�شحية اأو ال�ش�هد اأو عن 

اإع�قته اأو جن�شه اأو معتقداته الدينية اأو 

اآرائه ال�شي��شية اأو توجهه اجلن�شي، توؤثر 

على قراراتهـــم. ويجـــب اأّل يــر�شخوا لأي 

�شغط غـــري �شــــليم اأو غري منـــ��شب اأي� 

ك�ن م�شدره.”
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املم�ر�شة الدولية.

 ي�أخذ النظ�م الأ�ش��شي للمحكمة اجلن�ئية الدولية مببداأ التمييز الإيج�بي اإذ يق�شي مبراع�ة م�ش�لح 

اخل��ص  والط�بع  و�شحتهم  وجن�شهم  �شنهم  ذلك  يف  مب�  ال�شخ�شية،  وظروفهم  وال�شهود  ال�شح�ي� 

للجرمية )الفقرة 8 )ب( من امل�دة 36، والفقرة 9 من امل�دة 42، والفقرة 1 )ب( من امل�دة 54، والفقرة 

1 من امل�دة 68(. وتن�ص الفقرة 3 من الق�عدة 17 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثب�ت للمحكمة 

اجلن�ئية الدولية على اأن تويل وحدة ال�شح�ي� وال�شهود املن�ش�أة �شمن �شجل املحكمة “عن�ية خ��شة 

لحتي�ج�ت الأطف�ل وامل�شنني واملعوقني”.

“نظرا  اأنه  ل�شرياليون على  للمحكمة اخل��شة  الأ�ش��شي  النظ�م  امل�دة 15 من  الفقرة 4 من  وتن�ص 

�شح�ي�  والأطف�ل  والفتي�ت  البن�ت  لدى  اخل��شة  واحل�ش��شي�ت  ترتكب  التي  اجلرائم  لطبيعة 

ينبغي عند تعيني املوظفني  اأنواعه،  الغت�ش�ب والعتداء اجلن�شي والختط�ف وال�شرتق�ق بجميع 

اإيالء العتب�ر الواجب لتعيني مّدعني ع�مني وحمققني لديهم خبة يف اجلرائم املت�شلة ب�جلن�ص ويف 

*
ق�ش�ء الأحداث”.

اعرتفت املحكمة اخل��شة ل�شرياليون يف اجته�داته� ب�ل�شت�شع�ف النوعي لالأطف�ل ال�شهود واأّكدت على 
*

)املدعي الع�م  “�رشورة اإيالء اعتب�ر خ��ص ل�شح�ي� العنف اجلن�شي اأو لالأطف�ل اأثن�ء �شه�دتهم يف املحكمة” 
�شد �شي�ش�ي، ك�لون، اغب�و )“ق�شية اجلبهة املتحدة الثورية”(، SCSL-04-15-T، القرار املتعلق ب�إ�شع�ر الدعــــ�ء 

TF1-و ،TF1-104و ،TF1-023 ال�شــــري مبوجــــب القـــ�عــــدة 92 مكررا بــــقبول م�شتــــخرج�ت �شــــه�دة كل من

ليوغو�شالفي�  الدولية  اجلن�ئية  املحكمة  وتو�ّشلت  الث�ين/نوفمب 2005.  ت�رشين   9 البتدائية(،  )الدائرة   169
رقم  الق�شــية   ،(“Prijedor”) ت�دتـــ�ص  دو�شـــكو  �شد  الع�م  )املدعي  نتيجة مم�ثلة  اإىل  �ش�بق  وقت  ال�ش�بقة يف 

IT-94-1-T، احلكم (AC)، 15 متوز/يوليه 1999، الفقرة 305.

ل التمييز الإيج�بي العمود الفقري لك�مل املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل  وي�شكِّ

التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�: ذلك اأّن الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود 

الكب�ر.  وال�شهود  ال�شح�ي�  اأكرث �شعف� من  لكونهم، حتديدا،  اإىل حم�ية خ��شة  عليه� يحت�جون 

وتت�شل الفقرت�ن 16 و17 من املب�دئ التوجيهية ب�لأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود الذين تزيدهم عوامل 

اأخرى �شعف� فوق �شعفهم الن��شئ عن كونهم اأطف�ل.

ومن العوامل املت�شلة ب�زدي�د �شعف من�عة الطفل ح�لته ال�شحية اأو مر�شه اأو عَوقه. وال�شحة 

اأو  التوجيهية. ويت�شل ع�مل ث�ن مب� ميلك الطفل  املب�دئ  الفقــــرة 16 من  مذكورة حتديدا يف 

من  احلــــم�ية  يف  العــــتب�ر  يف  م�أخوذة  والقت�ش�دية  الجــــتم�عية  والعوامــــل  ثروة.  من  اأ�رشته 

التمييز ومن�شو�ص عليهـــــ� يف بع�ص الت�رشيع�ت املحلية. ويف احلــــ�لة املث�ليــــة، ينبــــغي اأن يرتتب 

اإىل  املجــــ�ين  الو�شول  فر�شــــة  كف�لة  اقت�ش�دية-اجتم�عية  اأ�شــــ�ص  على  الإيج�بي  التمييز  على 

ذلك ع�جزا  بدون  ك�ن  متى  عــــليه�  �شــــ�هدا  اأو  يكون �شحية جرمية  لكل طفل  العدالة  نظــــ�م 

اأو لجئ، التي  عن حتــــّمل تك�ليف ذلك الو�شول. وتت�شل بهذا الع�مل و�شعية الطفل كمه�جر 

من  تــــزيد  اأخرى  عوامل  الجتم�عية  البيئة  عن  تنتج  وقد  خ��شة.  حم�ية  اأيــــ�ش�  تتطلب  قد 

د الفقرة 16 من املب�دئ التوجيهيــــة هـــــذه العوامــــل، فتذكـــــر �شـــــن الطفل  �شعــــف املن�عة. وتعدِّ

ورغب�ته ومدى فهمه وجن�شــــــه وميولـه اجلن�شية وخلفيته الإثنيــــة والثق�فيــــة والدينـــــية واللغوية 

والجتم�عية وو�شعيته الط�ئفية.

الطفـــــل  كمـــــيول  اأخـــــرى،  عوامــل  املحلــــية  ت�شــــريع�ته�  يف  البلدان  بعــــ�ص  اأدرجــــت  وقـــــد   

)34(،)33(
اجلن�شــــــية.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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يف  م�صاركته  دون  يحول  كعائق  �لطفل  ب�صن  �العتــــد�د  جيم-  عدم 

�إجر�ء�ت �لعد�لة

اإّن مبداأ مع�ملة كل طفل، اأي� ك�نت �شنه، على اأنه �ش�هد ل يقل اأهلية عن ال�ش�هد الرا�شد وعدم 

اعتب�ر �شه�دته ب�طلة اأو غري جديرة ب�لثقة ب�شبب �شنه فح�شب، هو اآخر جوانب احلم�ية من التمييز 

وتن�ص عليه الفقرة 18 من املب�دئ التوجيهية.

وتبع� لت�رشيع�ت الدولة املعنية، تُع�لج م�ش�ألة ن�شج الأطف�ل الك�يف لالإدلء ب�ل�شه�دة يف املحكمة اإم� 

ب�عتب�ره� م�ش�ألة قبول اأدلة الطفل واإم� ب�عتب�ره� م�ش�ألة موثوقية هذه الأدلة. ويت�شل القبول مب� 

اإذا ك�ن ب��شتط�عة الق��شي اأن يقبل بعر�ص الأدلة وي�أخذه� بعني العتب�ر عند البت يف الق�شية؛ 

اأم� املوثوقية فتت�شل ب�لثقل الذي �شيعطيه الق��شي لالأدلة التي ُقبلت �ش�بق�. وحتدد الفقرة 18 من 

املب�دئ التوجيهية بو�شوح اأنه ل ينبغي اأن ت�شّكل ال�شن ح�جزا اأم�م حق الطفل يف امل�ش�ركة الك�ملة 

يف اإجراءات العدالة. وتقول الفقرة ذاته� اإنه “ينبغي مع�ملة كل طفل ك�ش�هد ق�در، رهن� بفح�ص 

تلك القدرة، وينبغي األ يفرت�ص م�شبق� اأن �شه�دته ب�طلة اأو غري جديرة ب�لثقة ب�شبب �شّنه فح�شب، 

ط�مل� ك�ن عمره اأو ن�شجه ميكن�نه من الإدلء ب�شه�دة مفهومة وذات م�شداقية”.

وتنفيذ املب�دئ التوجيهية يعني �شمن� وجوب اعتب�ر اأهلية الطفل لل�شه�دة معي�را ملوثوقية �شه�دته 

التي ينبغي اأن يُرى دائم� اأنه� جديرة ب�لقبول. وقد يتطلب مثل هذا التطور تعديل ت�رشيع�ت بع�ص 

الدول. وميكن اأن يوؤدي الجته�د الق�ش�ئي اأي�ش� دورا يف هذا ال�شدد: فعلى �شبيل املث�ل، قررت 

حمكمة النق�ص يف اجلمهورية العربية ال�شورية اأنه رغم وجود حظر ع�م على �شه�دة من هم دون 

املن�فية  الأفع�ل  اأو  الغت�ش�ب  دع�وى  يف  ي�شهد  اأن  الق��رش  عليه  للمجني  ميكن  ع�رشة،  الث�منة 

اأن  اإىل  كثرية  اأحي�ن�  يحت�ج  الق�ش�ئية  الجته�دات  املحرز يف  التقدم  مثل هذا  ولكّن   
)35(

للح�شمة.

يُدعم ب�أحك�م ق�نونية.

�شنه،  النظر عن  لل�شه�دة، ب�رشف  الطفل  اأهلية  ال�شدد افرتا�ص  املم�ر�ش�ت اجليدة يف هذا  ومن 

وجعل �شنه وم�شتوى ن�شجه ع�ملني يوؤخذان بعني العتب�ر يف تقييم �شه�دته. ويف اململكة املتحدة، 

ل يرتبط املعي�ر املحدد لأهلية ال�شهود لل�شه�دة ب�شن ال�ش�هد، بل بقدرة ال�شخ�ص على فهم الأ�شئلة 

املوجهة اإليه ك�ش�هد والرد عليه� ب�أجوبة مفهومة )انظر املرّبع(.

وتتب�ين النظم املحلية من حيث احللول العملية املعتمدة لتقييم �شه�دة الطفل. وفيم� يلي اأمثلة على 

نظم خمتلفة:

   )اأ( االإعفاء	من	�رشط	الق�شم	قبل	ال�شهادة.	ت�شرتط	معظم	البلدان	على	ال�شهود	يف	االإجراءات	

اأن يوؤّدوا الق�شم قبل الإدلء ب�شه�داتهم، اأي التعّهد ر�شمي� بقول احلق. وال�شتثن�ءات ال�ش�ئعة 

نح	عندما	يكون	ال�شاهد	اأحد	اأقرباء	املتهم.	وتعفي	ت�رشيعات	بع�ص	الدول	 من	هذا	ال�رشط	تمُ

 ولكن يجوز اأن يذّكر الق��شي الطفل، حتى لو 
)36(

الأطف�ل دون �شن معينة من اأداء الق�شم.

 واإعف�ء الطفل من اأداء الق�شم 
)37(

ك�ن معفى من اأداء الق�شم، ب�أّن عليه واجب قول احلق.

اإدلئه  ح�ل  املحكمة يف  انته�كه حرمة  بدعوى  �شده  اإجراءات  اتخ�ذ  احتم�ل  من  يحميه 

اأن يتعّهد  ب�أن يديل الطفل ب�شه�دته بعد  ب�شه�دة ك�ذبة. وكبديل عن الق�شم، ميكن القبول 

ب�شكل غري ر�شمي ب�أن يقول احلق، �رشيطة اقتن�ع الق��شي ب�أّن هذا الطفل ق�در على فهم 

)38(
جدية هذا التعّهد.

�ملمار�صة �لدولية.

 ترى املح�كم الدولية اأنه يجدر القبول 

ب�شه�دة الطفل الذي ميكن، اإن مل يكن 

ق�درا على فهم طبيعة التعّهد الر�شمي 

بقول احلق، اأن يوؤذن له ب�لإدلء ب�شه�دته 

دون هذا التعهد )الق�عدة الفرعية 2 من 

الق�عدة 66 من القواعد الإجرائية وقواعد 

الإثب�ت للمحكمة اجلن�ئية الدولية، على 

�شبيل املث�ل(. واأقرب مث�ل على ذلك م� 

تن�ص عليه الق�عدة 90 )جيم( من القواعد 

الإجرائية وقواعد الإثب�ت للمحكمة 

اخل��شة ل�شرياليون، اإذ تقول: “يُ�شمح للطفل 

ب�ل�شه�دة اإذا راأت دائرة املحكمة اأنه بلغ من 

الن�شج م� يكفي ليكون ق�درا على اإبالغ 

احلق�ئق التي يعرفه�، واأنه يفهم واجب قول 

احلق، واأنه غري خ��شع لت�أثري غري من��شب. 

ولكن	ال	يجوز	اإرغامه	على	اأن	ي�شهد	ب�رشط	

الإدلء ب�لإعالن الر�شمي.” ولكن فيم� يتعلق 

بتقييم �شه�دة مثل هذا الطفل ال�ش�هد، 

توؤكد املحكمة اخل��شة ل�شرياليون على اأّن 

“�شه�دات هذه الفئة من ]الأطف�ل ال�شهود[ 
ينبغي، اإم� كم�ش�ألة ق�نون واإم� كم�ش�ألة 

مم�ر�شة، اأن تُفح�ص بقدر من اليقظة 

الق�ش�ئية نظرا حل�ش��شي�ته� اخل��شة”.

)املدعي الع�م �شد نورم�ن، فوف�ن�، كونديوا 

 SCSL-ق�شية قوة الدف�ع املدين”(، رقم“(

PT (2004)-14-04، القرار املتعلق بطلب 
الدع�ء �شفوي� ا�شتدع�ء حمققي مكتب 

املدعي الع�م الذين اأخذوا كت�بة اأقوال 

�ش�هد الإثب�ت TF2-021 (TC)، 7 ك�نون 

الأول/دي�شمب 2004، الفقرة 23(.

�ململكة �ملتحدة، قانون ق�صاء �ل�صباب و�الأدلة 

�جلنائية لعام 1999، �لباب 53، �أهلية �ل�صهود 

لتقدمي �الأدلة:

)1( كل الأ�شخ��ص )اأي� ك�نت �شنهم( اأهل 

لل�شه�دة يف كل مرحلة من مراحل الإجراءات 

اجلن�ئية. ...

)3( ل يكون ال�شخ�ص اأهال لل�شه�دة يف 

الإجراءات اجلن�ئية اإذا بدا للمحكمة اأنه 

�شخ�ص غري ق�در على—

)اأ( فهم الأ�شئلة املوجهة اإليه   

ك�ش�هد، و

)ب( الرد عليه� ب�أجوبة   

مفهومة.
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   )ب( تعزيز �شه�دة الطفل )انظر املرّبع(. فيم� يتعلق ب�لتعزيز، تنطبق على �شه�دة الطفل 

نف�ص الق�عدة املنطبقة على �شه�دة الرا�شد. ف�إذا ك�ن ق�نون الدولة يجيز الإدانة ا�شتن�د اإىل 

�شه�دة الرا�شد غري املعززة فينبغي اأن يجيزه� اأي�ش� ا�شتن�دا اإىل �شه�دة الطفل غري املعززة. 

ومبجرد القبول بهذا الإط�ر الإجرائي ي�شبح تقييم ال�شه�دات م�ش�ألة جترى لكل ق�شية على 

ال�ش�هد وم�شتوى ن�شجه بعني العتب�ر يف  اأو  يوؤخذ �شن املجني عليه  اأن  حدة حيث يجب 

تقدير القيمة الإثب�تية ل�شه�دته.

   )ج( اختب�ر الأهلية. يف الولي�ت املتحدة، عندم� يطلب اأحد الطرفني اإجراء اختب�ر لأهلية 

اأ�شب�ب� مقنعة للقي�م بذلك، يجوز للق��شي اأن ي�أمر ب�إخ�ش�ع الطفل ملثل هذا  الطفل مبين� 

الختب�ر. وجتري املحكمة هذا الختب�ر بعيدا عن اأنظ�ر املحلَّفني م�شتندة اإىل اأ�شئلة يقدمه� 

الطرف�ن ويجب اأن تكون هذه الأ�شئلة من��شبة ل�شن الطفل وتطّور مداركه، واأّل تكون مت�شلة 

الأ�شئلة  فهم  على  الطفل  قدرة  مدى  على حتديد  ترّكز  واأن  ب�ملح�كمة،  امل�شمولة  ب�مل�ش�ئل 

الب�شيطة والإج�بة عنه�.

اختب�ر الأهلية. جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، العنوان 18، الف�شل 223، الب�ب 3509، 

حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� والأطف�ل ال�شهود، الب�ب الفرعي )ج(:

)2( قرينة الفرتا�ص. يُفرت�ص اأّن الطفل ك�مل الأهلية.

)3( ا�شرتاط	الطلب	الكتابي. ل يجوز اأن جتري املحكمة اختب�را لأهلية طفل �ش�هد م� مل يقدم اأحد 

الطرفني طلب� كت�بي� وعر�ش� لإثب�ت عدم الأهلية.

تقرر،  مل  م�  لأهلية طفل  اختب�را  املحكمة  اأن جتري  يجوز  قاهرة. ل  اأ�شباب	 )4( ا�شرتاط	وجود	

ر�شمي�، وجود اأ�شب�ب ق�هرة. و�شن الطفل وحده� لي�شت �شبب� ق�هرا.

)5( الأ�شخ��ص امل�شموح ح�شورهم. الأ�شخ��ص الوحيدون الذين يجوز ال�شم�ح لهم ب�حل�شور اأثن�ء 

اختب�ر الأهلية هم— 

  )األف( الق��شي؛

  )ب�ء( وكيل احلكومة؛

  )جيم( وكيل املّدَعى عليه؛

  )دال( اأحد مقرري املحكمة؛

  )ه�ء( الأ�شخ��ص الذين ترى املحكمة اأن ح�شورهم �رشوري ل�ش�لح الطفل وراحته، ومنهم 

حم�مي الطفل اأو و�شّيه يف اخل�شومة اأو مرافقه الرا�شد.

)6( لي�ص اأم�م املحلَّفني. يُجرى اختب�ر اأهلية الطفل ال�ش�هد بعيدا عن اأنظ�ر هيئة املحلَّفني.

اأ�شئلة  اإىل  ب�ل�شتن�د  املحكمة  ع�دة  جتريه�  الطفل  اأهلية  اختب�ر  مب��رشة.  الطفل  )7( اختب�ر 

نف�شه.  الدف�ع عن  يتوىل  الذي  الطرف  املّدعى عليه، مب� يف ذلك  يقدمه� وكيل احلكومة ووكيل 

�ملمار�صة �لدولية.

تن�ص الق�عدة 96 ‘1’ من القواعد 

الإجرائية وقواعد الإثب�ت للمحكمة الدولية 

ليوغو�شالفي� ال�ش�بقة واملحكمة اجلن�ئية 

الدولية لرواندا على اأنه يف ق�ش�ي� العتداء 

اجلن�شي “ل يلزم تعزيز �شه�دة ال�شحية”. 

ت هذه الق�عدة يف الجته�دات  وقد ُف�رشِّ

الق�ش�ئية على اأنه� متثل الق�عدة الع�مة 

بخ�شو�ص ال�شه�دة ب�رشف النظر عن 

طبيعة اجلرمية: “من املحتمل اأن تطلب 

دائرة ابتدائية تعزيز �شه�دة ال�شحية، ولكن 

من الوا�شح اأّن هذا لي�ص �رشط� مبقت�شى 

املم�ر�شة املرعية يف هذه املحكمة ويف 

حمكمة يوغو�شالفي� ال�ش�بقة.” )املحكمة 

اجلن�ئية الدولية لرواندا، املدعي الع�م 

�شد مو�شيم�، ICTR-96-13-A، حكم دائرة 

ال�شتئن�ف ال�ش�در يف 16 ت�رشين الث�ين/

نوفمب 2001، الفقرة 36؛ واملحكمة الدولية 

ليوغو�شالفي� ال�ش�بقة، املدعي الع�م �شد 

األيك�شوف�شكي، IT-95-14/1-A، حكم دائرة 

ال�شتئن�ف ال�ش�در يف 24 اآذار/م�ر�ص 

2000، الفقرة 62(. وينطبق هذا املبداأ 

املو�ّشع ذاته اأم�م املحكمة اجلن�ئية الدولية 

التي تن�ص الق�عدة 63)4( من القواعد 

الإجرائية وقواعد الإثب�ت اخل��شة به� على 

م� يلي: “دون الإخالل ب�أحك�م الفقرة 3 من 

امل�دة 66، متتنع دائرة املحكمة عن فر�ص 

�رشط	قانوين	يق�شي	بوجوب	تقدمي	ما	يعزز	

اإثب�ت اأي جرمية تقع �شمن اخت�ش��ص 

املحكمة، ل �شيم� جرائم العنف اجلن�شي.”

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
دليل املهنيني ومقر 26



الطفل  ب�ختب�ر  نف�شه  عن  الدف�ع  املتويل  للطـــرف  لي�ص  ولكن  للوكيل  املحكمة  ت�شمح  اأن  ويجوز 

مب��رشة بخ�شو�ص الأهلية، اإذا ك�نت على قن�عة من اأن الطفل لن ي�ش�ب ب�شدمة ع�طفية جراء 

هذا الختب�ر.

)8( توجيه اأ�شئلة من��شبة. يجب اأن تكون الأ�شئلة التي توجه اإىل الطفل يف اختب�ر اأهليته من��شبة 

ل�شنه وتطّور مداركه، واأّل تكون مت�شلة ب�مل�ش�ئل امل�شمولة ب�ملح�كمة، واأن ترّكز على حتديد مدى قدرة 

الطفل على فهم الأ�شئلة الب�شيطة والإج�بة عنه�.

)9( الختب�رات النف�ش�نية والعقلية. ل يوؤمر ب�لختب�رات النف�ش�نية والعقلية لتقييم اأهلية الطفل 

ال�ش�هد بدون اإق�مة الدليل على وجود �رشورة ق�هرة.

   )د( احل�شول على �شه�دة خبري ب�ش�أن قدرة ال�ش�هد على ال�شه�دة. عندم� يثري طرف يف 

الدعوى �شك� يف اأهلية �شخ�ص، لي�ص طفال ب�ل�رشورة، مدعو ك�ش�هد لالإدلء ب�شه�دته، �شواء 

اأو غري حملَّف، ويف كل ق�شية تقبل فيه� �شه�دة طفل دون الث�نية ع�رشة من العمر،  حملَّف� 

ميكن تعيني خبري لي�شهد، �شواء بعد اأداء الق�شم اأو بدون ذلك، على مدى ن�شج هذا ال�شخ�ص 

 وميكن تكليف اخلباء مبه�م خمتلفة: كتقييم مدى قدرة 
)40(،)39(

اأو الطفل فكري� وع�طفي�.

الطفل على ال�شه�دة اأو تقييم مدى موثوقية �شه�دته. ويف ق�ش�ي� العتداء اجلن�شي، يجوز 

مع  مت�شق�  الع�طفي  و�شعه  اأو  الطفل  �شلوك  يكن  مل  اأو  ك�ن  اإذا  م�  على  اخلبري  ي�شهد  اأن 

العتداء املزعوم. وميكن اأن يُطلب اإىل اخلبري تقييم قدرات الطفل الفكرية والعقلية ون�شجه 

ات�ش�ق �شلوكه مع �شلوك  النمو الع�م لدى الأطف�ل يف مثل �شنه، ومدى  الع�طفي، وم�شتوى 

الأطف�ل من نف�ص فئته العمرية املعتدى عليهم جن�شي�، والأعرا�ص التي تظهر على الطفل 

املعتدى	عليه	جن�شيا	،	ومدى	موثوقية	مزاعم	االعتداء،	واأمناط	االإف�شاح	واالإنكار،	واأهلية	

الأطف�ل لل�شه�دة يف املحكمة، ومدى اإمك�نية الإيح�ء بحوادث العتداء اأو تذّكره�.

واأي� ك�نت احللول العملية املعتمدة يف كل نظ�م حملي، يظل النهج الأف�شل هو اعتب�ر الطفل م�ش�وي� 

مت�م� لأي �ش�هد را�شد يلزم التحقق من اأهليته وموثوقيته وفق مع�يري ذات �شلة ت�أخذ يف العتب�ر 

مدى منو ال�شخ�ص عقلي� ومدى فهمة ومه�راته التخ�طبية، قبل احلكم ب�لإدانة ا�شتن�دا اإىل �شه�دته. 

وهذا النهج موجود على وجه اخل�شو�ص يف ق�نون الأدلة يف نيب�ل )انظر املربع(.

وعندم� يكون اخلبري معّين� من طرف واحد يف الدعوى، يُحتمل اأن يُعنّي الطرف الآخر خبريا من 

ج�نبه، فيت�ش�عف بذلك عدد املق�بالت التي جترى مع الطفل. ويو�شى ب�لت�يل ب�أن يكون اخلباء 

معينني من املحكمة اجتن�ب� ملثل هذا الحتم�ل.

وفيم� يتعلق ب�أدوات الت�ش�ل وغريه� من و�ش�ئل امل�ش�عدة املذكورة ب�خت�ش�ر يف الفقرة 18، انظر 

الف�شل اخل�م�ص ب�ش�أن حق الطفل يف اأن يُ�شتمع اإليه ويف التعبري عن اآرائه و�شواغله.

نيبال، قانون �الأدلة لعام 1974، 

�لباب 38:

“يجوز لأي �شخ�ص ... اأن ي�شبح 
�ش�هدا، ب��شتثن�ء من ترى املحكمة 

اأنه ع�جز عن فهم ال�شوؤال املوجه 

اإليه اأو اإعط�ء اإج�بة معقولة عنه 

ب�شبب �شغر �شنه اأو طعونه يف ال�شن 

اأو ب�شبب اأي مر�ص بدين اأو عقلي 

اأو م� �ش�به ذلك من الأ�شب�ب.”
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ق�ئمة التنفيذ املرجعية 3: احلق يف احلم�ية من التمييز

الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

�شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة حق الطفل يف احلم�ية من التمييز، ينبغي اأن 

تنظر اجله�ت الف�علة الت�لية فيم� يلي:

  )اأ( الق�ش�ة:

ال�شم�ح  عدم  اخل�شو�ص  وجه  وعلى  التمييزية  ال�شلوكي�ت      ‘1’  مك�فحة 

لالآراء ال�شخ�شية ب�ش�أن الأ�شل الإثني اأو القومي اأو ال�شن اأو الإع�قة اأو 

نوع اجلن�ص اأو املعتقدات الدينية اأو الراأي ال�شي��شي اأو امليل اجلن�شي اأو 

اأي اعتب�ر اآخر ب�أن توؤثر يف ال�شلوك اأو القرارات؛

    ‘2’  مراع�ة الأطف�ل ال�شديدي ال�شعف ب�شبب ح�لتهم ال�شحية اأو مر�شهم 

اأو  جن�شهم  اأو  فهمهم  م�شتوى  اأو  رغب�تهم  اأو  �شنهم  اأو  عوقهم  اأو 

ميولهم اجلن�شية اأو خلفيتهم الإثنية اأو الثق�فية اأو الدينية اأو اللغوية 

بهذا  من��شب  تدريب  واتب�ع  الط�ئفية،  و�شعيتهم  اأو  الجتم�عية  اأو 

اخل�شو�ص؛

�شهادة	 قبول	 �رشوط	 بنف�ص	 املحكمة	 يف	 مقبولة	 الطفل	 �شهادة	     ‘3’  اعتبار	

الرا�شد وو�شع مع�يري لالجته�دات الق�ش�ئية ب�ش�أن تقييم موثوقيته�؛

  )ب( موظفو اإنف�ذ الق�نون:

ال�شم�ح  عدم  اخل�شو�ص  وجه  وعلى  التمييزية  ال�شلوكي�ت      ‘1’  مك�فحة 

لالآراء ال�شخ�شية ب�ش�أن الأ�شل الإثني اأو القومي اأو ال�شن اأو الإع�قة اأو 

نوع اجلن�ص اأو املعتقدات الدينية اأو الآراء ال�شي��شية اأو امليول اجلن�شية 

اأو اأي اعتب�ر اآخر ب�أن توؤثر يف ال�شلوك اأو القرارات؛

    ‘2’  مراع�ة الأطف�ل ال�شديدي ال�شعف ب�شبب ح�لتهم ال�شحية اأو مر�شهم 

اأو عوقهم اأو �شنهم اأو رغب�تهم اأو م�شتوى فهمهم اأو جن�شهم اأو ميولهم 

اأو  اللغوية  اأو  الدينية  اأو  الثق�فية  اأو  الإثنية  خلفيتهم  اأو  اجلن�شية 

الجتم�عية اأو و�شعيتهم الط�ئفية، واحل�شول على تدريب من��شب بهذا 

اخل�شو�ص؛

  )ج( امل�رّشعون/مقررو ال�شي��ش�ت:

اأن  ميكن  الأطف�ل:  �شد  التمييز  حلظر  حمددة  تنظيمية  لوائح  ‘1’  توفري   

ب�أ�شب�ب  ح�رشية  غري  ق�ئمة  اخل�شو�ص  وجه  على  اللوائح  هذه  تتن�ول 

التمييز املحتملة �شد الأطف�ل، ك�لعوامل املت�شلة بوالدي الطفل اأو ممثليه 

الق�نونيني اأو معلّميه اخل�شو�شيني، اأو بكونه مولودا يف كنف الزوحية اأو 

خ�رجه، اأو مب� اإذا ك�ن يعي�ص يف اأ�رشة يوجد فيه� كال الوالدين اأو اأحدهم� 

دون الآخر، اأو ك�ن متبنى اأو خ��شع� للو�ش�ية، اأو ب�أي و�شعية اأخرى؛

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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الع�ملني يف جم�ل  املهنيني  ت�شتهدف  التمييز  ملك�فحة  �شي��ش�ت      ‘2’  و�شع 

اإنف�ذ الق�نون؛

وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  �شد  التمييز  ح�لت  لر�شد  اآلي�ت      ‘3’  اإن�ش�ء 

واتخ�ذ م� يلزم من تدابري ب�ش�أنه�؛

    ‘4’  تعديل الت�رشيع�ت عند القت�ش�ء ب�إن�ش�ء قرينة افرتا�ص اأهلية الأطف�ل 

لل�شه�دة يف املحكمة، اأي� ك�نت �شنهم: ينبغي اأن ت�شبح اأهلية الأطف�ل 

معي�را ملوثوقية �شه�دتهم ولي�ص ملقبوليته�؛

    ‘5’  توفري الرتتيب�ت الت�رشيعية الالزمة من اأجل م�ش�عدة الق�ش�ة يف تقييم 

�شه�دة الطفل، ك�خلبة الفنية واختب�رات الأهلية، وم� اإىل ذلك؛

  )د( املدعون الع�مون:

ال�شم�ح  عدم  اخل�شو�ص  وجه  وعلى  التمييزية  ال�شلوكي�ت      ‘1’  مك�فحة 

لالآراء ال�شخ�شية ب�ش�أن الأ�شل الإثني اأو القومي اأو ال�شن اأو الإع�قة اأو 

نوع اجلن�ص اأو املعتقدات الدينية اأو الآراء ال�شي��شية اأو امليول اجلن�شية 

اأو اأي اعتب�ر اآخر ب�أن توؤثر يف ال�شلوك اأو القرارات؛

    ‘2’  مراع�ة الأطفــ�ل ال�شديدي ال�شعف ب�شبب ح�لتهم ال�شحية اأو مر�شهم 

اأو  جن�شهم  اأو  فهمهم  م�شتوى  اأو  رغبــــ�تهم  اأو  �شـــنهم  اأو  عوقهم  اأو 

ميولهم اجلن�شية اأو خلفيتهم الإثنية اأن الثق�فية اأو الدينية اأو اللغوية 

اأو الجتم�عية اأو و�شعيتهم الط�ئفية، واحل�شول على تدريب من��شب 

بهذا اخل�شو�ص؛

  )هـ( الأخ�ش�ئيون الجتم�عيون وموظفو املنظم�ت غري احلكومية:

�شي��ش�ت  تنفيذ  ال�شلط�ت يف  وم�ش�عدة  التمييز  ملك�فحة  برامج      ‘1’  و�شع 

مك�فحة التمييز؛

    ‘2’  ر�شد تنفيذ �شي��ش�ت مك�فحة التمييز.
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ر�بعا- �حلق يف �حل�صول على �ملعلومات

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل ال�ش�بع، احلق يف احل�شول على املعلوم�ت

ال�رشعيني،  وممثليهم  اأمورهم  اأولي�ء  اأو  ووالديهم  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  اإبالغ  19- ينبغي 

منذ اأول ات�ش�ل لهم ب�إجراءات العدالة وطوال تلك الإجراءات، ب�شورة �رشيعة ووافية وب�لقدر املمكن 

واملالئم، �شمن جملة اأمور، مب� يلي:

ذات  اخلدم�ت  من  وغريه�  والجتم�عية  والنف�شية  ال�شحية  اخلدم�ت  توافر     )ب(  مدى 

ال�شلة وكذلك �شبل الو�شول اإىل تلك اخلدم�ت، اإ�ش�فة اإىل امل�شورة والتمثيل الق�نونيني اأو غري 

الق�نونيني والتعوي�ص، والدعم امل�يل الط�رئ، حيثم� ينطبق ذلك؛

   )ب( الإجراءات اخل��شة بعملي�ت العدالة اجلن�ئية للرا�شدين والأحداث، مب� يف ذلك دور 

الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود واأهمية ال�شه�دة وتوقيته� وكيفية الإدلء به� والطرائق التي �شيُجرى 

به� “ال�شتجواب” اأثن�ء التحقيق واملح�كمة؛

التحقيق  يف  وامل�ش�ركة  ب�شكوى  التقّدم  عند  الطفل  ل�ش�لح  املوجودة  الدعم     )ج( اآلي�ت 

والإجراءات الق�ش�ئية؛

  )د( الأم�كن والأوق�ت املحّددة اخل��شة بجل�ش�ت ال�شتم�ع وغريه� من الأحداث ذات ال�شلة؛

  )هـ( توافر تدابري احلم�ية؛

  )و( الآلي�ت الق�ئمة لإع�دة النظر يف القرارات التي مت�ّص الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود؛

   )ز( حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ذات ال�شلة مبوجب اتف�قية حقوق الطفل ومبوجب 

اإعالن مب�دئ العدل الأ�ش��شية ل�شح�ي� اجلرمية والتع�ّشف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة.



وممثليهم  اأمورهم  اأولي�ء  اأو  ووالديهم  ال�شح�ي�  الأطف�ل  اإبالغ  ينبغي  ذلك،  على  20- وعالوة 

ال�رشعيني، ب�شورة �رشيعة ووافية وب�لقدر املمكن واملالئم، مب� يلي:

   )اأ( التقّدم املحرز يف الق�شية املحّددة وم� توؤول اإليه، مب� يف ذلك ح�لة توقيف املتهم واعتق�له 

واحتج�زه واأي تغريات ينتظر اأن تطراأ على تلك احل�لة، وقرار الني�بة الع�مة، والتطورات ذات 

ال�شلة التي حتدث بعد املح�كمة، ونتيجة الق�شية؛

   )ب( الفر�ص املتوفرة للح�شول على تعوي�ص من املجرم اأو من الدولة من خالل اإجراءات 

العدالة اأو من خالل اإجراءات مدنية بديلة اأو من خالل اإجراءات اأخرى.

عليه  تن�ص  م�  وفق  املعلوم�ت  على  احل�شول  وال�شهود يف  ال�شح�ي�  الأطف�ل  ج�نب�ن حلق  يوجد 

الفقرت�ن 19 و20 من املب�دئ التوجيهية. اجل�نب الأول هو الأعم ويتمثل يف اإطالع الأطف�ل ال�شح�ي� 

وال�شهود على امل�ش�عدة التي يحق لهم احل�شول عليه�، وطريقة تنظيم الإجراءات الق�نونية، والدور 

الذي ميكن اأن يقوموا به يف تلك الإجراءات اإن هم قرروا ذلك. وهذا اجل�نب الأول مرتبط ارتب�ط� 

وثيق� بحق احل�شول على امل�ش�عدة املن��شبة وكثريا م� ي�شّكل �رشط� م�شبق� للح�شول عليه� )انظر 

الف�شل ال�ش�د�ص ب�ش�أن احلق يف احل�شول على م�ش�عدة فّع�لة(. اأم� اجل�نب الث�ين فهو اأكرث حتديدا 

ويت�شل ب�ملعلوم�ت عن الق�شية امل�شمول به� الطفل على وجه التحديد: ويعني �شمن� حق احل�شول 

على معلوم�ت عن �شري هذه الق�شية، وعن مواعيد اإجراءات املح�كمة، وعم� هو متوقع من الطفل 

القي�م به، وعن القرارات التي ت�شدر، وعن و�شعية اجل�ين، وم� اإىل ذلك.

ومن املهم اأي�ش� الت�أكيد على اأنه ل بد من اأن تقّدم املعلوم�ت اإىل الطفل بلغة يفهمه�. ومن املم�ر�ش�ت 

نيوزيلندا  ق�نون  امل�دة 9 )2( من  املن�شو�ص عليه� يف  املم�ر�شة  ال�شدد  امل�شتب�نة يف هذا  اجليدة 

اخل��ص ب�لأطف�ل والأحداث واأ�رشهم لع�م 1989 )انظر املربع(.

نيوزيلندا، ق�نون الأطف�ل والأحداث واأ�رشهم لع�م 1989، امل�دة 9 )2(، املرتجمون ال�شفويون

)2( مقت�شي�ت هذه الفقرة هي كم� يلي:

  )اأ( حيثم�—

     ‘1’  تكون لغة الطفل اأو احلدث الأوىل اأو املف�شلة هي اللغة امل�ورية اأو اأي لغة اأخرى 

غري الإنكليزية؛ اأو

    ‘2’ يكون الطفل اأو احلدث غري ق�در، ب�شبب اإع�قة بدنية، على فهم الإنكليزية،—

توّفر للطفل اأو احلدث خدم�ت مرتجم �شفوي:

  )ب( وحيثم�—

     ‘1’  تكون اللغة الأوىل اأو املف�شلة لدى اأي الوالدين اأو الو�شي اأو �شخ�ص اآخر م�شطلع 

برع�ية الطفل اأو احلدث هي اللغة امل�ورية اأو اأي لغة اأخرى غري الإنكليزية؛ اأو

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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    ‘2’  يكون ذلك الوالد اأو الو�شي اأو ال�شخ�ص الآخر غري ق�در، ب�شبب اإع�قة بدنية، 

على فهم الإنكليزية،—

 توّفر لذلك الوالد اأو الو�شي اأو ال�شخ�ص الآخر خدم�ت مرتجم �شفوي.

�ملتاحة وعن دور  �مل�صاعدة  �ألف-  �حلق يف �حل�صول على معلومات عن 

�لطفل �ل�صحية و�ل�صاهد يف �إجر�ء�ت �لعد�لة

يت�شل هذا اجل�نب الأول من احلق يف احل�شول على املعلوم�ت ب�ملعلوم�ت التي ينبغي اأن يتلق�ه� 

الإبالغ عن اجلرم  �رشي�نه عقب  ويبداأ  العدالة،  اإجراءات  م�ش�ركته يف  النظر عن  الطفل ب�رشف 

اإجراءات  اأثن�ء  امل�شقة  وثيق� ب�حلق يف احلم�ية من  ارتب�ط�  اأي�ش�  ويرتبط هذا اجل�نب  مب��رشة. 

العدالة )انظر الف�شل الث�من(. ومن املهم اإطالع الأطف�ل واأ�رشهم على املخ�طر املت�شلة مب�ش�ركتهم 

يف اإجراءات العدالة وعلى تدابري احلم�ية املت�حة لهم لكي يتمكنوا من اتخ�ذ قرار م�شتنري ب�ش�أن 

م�ش�ركتهم اأو يطلبوا اأن تُّتخذ اخلطوات الالزمة حلم�يتهم اأو كال الأمرين. واإ�ش�فة اإىل ذلك، ينبغي 

اإطالعهم ب�ل�شكل املن��شب على النت�ئج املحتملة للق�شية وم� يرتتب على م�ش�ركتهم من تبع�ت لكي 

تت�شم توقع�تهم ب�لواقعية. وعند النطب�ق، ينبغي اأن ي�شمل هذا التوا�شل معلوم�ت عن حق املجني 

عليه يف جب ال�رشر اأو التعوي�ص اأو كليهم�.

وحق �شح�ي� اجلرمية يف احل�شول على املعلوم�ت عن امل�ش�عدة املت�حة والإجراءات والدور الذي 

ميكن اأن يوؤديه الطفل يف الإجراءات الق�ش�ئية والنت�ئج املحتملة اأمر معرتف به ع�دة �شواء ك�نوا 

ق�رّشا اأو مل يكونوا. وتدابري اإعم�ل هذا احلق ل�ش�لح الأطف�ل حتديدا مكفولة على وجه اخل�شو�ص 

)43(
 والفلبني.

)42(
 وكو�شت�ريك�،

)41(
يف كندا )كيبيك(،

�ش�بهه�  م�  اأو  ن�رشات مطوية  بتوزيع  القي�م  املعلوم�ت مت�حة  الفع�لة يف جعل هذه  الطرائق  ومن 

ب�للغ�ت املحلية من خالل خم�فر ال�رشطة وامل�شت�شفي�ت وغرف النتظ�ر واملدار�ص واملك�تب العمومية 

الق�نونية على  الأحك�م  َو�َشعت  البلدان،  الإنرتنت. ويف بع�ص  ودوائر اخلدم�ت الجتم�عية وعب 

 ويوجد يف 
)44(

ع�تق موظفي اإنف�ذ الق�نون عبء نقل املعلوم�ت اإىل ال�شح�ي� عند اأول ات�ش�ل بهم.

مدونة الولي�ت املتحدة لولية األب�م� مث�ل جيد على ت�رشيع من هذا القبيل ين�شئ بخ�شو�ص اأجهزة 

اإنف�ذ الق�نون التزام� بنقل معلوم�ت �ش�ملة يف الوقت املن��شب )انظر املربع(.

الولي�ت املتحدة )األب�م�(، مدونة األب�م� لع�م 1975، العنوان 15، امل�دة 3، الب�ب 15-23-62: واجب 

جه�ز اإنف�ذ الق�نون يف تزويد املجني عليه ب�ملعلوم�ت املتعلقة ب�خلدم�ت وا�شتحق�ق�ت التعوي�ص وغري 

ذلك: “على جه�ز اإنف�ذ الق�نون اأن يقوم يف غ�شون 72 �ش�عة عقب الت�ش�ل الأول بني �شحية جرمية 

مبلَّغ عنه� واجله�ز، اإم� م�شتجيب� لبالغ املجني عليه اأو �شخ�ص اآخر عن اجلرمية واإم� لكونه م�شوؤول 

و�شكل م�شممني ومو�شوعني  ب�أ�شلوب  املجني عليه،  بتزويد  ب�ش�أن اجلرمية،  والتحري  التحقيق  عن 
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�ملمار�صة �لدولية. 

تعرتف القواعد الإجرائية وقواعد 

الإثب�ت للمحكمة اجلن�ئية الدولية 

اعرتاف� ع�م� بحق ال�شح�ي� يف احل�شول 

على املعلوم�ت يف كل مرحلة من مراحل 

الدعوى املق�مة اأم�م املحكمة. ويبداأ هذا 

احلق مع بدء التحري�ت والتحقيق�ت 

ب�ش�أن اأي ح�لة اأو ق�شية )الق�عدة 50، 

الفقرت�ن 1 و5( وي�شتمر حتى مرحلة 

م� بعد املح�كمة )الق�عدة 224، الفقرة 

1(. وحق ال�شح�ي� يف احل�شول على 

املعلوم�ت ب�ش�أن الدعوى املق�مة اأم�م 

املحكمة اأّكدت عليه مرة اأخرى الدائرة 

التمهيدية فيم� يتعلق مبواعيد جل�ش�ت 

ال�شتم�ع والقرارات والقرتاح�ت 

والوث�ئق وغريه� من امل�شتندات ذات 

ال�شلة ب�لق�شية )احل�لة يف جمهورية 

 ،ICC-01/04 الكونغو الدميقراطية، رقم

القرار املتعلق بطلب�ت امل�ش�ركة يف 

 ،VPRS2و ،VPRS1 �اإجــــراءات الق�شـــ�ي

 VPRS6و ،VPRS5و ،VPRS4و ،VPRS3و

)الدائرة التمهيدية(، 17 ك�نون الث�ين/

ين�ير 2006، الفقرة 76 - ب�لنكليزية(.

للجه�ز اأو املكتب احلكومي املن��شب، م� مل يكن املجني عليه غري موجود اأو ع�جزا جراء اجلرمية، 

ب�ملعلوم�ت الت�لية:

)1( توافر خدم�ت خ��شة ب�لطوارئ والأزم�ت.

اجلرمية  �شح�ي�  لتعوي�ص  األب�م�  جلنة  وا�شم  عليهم،  املجني  تعوي�ص  ا�شتحق�ق�ت  )2( توافر 

وعنوانه� ورقم ه�تفه�.

)3( ا�شم موظف اإنف�ذ الق�نون ورقم ه�تف جه�ز اإنف�ذ الق�نون م�شفوع� ب�لعب�رة الت�لية: “اإذا مل 

تُخَطر يف غ�شون 60 يوم� ب�إلق�ء القب�ص على املتهم يف ق�شيتك، ك�ن لَك اأن تت�شل على رقم ه�تف 

جه�ز اإنف�ذ الق�نون لال�شتف�ش�ر عن و�شعية الق�شية.”

)4( اخلطوات الإجرائية التي تنطوي عليه� املح�كمة اجلن�ئية.

)5( احلقوق التي ي�أذن به� د�شتور األب�م� فيم� يتعلق بحقوق املجني عليهم، مب� يف ذلك �شكل التذّرع 

بهذه احلقوق.

	وجود	جرب	ال�رشر	والتعوي�ص	و�رشوط	ا�شتحقاق	احل�شول	عليهما	عمال	بالباب	15-18-65 وم�  )6(

يليه والب�ب 15-23-1 وم� يليه.

)7( اإجراء يو�شى ب�تخ�ذه يف ح�ل تعّر�ص املجني عليه للتهديد اأو الرتهيب.

)8( ا�شم مكتب املدعي الع�م ورقم ه�تفه لالت�ش�ل طلب� للمزيد من املعلوم�ت.

وينبغي اأي�ش� عدم اإغف�ل حق ال�شهود يف احل�شول على هذا النوع من املعلوم�ت. ف�لأطف�ل ال�شهود، 

وخ�شو�ش� ال�شهود منهم على جرائم من قبيل العنف الأ�رشي، التي ترتكب يف حميطهم املب��رش، قد 

يع�نون اأي�ش� مم� لهذه اجلرائم من ت�أثري على حي�تهم اليومية وعالق�تهم مبقدمي الرع�ية. وهم 

يحت�جون اإىل نف�ص النوع من امل�ش�عدة الجتم�عية اأو النف�ش�نية التي يحت�ج اإليه� املجني عليهم. 

وبن�ء على ذلك، يو�َشى مبد غط�ء الأحك�م املتعلقة ب�مل�ش�عدة املوفرة للمجني عليهم لي�شمل ح�لة 

الأطف�ل ال�شهود.

باء- �حلق يف �حل�صول على معلومات عن و�صعية �لق�صية

اإجراءات  الطفل يف  م�ش�ركة  بدء  مع  الق�شية  �شري  ب�ش�أن  معلوم�ت  على  احل�شول  احلق يف  يبداأ 

العدالة وي�شتمر يف مرحلة م� بعد املح�كمة ب�لن�شبة للمعلوم�ت املتعلقة ب�إنف�ذ الأحك�م. واحل�شول 

على معلوم�ت ب�ش�أن �شري الق�شية، مب� يف ذلك يف املرحلة ال�ش�بقة للمح�كمة اأو مرحلة التحقيق 

واملرحلة	الالحقة	للمحاكمة	اأو	مرحلة	اإنفاذ	احلكم،	هو	�رشط	م�شبق	حا�شم	االأهمية	مل�شاركة	االأطفال	

ال�شح�ي� يف الإجراءات وحلقهم يف التعبري عن اآرائهم و�شواغلهم )انظر املرّبع(. 

وتن�ص معظم الت�رشيع�ت املحلية على حقوق ال�شح�ي�، مبن فيهم ال�شح�ي� الأطف�ل، يف احل�شول 

 ومع ذلك، من 
)46(،)45(

على املعلوم�ت ب�ش�أن نتيجة الق�شية اجلن�ئية املرفوعة على اجل�ين عليهم.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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املهم الذه�ب اإىل اأبعد من هذا احلد املتدين وتزويد املجني عليهم ب�ملعلوم�ت طيلة �شري الإجراءات 

الق�ش�ئية، كم� تفعل دول عديدة، وخ�شو�ش� ب�ش�أن م� يلي:

اأي  توجيه  عدم  ح�ل  �شده يف  الإجراءات  وقف  ب�ش�أن  اأو  املتهم  اإىل  املوجهة    )اأ( الته�م�ت 

)48(،)47(
اته�م�ت اإليه؛

)50(،)49(
 )ب( �شري التحقيق ونت�ئجه؛

)52(،)51(
 )ج( �شري الق�شية؛

  )د( و�شعية املتهم، مب� يف ذلك اإطالق �رشاحه بكف�لة اأو الإفراج عنه اإفراج� موؤقت� اأو م�رشوط� 

)53(
اأو الإعف�ء عنه اأو هروبه اأو فراره من العدالة اأو وف�ته؛

)55(،)54(
 )هـ( الأدلة املت�حة؛

)56(
 )و( دورهم يف الإجراءات؛

)58(،)57(
 )ز( حقهم يف التعبري عن اآرائهم و�شواغلهم فيم� يت�شل ب�لإجراءات؛

)60(،)59(
 )ح( مواعيد النظر يف الق�شية؛

  )ط( جميع القرارات، مب� يف ذلك القرارات التمهيدية، اأو على الأقل القرارات التي توؤثر يف 

)62(،)61(
م�ش�حلهم؛

)64(،)63(
 )ي( اتف�ق الإقرار ب�لذنب، يف ح�ل التو�شل اإىل مثل هذا التف�ق؛

)65(
 )ك( حقهم يف الطعن اأو ا�شتئن�ف القرارات وطرائق هذا ال�شتئن�ف؛

  )ل( و�شعية اجلن�ة املدانني واإنف�ذ العقوبة املحكوم به� عليهم، مب� يف ذلك احتم�ل الإفراج 

)67(،)66(
عنهم اأو نقلهم اأو فرارهم اأو وف�تهم.

يطلبه� �رشاحة،  مل  م�  القبيل  املجني عليه معلوم�ت من هذا  اإعط�ء  بعدم  اأحي�ن�  الدول  وتق�شي 

تبع� مل� يُ�ش�ر اإليه ب�شي��شة “خي�ر القبول”. ولكن على الرغم من اأن هذه ال�شي��شة ت�شتهدف حم�ية 

فقدان  اإىل  توؤدي  فقد  تلقيه�،  يرغبون يف  ل  معلوم�ت  تلقي  من  ب�لنزع�ج  ال�شعور  من  ال�شح�ي� 

املجني عليه معلوم�ت مفيدة ك�ن يف الواقع �شيود تلقيه�. وميكن حتقيق الحرتام ذاته لرغبة املجني 

“خي�ر  بنظ�م  القبول”  “خي�ر  نظ�م  ب�ل�شتع��شة عن  الإجراءات،  �شيء عن  معرفة  عليه يف عدم 

الرف�ص”، الذي يتلقى املجني عليه تبع� له كل املعلوم�ت ذات ال�شلة تلق�ئي� م� مل يطلب �رشاحة 

عدم تلقيه�. واأثبتت الأدلة الق�ئمة على البحث يف بع�ص البلدان، ك�ململكة املتحدة مثال، اأّن هذا 

اخلي�ر الأخري يعود ب�لف�ئدة.

وينبغي اإيالء الهتم�م اأي�ش� اإىل اأن الو�شول اإىل املعلوم�ت عن الق�شية ميكن يف العديد من البلدان 

املتدنية املوارد اأن يتعرّث لأ�شب�ب خمتلفة، كنق�ص املوارد املت�حة لنظ�م العدالة، اأو اأُمية ال�شح�ي�، اأو 

الفتق�ر اإىل مرافق النقل التي ميكن اأن ي�شتخدمه� ال�شح�ي� اأو اإىل و�ش�ئل الت�ش�ل بهم. وينبغي اأن 

ت�شمل احللول العملية �شم�ن تقدمي الأخ�ش�ئيني الجتم�عيني والأفراد الف�علني يف املجتمع املحلي 

امل�ش�عدة اإىل ال�شح�ي� وتي�شري م�ش�ركتهم يف اإجراءات العدالة.

الق�ش�ة بخ�شو�ص  تلقي �رشوح من  الأطف�ل حق  اأبعد من ذلك فتمنح  اإىل  البلدان  وتذهب بع�ص 

)70(،)69(،)68(
اإجراءات املح�كمة والقرارات التي ت�شدر فيه�.
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ويف البلدان التي ميثل فيه� املجني عليهم حم�م )انظر الف�شل ال�ش�د�ص ب�ش�أن احلق يف احل�شول على 

م�ش�عدة فّع�لة(، ينبغي اأن يتلقى ال�شح�ي� اأن�شب املعلوم�ت ب�ش�أن الإجراءات من جميع ممثليهم. 

اأكب  حم�ية  ر  يوفِّ الأخرى  املعلوم�ت  وم�ش�در  املح�مون  ينقله�  التي  املعلوم�ت  بني  اجلمع  ولكّن 

حلق املجني عليه يف احل�شول على املعلوم�ت. وغ�لب� م� ت�شّكل امل�ش�عدة عن طريق �شخ�ص موؤازر 

املم�ر�شة الف�شلى يف �شم�ن نقل معلوم�ت ك�ملة اإىل املجني عليه )انظر الف�شل الث�من ب�ش�أن احلق 

يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالة، الب�ب األف(.

واأي� ك�ن النظ�م الق�نوين، ف�إن حتديد الأ�شخ��ص امل�شوؤولني عن نقل املعلوم�ت اإىل ال�شح�ي� خطوة 

�رشورية يف �شبيل �شم�ن احرتام حق ال�شح�ي� يف احل�شول على املعلوم�ت. وينبغي الن�ص ب�لتف�شيل 

على تق��شم امل�شوؤولي�ت، على غرار م� هو متبع يف ت�رشيع�ت الولي�ت املتحدة )انظر املرّبع(.

الولي�ت املتحدة، جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، الب�ب 10607، تقدمي اخلدم�ت اإىل 

ال�شح�ي�، الب�ب�ن الفرعي�ن )اأ( و)ج(:

)اأ( تعيني املوظفني امل�شوؤولني

يُعنّي رئي�ص كل اإدارة ووك�لة يف الولي�ت املتحدة تعمل يف جم�ل تعّقب اجلرمية اأو التحري والتحقيق 

�شح�ي�  على  التعرف  م�شوؤولية  �شيتولون  الذين  الأ�شخ��ص  ق�ش�ئي�  مرتكبيه�  مالحقة  اأو  ب�ش�أنه� 

اجلرمية واأداء اخلدم�ت الوارد و�شفه� يف الب�ب الفرعي )ج( من هذا الب�ب يف كل مرحلة من مراحل 

الق�شية اجلن�ئية، مبين� اأ�شم�ء هوؤلء الأ�شخ��ص واأ�شم�ء من��شبهم. ...

)ج( و�شف اخلدم�ت

  )1( يقوم املوظف امل�شوؤول مب� يلي—

   )األف( اإبالغ املجني عليه ب�ملك�ن الذي ميكن اأن يتلقى فيه خدم�ت طبية واجتم�عية 

ط�رئة؛

اآخر قد يحق للمجني عليه  انت�ش�ف  اأو  ب�أي جب لل�رشر     )ب�ء( اإبالغ املجني عليه 

مبوجب هذا الق�نون اأو اأي ق�نون اآخر وب�لطريقة التي ميكن احل�شول به� على هذا 

النت�ش�ف؛

امل�شورة  لتقدمي  املت�حة  واخل��شة  العمومية  ب�لبامج  عليه  املجني     )جيم( اإبالغ 

والعالج وغري ذلك من اأ�شك�ل الدعم اإىل املجني عليه؛

   )دال( م�ش�عدة املجني عليه يف الت�ش�ل ب�لأ�شخ��ص امل�شوؤولني عن توفري اخلدم�ت 

و�شبل النت�ش�ف املبينة يف الفقرات الفرعية )األف( و)ب�ء( و)جيم(. ...

املوظف  على  يكون  مرتكبة،  جرمية  بخ�شو�ص  الق�ش�ئية  واملالحقة  التحقيق     )3( اأثن�ء 

امل�شوؤول اإ�شع�ر املجني عليه يف اأبكر وقت ممكن مب� يلي—

   )األف( ح�لة التحقيق يف الق�شية، م� دام من املن��شب اإبالغ املحني عليه به� وم� دام 

ذلك ل ي�رش ب�لتحقيق؛

  )ب�ء( اإلق�ء القب�ص على ج�ن م�شتبه به؛

  )جيم( توجيه الته�م�ت اإىل اجل�ين امل�شتبه به؛

اأن  عليه  املجني  على  يكون  املحكمة  جل�ش�ت  من  جل�شة  كل  انعق�د     )دال( موعد 

يح�رشه� اأو يحق له مبوجب الب�ب 10606 )ب( )4( اأن يح�رشه�؛
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  )ه�ء( و�شعية الإفراج عن اجل�ين اأو اجل�ين امل�شتبه به اأو و�شعية احتج�زه؛

قرار  ب�شدور  اأو  العرتا�ص،  بعدم  ب�لدفع  اأو  ب�لذنب  الإقرار  ب�تف�ق     )واو( القبول 

املحلَّفني بعد املح�كمة؛

   )زاي( العقوبة املحكوم به� على اجل�ين، مب� يف ذلك املوعد الذي �شيكون فيه اجل�ين 

موؤهال لأن يفرج عنه اإفراج� م�رشوط�. ...

   )5( بعد املح�كمة، يكون على املوظف امل�شوؤول اإ�شع�ر املجني عليه يف اأبكر وقت ممكن مب� 

يلي—

	املوعد	املحدد	جلل�شة	اال�شتماع	اخلا�شة	باالإفراج	امل�رشوط	عن	اجلاين؛ 	)األف( 	

   )ب�ء( هروب اجل�ين اأو الإفراج عنه للعمل اأو منحه اإج�زة اأو اأي �شكل من اأ�شك�ل 

اإطالق �رشاحه من ال�ّشجن؛

  )جيم( وف�ة اجل�ين اإذا حدثت وف�ته اأثن�ء �شجنه. ...

د املجني عليه مبعلوم�ت ع�مة عن العملية الت�أديبية، مب� يف ذلك  )8( على املوظف امل�شوؤول اأن يزوِّ

معلوم�ت ب�ش�أن الإفراج عن اجل�ين للعمل، وب�ش�أن منحه اإج�زة، وو�شعه حتت الختب�ر واأهليته لكل 

من هذه التدابري.

مواعيد  عن  وخ�شو�ش�  املح�كمة،  اإجراءات  عن  معلوم�ت  تلقي  اأي�ش�  ال�شح�ي�  لالأطف�ل  ويحق 

جل�ش�ت ال�شتم�ع وعم� هو متوقع منهم القي�م به )انظر الف�شل الث�من ب�ش�أن احلق يف احلم�ية 

بتق��شم  املت�شلة  الأحك�م  نط�ق  تو�شيع  امل�شت�شوب  من  لذلك  العدالة(.  اإجراءات  اأثن�ء  امل�شقة  من 

املعلوم�ت مع ال�شح�ي� لت�شمل ح�لة الأطف�ل ال�شهود.

ق�ئمة التنفيذ املرجعية 4: احلق يف احل�شول على املعلوم�ت

�شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة حق الطفل يف احل�شول على املعلوم�ت، ينبغي اأن تنظر اجله�ت 

الف�علة الت�لية فيم� يلي:

  )اأ( الق�ش�ة:

     ‘1’ تزويد الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�ملعلوم�ت عن اإجراءات العدالة، وم�ش�ركتهم 

فيه�، و�شم�ن النطق ب�لقرارات بطريقة متّكنهم من فهمه�؛

     ‘2’ الر�شد يف �شبيل الت�أكد من ح�شول الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود على معلوم�ت 

وم�ش�عدة من��شبتني من الأ�شخ��ص امل�شوؤولني ب�أ�شلوب مالئم لالأطف�ل وم�ش�ير ل�شن 

الطفل املعني وتطور مداركه؛

  )ب( موظفو اإنف�ذ الق�نون:

     ‘1’ حتديد ونقل املعلوم�ت املت�شلة ب�مل�ش�عدة املت�حة و�شبل الو�شول اإىل العدالة 

لهم  ات�ش�ل  ب�أول  بدءا  الق�نونيني،  ممثليهم  اأو  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  اإىل 
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مبوظفي اإنف�ذ الق�نون. وهذا اأمر مهم بوجه خ��ص لأن موظفي اإنف�ذ الق�نون هم 

ع�دة اأول املت�شلني ب�ملجني عليه اأو ال�ش�هد؛

     ‘2’ �شم�ن تقدمي املعلوم�ت منهجي� اإىل الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�أ�شلوب مالئم 

لالأطف�ل وم�ش�ير ل�شن الطفل املعني وتطور مداركه؛

  )ج( املح�مون:

تزويد  حم�م،  من  الق�نونية  امل�ش�عدة  لل�شح�ي�  فيه�  ر  توفَّ التي  البلدان       ‘1’ يف 

عن  ال�شلة  ذات  ب�ملعلوم�ت  الق�نونيني  ممثليهم  اأو  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل 

اجل�ين،  وو�شعية  الق�شية،  و�شري  العدالة،  اإىل  و�شولهم  و�شبل  املت�حة،  امل�ش�عدة 

مالئم  ب�أ�شلوب  ذلك،  اإىل  وم�  ال�ش�درة،  والقرارات  ال�شتم�ع،  جل�ش�ت  ومواعيد 

لالأطف�ل وم�ش�ير ل�شن الطفل املعني وتطّور مداركه؛

  )د( امل�رّشعون/مقررو ال�شي��ش�ت:

     ‘1’ �شم�ن الن�ص يف الق�نون على اآلي�ت على غرار الأ�شخ��ص املوؤازرين وم�ش�ركتهم 

يف نقل املعلوم�ت اإىل الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود؛

ال�شح�ي�  لالأطف�ل  املهمة  املعلوم�ت  تت�شمن  من��شبة  ات�ش�ل  مواد       ‘2’ اإعداد 

وال�شهود وتعميمه� من خالل خم�فر ال�رشطة وامل�شت�شفي�ت وغرف النتظ�ر واملدار�ص 

ودوائر اخلدم�ت الجتم�عية واملك�تب العمومية وعب الإنرتنت؛

عن  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  اإىل  نقله�  يتعنّي  التي  املعلوم�ت       ‘3’ حتديد 

الذين  والأ�شخ��ص  العدالة،  اإىل  و�شولهم  و�شبل  تلقيه�  لهم  يجوز  التي  امل�ش�عدة 

�شيكونون م�شوؤولني عن نقل هذه املعلوم�ت، حتديدا وا�شح�؛

  )هـ( املنظم�ت غري احلكومية:

ال�شح�ي�  لالأطف�ل  املهمة  املعلوم�ت  تت�شمن  من��شبة  ات�ش�ل  مواد       ‘1’ اإعداد 

وال�شهود وتعميمه� من خالل خم�فر ال�رشطة وامل�شت�شفي�ت وغرف النتظ�ر واملدار�ص 

ودوائر اخلدم�ت الجتم�عية واملك�تب العمومية وعب الإنرتنت؛

     ‘2’ عند النطب�ق، مت�بعة ق�ش�ي� معينة ت�شمل اأطف�ل ب�شفتهم �شهودا اأو �شح�ي� 

و�شم�ن ح�شول هوؤلء الأطف�ل على معلوم�ت مراعية للطفل؛

وتنظيم  البامج  اأهداف  يف  العدالة  اإىل  الو�شـــــول  فـــــر�ص  تعــــزيز       ‘3’ اإدم�ج 

اآلي�ت  مبختلف  املت�شلة  ب�مل�ش�ئل  املحلية  وجمتمع�تهم  الأطف�ل  لتوعية  حمالت 

العدالة؛
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   )و( املدعون الع�ّمون: تزويد الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود اأو ممثليهم الق�نونيني ب�ملعلوم�ت 

وو�شعية  الق�شية،  و�شري  العدالة،  اإىل  و�شولهم  و�شبل  املت�حة،  امل�ش�عدة  عن  ال�شلة  ذات 

ب�أ�شلوب مالئم لالأطف�ل  اجل�ين، ومواعيد جل�ش�ت ال�شتم�ع، والقرارات ال�ش�درة، وذلك 

وم�ش�ير ل�شن الطفل املعني وتطور مداركه؛

طريق  عن  ب�مل�ش�عدة  ال�شح�ي�  فيه�  د  يُزوَّ التي  البلدان  يف  املوؤازرون:     )ز( الأ�شخ��ص 

اأو ممثليهم الق�نونيني ب�ملعلوم�ت ذات  �شخ�ص موؤازر، تزويد الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود 

ال�شلة عن امل�ش�عدة املت�حة، و�شبل و�شولهم اإىل العدالة، و�شري الق�شية، وو�شعية اجل�ين، 

ب�أ�شلوب مالئم لالأطف�ل  اإىل ذلك،  ال�ش�درة، وم�  والقرارات  ال�شتم�ع،  ومواعيد جل�ش�ت 

وم�ش�ير ل�شن الطفل املعني وتطور مداركه؛

اإطالع  والأمه�ت:  والآب�ء  الدينيون،  والق�دة  املحلية،  املجـــتمع�ت  وقـــ�دة     )ح( املعلِّمون، 

الأطف�ل على اإجراءات العدالة، وكيف ميكنهم الو�شول اإىل العدالة عند احل�جة، وتبع�ت 

قرار الطفل ب�مل�ش�ركة يف اإجراءات العـــدالة، وامل�شـــ�عدة ذات ال�شلة التي يجوز له تلقيه� 

يف ح�ل تعر�شه لالإيذاء.
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�إليه ويف �لتعبري عن  ُي�صتمع  �أن  خام�صا-  حق �لطفل يف 

�آر�ئه و�صو�غله

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل الث�لث، املب�دئ، الفقرة 8، والف�شل الث�من، حق الطفل يف اأن يُ�شتمع 

اإليه ويف التعبري عن اآرائه و�شواغله

8- عماًل مب� تن�ص عليه ال�شكوك الدولية، وخ�شو�ش� اتف�قية حقوق الطفل، على النحو املتجلّي 

يف اأعم�ل جلنة حقوق الطفل، وبغية �شم�ن العدالة لالأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، يجب 

على املهنيني وغريهم من امل�شوؤولني عن رف�ه اأولئك الأطف�ل اأن يراعوا املب�دئ اجل�معة الت�لية:

   )د( احلق يف امل�ش�ركة. لكل طفل، رهن� ب�أحك�م الق�نون الإجرائي الوطني، احلق يف التعبري 

يف  خ��ص  بوجه  ي�ش�هم  واأن  الذاتية،  بعب�راته  بحرّية،  ومعتقداته  واآرائه  نظره  وجه�ت  عن 

القرارات التي توؤثر يف حي�ته، مب� يف ذلك القرارات املتخذة يف اأي اإجراءات ق�ش�ئية، واأن 

توؤخذ تلك الآراء بعني العتب�ر، تبع� لقدراته و�شّنه ون�شجه الفكري وتطور اإمك�ن�ته. ...

21- ينبغي للمهنيني اأن يبذلوا ق�ش�رى جهدهم لتمكني الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود من التعبري عن 

اآرائهم و�شواغلهم فيم� يتعلق مب�ش�ركتهم يف اإجراءات العدالة، مب� يف ذلك عن طريق م� يلي:

   )اأ( كف�لة ا�شت�ش�رة الأطف�ل ال�شح�ي�، وحيثم� ك�ن ذلك من��شب�ً ال�شهود، ب�ش�أن امل�ش�ئل املبّينة 

يف الفقرة 19 اأعاله؛



التعبري بحرّية وبطريقتهم اخل��شة عن  وال�شهود من  ال�شح�ي�  الأطف�ل     )ب( كف�لة متكني 

يتعلق  فيم�  �شواغلهم  وعن  العدالة،  اإجراءات  يف  مب�ش�ركتهم  يتعلق  فيم�  و�شواغلهم  اآرائهم 

لون اتب�عه� يف الإدلء ب�ل�شه�دة، وعن م�ش�عرهم  ب�أم�نهم اإزاء املتهم، وعن الطريقة التي يف�شِّ

فيم� يتعلق بنت�ئج الإجراءات؛

مراع�ته�  املهنيني  على  تعّذر  واإذا  و�شواغلهم،  الأطف�ل  لآراء  الواجب  العتب�ر     )ج( اإيالء 

حوا للطفل اأ�شب�ب ذلك. فينبغي لهم اأن يو�شِّ

اإّن امل�ش�ركة هي اأحد املب�دئ التوجيهية يف اتف�قية حقوق الطفل كم� اإنه� اأحد التحدي�ت الأ�ش��شية 

فيه�. ويوؤكد هذا املبداأ على اأّن الأطف�ل اأ�شخ��ص ك�ملو الأهلية لهم احلق يف التعبري عن اآرائهم 

يف كل الأمور التي توؤثر فيهم ويق�شي ب�أن يُ�شتمع اإىل تلك الآراء واأن تُعطى الوزن الذي ت�شتحقه 

وفق� ل�شن الطفل وم�شتوى ن�شجه. وتتوخى التف�قية حدوث تغرّي يف العالقة بني الكب�ر وال�شغ�ر، 

ري الرع�ية وغريهم من املتع�ملني مع الأطف�ل  فال يعود يُنظر اإىل الآب�ء والأمه�ت واملعلّمني وموفِّ

ري خدم�ت اأو حم�ية اأو مدافعني عن احلقوق، بل على اأنهم اأي�ش� مف�و�شون  على اأنهم جمّرد موفِّ

ون. وبن�ء على ذلك، يتوقع من الكب�ر اإف�ش�ح املج�لت وتعزيز العملي�ت التي ت�شتهدف متكني  ومي�رشِّ

)71(
الأطف�ل من التعبري عن اآرائهم ومن اأن يُ�شت�ش�روا ويوؤثروا يف القرارات.

املم�ر�شة الدولية. 

كونهم  النظر عن  ال�شح�ي�، ب�رشف  بحق  بوجه ع�م  اأي�ش�  الدولية  املحكمة اجلن�ئية  نظ�م  يعرتف 

اآرائهم  اأو را�شدين، يف امل�ش�ركة يف كل مرحلة من مراحل اإجراءات العدالة ويف التعبري عن  ق�رّشا 

و�شواغلهم بخ�شو�ص كل م�ش�ألة توؤثر يف م�ش�حلهم، كقرار املدعي الع�م فتح ب�ب التحقيق اأو عدم 

فتحه،	ومقبولية	الق�شية،	واالتهامات،	والتعاون	بني	الدول،	واالإفراج	امل�رشوط،	واجلمع	بني	الق�شايا	

املح�كمة،  بعد  العقوبة  وتخفيف  ال�رشر،  وجب  والعقوبة،  ب�لذنب،  الإقرار  واتف�ق  بينه�،  والف�شل 

وم� اإىل ذلك. وتكفل هذا احلق الفقرة 3 من امل�دة 68 من نظ�م روم� الأ�ش��شي للمحكمة اجلن�ئية 

الدولية اإذ تن�ص على م� يلي: “ت�شمح املحكمة للمجني عليهم، حيثم� تت�أثر م�ش�حلهم ال�شخ�شية، 

بعر�ص اآرائهم و�شواغلهم والنظر فيه� يف اأي مرحلة من الإجراءات تراه� املحكمة من��شبة وعلى نحو 

ل مي�ص اأو يتع�ر�ص مع حقوق املتهم ومقت�شي�ت اإجراء حم�كمة ع�دلة. ويجوز للممثلني الق�نونيني 

للمجني عليهم عر�ص هذه الآراء وال�شواغل حيثم� ترى املحكمة ذلك من��شب�، وفق� للقواعد الإجرائية 

وقواعد الإثب�ت.” وقد	اأو�شحت	االجتهادات	الق�شائية	ا�شرتاط	مراعاة	م�شالح	ال�شحايا	فيما	يتعلق	

مب�ش�ركتهم يف اإجراءات العدالة، فجعلت حق ال�شح�ي� امل�شمون يف الو�شول اإىل املحكمة “التزام� 

]متكينهم[، من  اأي  وفّع�ل،  ملمو�ص  ب�شكل  ذلك احلق  بتمكينهم من مم�ر�شة  املحكمة  اإيج�بي� على 

ن�حية، من عر�ص اآرائهم و�شواغلهم ومتكينهم، من الن�حية الأخرى، من فح�شه�.” )املحكمة اجلن�ئية 

بطلب�ت  املتعلق  القرار   ،ICC-01/04 الرقم  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  احل�لة  الدولية، 

 VPRS6و  ،VPRS5و  ،VPRS4و  ،VPRS3و  ،VPRS2و  ،VPRS1 الق�ش�ي�  اإجراءات  يف  امل�ش�ركة 

)الدائرة التمهيدية( )17 ك�نون الث�ين/ ين�ير 2006، الفقرت�ن 71 و72(.

نظ�م  �شي�ق  يف  حدة  ي�شتد  و�شهود  ك�شح�ي�  امل�ش�ركة  يف  الأطف�ل  حق  ب�إعم�ل  املقرتن  والتحدي 

العدالة اجلن�ئية. فقد درج التقليد يف نظ�م العدالة اجلن�ئية على اعتب�ر ال�شح�ي� وال�شهود بوجه 

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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ع�م، والأطف�ل منهم بوجه خ��ص، جمّرد “اأدوات”، بل اأدوات ميكن اأحي�ن� كثرية الت�شحية به� يف 

�شبيل النج�ح يف املح�كمة. وقد اأبرز التقدم الذي اأحرز موؤخرا يف جم�ل البحوث املتعلقة ب�ل�شح�ي�، 

وعلى الأخ�ص منذ اعتم�د اإعالن الأمم املتحدة ملب�دئ العدل الأ�ش��شية املتعلقة ب�شح�ي� الإجرام 

والتع�شف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة يف ع�م 1985، اأهمية اإف�ش�ح املج�ل مل�ش�ركة ال�شح�ي� م�ش�ركة ك�ملة 

ب�عتب�رهم  ب�لأطف�ل  اتف�قية حقوق الطفل كم� يف العرتاف  العدالة اجلن�ئية. ويف  اإجراءات  يف 

اأ�شح�ب حقوق تذكري ب�أّن هذه امل�ش�ركة تنطبق اأي�ش� على الأطف�ل.

وحق الطفل يف اأن يُ�شتمع اإليه يذهب اإىل اأبعد من جمرد اإدلئه ب�ل�شه�دة اأو ح�شوره املح�كمة كطرف 

اأو �ش�هد. اإذ ي�شمل هذا احلق، مبعزل عن تقدمي اإف�دة ر�شمية عن الوق�ئع التي حدثت، حق التعبري 

عن الآراء وال�شواغل ب�ش�أن اأثر اجلرم املرتكب وب�ش�أن طريقة ت�شيري الإجراءات وب�ش�أن احتي�ج�ت 

الطفل وتوقع�ته. ويرتبط هذا احلق ارتب�ط� وثيق� مب�ش�ئل اأخرى يف املب�دئ التوجيهية، وخ�شو�ش� 

احلق يف احلم�ية من التمييز، واحلق يف احل�شول على املعلوم�ت، واحلق يف احل�شول على م�ش�عدة 

فع�لة، واحلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالة )انظر املرّبع(.

وللم�ش�ركة م�شتوي�ت خمتلفة هي: احل�شول على املعلوم�ت، والتعبري عن راأي م�شتنري، وجعل ذلك 

الراأي يوؤخذ يف العتب�ر، واأداء الدور الرئي�شي اأو دور امل�ش�رك يف �شنع القرار. ومثلم� ُذكر �ش�بق�، 

توؤّكد امل�دة 12 من اتف�قية حقوق الطفل على حق الطفل يف امل�ش�ركة يف كل الأمور التي مت�شه. 

ولكن النتيجة يف ح�لت مثل الإجراءات الق�ش�ئية اإمن� يقرره� الكب�ر ولكنه� ت�شتنري وتت�أثر ب�آراء 

الطفل. وتن�ص امل�دة 12، ف�شال عن ذلك، على وجوب اإيالء اآراء الطفل م� ت�شتحقه من اأهمية 

وفق� ل�شنه ون�شجه. ومثلم� توؤّكد الفقرة 21 )ج( من املب�دئ التوجيهية، ف�إّن هذا ل ين�شئ التزام� 

اإليه ويف  يُ�شتمع  اأن  الطفل يف  واأم� حق  الطفل.  التي يعرب عنه�  والتوقع�ت  ب�ملتطلب�ت  ب�لوف�ء 

التعبري عن اآرائه و�شواغله فال يعني �شمن� �شوى اأن تتيح ال�شلط�ت امل�شوؤولة وغريه� من اجله�ت 

اإليهم وتويل اآراءهم  اآرائهم، واأن ت�شتمع  الو�شيطة لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود فر�شة التعبري عن 

العتب�ر الواجب.

ويعني هذا احلق �شمن� اأي�ش� اأنه عندم� يتعّذر الوف�ء مبتطلب�ت الطفل وتوقع�ته، لأي �شبب وجيه، 

ح له ذلك ال�شبب. وكثريا م� يكون لدى الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد فهمه اخل��ص ملدى  ينبغي اأن يو�شَّ

اأهمية بع�ص جوانب اجلرمية ومدى اأهمية �شه�دته. وينبغي اأن تُ�رشح للطفل، ب�أ�شلوب من��شب ل�شنه، 

اأ�شب�ب اتخ�ذ بع�ص القرارات، ومل�ذا يجري اأو ل يجري من�ق�شة عن��رش اأو حق�ئق معينة اأو الت�شكيك 

فيه� يف املحكمة، ومل�ذا ل توؤخذ بع�ص الآراء بعني العتب�ر. ومن املهم اإبداء الحرتام اإزاء العن��رش 

التي يجده� الطفل مهمة يف روايته ولكنه� لي�شت ب�ل�رشورة مهمة ك�أدلة اإثب�تية.

�آر�ئهم  �لتعبري عن  �ل�صحايا يف  �الأطفال  �ملحلي بحق  �ألف-  �العرت�ف 

و�صو�غلهم يف �الإجر�ء�ت �جلنائية

مثلم� �رُشح �ش�بق� يف الف�شل الث�لث املتعلق بحق الطفل يف احلم�ية من التمييز، ينبغي الفرتا�ص 

ب�أّن الأطف�ل ق�درون، ب�رشف النظر عن �شنهم، على التعبري عن اآرائهم و�شواغلهم واملثول ك�شهود 

اأم�م املحكمة. ولكّن هذا الفرتا�ص لأهلية الطفل للم�ش�ركة يف الإجراءات الق�ش�ئية لي�ص معرتف� 
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به يف كل مك�ن وم� زالت عدة دول حتدد �شن� ل ي�شتطيع الأطف�ل دونه� اأن يعّبوا عن اآرائهم اأو ل 

ي�شتطيعون ذلك م� مل ي�أذن به الق�ش�ة. وحت�ول الجته�دات الق�ش�ئية املحلية يف بع�ص الأحي�ن اأن 

تتج�وز حدود الن�ص الق�نوين فتعرتف بحق الطفل يف التعبري عن نف�شه يف الدع�وى املرفوعة اأم�م 

 ولكّن هذه ال�شوابق يلزم دعمه� بتعديالت ت�رشيعية لتثبيت حق الطفل يف عر�ص اآرائه 
)72(

املح�كم.

والتعبري عنه� يف الإجراءات اجلن�ئية. 

وهن�ك دول عديدة تعرتف، بعب�رات ع�مة، مببداأ حق الطفل يف التعبري عن اآرائه و�شواغله اأم�م 

 ولكن يلزم حتديد نط�ق ذلك احلق وطرائق تطبيقه الواقعية، لأّن 
)77(،)76(،)75(،)74(،)73(

املح�كم املحلية.

اأو على ح�لة الأطف�ل املخ�لفني  اأحي�ن� على الإجراءات املدنية  امل�ش�ركة قد تكون مق�شورة  هذه 

النظر عن �شنهم،  اأخرى تكفل جلميع ال�شح�ي�، ب�رشف  للق�نون حتديدا. ولئن ك�نت هن�ك دول 

اآرائهم، فم� مل تُ�شتكمل هذه الأحك�م برتتيب�ت حمددة لالأطف�ل، يُخ�شى من  حقهم يف التعبري عن 

خطر جت�هل احل�لة والحتي�ج�ت النوعية لالأطف�ل. وبن�ء على ذلك، يو�َشى ب�عتم�د لوائح تنظيمية 

اآرائهم و�شواغلهم يف الق�ش�ي�  تن�ص حتديدا على حق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود يف التعبري عن 

اجلن�ئية املرفوعة على اجلن�ة املعتدين عليهم.

وهناك	قيد	�شائع	على	حق	الطفل	يف	التعبري	عن	اآرائه	و�شواغله	يتمثل	يف	ا�شرتاط	اأن	يعطي	

اإذن� م�شبق� بذلك. وهذا القيد ل يتفق مع العرتاف بحق الأطف�ل الك�مل يف التعبري  والداه 

عن اآرائهم و�شواغلهم، بل قد يكون، على العك�ص من ذلك، �ش�را بهم اأ�شد ال�رشر يف احل�لت 

التي يكون فيه� للوالدين م�شلحة يف عدم حم�كمة اجلن�ة. وبن�ء عليه، يقت�شي التنفيذ الك�مل 

للمبادئ	التوجيهية	اإزالة	هذا	ال�رشط	من	ت�رشيعات	الدول	املعنية.	ولكن	قد	يظل	من	امل�شت�شوب	

ال�شم�ح بح�شور الوالدين والت�شجيع على ح�شورهم� م� مل تقت�ِص م�ش�لح الطفل الف�شلى غري 

ذلك.

اأم� يف بلدان الق�نون الع�م، ف�ملبداأ املعمول به هو اأّن ال�شح�ي� لي�شوا اأطراف� يف الق�ش�ي� اجلن�ئية. 

ويُحقق التوازن يف هذا املبداأ اأحي�ن� ب�عرتاف تدريجي بحق ال�شح�ي� يف اأن يُ�شتمع اإليهم، واإن مل 

يُعرتف بهم كمط�لبني بهذا احلق. والأمثلة اجليدة على هذه التطورات يف اإجراءات الق�نون الع�م 

موجودة، على �شبيل املث�ل، يف كندا )انظر املرّبع(. وتعمد بلدان اأخرى من بلدان الق�نون الع�م، مع 

احتف�ظه� مببداأ عدم ال�شم�ح لالأطف�ل ب�مل�ش�ركة يف الإجراءات اجلن�ئية، اإىل اإت�حة ا�شتثن�ء يف ح�لة 

 ففي اإ�رشائيل، يتيح ق�نون حقوق 
)78(

الأطف�ل ال�شح�ي� فت�أذن لهم ب�لتعبري عن اآرائهم و�شواغلهم.

�شح�ي� اجلرمية )2001( ل�شح�ي� جرائم معّينة )ك�لعتداء اجلن�شي والعنف الأ�رشي(، مبن فيهم 

الأطف�ل، الفر�شة يف اأن يُ�شتمع اإليهم يف عدة من مراحل الإجراءات، مب� يف ذلك، على �شبيل املث�ل، 

قبل التو�شل اإىل اتف�ق تف�و�شي لتخفيف العقوبة.

اأم� بلدان الق�نون املدين فتعتب ال�شح�ي�، مبن فيهم ال�شح�ي� الأطف�ل، اأطراف� يف الق�ش�ي� اجلن�ئية 

على  عمومية  دعوى  اإق�مة  �شالحية  اأحي�ن�  ولهم  مدنيني،  مط�لبني  ب�عتب�رهم  املثول  لهم  ويحق 

اجل�ين. ويكون نط�ق م�ش�ركتهم اأو�شع اأي�ش�.

كند�، �لبيان �لكندي �خلا�ص مببادئ �لعدل 

�الأ�صا�صية ل�صحايا �جلرمية، 2003، �ملبد�أ 8:

“اآراء ال�شح�ي� و�شواغلهم واأقوالهم هي 
اعتب�ر مهم يف اإجراءات العدالة اجلن�ئية 

وينبغي النظر فيه� وفق الق�نون ال�ش�ئد 

وال�شي��ش�ت والإجراءات املعتمدة.”

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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و� عن �آر�ئهم  باء-  �مل�صائل �لتي يجوز لالأطفال �ل�صحايا و�ل�صهود �أن ُيعربرّ

و�صو�غلهم ب�صاأنها

حتدد ت�رشيع�ت معظم الدول بدقة نط�ق م�ش�ركة ال�شح�ي� وال�شهود يف الإجراءات وامل�ش�ئل التي 

هذه  تن�ص  املح�كمة،  اإجراءات  يف  الع�مة  م�ش�ركتهم  عن  ومبعزل  ب�ش�أنه�.  اآرائهم  التم��ص  يجوز 

الأطف�ل،  فيهم  مبن  وال�شهود،  ال�شح�ي�  و�شواغل  اآراء  يف  النظر  وجوب  على  التنظيمية  اللوائح 

ا�شتهالل  ب�ش�أن  اآرائهم  عن  التعبري  )اأ(  مثل  الإجراءات،  من  الأكرث حتديدا  ب�جلوانب  يتعلق  فيم� 

�ش�لح  يف  اآخر  تدبري  اأي  اأو  لالإجراءات  وقف  اأي  قبل  اآرائهم  عن  والتعبري  و)ب( 
 )79(

الإجراءات؛

اإجراءات  ا�شتخدام  فر�شة  ب�ش�أن  اآرائهم  عن  التعبري  و)ج(   
)81(،)80(

بكف�لة؛ �رشاحه  ك�إطالق  املتهم، 

 و)د( طلب تدابري حم�ئية لأنف�شهم اأو لأ�رشهم والتعبري 
)83(،)82(

معّجلة، ك�لتف�ق على الإقرار ب�لذنب؛

 
)87(،)86(

 و)هـ( وتن�شيب اأنف�شهم مّدعني خ�شو�شيني اأو طرف� مدني�؛
)85(،)84(

عن اآرائهم بهذا ال�ش�أن؛

و/اأو  الأدلة  عر�ص  يف  امل�ش�ركة  و)ز(   
)88(

الق��شي؛ اأو  املحكمة  اإىل  املوجهة  الطلب�ت  تقدمي  و)و( 

 و)ط(	
)92(،)91(

 و)ح( التعليق على التحقيق وعلى الأدلة املقدمة من الطرفني؛
)90(،)89(

تقدميه� ب�أنف�شهم؛

 و)ك( التعبري عن 
)97(،)96(،)95(

 و)ي( طلب تدابري للتعوي�ص؛
)94(،)93(

ا�شتجواب املتهم وال�شهود واخلباء؛

 و)م( التعبري عن اآرائهم 
)101(،)100(

 و)ل( ا�شتئن�ف القرارات والأحك�م؛
)99(،)98(

اآرائهم بخ�شو�ص العقوبة؛

)103(،)102(
بخ�شو�ص م�ش�ألة الإفراج املبكر عن الأ�شخ��ص املحكوم عليهم.

ويوىَل اهتم�م خ��ص للح�شول على اآراء الأطف�ل ال�شح�ي�، وعلى اآراء اأ�رشهم اإذا لزم الأمر، فيم� 

يتعلق ب�أثر اجلرم. ويف الولي�ت املتحدة، جُتمع هذه الآراء عن طريق ا�شتم�رة تُعرف ب��شم “بي�ن 

يطلب  ال�شلوك:  مراقب  يعّده  الذي  العقوبة  لفر�ص  ال�ش�بق  ب�لتقرير  ترفق  ال�شحية”  على  الأثر 

بح�لت  املعنية  التخ�ش�ش�ت  املتعددة  الأفرقة  اأحد  من  معلوم�ت  الغر�ص،  لهذا  ال�شلوك،  مراقب 

العتداء على الأطف�ل ومن م�ش�در اأخرى من��شبة، ك�لو�شي يف اخل�شومة، ملعرفة اأثر اجلرم على 

 وتُطلع هذه ال�شتم�رة املحكمة 
)104(

الطفل ال�شحية واأي اأطف�ل اآخرين ميكن اأن يكونوا قد ت�أثروا به.

على م� خلفته اجلرمية من اأثر يف حي�ة املجني عليه، وينبغي اأن تُقراأ وقت احلكم ب�لعقوبة، بل 

اأن تعطي �شح�ي�  ويُق�شد منه�  املطلوب من اجل�ين.  التعوي�ص  تقرير  لغر�ص  ا�شتخدامه�  وميكن 

اإجراءات العدالة اجلن�ئية. وت�شمل النُ�شخ املعدة لالأطف�ل من ا�شتم�رة بي�ن  اأثن�ء  اجلرمية �شوت� 

الأثر على ال�شح�ي� �شورا ملختلف تع�بري الوجه لكي ي�شتطيع اأي من ال�شغ�ر اأن يبنيِّ كيف ي�شعر. 

وميكن اأن يُدعى �شغ�ر الأطف�ل اأي�ش� اإىل ر�شم �شور تبنّي �شعورهم اإزاء اجلرمية اأو اإزاء اأنف�شهم 

اأن يعّبوا عن م�ش�عرهم واأفك�رهم  اإزاء اجل�ين، بينم� ي�شتطيع بع�ص ال�شح�ي� من املراهقني  اأو 

اأي�ش�  ال�شح�ي� موجودة  الأثر على  وبي�ن�ت   
)105(

الفنية. الأعم�ل  اأو  عر  ال�شِّ اأو  املجالت  من خالل 

اإىل بي�ن�ت ال�شح�ي� هذه يف   ويف اململكة املتحدة، ل ميكن الإح�لة 
)106(

اأخرى. يف ت�رشيع�ت دول 

َعى عليه ب�لذنب اأو عندم� يُرّد  اإجراءات العدالة اجلن�ئية اإّل اإذا انطلقت املح�كمة من اإقرار املدَّ

اأجل احرتام حق اجل�ين يف املح�كمة  ال�ش�در عن هيئــة املحلَّفــني يف املح�كمة، من  الإدانة  قرار 

 واإ�شف�ء ال�شفة الر�شمية على بي�ن�ت الأثر على ال�شح�ي� ميكن اعتب�ره 
)107(

وفق الأ�شول الق�نونية.

مم�ر�شة جيدة اإذ ميّكن ال�شح�ي� من نقل اآرائهم اإىل املحكمة بطريقة من��شبة ومريحة ومرنة اأكرث 

من ال�شه�دة ال�شفوية احلية ويكفل عدم التقليل من اأهمية اأثر الإيذاء على حي�تهم اأو جت�هله.

واأخريا، يجوز اأي�ش� ا�شت�ش�رة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�ش�أن م�ش�ركتهم يف الإجراءات، بعد تلقيهم 

اأن تكمن فيه� وعن امل�ش�عدة املت�حة.  معلوم�ت وافية عن هذه امل�ش�ركة وعن اأي خم�طر يحتمل 

اإطالعهم على هذا احلق، بل  ب�أن يرف�شوا الإدلء ب�شه�دتهم؛ ويجب  يُ�شمح لالأطف�ل  اأمل�ني�،  ويف 

)108(
وب�إمك�نهم تقرير عدم الإدلء ب�شه�دتهم حتى لو مثلوا اأم�م املحكمة.
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التعبري عن  اإليه ويف  يُ�شتمع  اأن  الطفــــل يف  املرجعية 5: حـــق  التنـــفيذ  ق�ئمة 

اآرائه و�شواغله

�شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة من اأجل �شم�ن حق الطفل يف اأن يُ�شتمع اإليه ويف التعبري عن 

اآرائه و�شواغله، ينبغي اأن تنظر اجله�ت الف�علة الت�لية فيم� يلي:

   )اأ( الق�ش�ة: القي�م بر�شد دقيق للطريقة التي تخ�طب به� الأطراف الأطف�ل ال�شح�ي� 

وال�شهود وكف�لة ا�شتخدام لغة من��شبة؛

  )ب( موظفو اإنف�ذ الق�نون:

     ‘1’  الهتم�م مب� قد يبديه الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود من اآراء و�شواغل واحتي�ج�ت 

اأثن�ء لق�ءاتهم مبوظفي اإنف�ذ الق�نون، وذلك ب�لرد على نحو اإيج�بي كلم� ك�ن 

ذلك ممكن� وتقدمي �رشح بلغة يفهمه� الطفل لأ�شب�ب اأخذ اأو عدم اأخذ اآراء اأو 

طلب�ت اأو توقع�ت معينة يف العتب�ر؛

     ‘2’  جعل التدريب على التوا�شل مع الأطف�ل اإلزامي� على موظفي اإنف�ذ الق�نون 

الذين يتع�ملون مع الأطف�ل؛

اآراء  من  الت�أكد  الأطف�ل حم�م،  ال�شح�ي�  فيه�  ي�ش�عد  التي  البلدان     )ج( املح�مون: يف 

الطفل و�شواغله وتوقع�ته واحتي�ج�ته، ونقل هذه اإىل ال�شلط�ت املعنية، وتقدمي �رشح للطفل 

يو�شح له م�ذا يُعقل اأن يُتوقع من م�ش�ركته يف اإجراءات العدالة؛

  )د( امل�رشِّعون/مقررو ال�شي��ش�ت:

    ‘1’  الت�أكيد يف الت�رشيع�ت على حق كل طفل، ب�رشف النظر عن �شنه، ودومن� ح�جة 

للح�شول على اإذن م�شبق، يف التعبري عن اآرائه و�شواغله يف الإجراءات التي 

ي�ش�رك فيه� ب�شفته �شحية اأو �ش�هدا؛

اتب�ع  اأو  ال�شح�ي�  الأثر على  بي�ن�ت  املتمثلة يف جتميع  املم�ر�شة      ‘2’  ا�شتحداث 

اإجراءات مع�دلة من اأجل الت�أّكد من اآراء الطفل واأ�رشته؛

التي  الت�ش�حلية  العدالة  اإجراءات  ا�شتخدام  النطب�ق، على      ‘3’  الت�شجيع، عند 

اآرائهم واأن  اأن يعرب فيه� الأطف�ل ال�شح�ي� وجمتمع�تهم املحلية عن  ميكن 

يُ�شتمع اإىل م� اأ�ش�بهم من �رشر؛

    ‘4’  يف البلدان التي ل ي�شتطيع فيه� ال�شح�ي� امل�ش�ركة يف الإجراءات اجلن�ئية 

واملدنية املق�مة �شد اجلن�ة عليهم، الن�ص يف الت�رشيع�ت على اأن توؤخذ اآراء 

الأطف�ل ال�شح�ي� و�شواغلهم، رغم ذلك، بعني العتب�ر؛

    ‘5’  جعل التدريب على التوا�شل مع الأطف�ل اإلزامي� على كل اأفراد الفئ�ت املهنية 

املتع�ملة مع الأطف�ل يف اإجراءات العدالة؛

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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  )هـ( املنظم�ت غري احلكومية واملنظم�ت الأهلية:

    ‘1’  ترويج الأن�شطة التي تعطي الأطف�ل فر�ش� للتعبري عن اآرائهم ب�ش�أن امل�ش�ئل 

املت�شلة ب�إجراءات العدالة وتُي�رشِّ م�ش�ركتهم يف هذه الإجراءات؛

    ‘2’  اإطالع الأطف�ل وجمتمع�تهم املحلية على حقوقهم يف التعبري عن اآرائهم يف 

اإجراءات العدالة؛

  )و( املّدعون الع�مون:

ال�شح�ي�  على  الأثر  بي�ن�ت  على  احل�شول  يف  املتمثلة  املم�ر�شة      ‘1’  ا�شتحداث 

وعر�شه� اأو اتب�ع اإجراءات اأخرى مع�دلة من اأجل �شم�ع اآراء الأطف�ل واأ�رشهم؛

التي  الت�ش�حلية  العدالة  اإجراءات  ا�شتخدام  النطب�ق، على      ‘2’  الت�شجيع، عند 

اآرائهم واأن  اأن يعرب فيه� الأطف�ل ال�شح�ي� وجمتمع�تهم املحلية عن  ميكن 

يُ�شتمع اإىل م� اأ�ش�بهم من �رشر، وامل�ش�ركة يف هذه الإجراءات؛
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الة �صاد�صا- �حلق يف �حل�صول على م�صاعدة فعرّ

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل الث�لث، املب�دئ، الفقرة 8، والف�شل الت��شع، احلق يف احل�شول على 

م�ش�عدة فّع�لة، الفقرات 24-22

8- عماًل مب� تن�ص عليه ال�شكوك الدولية، وخ�شو�ش� اتف�قية حقوق الطفل، على النحو املتجلّي 

يف اأعم�ل جلنة حقوق الطفل، وبغية �شم�ن العدالة لالأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، يجب 

على املهنيني وغريهم من امل�شوؤولني عن رف�ه اأولئك الأطف�ل اأن يراعوا املب�دئ اجل�معة الت�لية: ...

  )ج( خدمة م�ش�لح الطفل على اأف�شل وجه. ...

    ‘2’  النمو املتن��شق. لكل طفل احلق يف اأن تت�ح له فر�شة النمو املتن��شق واحلق يف 

م�شتوى معي�شة من��شب لنموه البدين والذهني والروح�ين والأخالقي والجتم�عي. 

اأم� الطفل الذي تعّر�ص ل�شدمة، فينبغي اتخ�ذ كل اخلطوات الالزمة لتمكينه من 

التمتع بنمو �شليم ... .

22- ينبغي اأن تُت�ح لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، ولأفراد اأ�رشتهم حيثم� يكون ذلك من��شب�، �شبل 

املبنّي يف  النحو  على  املن��شب  التدريب  تلقوا  الذين  املهنيون  يقّدمه�  التي  امل�ش�عدة  على  احل�شول 

الفقرات من 40 اإىل 42 اأدن�ه. وميكن اأن ي�شمل ذلك خدم�ت م�ش�عدة ودعم مثل اخلدم�ت امل�لية 

والق�نونية وال�شت�ش�رية وال�شحية والجتم�عية والرتبوية، وخدم�ت التع�يف البدين والنف�شي، وغري 

ذلك من اخلدم�ت ال�رشورية لتحقيق اإع�دة اندم�ج الطفل. وينبغي اأن تلبي كل اأنواع امل�ش�عدة هذه 

احتي�ج�ت الطفل واأن متّكنه من امل�ش�ركة بفع�لية يف جميع مراحل اإجراءات العدالة.

23- ولدى م�ش�عدة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، ينبغي للمهنيني اأن يبذلوا ق�ش�رى جهدهم لتن�شيق 

الدعم حتى ل يُعّر�ص الطفل لتدخالت مفرطة.



24- وينبغي لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود اأن يتلقوا امل�ش�عدة من اأ�شخ��ص موؤازرين مثل املتخ�ش�شني 

املعنيني ب�لأطف�ل ال�شح�ي�/ال�شهود، وذلك ابتداء من البالغ الأويل واإىل اأن ت�شبح تلك اخلدم�ت غري 

�رشورية.

اأو تقدمي  اأن ي�شوغوا وينّفذوا تدابري تي�رّش على الأطف�ل الإدلء ب�ل�شه�دة  25- وينبغي للمهنيني 

البيِّن�ت بغية حت�شني الت�ش�ل والفهم يف مرحلتي املح�كمة وم� قبل املح�كمة. وميكن اأن ت�شمل هذه 

التدابري م� يلي:

الطفل  احتي�ج�ت  لتلبية  وال�شهود  ال�شح�ي�  ب�لأطف�ل  املعنيني  املتخ�ش�شني     )اأ( توفري 

اخل��شة؛

اأثن�ء  الطفل  ملرافقة  املن��شبون،  الأ�رشة  واأفراد  املتخ�ش�شون  ومنهم  املوؤازرين،     )ب( توفري 

الإدلء ب�شه�دته؛

   )ج( تعيني اأو�شي�ء، حيثم� ك�ن ذلك من��شب�ً، حلم�ية م�ش�لح الطفل الق�نونية.

املدى يف منوهم  بعيدة  اآث�ر  له  تكون  ال�شغ�ر، فقد  اأم� يف ح�لة  ب�لكب�ر.  �ش�رة  اأث�را  لالإيذاء  اإّن 

النف�ش�ين، ويف عالق�تهم مبوفري الرع�ية والأ�شق�ء والأقران، ويف قدرتهم على التعلّم، وم� اإىل ذلك. 

وقد يكون لتعّر�ص الطفل للعنف الأ�رشي اأو العتداء اجلن�شي اأو م�ش�هدة غريه يتعّر�ص لهم� عواقب 

طويلة الأمد على منو قدراته. ف�لعتداء ميكن اأن يحّطم طفولة الأطف�ل وكثريا م� يكون له اأثر 

ر على حي�تهم ككب�ر. وقد ت�شبب عواقب ك�ل�شدمة وحتّطم العالق�ت وفقدان الثقة يف مع�ن�ة  مدمِّ

خطرية. وكثريا م� يكون الأطف�ل الذين تعر�شوا لعتداء خطري اأكرث عر�شة لأن ي�شبحوا �شح�ي� 

لالعتداء وال�شتغالل يف مرحلة لحقة من حي�تهم.

وملنع هذه العواقب اأو التخفيف من وط�أته� بقدر الإمك�ن وتعزيز منو قدرات الطفل ب�شكل مت�شق، 

يلزم تقدمي امل�ش�عدة املن��شبة لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود يف اأبكر وقت ممكن بعد وقوع اجلرم. ويف 

ح�لة الطفل املع�ين من الأمل اأو ال�شدمة، ينبغي اتخ�ذ جميع اخلطوات الالزمة لتمكني هذا الطفل 

من التمتع بنمو �شحيح. وتبع� لحتي�ج�ت الطفل املحددة، ميكن اأن تتمثل هذه امل�ش�عدة يف خدم�ت 

م�لية اأو ق�نونية اأو ا�شت�ش�رية اأو �شحية اأو اجتم�عية اأو تعليمية، اأو يف خدم�ت ل�شرتداد الع�فية 

البدنية والنف�ش�نية اأو غري ذلك من اخلدم�ت ال�رشورية لإع�دة ت�أهيل الطفل واإع�دة اإدم�جه يف 

املجتمع. وميكن اأن تتخذ امل�ش�عدة اأ�شك�ل خمتلفة تبع� للبيئة والثق�فة اللتني يعي�ص فيهم� الطفل. 

ففي حني اأّن امل�ش�عدة يف املجتمع�ت املتقدمة النمو تقدم ع�دة عن طريق اخلدم�ت العمومية، قد 

يكون الدعم الأ�رشي واملجتمعي وغري ذلك من الدعم الجتم�عي، يف العديد من البيئ�ت الن�مية، 

فيهم  لل�شح�ي�، مبن  املتخ�ش�شة  تكون اخلدم�ت  وقد  الثق�فية.  الن�حية  اأكرث من  ومقبول  اأن�شب 

الدعم  م  تُقدِّ اأن  الأطر، ميكن  مثل هذه  البلدان. ويف  من  العديد  منعدمة يف  الأطف�ل،  ال�شح�ي� 

النف�شي املنظم�ت الأهلية واملنظم�ت غري احلكومية واأن يقدمه املعلّمون اأو غريهم من اأفراد املجتمع 

املحلي الذين يوؤدون دورا داعم� وتثقيفي� لالأطف�ل. وينبغي اأن ي�شتمر هذا الدعم طيلة املدة التي 

ت�شتغرقه� اإجراءات العدالة من اأجل التلطيف من وقع الإيذاء الث�نوي على الطفل وا�شتع�دته ذكرى 

التجربة املوؤملة. وينبغي اأن ي�شتمر الدعم بعد النته�ء من الإجراءات وطيلة احتي�ج الطفل اإليه.

ويتطلب تنفيذ حق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود يف احل�شول على امل�ش�عدة اتخ�ذ تدابري م�ش�عدة 

ع�مة ت�شتهدف تعزيز النمو املتن��شق لدى الطفل جنب� اإىل جنب مع تدابري م�ش�عدة خ��شة تت�شل 

مب�ش�ركته يف اإجراءات العدالة.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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�ألف- �مل�صاعدة �لالزمة لنمو �لطفل منو� متنا�صقا

كثريا م� تق�شي الت�رشيع�ت املحلية، بعب�رات ع�مة على الأقل، ب�أن يح�شل �شح�ي� اجلرمية، ب�رشف 

النظر عن �شنهم اأو اأ�شك�ل الإجرام التي ق��شوا منه�، على امل�ش�عدة التي قد تكون طبية اأو نف�ش�نية 

وجه  وعلى  املن��شبة،  الو�ش�ئل  بتوافر  مرهونة  تظل  امل�ش�عدة  هذه  ولكّن   
)110(،)109(

اجتم�عية. اأو 

 وميكن حتقيق هذه التدابري املت�شلة ب�ل�شح�ي� ب�عتم�د لوائح تنظيمية 
)111(

اخل�شو�ص امل�لية منه�.

تن�ص على توفري امل�ش�عدة ب�رشف النظر عم� اإذا ك�ن الطفل �شحية اأو �ش�هدا. ولكّن توفري امل�ش�عدة 

املن��شبة والفع�لة لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود تتطلّب لوائح تنظيمية اأكرث تف�شيال وتقت�شي اإر�ش�ء 

خمطط�ت واقعية للم�ش�عدة.

�شح�ي�  فيهم  مبن  ال�شح�ي�،  بتلقي  تق�شي  التي  املحلية  الت�رشيع�ت  على  عديدة  اأمثلة  وتوجد 

اجلرمية الأطف�ل، امل�ش�عدة ال�رشورية، التي ت�شمل ع�دة اجلوانب الطبية والنف�ش�نية والجتم�عية. 

اأو ال�شطراب�ت  امل�شلّح  النـزاع  اإىل �شح�ي�  تّقدم مب��رشة، وخ�شو�ش�  امل�لية، فقلم�  امل�ش�عدة  اأم� 

اإىل  امل�ش�عدة  بتقدمي  تق�شي  التي  الت�رشيع�ت  على  جيد  مث�ل  املك�شيك  ويف   
)113(،)112(

الداخلية.

امل�ش�عدة )انظر  تن�شيق هذه  امل�شوؤولة عن  ال�شلط�ت  لتكون  الع�مة  الني�بة  ال�شح�ي� وتُعنيِّ دوائر 

املرّبع(. ويف ت�رشيع�ت بع�ص الدول، ل تقت�رش هذه امل�ش�عدة دائم� على ال�شح�ي� بل قد ت�شمل 

 )115(،)114(
ال�شهود اأي�ش�.

املك�شيك، ق�نون توفري الرع�ية والدعم ل�شح�ي� اجلرمية يف منطقة الع��شمة، لع�م 2003:

امل�دة 3 -  يكون مكتب الن�ئب الع�م الهيئة امل�شوؤولة، من خالل مكتب وكيل الن�ئب الع�م، عن كف�لة 

تلقي اأي جمٍن عليه اأو طرف مت�رشر يف ق�شية �شتنظر فيه� اإحدى حم�كم منطقة الع��شمة م� يحت�جه 

من م�شورة ق�نونية ورع�ية طبية ونف�ش�نية ون�ش�ئح اجتم�عية.

اأو طرف مت�رشر احلق، يف اأي مرحلة من مراحل الإجراءات، وح�شب  امل�دة 11 - لكل جمٍن عليه 

القت�ش�ء: ...

خ�م�ش�- يف تلقي م�شورة ق�نونية جم�نية من مكتب وكيل الن�ئب الع�م ب�ش�أن دعواه اأو �شكواه ويف 

احل�شول، عند اللزوم، على م�ش�عدة مرتجم �شفوي و/اأو حتريري اإذا ك�ن ينتمي اإىل فئة من الفئ�ت 

الإثنية اأو ال�شك�ن الأ�شليني، اأو ل يتكلم الإ�شب�نية اأو ل يفهمه� جيدا، اأو م�ش�ب� ب�إع�قة ت�شعف قدرته 

على ال�شمع اأو التكلم؛ ...

ع��رشا- يف تلقي رع�ية طبية اأو نف�ش�نية ع�جلة عند القت�ش�ء؛ ...

النمو  من  تن�ل  التي  اجلرائم  ح�لة  ويف  ال�رشورة،  عند  نف�ش�نية  م�ش�عدة  تلقي  ع�رش- يف  ث�ين 

اجلن�شي النف�ش�ين ال�شوي ومن احلرية، يف تلقي هذه امل�ش�عدة من �شخ�ص من نف�ص اجلن�ص؛ ...

�ش�د�ص ع�رش- يف اأن يرافقه اأثن�ء الإجراءات اأحد والديه اأو معلّم اأو و�شي اأو اإذا مل يوجدوا فخبري 

نف�ش�ين معنّي من املحكمة، اإذا ك�ن املجني عليه ق��رشا اأو ف�قد الأهلية ومدعوا للمثول اأم�م الني�بة 

الع�مة؛ ...
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وقد اعتُمدت خمطط�ت خمتلفة من اأجل توفري هذه امل�ش�عدة. ويُلِقي العديد من الدول عبء تزويد 

 )118(،)117(،)116(
ال�شح�ي� ب�مل�ش�عدة املن��شبة على ع�تق الني�بة الع�مة.

وبغية توفري امل�ش�عدة يف اأبكر وقت ممكن، اأن�ش�أت بع�ص الدول يف خم�فر ال�رشطة وحدات خمت�شة 

 واأقيمت 
)120(،)119(

اإليه� الأطف�ل ال�شح�ي� فور اكت�ش�ف اجلرمية. اأن يح�ل  بحم�ية الأطف�ل ميكن 

ال�شح�ي� مركزية  اإىل  املقدمة  امل�ش�عدة  اأجل جعل  ال�شح�ي� من  لدعم  دوائر  دول  اأي�ش� يف عدة 

وتن�شيق اأن�شطة خمتلف اجله�ت الف�علة امل�ش�ركة يف هذه العملية. وقد تكون هذه اخلدم�ت حكومية 

اأو غري حكومية. فعلى �شبيل املث�ل، فتحت اجلزائر 67 مركزا ا�شت�ش�ري� اإقليمي� يف املن�طق التي 

تع�ين من الإره�ب، من اأجل تزويد �شح�ي� العنف الإره�بي من الأطف�ل ب�لرع�ية الطبية وامل�شورة 

للعن�ية  وطنية  مراكز  ثالثة  ُفتحت  كم�  املجتمع،  يف  الندم�ج  اإع�دة  على  وم�ش�عدتهم  النف�ش�نية 

اأب�ب�  اأن�شئت يف خم�فر ال�رشطة يف اأدي�ص  اإثيوبي�،  ب�لأطف�ل ال�شح�ي� الذين فقدوا الوالدين. ويف 

وحدات حلم�ية الأطف�ل تعمل كجه�ت تن�شيق حيث تقدم امل�ش�عدة وامل�شورة املنظمة غري احلكومية 

املعروفة ب��شم ال�شبكة الأفريقية ملنع العتداء على الأطف�ل واإهم�لهم واحلم�ية منهم�. وقد يكون 

ال�شح�ي�  دعم  دوائر  اإىل  ال�شح�ي�، مبوافقتهم،  اإح�لة  م�شوؤولني عن  الق�نون  اإنف�ذ  موظفي  جعل 

الق�ئمة طريقة فّع�لة ل�شم�ن العن�ية ب�ل�شح�ي� يف اأبكر مرحلة. وفيم� يتعلق بدوائر دعم ال�شح�ي�، 

من املم�ر�ش�ت اجليدة اإن�طة موظفي اإنف�ذ الق�نون مب�شوؤولية اإح�لة بي�ن�ت هوية ال�شح�ي� وتف��شيل 

ذ هذا النظ�م بنج�ح يف العديد من البلدان،  الت�ش�ل بهم، رهن� مبوافقتهم، اإىل هذه الدوائر. وقد نُفِّ

ومنه� �شوي�رشا )انظر املرّبع(.

واأقيمت يف بع�ص البلدان خمطط�ت مبتكرة لتقدمي امل�ش�عدة: فعلى �شبيل املث�ل، اأن�شئت يف لتفي� 

موؤ�ش�ش�ت خ��شة اأو اأق�ش�م يف موؤ�ش�ش�ت طبية ع�مة لتوفري العالج الطبي وخدم�ت اإع�دة الت�أهيل 

الت�ش�ل اجلن�شي،  املنقولة عن طريق  الأمرا�ص  العالج من  ولتوفري  الأطف�ل  العنف من  ل�شح�ي� 

الإحالل  اإجراءات  له� من اجل�ين مبوجب  الإلزامي وحت�شّ النف�شي  العالج  نفق�ت  الدولة  وتغطي 

)انظر املرّبع(.

لتفي�، ق�نون حم�ية حقوق الطفل لع�م 2003، الب�ب 52—الأطف�ل �شح�ي� العنف اأو غريه 

من الأفع�ل املن�فية للق�نون

)1( تق�م موؤ�ش�ش�ت خ��شة اأو اأق�ش�م يف املوؤ�ش�ش�ت الطبية الع�مة لتوفري العالج الطبي وخدم�ت 

اإع�دة الت�أهيل لأي طفل ق��شى من العنف، وتُر�شد يف ميزانية الدولة موارد خ��شة لهذا الغر�ص. 

له� من الأ�شخ��ص املذنبني مبوجب  وتتكّفل الدولة بنفق�ت عالج الطفل طبي� واإع�دة ت�أهيله وحت�شّ

اإجراءات الإحالل.

الطبي اخل��ص لأي طفل ي�ش�ب مبر�ص منقول عن طريق الت�ش�ل اجلن�شي.  العالج  ر  )2( يُوفَّ

ل منهم تك�ليف  ويتحّمل الكب�ر املت�شببون يف نقل هذا املر�ص امل�شوؤولية وفق م� يحدده الق�نون وحت�شّ

العالج الطبي.

)3( الطفل الذي ت�أّذى من العنف )الفعل املن�يف للق�نون(، ل يجوز:

   1( اأن يرُتك وحده، اإل يف احل�لت التي يخت�ر فيه� الطفل نف�شه ذلك ويرى خبري نف�ش�ين 

تلقى اإعدادا خ��ش� للعمل مع الأطف�ل الذين تعّر�شوا للعنف اأّن هذا الختي�ر من��شب؛

�صوي�رش�، �لقانون �الحتادي �ملتعلق 

بتقدمي �مل�صاعدة �إىل �صحايا �النتهاكات، 

رقم RS 312.5، لعام 1991، �ملادة 6، 

“م�صوؤوليات �ل�رشطة و�أجهزة �لتحري”:

   )1( تُطِلع ال�رشطة املجني عليه، 

يف اأول جل�شة ا�شتم�ع لأقواله، 

على وجود مراكز ا�شت�ش�رية؛

   )2( تزود ال�رشطة املركز 

ال�شت�ش�ري ب��شم املجني عليه 

وعنوانه، بعد القي�م اأول ب�إبالغ 

املجني عليه بحقه يف رف�ص 

املوافقة على مثل هذا الإف�ش�ء.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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   2( اأن يرتك دون رع�ية نف�ش�نية اأو غريه� من اأ�شك�ل الرع�ية؛

   3( مواجهته ب�ل�شخ�ص الذي ميكن اأن يكون مرتكب ح�دث العنف )الفعل املن�يف للق�نون( 

بينم� ل يكون الطفل م�شتعدا نف�ش�ني� ب�لقدر الك�يف ملثل هذه املواجهة؛ 

اأي  اأجـــل  من  اأو  معـــلوم�ت  علـــى  احل�شــول  اأجل  من  اإلـــزامية  تدابـــري  لأي     4( اإخ�ش�عه 

غــر�ص اآخر.

)4( توفر رع�ية خ�رجة عن نط�ق الأ�رشة دون اإبط�ء لأي طفل تعّر�ص للعنف )لفعل من�ف للق�نون( 

داخل اأ�رشته اأو يوجد خطر حقيقي ب�أن يتعر�ص ملثله، اإذا مل يكن من املمكن اإبع�د الأ�شخ��ص املذنبني 

عن هذا الطفل.

ال�شح�ي�  جميع  احتي�ج�ت  تقييم  مبهمة  ال�شهود  رع�ية  وحدات  ت�شطلع  املتحدة،  اململكة  ويف 

وال�شهود: حتدد وث�ئق التقييم امل�ش�عدة التي يحت�جه� ال�شح�ي� اأو ال�شهود وتهديهم اإىل املنظم�ت 

التي توفره� )الني�بة الع�مة للت�ج البيط�ين، ميث�ق الطفل لع�م 2005، الب�ب 3-14(. وا�شتحدثت 

لة بدقة فيم� يتعلّق بتقدمي امل�ش�عدة الطبية  الني�بة الع�مة للت�ج البيط�ين اأي�ش� مم�ر�ش�ت مف�شّ

)121(
والنف�ش�نية اإىل الأطف�ل.

�إجر�ء�ت  يف  و�ل�صهود  �ل�صحايا  �الأطفال  م�صاركة  �أثناء  باء-  �مل�صاعدة 

�لعد�لة

اإّن التدابري املكيَّفة التي ت�أخذ يف العتب�ر تطور مدارك الطفل، كتعيني �شخ�ص موؤازر، م�رشوحة 

مبزيد من التف�شيل يف الف�شل الث�من ب�ش�أن احلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالة. 

ولكن حق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود يف احل�شول على م�ش�عدة فّع�لة يذهب اإىل اأبعد من ح�شور 

مثلم� ج�ء يف  ق�نوين  و�شي  تعيني  يرتتب على هذا احلق  فــقد  املوؤازرين.  الأ�شخ��ص  هوؤلء  مثل 

الوالدين(،  )اأي  املعت�دين  الطفل  الو�شيني على  ليحّل حمّل  التوجيهية  املب�دئ  الفقرة 25 )ج( من 

الق�نوين  للو�شي  الدقيق  التعريف   ويختلف 
)123(،)122(

الف�شلى ذلك. عندم� تقت�شي م�ش�لح الطفل 

ووظيفته وطريقة تعيينه بني ولية ق�ش�ئية واأخرى. ولكّن هذا التعبري ي�شري يف جوهره اإىل تعيني 

مراع�ة  للطفل  الف�شـلى  امل�شــ�لح  مـــراع�ة  كفـــ�لة  عن  م�شوؤولة  منظمة  اأو  م�شوؤول  را�شد  �شخ�ص 

)124(
ك�ملة.

البديلة  للرع�ية  املن��شب  ال�شتخدام  ب�ش�أن  املتحدة  لالأمم  التوجيهية  املب�دئ  م�رشوع  ين�ص 

 على م� يلي:
*
املقدمة لالأطف�ل و�رشوطه�

الق�نونية  وامل�شوؤولية  الق�نوين  احلق  بكال  متمتع  فرد  لتعيني  اآلية  وجود  الدول  تكفل  اأن    ينبغي 

يف  وذلك  الف�شلى،  الطفل  م�ش�لح  تخدم  التي  اليومية  القرارات  الطفل،  مع  ب�لت�ش�ور  ليتخذ، 

احل�لت التي يكون فيه� والدا الطفل غ�ئبني اأو ع�جزين عن اتخ�ذ مثل هذه القرارات.

...
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ينبغي اأن ت�شتمل امل�شوؤولي�ت املحددة لل�شخ�ص املعنيَّ على م� يلي:

والدعم  ال�شحية  والرع�ية  وال�شكن  الرع�ية  ين��شبه من  الطفل على م�     )اأ( كف�لة ح�شول 

النف�ش�ين والتعليم والدعم اللغوي.

   )ب( كف�لة ح�شول الطفل على التمثيل الق�نوين وغريه من اأ�شك�ل التمثيل عند ال�رشورة، 

والت�ش�ور مع الطفل لكي توؤخذ اآراوؤه بعني العتب�ر من ِقبل ال�شلط�ت املنوطة ب�تخ�ذ القرار، 

واإعالم الطفل بحقوقه واإبق�وؤه مّطلع� عليه�.

   )ج( امل�ش�همة يف اإيج�د حل م�شتقر يخدم م�ش�لح الطفل الف�شلى.

   )د( توفري �شلة و�شل بني الطفل وخمتلف املنظم�ت التي ميكن اأن توفر له خدم�ت.

   )هـ( م�ش�عدة الطفل على اقتف�ء اأثر اأ�رشته.

   )و( الت�أكد يف ح�ل الإع�دة اإىل الوطن اأو لـّم �شمل الأ�رشة من اأن يخدم ذلك م�ش�لح الطفل 

الف�شلى.

   )ز( م�ش�عدة الطفل على البق�ء على ات�ش�ل ب�أ�رشته، عندم� يكون ذلك من��شب�.

)م�رشوع املب�دئ التوجيهية لالأمم املتحدة ب�ش�أن ال�شتخدام املن��شب للرع�ية البديلة املت�حة لالأطف�ل 
*

 Draft United Nations guidelines for the appropriate use and conditions of alternative care :)�و�رشوطه

.for children )www.crin.org/docs/Draft_UN_guidelines.pdf(

امل�ش�عدة  توفري  الإجراءات  اأثن�ء  وال�شهود  ال�شح�ي�  لالأطف�ل  املت�حة  امل�ش�عدة  ت�شمل  اأن  وينبغي 

الق�نونية. ومب� اأّن ال�شح�ي� لي�شوا اأطراف� يف اإجراءات العدالة يف بلدان الق�نون الع�م، ف�إنهم ل 

دون ع�دة ب�مل�ش�عدة الق�نونية. وهذا هو ال�شبب، مع بع�ص ال�شتثن�ءات امللحوظة، يف اأّن معظم  يزوَّ

الق�نون  اإىل ع�مل  اإمن� تنتمي  الق�نونية  امل�ش�عدة  التي تعطي ال�شح�ي� حق احل�شول على  البلدان 

امل�ش�عدة  ال�شح�ي� يف احل�شول على  الأطف�ل  بحق  املدين  الق�نون  بلدان  وتعرتف معظم  املدين. 

اأتع�ب  دفع  على  الق�درين  غري  للم�شتفيدين  جم�ن�  امل�ش�عدة  هذه  ر  وتوفَّ  
)127(  ،)126(،)125(

الق�نونية.

 وتُعتمد اأحي�ن� حلول مبتكرة للحد من تكلفة امل�ش�عدة الق�نونية التي تتكبده� 
)130(،)129(،)128(

حم�ميهم.

الدولة: ففي كولومبي�، على �شبيل املث�ل، ميكن لل�شح�ي� الذين ل يقدرون على حتمل اأتع�ب حم�م 

اأن يتلقوا امل�ش�عدة من اأخ�ش�ئيني ق�نونيني اآخرين اأو طلبة حقوق، وميكن يف ح�لة تعدد ال�شح�ي� 

ق�رش عدد املح�مني الذين ميثلونهم على اثنني.

والقليل من بلدان الق�نون الع�م يعرتف، على �شبيل ال�شتثن�ء، بحق الأطف�ل ال�شح�ي� يف احل�شول 

على  التكلفة  الدولة  ت�أخذ  الظروف،  هذه  ويف  اجلن�ئية.  الإجراءات  يف  الق�نونية  امل�ش�عدة  على 

 ولو امتد هذا ال�شتثن�ء يف ح�لة الأطف�ل ال�شح�ي� اإىل جميع بلدان الق�نون الع�م ل�ش�هم 
)131(

ع�تقه�.

ذلك كثريا يف حم�يتهم اأثن�ء م�ش�ركتهم يف اإجراءات العدالة.

وميكن يف ح�لة الأطف�ل ال�شح�ي� املحت�جني اإىل م�ش�عدة ق�نونية اأن يتلقوا م�ش�عدة مرتجم �شفوي يت�ح 

 وينبغي التخطيط اأي�ش� لتدابري توفري م�ش�عدات 
)133(،)132(

لهم ب�ملج�ن اأثن�ء م�ش�ركتهم يف الإجراءات.

اأخرى من اأجل متكني الأطف�ل من امل�ش�ركة يف اإجراءات العدالة، مع مراع�ة �شنهم وم�شتوى ن�شجهم 

واحتي�ج�تهم الفردية اخل��شة التي ميكن اأن تعود، على �شبيل املث�ل ل احل�رش، اإىل العجز اأو النتم�ء 

الإثني اأو الفقر اأو احتم�ل التعر�ص مرة اأخرى لالإيذاء، اأو كل هذه العوامل جمتمعة.
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كولومبي�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 906 لع�م 2004، امل�دة 137، “م�ش�ركة ال�شح�ي� 

يف الإجراءات اجلن�ئية”: “�شم�ن� للحق يف معرفة احلقيقة ويف العدل وجب ال�رشر، يكون ل�شح�ي� 

اجلرمية احلق يف امل�ش�ركة يف جميع مراحل الإجراءات اجلن�ئية، وفق القواعد الت�لية: ...

اأثناء	جل�شة	 اأن	ميثلهم	حمام؛	ولكن	يجب،	 ال�شحايا،	لكي	ميار�شوا	حقوقهم،	 	ال	ي�شرتط	على	 -3

ال�شتم�ع ال�ش�بقة للمح�كمة ومن ذلك احلني ف�ش�عدا، اإذا اأرادوا امل�ش�ركة يف الإجراءات، اأن يكونوا 

م�شحوبني مبم�ر�ص ق�نوين اأو ا�شت�ش�ري ق�نوين حتت التدريب من كلية حقوق معتمدة ح�شب الأ�شول.

الن�ص الأ�شلي للق�نون رقم 906 لع�م 2004:

اأكرث من جمٍن عليه واحد، يطلب املدعي الع�م من  4- >فقرة غري واجبة الإنف�ذ< حيثم� يوجد 

املجني عليهم، اأثن�ء التحقيق، اأن يعّينوا حم�ميني اثنني على الأكرث لتمثيلهم. ويف ح�لة عدم التو�شل 

اإىل اتف�ق، يقوم املدعي الع�م بتعيني ال�شخ�ص الذي يرى اأنه الأن�شب والأكرث كف�ءة.

5- اإذا مل يكن لدي املجني عليه موارد ك�فية لتوكيل حم�م من اأجل امل�ش�ركة يف الإجراءات، تقوم 

الني�بة الع�مة لكولومبي�، بحكم من�شبه�، بتعيني حم�م لذلك الغر�ص. ...

عن  الدف�ع  لرابط�ت  املدين  الق�نون  بلدان  بع�ص  يف  اجلن�ئية  الإجراءات  قوانني  جتيز  واأخريا، 

مت�ح  النظ�م  هذا  معّينة:  ظروف  يف  العدالة  اإجراءات  يف  ال�شح�ي�  ومتّثل  ت�ش�عد  اأن  ال�شح�ي� 

البوليف�رية(   - )جمهورية  وفنـزويال  وفرن�ش�  املرّبع(  )انظر  كمبودي�  يف  معّينة  جرائم  بخ�شو�ص 

وميكن اأن ي�شّكل اأداة فع�لة مل�ش�عدة ال�شح�ي� يف و�شولهم اإىل العدالة.

كمبودي�، م�رشوع مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 2006، امل�دة L.131-5، رابط�ت الق�ش�ء 

على جميع اأ�شك�ل العنف اجلن�شي اأو العنف الأ�رشي اأو العنف �شد الأطف�ل:

اأي رابطة اأعلنت �رشعي� يف غ�شون ثالث �شنوات قبل ت�ريخ حدوث جرمية م� اأّن اأحد موا�شيع نظمه� 

الأ�ش��شية احل�كمة هو مك�فحة العنف اجلن�شي اأو العنف الأ�رشي اأو العنف �شد الأطف�ل، ك�ن له� حق 

عية يف ق�شية مدنية تتعلق ب�أي من اجلرائم الت�لية: معرتف به يف اأن تكون مدَّ

� تعري�ص حي�ة �شخ�ص للخطر عمدا؛•

� التحّر�ص ب�لأ�شخ��ص؛•

� التحّر�ص اجلن�شي.•
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ق�ئمة التنفيذ املرجعية 6: احلق يف احل�شول على م�ش�عدة فّع�لة

�شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة �شم�ن حق الطفل يف احل�شول على م�ش�عدة فّع�لة، ينبغي اأن 

تنظر اجله�ت الف�علة الت�لية فيم� يلي:

  )اأ( الق�ش�ة:

اأخرى  تدابري  اإنف�ذ  اأو  الطفل  على  و�شي  بتعيني  ال�رشورة،  عند       ‘1’  الأمر، 

للم�ش�عدة؛

     ‘2’  يف البلدان التي درج فيه� العرف على تعيني �شخ�ص موؤازر، القي�م بتعيني مثل 

هذا ال�شخ�ص، م� مل يطلب موظفو اإنف�ذ الق�نون ذلك )انظر الف�شل الث�من 

ملزيد من املعلوم�ت عن دور ال�شخ�ص املوؤازر ووظ�ئفه(.

  )ب( موظفو اإنف�ذ الق�نون:

    ‘1’  اإبق�ء املعلوم�ت املتعلقة بتوفري امل�ش�عدة لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود مت�حة 

يف خم�فر ال�رشطة؛

    ‘2’  لدى اأول ات�ش�ل لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود مبوظفي اإنف�ذ الق�نون، اإح�لتهم 

على الفور، اإذا وافقوا على ذلك، اإىل خدم�ت الدعم الق�ئمة؛

    ‘3’  يف البلدان التي درج فيه� العرف على تعيني �شخ�ص موؤازر، طلب تعيني مثل 

ال�شخ�ص  املعلوم�ت عن دور  الث�من ملزيد من  الف�شل  )انظر  ال�شخ�ص  هذا 

املوؤازر ووظ�ئفه(؛

   )ج( املح�مون: يف البلدان التي ميكن اأن ي�ش�عد فيه� ال�شح�ي� حم�مون، اإطالع ال�شح�ي� 

اأجل  من  وب�ل�شلط�ت  اخلدم�ت  تلك  مبوفري  والت�ش�ل  املت�حة  امل�ش�عدة  خدم�ت  على 

�شم�ن ح�شول �شح�ي� اجلرمية على اأف�شل فر�ص امل�ش�عدة.

  )د( امل�رشِّعون/مقررو ال�شي��ش�ت:

امل�ش�عدة  تلقي  يف  وال�شهود  الأطف�ل  جميع  حق  على  الت�رشيع�ت  يف      ‘1’  الن�ص 

اأو  النف�ش�نية  اأو  الطبية  امل�ش�عدة  القت�ش�ء،  عند  ذلك،  يف  مب�  املن��شبة، 

الجتم�عية اأو غري ذلك من امل�ش�عدات، يف اأبكر مرحلة بعد اكت�ش�ف اجلرم، 

وحتديد طرائق تقدميه�؛ ك�أن ت�شطلع ال�رشطة اأو دوائر الني�بة الع�مة مبهمة 

تن�شيق هذه امل�ش�عدة التي ميكن اأن تقدمه� دوائر حكومية اأو غري حكومية؛

    ‘2’ توفري اأو تعزيز خدم�ت م�ش�عدة الأطف�ل ال�شح�ي� ودعمهم؛

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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    ‘3’  الت�شجيع على اإن�ش�ء دوائر خدمة جمتمعية غري حكومية حترتم ال�رشية وتن�أى 

عن و�شم ال�شح�ي� الذين ي�شت�شريون هذه الدوائر؛

    ‘4’  توفري امل�ش�عدة الق�نونية لالأطف�ل ال�شح�ي� امل�ش�ركني يف اإجراءات العدالة، 

وذلك يف �شكل تعيني حم�م لتمثيلهم وم�ش�عدتهم )ينبغي، عند القت�ش�ء، اأن 

يعنيَّ املح�مي من ِقبل املحكمة ويقدم خدم�ته للمجني عليه ب�ملج�ن(؛

�شبيل  على  له�،  ب�ل�شم�ح  ال�شح�ي�  عن  الدف�ع  رابط�ت  به  تقوم  م�      ‘5’  تطوير 

املث�ل، بتمثيل الأطف�ل ال�شح�ي� يف اإجراءات العدالة؛

    ‘6’  ا�شتحداث مب�درات تعّزز الدور الداعم الذي يوؤديه موفرو الرع�ية لالأطف�ل 

ال�شح�ي� والأطف�ل امل�ش�ركني يف اإجراءات العدالة، وذلك برتويج الو�شول اإىل 

املعلوم�ت التي تبنّي اأهمية الدعم الأ�رشي واملجتمعي.

  )هـ( املنظم�ت غري احلكومية واملنظم�ت الأهلية:

وال�شهود،  ال�شح�ي�  لالأطف�ل  املن��شبة  امل�ش�عدة  توفري  يف  الدول      ‘1’  م�ش�عدة 

وثيقة  روابط  له�  تكون  املث�ل،  �شبيل  على  الأطف�ل،  حلم�ية  مراكز  ب�إق�مة 

ب�ل�رشطة ودوائر الني�بة؛

اأن  التي ميكن  ودعمهم  الأطف�ل  بحم�ية  اخل��شة  املجتمعية  الآلي�ت      ‘2’  ترويج 

تخدم الأطف�ل امل�ش�ركني يف اإجراءات العدالة؛

ز الأدوار الداعمة التي يوؤديه� الق�ئمون على رع�ية      ‘3’  ال�شطالع ب�أن�شطة تعزِّ

الأطف�ل ال�شح�ي�.

  )و( املّدعون الع�مون:

    ‘1’  اإح�لة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود اإىل دوائر خدم�ت الدعم الق�ئمة، م� مل يكن 

موظفو اإنف�ذ القوانني قد ق�موا بهذه املهمة؛

    ‘2’  مراقبة و�شول الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود اإىل خدم�ت الدعم الق�ئمة واتخ�ذ 

م� قد يلزم من تدابري ل�شم�ن تلقيهم امل�ش�عدة املن��شبة؛

اأخرى  تدابري  اإنف�ذ  اأو  الطفل  على  و�شي  تعيــــني  طلب  ال�رشورة،      ‘3’    عند 

للم�ش�عدة.
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�صابعا- �حلق يف �حلرمة �ل�صخ�صية

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل الع��رش، احلق يف احلرمة ال�شخ�شية

26- ينبغي �شون احلرمة ال�شخ�شية لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�شفته� اأمرا ذا اأهمية رئي�شية.

27- وينبغي حم�ية املعلوم�ت التي تتعلق مب�ش�ركة الطفل يف اإجراءات العدالة. وميكن حتقيق ذلك 

من خالل احلف�ظ على ال�رّشية وتقييد اإف�ش�ء املعلوم�ت التي قد توؤدي اإىل ك�شف هوية الطفل ال�شحية 

اأو ال�ش�هد يف اإجراءات العدالة.

ع�مة  ب�إق�ش�ء  مثال  لـه،  داعي  ل  افت�ش�ح  اأي  من  الأطفــ�ل  تـــدابري حلم�ية  اتخ�ذ  28- وينبــغي 

الن��ص وو�ش�ئط الإعالم عـــن ق�عة املحكمة اأثنـــ�ء اإدلء الطفل ب�شه�دته، حيثم� ك�ن الق�نون الوطني 

ي�شمح بذلك.

اإّن اإف�ش�ء املعلوم�ت عن الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد، وخ�شو�ش� يف و�ش�ئط الإعالم، قد تكون له 

�ص هذا الإف�ش�ء �شالمة الطفل للخطر )انظر الف�شل  اآث�ر ج�شيمة على هذا الطفل. اأول، قد يُعرِّ

الت��شع ب�ش�أن احلق يف الأم�ن(. وقد يجلب للطفل اأي�ش� الكثري من الع�ر واملذلة ويثنيه عن رواية م� 

حدث ويُلحق به �رشرا ع�طفي� عميق�. وقد يوؤدي اإف�ش�ء املعلوم�ت عن الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد 

اإىل توّتر عالق�ت الطفل ب�لأ�رشة والأقران واملجتمع املحلي، وخ�شو�ش� يف ح�لة العتداء اجلن�شي. 

اإىل و�شمه ب�لع�ر من قبل املجتمع املحلي ويعمل بذلك على  اأي�ش� يف بع�ص احل�لت  وقد يوؤدي 

تف�قم الإيذاء الث�نوي للطفل. وتن�ص الفقرة 1 )هـ( من امل�دة 8 من البوتوكول الختي�ري ب�ش�أن 

بيع الأطف�ل وا�شتغاللهم يف البغ�ء ويف املواد الإب�حية، امللحق ب�تف�قية حقوق الطفل، على وجوب 

تنفيذ تدابري من��شبة حلم�ية هوية الأطف�ل ال�شح�ي� وخ�شو�شيتهم )حرمتهم ال�شخ�شية( وجتّنب 

ن�رش معلوم�ت لي�ص من املن��شب ن�رشه�. 



املم�ر�شة الدولية. 

من   1 والفقرة   57 امل�دة  من  )ج(   3 الفقرة  الدولية يف  اجلن�ئية  للمحكمة  الأ�ش��شي  النظ�م  يع�لج 

امل�دة 68، حتديدا، م�ش�ألة حم�ية خ�شو�شية ال�شهود واملجني عليهم )حرمتهم ال�شخ�شية(. وت�شف 

اجته�دات املحكمة اجلن�ئية الدولية حق املجني عليهم وال�شهود يف اخل�شو�شية )احلرمة ال�شخ�شية( 

ب�أنه م�شلحة من�ف�شة يجب اأن تتوازن مع حق املتهم يف املح�كمة العلنية.*

لوب�نغ�  توم��ص  العــــ�م �شد  املدعي   ،ICC-01/04 رقم  الدميــــقراطية،  الكونغـــو  احل�لة يف جمهــورية 
*

دييـــلو، القــــ�شية رقم 01/06-01/04، القرار املن�شئ للمب�دئ التي تنّظم طلب�ت تقييد الك�شف عمال ب�لق�عدة 

81 )2( و)4( من النظ�م الأ�ش��شي )الدائرة التمهيدية(، 19 اأي�ر/م�يو 2006، الفقرة 32

ومن املعرتف به عموم� اأّن لكل ال�شح�ي� احلق يف احلرمة ال�شخ�شية؛ وميلك ذلك احلق ال�شح�ي� 

التوجيهية  املب�دئ  وتوفر   
)135(،)134(

الدول. د�ش�تري  اأحي�ن�  وتكفله  اخل�شو�ص،  وجه  على  الأطف�ل 

اإف�ش�ء  بتقييد  اأول،  وال�شهود:  ال�شح�ي�  لالأطف�ل  ال�شخ�شية  احلرمة  اأ�ش��شيتني حلم�ية  طريقتني 

املعلوم�ت املتعلقة ب�لأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، وث�ني�، بتقييد ح�شور ع�مة الن��ص اأو اأ�شخ��ص غري 

اأ�ش��شيني يف ق�ع�ت املح�كم.

�ألف- تقييد �الإف�صاء

اإّن التدبري الأول حلم�ية احلرمة ال�شخ�شية لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود املو�شى به يف الفقرة 27 

من املب�دئ التوجيهية هو تقييد اإف�ش�ء املعلوم�ت التي قد توؤدي اإىل ك�شف هوية الطفل ال�شحية اأو 

ال�ش�هد يف اإجراءات العدالة. وت�شطلع ال�شلط�ت الق�ش�ئية يف عدة دول مب�شوؤولية �شم�ن �رشية 

الأطف�ل  على  الق�عدة  هذه  وتنطبق   
)138(،)137(،)136(

وجوده. ومك�ن  الطفل  بهوية  املتعلقة  املعلوم�ت 

ال�شح�ي� وال�شهود كم� تنطبق على الأطف�ل املخ�لفني للق�نون. والواقع اأّن ال�رشية ينبغي اأن تُكفل 

جلميع ال�شح�ي� ب�رشف النظر عن �شنهم، اأو يف اأ�شك�ل معّينة من الإجرام، ك�جلرائم اجلن�شية مثال. 

والقيود على اإف�ش�ء املعلوم�ت حتمي الأطراف املعنيني ب�رشف النظر عن و�شيلة الإف�ش�ء املحتملة، 

�شواء ك�نت �شفوية اأو كت�بية اأو �شمعية ب�رشية.

ويف الت�رشيع الحت�دي للولي�ت املتحدة ب�ش�أن حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود مث�ل على لئحة 

تنظيمية تكفل �رشية املعلوم�ت املت�شلة ب�لأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود )انظر املرّبع(.

الب�ب   ،223 الف�شل   ،18 العنوان  املتحدة،  الولي�ت  مدون�ت  ، جمموعة  املتحدة  الولي�ت 

3509، حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، الب�ب الفرعي )د(، حم�ية احلرمة ال�شخ�شية:

)1( �رشية املعلوم�ت.—

   )األف( على ال�شخ�ص الذي يعمل ب�شفة من ال�شف�ت املذكورة يف الفقرة الفرعية )ب�ء( فيم� 

يت�شل ب�إجراءات جن�ئية اأن—

     ‘1’   يحفظ جميع الوث�ئق التي تبنّي ا�شم الطفل اأو اأي معلوم�ت اأخرى تتعلق به يف 

مك�ن اآمن بحيث ل ي�شل اإليه� اأي �شخ�ص لي�ص لديه �شبب ملعرفة حمتواه�؛ و

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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اأو املعلوم�ت الواردة فيه� التي       ‘2’  ل يك�شف عن الوث�ئق املذكورة يف البند ‘1’ 

تتعلق بطفل اإّل لالأ�شخ��ص الذين لديهم �شبب، بحكم م�ش�ركتهم يف الإجراءات، 

للوقوف على هذه املعلوم�ت.

  )ب�ء( تنطبق الفقرة الفرعية )األف( على—

العدل       ‘1’   جميع موظفي احلكومة املت�شلني ب�لق�شية، مبن فيهم موظفو وزارة 

�شخ�ص  واأي  ب�لق�شية،  �شلة  له  تكون  الق�نون  اإنف�ذ  اأجهزة  من  جه�ز  واأي 

توظفه احلكومة لتقدمي امل�ش�عدة يف الإجراءات؛ و

     ‘2’ موظفي املحكمة؛ و

     ‘3’  املّدعى عليه وموظفي املّدعى عليه، مبن فيهم حم�مي املّدعى عليه والأ�شخ��ص 

الذين ي�شت�أجرهم املّدعى عليه اأو حم�ميه لتوفري امل�ش�عدة يف الإجراءات؛ و

     ‘4’ اأع�ش�ء هيئة املحلَّفني.

)2( احلفظ يف ملف�ت خمتومة.- جميع الأوراق التي يتعنّي تقدميه� يف املحكمة وتبنّي ا�شم طفل اأو 

اأي معلوم�ت اأخرى تتعلق بذلك الطفل، حُتفظ يف ملف�ت خمتومة دون �رشورة احل�شول على اأمر من 

املحكمة. وعلى ال�شخ�ص مقّدم هذه الأوراق اأن ي�شلّم ك�تب املحكمة—

  )األف( الورقة الك�ملة املراد حفظه� يف ملف خمتوم؛ و

   )ب�ء( الورقة ذاته� وقد ُعّتمت فيه� الأجزاء التي تبنّي ا�شم الطفل اأو اأي معلوم�ت تتعلق به، 

لكي تو�شع يف ال�شجل العمومي ...

اأو عن اأي  هذا الب�ب الفرعي ل يحّظر الك�شف عن ا�شم الطفل  )4( الك�شف عن املعلوم�ت.— 

معلوم�ت تتعلق به للمّدعى عليه، اأو حم�مي املّدعى عليه، اأو لفريق متعدد التخ�ش�ش�ت معني بح�لت 

العتداء على الأطف�ل، اأو للو�شي يف اخل�شومة، اأو ملرافق را�شد، اأو لأي �شخ�ص ترى املحكمة اأّن 

اّطالعه على هذه املعلوم�ت �رشوري مل�شلحة الطفل ورف�هه.

ومنع ن�رش املعلوم�ت املتعلقة ب�لأطف�ل على املالأ مكفول ف�شال عن ذلك يف دول عديدة ب�أحك�م 

حتّظر ن�رش مثل هذه املعلوم�ت اأو اإذاعته� على الهواء. وي�شمل هذا احلظر ن�رش ر�شوم اأو �شور 

فوتوغرافية للطفل يف و�ش�ئط الإعالم، لدرجة منع هذه الو�ش�ئط، حتى يف ح�لة ت�رّشب هذه 

املعلوم�ت رغم القيد املفرو�ص على الك�شف عنه�، من ا�شتغالل هذه الفر�شة. وع�دة م� يكون 

لهذه  املحكمة  اأمر حمدد من  نتيجة  اأي�ش�  ي�أتي   وقد 
)143(،)142(،)141(،)140(،)139(

تلق�ئي�. هذا احلظر 

اأي  ن�رش  مبنع  اأمرا  ي�شدر  اأن  بذلك،  طلب  تقدمي  عند  ملزم�،  الق��شي  يجعل  م�   
)144(

الغ�ية،

معلوم�ت ميكن اأن تك�شف عن هوية جمٍن عليه اأو �ش�هٍد دون الث�منة ع�رشة من العمر يف الق�ش�ي� 

احلظر  اأي  الأول،  واخلي�ر  اجلرائم.  ق�ئمة  مدرجة يف  عنف  وجرائم  جن�شية  بجرائم  املتعلقة 

التلق�ئي، اأكرث حم�ية من الث�ين. وتعتب عدة دول اإذاعة مثل هذه املعلوم�ت املحمية على الهواء 

)146(،)145(
فعال اإجرامي�.
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باء- تقييد �حل�صور

التدبري  هو  �ش�هدا  اأو  �شحية  ب�شفته  طفل  فيه�  ي�ش�رك  التي  املح�كم�ت  يف  احل�شور  تقييد  اإّن 

الث�ين حلم�ية احلرمة ال�شخ�شية وتن�ص عليه الفقرة 28 من املب�دئ التوجيهية. وع�دة م� تُفر�ص 

اأحي�ن�  املحكمة  ت�أمر  فقد  تختلف يف مداه�.  اأن  املحكمة وميكن  ب�أمر من  القيود على احل�شور 

ب��شتبع�د فئ�ت معّينة من الأ�شخ��ص فح�شب. ولكّن قي�م املحكمة ب��شتبع�د اجلمهور الع�م كلي� من 

احل�شور وعقد الإجـراءات ب�لت�يل يف جل�ش�ت مغلقة )اأي يف جل�ش�ت �رشية( من اأجل حم�ية احلرمة 

ال�شخ�شية لالأطف�ل ال�شح�ي� اأو ال�شهود، هو تدبري من�شو�ص عليه يف الت�رشيع�ت املحلية لدى معظم 

بن�ء على طلب  اأو  تلق�ء نف�شه�  اأن ت�شدر املحكمة مثل هذا الأمر من  وميكن 
 )149(،)148(،)147(

الدول.

خ��ص من اأحد الطرفني. والقواعد الع�مة التي تتيح اإمك�نية الأمر ب�أن تعقد الإجراءات يف جل�ش�ت 

�رشية من اأجل مثول الأطف�ل ال�شح�ي� اأو ال�شهود تكون اأحي�ن� م�شتكملة برتتيب�ت جتعل اجلل�ش�ت 

اأو  الإجرام، مثل اجلرائم اجلن�شية  ب�أ�شك�ل معّينة من  املتعلقة  الإجراءات  تلق�ئي� يف  اأمرا  املغلقة 

)151(،)150(
الجت�ر ب�لأ�شخ��ص.

ق�ئمة التنفيذ املرجعية 7: احلق يف احلرمة ال�شخ�شية

الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اأن  ال�شخ�شية، ينبغي  �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة حق الطفل يف احلرمة 

تنظر اجله�ت الف�علة الت�لية 

فيم� يلي:

   )اأ( الق�ش�ة: احرتام �رشية املعلوم�ت املتعلقة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود 

اأو  ال�شح�ي�  لالأطف�ل  ال�شخ�شية  ال�رشورة حم�ية احلرمة  تقت�شي  عليه�؛ وحيث 

ال�شهود، الأمر ب��شتبع�د اجلمهور كلي� من ح�شور الإجراءات وبعقده� يف جل�ش�ت 

�رشية؛

�شح�ي�  ب�لأطف�ل  املتعلقة  املعلوم�ت  �رشية  احرتام  الق�نون:  اإنف�ذ     )ب( موظفو 

اجلرمية وال�شهود عليه�؛ وعلى وجه اخل�شو�ص المتن�ع عن اإف�ش�ء هذه املعلوم�ت 

لأي �شخ�ص دون اإذن م�شبق؛

   )ج( املح�مون: احرتام �رشية املعلوم�ت املتعلقة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود 

عليه�؛ وعلى وجه اخل�شو�ص المتن�ع عن اإف�ش�ء هذه املعلوم�ت لأي �شخ�ص دون 

اإذن م�شبق؛ وطلب اتخ�ذ تدابري حلم�ية هوية الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد اإذا ك�نت 

هذه التدابري ل تنطبق تلق�ئي�؛

   )د( امل�رشِّعون/مقررو ال�شي��ش�ت: جعل ال�شلط�ت الق�ش�ئية م�شوؤولة عن �شم�ن 

�رشية املعلوم�ت املتعلقة بهوية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود واأم�كن وجودهم؛ وحظر 

ن�رش هذه املعلوم�ت يف و�ش�ئط الإعالم وجترمي مثل هذا الن�رش؛ وجعل اجلل�ش�ت 

ك�جلرائم  الإجرام،  من  معّينة  ب�أ�شك�ل  املتعلقة  لالإجراءات  تلق�ئي�  تدبريا  املغلقة 

اجلن�شية اأو الجت�ر ب�لأ�شخ��ص؛

عليه  املجني  حرمة  حلم�ية  ذاتي  تنظيم  تدابري  اعتم�د  الإعالم:     )هـ( و�ش�ئط 

وبي�ن�ته ال�شخ�شية واحرتام هذه التدابري؛

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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   )و( املنظم�ت غري احلكومية متع�ونة مع جميع اجله�ت املعنية: اإذك�ء الوعي بدور 

و�ش�ئط الإعالم وم�شوؤولي�ته� فيم� يتعلّق بحقوق الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود 

عليه�؛ والت�شجيع على تنفيذ مدون�ت ال�شلوك؛

   )ز( املّدعون الع�مون: احرتام �رشية املعلوم�ت املتعلقة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية 

وال�شهود عليه�؛ وطلب اتخ�ذ تدابري حلم�ية هوية الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد يف 

ح�ل عدم انطب�ق هذه التدابري تلق�ئي�؛ ومق��ش�ة و�ش�ئط الإعالم يف ح�ل انته�كه� 

حق الطفل يف احلرمة ال�شخ�شية اأو يف ال�رشية.
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�أثنـــــاء  �مل�صـــقة  مـــن  �حلمــــاية  يف  ثامنا-  �حلـــــق 

�إجـــــر�ء�ت �لعد�لة

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل احل�دي ع�رش، احلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالة

29-  ينبغي للمهــــنيني اأن يتخـــذوا التـــدابري الالزمـــة لتجّنب امل�شقة اأثن�ء اإجراءات الك�شف والتحقيق 

واملالحقــة الق�شــ�ئية بغية �شـــم�ن احـــرتام م�ش�لح الأطـــف�ل ال�شح�ي� وال�شهود وكرامتهم على 

اأف�شل وجه.

30- وينبغي للمهنيني اأن يع�ملوا الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود بح�ّص مرهف، لكي يت�شنى لهم م� يلي:

   )اأ( توفري الدعم لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، مب� يف ذلك مرافقة الطفل طوال م�ش�ركته يف 

اإجراءات العدالة، عندم� يخدم ذلك م�ش�حله على اأف�شل وجه؛

   )ب( توفري اليقني ب�ش�أن الإجراءات، مب� يف ذلك تزويد الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�شورة 

وينبغي  اليقني.  ب�أكب قدر ممكن من  الإجراءات،  توّقعه يف  وا�شحة مبعلوم�ت عم� ميكنهم 

التخطيط م�شبق� مل�ش�ركة الطفل يف جل�ش�ت ال�شتم�ع واملح�كمة، كم� ينبغي بذل كل اجلهود 

طوال  بهم  �شلة  على  هم  الذين  واملهنيني  الأطف�ل  بني  العالق�ت  يف  ال�شتمرارية  ل�شم�ن 

الإجراءات؛

اأقرب وقت ممكن عملي�، م� مل يكن الإبط�ء يف م�شلحة  اإجراء املح�كم�ت يف     )ج( �شم�ن 

�شح�ي�  الأطف�ل  فيه�  يكون  التي  اجلرائم  يف  التحقيق  تعجيل  ينبغي  كم�  الف�شلى.  الطفل 

اأو قواعد ق�ش�ئية تن�ص على تعجيل  اأو قوانني  اإجراءات  اأن تكون هن�ك  اأو �شهوداً، وينبغي 

الق�ش�ي� التي يكون فيه� الأطف�ل �شح�ي� اأو �شهودا؛



   )د( ا�شتعم�ل اإجراءات مراعية لالأطف�ل، مب� يف ذلك توفري غرف للمق�بالت تكون م�شّممة 

لالأطف�ل وتوفري خدم�ت متعددة التخ�ش�ش�ت لالأطف�ل ال�شح�ي� جُتمع كله� يف مك�ن واحد، 

اأثن�ء  وتكييف بيئة املحكمة على نحو يُراعي وجود �شهود من الأطف�ل، واإت�حة فرتات راحة 

ال�شتم�ع اإىل �شه�دة الطفل، وعقد جل�ش�ت ا�شتم�ع حتّدد اأوق�ته� اليومية على نحو ين��شب �شن 

اإ�شع�ر من��شب ل�شم�ن عدم ذه�ب الطفل اإىل املحكمة  الطفل وم�شتوى ن�شجه، واتب�ع نظ�م 

اإّل عندم� يكون ذلك �رشوري�، وغري ذلك من التدابري املن��شبة لتي�شري اإدلء الطفل ب�ل�شه�دة.

31 - وينبغي للمهنيني اأي�ش�ً تنفيذ تدابري من اأجل:

الأطف�ل  من  الأدلة  جلمع  خ��شة  اإجراءات  تنفيذ  ينبغي  املق�بالت:  عدد  من     )اأ( احلد 

ال�شح�ي� وال�شهود من اأجل التقليل من عدد املق�بالت والإف�دات وجل�ش�ت ال�شتم�ع، وعلى وجه 

التحديد، امل�ش�ركة غري ال�رشورية يف اإجراءات العدالة، وميكن اأن يكون ذلك مثال ب��شتعم�ل 

الت�شجيل ب�لفيديو؛

   )ب( �شم�ن حم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، اإذا ك�ن ذلك يتم��شى مع النظ�م الق�نوين ومع 

اأن يتعّر�شوا لال�شتجواب من اجل�ين املزعوم: فينبغي،  الحرتام الواجب حلقوق الدف�ع، من 

داخل  معهم  والتحقيق  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  مع  املق�بالت  اإجراء  القت�ش�ء،  ح�شب 

املحكمة، بعيدا عن اأنظ�ر اجل�ين املزعوم، وينبغي توفري ق�ع�ت انتظ�ر منف�شلة واأم�كن خ��شة 

للمق�بالت داخل املح�كم؛

   )ج( �شم�ن طرح اأ�شئلة على الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود على نحو مراع لهم، وال�شم�ح للق�ش�ة 

مبم�ر�شة الإ�رشاف، وتي�شري الإدلء ب�ل�شه�دة، والتقليل من احتم�لت ترهيب الطفل، وذلك مثال 

ب��شتعم�ل اأدوات ت�ش�عد على الإدلء ب�ل�شه�دة اأو تعيني خباء نف�ش�نيني.

ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  ب�ش�أن توفري  التوجيهية  املب�دئ  الفقرة 29 من  مثل م� تن�ص عليه 

العدالة  اإجراءات  بداية  من  امل�شقة  من  احلم�ية  عليه�، متّثل  وال�شهود  اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل 

وحتى خت�مه� �رشط� ل�شم�ن احرتام م�ش�لح الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود الف�شلى وكرامتهم. وعندم� 

يحمي املهنيون الطفل من الإ�ش�بة ب�لتوتر بال داع اأثن�ء اإجراءات العدالة، يكونون م�شوؤولني عن جعل 

م�ش�ركته يف هذه الإجراءات اأ�شهل واأقل �رشرا. ويف نه�ية املط�ف، توؤدي حم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� 

وال�شهود من امل�شقة اإىل زي�دة قدرتهم على امل�ش�ركة يف اإجراءات العدالة.

ويتعّر�ص الأطف�ل ال�شح�ي� اأو ال�شهود للم�شقة طيلة �شري اإجراءات العدالة، وي�ش�ر اإىل هذه امل�شقة 

اأثن�ء الإبالغ عن اجلرمية ورواية وق�ئعه�، واأثن�ء  اأي�ش� بو�شفه� الإيذاء الث�نوي: قد يحدث ذلك 

انتظ�ر املح�كمة، واأثن�ء الإدلء ب�ل�شه�دة يف املحكمة.

العتداء  ح�لة  يف  وخ�شو�ش�  له�،  �شح�ي�  اأو  جرمية  على  �شهودا  ك�نوا  الذين  الأطف�ل  اإّن  اأول، 

ب�أقوالهم  والإدلء  الوق�ئع  عن  الإبالغ  اأو  الك�شف  يف  راغبني  غري  ب�لذات  يكونون  قد  اجلن�شي، 

اإذا ك�ن  اأو عدم الإبالغ عن اجلرمية، وخ�شو�ش�  بخ�شو�ص م� حدث. وتفكري الطفل يف الإبالغ 

مرتكبه� من اأقرب�ئه، ويف الطريقة التي �شتُ�شتنبط به� املعلوم�ت منه، قد يت�شبب�ن يف اإ�ش�بته ب�لتوتر 

النف�شي. وقد ت�شمل اأ�شب�ب التوتر وطبيعته خوف الطفل من اأن يوؤذيه اجل�ين، واحتم�ل خوفه من 

النبذ اأو اللوم، وخوفه من عدم ت�شديقه، وخوفه من اأن يكون رد فعل والديه �شلبي�، واإلق�ءه ب�لالئمة 

على نف�شه، وم� اإىل ذلك. ولهذا التوتر عواقبه التي ميكن مالحظته� يف جم�لت خمتلفة من حي�ة 

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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وال�شلوك  التوا�شل،  على  وقدرته  الأ�رشية،  وحي�ته  ب�أقرانه،  وعالق�ته  املدر�شية،  كحي�ته  الطفل، 

يف  �شوءا  امل�شقة  هذه  تزداد  وقد   
)152(

ذلك. اإىل  وم�  بدني�،  الذات  اإيذاء  �شوره  من  الذي  العنيف 

احل�لت التي ل تُراَعى فيه� م�ش�لح الطفل الف�شلى وكرامته.

وث�ني�، قد تكون فرتة النتظ�ر ال�ش�بقة للمح�كمة جتربة �شديدة ال�شعوبة على العديد من الأطف�ل، 

اأ�شواأ،  ك�ن  اأو مب�  املح�كمة  ك�إرج�ء  اأخرى  بعوامل  الت�أخري  يقرتن  �شن�. وعندم�  اأ�شغرهم  وخ��شة 

ك�لتحّر�ص من قبل اجلن�ة املزعومني، تكون ال�رشيبة التي يدفعه� الطفل ب�هظة ويحتمل اأن تعيق 

ب�شكل خطري منوه املتن��شق. ويف احل�لت التي يكون فيه� اإيذاء الطفل قد ج�ء على يد واحد اأو اأكرث 

من اأفراد الأ�رشة، ترتتب على ف�شح هذا التج�وز عواقب تن�ل من الأ�رشة ككل ويظل الطفل مت�أثرا 

به� طيلة الفرتة ال�ش�بقة للمح�كمة: فقد يظل على ات�ش�ل مب��رش اأو غري مب��رش ب�جل�ين املزعوم )اأو 

اجلن�ة املزعومني( ويتعّر�ص لل�شغط لكي يُعّدل �شه�دته اأو ميتنع عن الإدلء به�.

وث�لث�، اإّن الإدلء ب�ل�شه�دة اأم�م املحكمة جتربة �شديدة الوط�أة على الأطف�ل. وت�شمل م�ش�عر اخلوف 

واالإحباط	التي	قد	تنتابهم	حيال	هذه	ال�شهادة	اخلوف	من	مواجهة	املتهم	و/اأو	اجلمهور،	وو�شف	

التف��شيل الدقيقة واملخزية يف ح�لت العتداء اجلن�شي، وعدم القدرة على فهم الأ�شئلة املوجهة 

اإليهم،	والظهور	مبظهر	مثري	لل�شخرية،	وما	اإىل	ذلك.	ولكن	ال	ي�شرتط	اأن	يكون	االإدالء	بال�شهادة	يف	

املحكمة اأمرا �ش�را يف كل الأحوال، بل ميكن اأن ي�شبح جتربة اإيج�بية. لذا، يُ�شتح�شن ت�شجيع الطفل 

على ال�شه�دة اإذا بدا اأّن لديه القدرة وال�شتعداد للقي�م بذلك. ويف هذا ال�شدد، قد تكون املح�كمة 

اجليدة الإعداد واملراعية للطفل مفيدة يف واقع احل�ل، اإذ تتيح للطفل فر�شة ت�أكيد وقوع انته�ك 

ال�شح�ي�  الأطف�ل  حم�ية  ف�إّن  وب�لت�يل،  نف�شه.  عن  والدف�ع  ر�شمي�،  الظلم  هذا  واإدانة  حلقوقه، 

الق�ش�ئية.  الإجراءات  الف�علة يف  م�شرتكة بني جميع اجله�ت  م�شوؤولية  امل�شّقة هي  وال�شهود من 

وي�شرتك يف هذه امل�شوؤولية املهنيون الت�يل بي�نهم:

يكونون يف  م�  كثريا  الذين  الجتم�عيون،  والأخ�ش�ئيون  الطبيون  والع�ملون     )اأ( املعلّمون 

اأف�شل موقع ليكونوا اأول من يكت�شف العالم�ت التي ت�شري اإىل اأّن جرمية م� قد ارتكبت اأو 

يجري ارتك�به� ويالحظ ت�أثري الإجراءات على حي�ة الطفل؛

  )ب( موظفو اإنف�ذ الق�نون، الذين يكونون اأول من ي�أخذ اإف�دة الطفل عم� حدث؛

مقدار  يقررون  كم�  عدمه،  من  الق�شية  ال�شري يف  يقررون  الذين  الع�مون،     )ج( املّدعون 

امل�ش�ركة يف الإجراءات الذي ي�شتطيع الطفل حتّمله؛

   )د( الق�ش�ة، يف �شم�ن النظر دون اإبط�ء يف الق�ش�ي� التي ت�شمل اأطف�ل �شح�ي� اأو �شهودا 

ومبراقبة املن�ق�ش�ت وال�شتجواب يف املحكمة لكي ت�شري الإجراءات على نحو مالئم لالأطف�ل؛

الذين  اخل�شو�ص،  وجه  على  ال�شح�ي�  الأطف�ل  حم�مو  النطب�ق  وعند     )هـ( املح�مون، 

ينبغي اأن تكون مهمتهم الأوىل هي الت�أكد من احرتام م�ش�لح الطفل الف�شلى.

واحلق يف احلم�ية من امل�شّقة اأثن�ء اإجراءات العدالة معّب عنه يف الفقرتني 30 و31 من املب�دئ 

التوجيهية من خالل �شتة مب�دئ ميكن تلخي�شه� كم� يلي:

اإجراءات  يف  الطفل  م�ش�ركة  اأثن�ء  موؤازر  �شخ�ص  طريق  عن  امل�ش�عدة  توفري     )اأ( ينبغي 

العدالة؛

  )ب( ينبغي توفري اليقني ب�ش�أن اإجراءات العدالة؛
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ت�شمل  التي  والق�ش�ي�  واملح�كم�ت  والتحقيق  التحري  عملي�ت  يف  التعجيل     )ج( ينبغي 

اأطف�ل �شح�ي� و�شهودا؛

  )د( ينبغي اعتم�د اإجراءات مراعية لالأطف�ل؛

  )هـ( ينبغي اجتن�ب الت�ش�لت غري ال�رشورية ب�إجراءات العدالة؛

  )و( ينبغي منع الرتهيب.

�ألف- توفري �مل�صاعدة عن طريق �صخ�ص موؤ�زر �أثناء �إجر�ء�ت �لعد�لة

اإّن ح�شور �شخ�ص موؤازر اأثن�ء مثول الطفل املجني عليه اأم�م املحكمة مكفول يف العديد من البلدان 

ب�رشف النظر عم� اإذا ك�نت اإجراءات البلد اجلن�ئية ذات ط�بع حتقيقي اأو خ�شومي اأو غري ذلك 

)انظر املرّبع(.

وقليلة هي ال�شكوك الدولية التي تع�لج حتديدا م�ش�ألة موؤازرة املجني عليهم اأثن�ء م�ش�ركتهم يف 

الإجراءات الق�ش�ئية، ومنه� على وجه اخل�شو�ص اإعالن مب�دىء العدل الأ�ش��شية املتعلقة ب�شح�ي� 

الإجرام والتع�شف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة )املبداأ 6 )ج((.

وينبغي اأن حتدد الت�رشيع�ت املحلية بو�شوح الغر�ص من ح�شور مثل هذا ال�شخ�ص املوؤازر للمجني 

ال�ش�هد، وهو لتوفري الدعم الع�طفي والتخفيف من الأثر ال�ش�ر املرتتب على املثول يف  اأو  عليه 

مفيدا  ح�شوره  يكون  را�شد  �شخ�ص  برفقة  الأوق�ت  كل  يف  الطفل  يكون  اأن  ينبغي  اإذ  املحكمة. 

بداية  املوؤازر يف  ال�شخ�ص  يُعنيَّ  اأن  ويُ�شتح�شن  الزائد عن احلد.  ب�لتوتر  �شعور  الطفل  انت�ب  اإذا 

الإجراءات الق�ش�ئية، عندم� ي�رشع موظفو اإنف�ذ الق�نون يف جمع املعلوم�ت عن الواقعة، وينبغي 

اأن يبقى مت�ح� حتى نه�ية اإجراءات املحكمة. وح�شور �شخ�ص موؤازر قد يُ�ش�عد الطفل اأي�ش� على 

التعبري عن اآرائه وقد يُ�شهم يف تعزيز حق الطفل يف امل�ش�ركة. وهو ب�لت�يل تدبري ميكن اأن يحّبذه 

الق�ش�ة من اأجل دعوة طفل م� اإىل املثول اأم�م املحكمة ومن اأجل �شم�ن احرتام حقوق هذا الطفل. 

وميكن اأن يلج�أ اإىل هذا التدبري اأي�ش� املّدعون الع�مون، اأو حم�مي الطفل اإذا لزم الأمر.

وتن�ص  �شعفه.  ومدى  الطفل  �شن  ب�ختالف  موؤازر  �شخ�ص  بتعيني  اخل��شة  املع�يري  تختلف  وقد 

تلق�ئي�  اأمرا  ي�شبح  قد  للطفل  موؤازر  �شخ�ص  تعيني  اأّن  على  الدول  بع�ص  املحلية يف  الت�رشيع�ت 

تبع� لطبيعة اجلرمية )ففي اإيط�لي�، على �شبيل املث�ل، تق�شي امل�دة 609 مكررا ت��شع� من املدونة 

اجلن�ئية ب�أن يتلقى امل�ش�عدة يف كل خطوة من الإجراءات اأي طفل يقع �شحية لال�شتغالل اجلن�شي(. 

 ونيب�ل، يق�شي الق�نون ب�أن يكون ال�شخ�ص املوؤازر من نف�ص جن�ص 
)153(

ويف بع�ص الدول، مثل �شوي�رشا

املجني عليه. ولئن دّلت هذه الأمثلة على اأّن امل�رّشعني اأخذوا يف العتب�ر م�ش�ألة جن�ص ال�شخ�ص 

املوؤازر، ف�إّن اإعط�ء الأطف�ل ال�شح�ي� فر�شة اختي�ر جن�ص ال�شخ�ص الذي �شيوؤازرهم قد يحقق لهم 

حم�ية اأكب وينبغي ت�شجيعه. ويف بع�ص بلدان الق�نون الع�م، ي�شّكل تعيني �شخ�ص موؤازر لالأطف�ل 

املجني عليهم جزءا من الخت�ش��ش�ت املالزمة ملهمة الق�ش�ة، اإذ ي�شتطيع الق�ش�ة تقرير ذلك من 

تلق�ء اأنف�شهم اأو بن�ء على طلب هيئة الدع�ء اأو الدف�ع. ويف بلدان اأخرى من بلدان الق�نون الع�م، 

 ومن اجل�ئز اأي�ش� اأن يطلب املجني 
)154(

ين�ص الق�نون حتديدا على �شالحية تعيني �شخ�ص موؤازر.

)155(
عليه اأو ال�ش�هد نف�شه احل�شول على م�ش�عدة �شخ�ص موؤازر.

�ملمار�صة �لدولية. 

ت�شطلع وحدة ال�شح�ي� وال�شهود يف 

املحكمة اجلن�ئية الدولية مبهمة م�ش�عدة 

ال�شح�ي� وال�شهود وحم�يتهم، مب� يف ذلك 

“م�ش�عدتهم على امل�ش�ركة يف خمتلف 
مراحل الإجراءات” )الفقرة 1 )ج( من 

الق�عدة 16، من القواعد الإجرائية 

وقواعد الإثب�ت للمحكمة اجلن�ئية الدولية( 

و”م�ش�عدتهم عند دعوتهم اإىل الإدلء 

ب�شه�دتهم اأم�م املحكمة” )الفقرة 2 )ب( ‘2’ 

من الق�عدة 17(. وت�شمل مهمة ق�شم دعم 

ال�شح�ي� وال�شهود يف نظم جن�ئية دولية 

اأخرى تزويدهم ب�لدعم املن��شب، وخ��شة يف 

ح�لت الغت�ش�ب والعتداء اجلن�شي.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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ف على اأنه “�شخ�ص  وتختلف و�شعية ال�شخ�ص املوؤازر يف الت�رشيع�ت املحلية ب�ختالف الدول، فيُعرَّ

من اختي�ر الطفل”، اأو “�شخ�ص حمل ثقة” اأو “�شخ�ص را�شد”، اأو “والد الطفل اأو والدته اأو و�شّيه 

الق�نوين”، اأو “�شديق اأ�رشة الطفل اأو اأحد اأفراده�”، اأو “�شخ�ص موؤهل ت�أهيال خ��ش�”، اأو”�شخ�ص 

هو  الأهم  اجل�نب  ولكّن  املحكمة”.  عليه  توافق  اآخر”  “�شخ�ص”  اأي  اأو  الطفل”  من  مقّرب  اآخر 

اأن	ي�شتويف	ال�شخ�ص	املوؤازر	ال�رشوط	التالية:	)اأ( اأن يكون قد تلقى تدريب� من��شب� ورمب� مهني� يف 

والإيذاء  الإكراه  خم�طر  ملنع  وم�ش�عدتهم  واخللفي�ت  الأعم�ر  خمتلف  من  الأطف�ل  مع  التوا�شل 

اأن ل يعوق  اأن يقّدم للطفل دعم� ملمو�ش� ويي�رّش م�ش�ركته الفعلية؛ و)ج(  والإيذاء الث�نوي؛ و)ب( 

�شري الإجراءات بح�شوره؛ و)د( واأن يكون اختي�ره قد جرى من خالل عملية �ش�رك فيه� الطفل. 

وقد توّفر اأفرقة دعم الأطف�ل ال�شح�ي� )انظر املرّبع( اأو وحدات خدمة ال�شح�ي� اأ�شخ��ش� موؤهلني 

خ�شي�ش� لهذا الغر�ص. وينبغي اأن ت�رشف هيئة م�شتقلة على طريقة اختي�ر ال�شخ�ص املوؤازر. ويف 

�شي�ق التقييم، قد يكون من املهم احرتام اختي�ر الطفل ملن يريده اأن يكون ال�شخ�ص املوؤازر. ومع 

ذلك، قد تكون من م�شلحة الطفل يف بع�ص احل�لت اأّل يوؤخذ اختي�ره بعني العتب�ر، وذلك، على 

�شبيل املث�ل، يف احل�لت التي يُ�شك فيه� يف تالعب ال�شخ�ص املوؤازر، و/اأو حيثم� ل يكون ب��شتط�عة 

الطفل اأن يعّب عن اآرائه بحرية.

والدور الدقيق لل�شخ�ص املوؤازر م�رشوح ب�لتف�شيل يف ت�رشيع�ت الولي�ت املتحدة )انظر املربع(.

جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، العنوان 18، الف�شل 223، الب�ب 3509، حقوق الأطف�ل 

ال�شح�ي� وال�شهود، الب�ب الفرعي ‘1’:

“يجوز للمحكمة، اإذا ا�شتن�شبت ذلك، اأن ت�شمح للمرافق الرا�شد اأن يبقى بجوار الطفل اأو على ات�ش�ل 
به وهو يديل ب�شه�دته. ويجوز للمحكمة اأن ت�شمح للمرافق الرا�شد ب�أن مُي�شك بيد الطفل اأو اأن ت�شمح 

للطفل ب�جللو�ص على حجر املرافق الرا�شد طيلة �شري الإجراءات. وعلى املرافق الرا�شد اأن ميتنع عن 

تزويد الطفل بجواب عن اأي �شوؤال يوجه اإليه اأثن�ء اإدلئه ب�شه�دته اأو عن الإيح�ء له بهذا اجلواب ب�أي 

طريقة اأخرى. وتُ�شّجل �شورة ُمرافق الطفل على �رشيط فيديو، طيلة الوقت الذي يديل فيه الطفل 

ب�شه�دته اأو توؤخذ فيه اأقواله.”

الأطف�ل، يف عدة  اإىل  امل�ش�عدة  تقدم  التي  املنظم�ت  ت�شتخدم  ال�شح�ي�.   الأطف�ل  اأفرقة دعم 

بلدان، مثل “منظمة توفري احلم�ية جلميع الأطف�ل اليوم” (Protect All Children Today)، يف ولية 

واأثن�ءه،  املحكمة  اأم�م  مثولهم  قبل  الأطف�ل  ي�ش�عدوا  لكي  اأ�شرتالي�، متطوعني مدرَّبني  كوينـزلند، 

بتعريفهم بجو املحكمة و�رشح دورهم ك�شهود والرتفيه عنهم اأثن�ء فرتة انتظ�ر مثولهم اأم�م املحكمة 

والقي�م بدور الأ�شخ��ص املوؤازرين لهم، ج�ل�شني بقربهم اأثن�ء اإدلئهم ب�شه�دتهم.

ومتطوعني:  الأقل  واحد على  الوحدات ع�دة من موظف  تتكون هذه  ال�شح�ي�.   وحدات خدمة 

 (Institut national ”من الأمثلة على هذه الوحدات “املعهد الوطني مل�ش�عدة ال�شح�ي� والتو�شط

(d’aide aux victimes et de médiation )يف فرن�ش�(. وبع�ص اخلدم�ت التي ميكن اأن توفره� 
وحدات خدمة ال�شح�ي�، تبع� لت�رشيع�ت الدولة املعنية، م� يلي: اإجراء الت�ش�ل الأول ب�ل�شح�ي� عن 

طريق املك�مل�ت اله�تفية؛ وتوفري معلوم�ت عن و�شعية الق�شية؛ واجللو�ص مع ال�شح�ي� اأثن�ء اجلل�شة 

و/اأو قبله� وبعده� ل�رشح الإجراءات لهم؛ والإج�بة عن الأ�شئلة التقنية وتف�شري امل�شطلح�ت التي قد 

رد  ا�شتم�رات  ملء  على  ال�شح�ي�  وم�ش�عدة  ال�شح�ي�؛  اإىل  وال�شتم�ع  ال�شح�ي�؛  على  تكون جديدة 

احلق اأو التعوي�ص؛ وتعريفهم ب�ملوارد الأخرى املت�حة، كتقدمي امل�شورة، والتدابري الأمنية، وم� اإىل ذلك.
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باء- توفري �ليقني ب�صاأن �إجر�ء�ت �لعد�لة

من اأجل احلد من امل�شقة الإ�ش�فية، من امل�شتح�شن على وجه اخل�شو�ص للطفل ال�ش�هد وال�شخ�ص 

املوؤازر له اأن يعرف� مقدم� م� اإذا ك�ن �شيُطلب من الطفل اأن ي�شهد يف املحكمة ومتى �شيكون ذلك، 

وم� اإذا ك�ن من املمكن اأم ل اأن تتخذ ترتيب�ت لتي�شري �شه�دته، وَمن �شيح�رش جل�شة ال�شتم�ع. وحق 

تن�ص  الإجراءات  بهذه  ال�شلة  املعلوم�ت ذات  تلقي  العدالة يف  اإجراءات  امل�ش�ركني يف  الأ�شخ��ص 

عليه بع�ص �شكوك الق�نون الدويل فيم� يتعلق ب�ل�شح�ي� وال�شهود، وخ�شو�ش� ال�شح�ي� وال�شهود 

)157(،)156(
الأطف�ل.

1- تعيني مهني واحد ملت�بعة الق�شية مع الطفل حتى ح�شمه�

تعمل ال�شتمرارية واإمك�نية التنبوؤ طيلة اإجراءات العدالة على زي�دة �شعور الطفل ب�لثقة. واإعط�ء 

الطفل �شعورا ب�ل�شيطرة طيلة �شري اإجراءات العدالة اأمر مهم عموم� حلم�يته من امل�شقة. ومن املهم، 

اأن  ا�شتعم�له�،  والتع�ّشف يف  ال�شلطة  ب��شتغالل  تت�شم  م�  كثريا  التي  الإيذاء،  ق�ش�ي�  خ�شو�ش� يف 

ي�شرتد الطفل �شيطرته على املوقف. وقد ينت�ب الطفل اأثن�ء اإجراءات العدالة �شعور ب�لعجز وفقدان 

ال�شيطرة، ويع�ين بذلك من الإيذاء الث�نوي.

ومن امل�شت�شوب تعيني �شخ�ص موؤازر يف مرحلة مبكرة وجعل هذا ال�شخ�ص ذاته يرافق الطفل من 

بداية الإجراءات وحتى نه�يته�. وكلم� زاد �شعور الطفل ب�لألفة جت�ه ال�شخ�ص املوؤازر له، زاد �شعوره 

ب�لراحة. وقد يتحقق هذا ال�شتقرار بتعيني مهني من��شب يف اأبكر فر�شة وجعله ي�شطلع ب�مل�شوؤولية 

املعنية،  الدولة  يف  املحلي  للنظ�م  تبع�  املهني،  هذا  يكون  اأن  وميكن  ح�شمه�.  حتى  الق�شية  عن 

واحدا من موظفي اإنف�ذ الق�نون، اأو مّدعي� ع�م�، اأو حم�مي�، اأو مهني� اآخر. وينبغي اأن يكون توفري 

التدريب املتخ�ش�ص يف امل�ش�ئل املت�شلة ب�لأطف�ل لهوؤلء املهنيني �رشط� اأ�ش��شي�. ويف بع�ص الولي�ت 

الق�ش�ئية، يتوىل مت�بعة تقدمي اأي �شكوى املهني امل�شطلع مبهمة املن�ق�شة التنويرية مع الطفل ب�ش�أن 

تبع�ت هذه ال�شكوى. وي�شتح�شن تعيني نف�ص هذا املهني ليكون جهة التن�شيق ني�بة عن الطفل يف كل 

ات�ش�ل له مع املوؤ�ش�شة الق�ش�ئية.

2- تعريف ال�ش�هد ب�إجراءات املحكمة

  )اأ( تعريف ال�ش�هد ب�إجراءات املحكمة: يف بلدان الق�نون الع�م

   من الطرائق الأخرى الفع�لة املعرتف به� يف معظم بلدان الق�نون الع�م ملنع ت�شبب الإجراءات 

يف �شعور الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�لرتب�ك وعدم ال�شتقرار طريقة يُطلق عليه� “تعريف 

هو  اأم�مه�  املثول  قبل  املحكمة  ب�إجراءات  ال�ش�هد  وتعريف  املحكمة”.  ب�إجراءات  ال�ش�هد 

التهيئة  �شهودهم. وهذه  تهيئة  لالأطراف  الع�م حيث يحق  الق�نون  بلدان  خطوة معت�دة يف 

ح��شمة الأهمية للحيلولة دون فقدان ال�شهود ال�شتقرار اأو رب�طة اجل�أ�ص م� اأن ميثلوا اأم�م 

اخل�شم.  من  ال�شتجواب  ال�شتفزازية، جتربة  ب�لتجربة  مرورهم  اأثن�ء  وخ�شو�ش�  املحكمة 

ويكون للج�نب الذي ي�شتدعي ال�ش�هد، �شواء ك�ن ج�نب الدع�ء اأو ج�نب الدف�ع، م�شلحة 

اأثن�ء مثوله اأم�م املحكمة، متحقق� ث�نية  وا�شحة يف اأن ي�رشح لل�ش�هد م� ميكن اأن يتوقعه 

من ثقته بنف�شه وقدرته على تذّكر م� �شدر عنه من اأقوال. ومن املفيد اأي�ش� تهيئة ال�ش�هد 

الأطراف  ملح�ولت  والت�شدي  الأ�شئلة  على  والرد  اخل�شم  من  ال�شتجواب  عملية  ملواجهة 

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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الأخرى النيل من قيمة الأدلة املقدمة. وت�شبح هذه اخلطوة اأ�شد اأهمية يف ح�لة ال�شهود 

ي�شطلع  اأن  الدول  بع�ص  املمكن يف  ومن  اجلن�شي.  العتداء  و�شح�ي�  ك�لأطف�ل  ال�شعف�ء، 

مبهمة تعريف ال�ش�هد الطفل ب�إجراءات املحكمة اأي�ش� ال�شخ�ص املوؤازر له، الذي ينبغي اأن 

يكون قد تلقى تدريب� قبل ذلك.

جنوب  يف  اجلن�شية  اجلرائم  ب�شح�ي�  املتعلقة  لل�شي��شة  الوطنية  التوجيهية  املب�دئ     وتبنّي 

اأفريقي� خمتلف جوانب عملية تهيئة ال�شح�ي� هذه ب�لتف�شيل )انظر املرّبع(.

لل�شي��شة  الوطنية  التوجيهية  املب�دئ  الد�شتوري،  والتطوير  العدالة  اإدارة  اأفريقي�،  جنوب 

للمدعني  الوطنية  التوجيهية  املب�دئ  العدالة،  واإدارة  اجلن�شية؛  اجلرائم  ب�شح�ي�  املتعلقة 

الع�مني يف ق�ش�ي� اجلرائم اجلن�شية )بريتوري�، 1988(، الف�شل 3، الب�ب 10:  “ينبغي اتب�ع 

اخلطوات الت�لية جلعل �شدمة اإجراءات املحكمة خفيفة قدر الإمك�ن على 

املجني عليه:

ترتيب  الق�شية.  يف  �شتنظر  التي  املحكمة  اإىل  املح�كمة،  يوم  قبل  عليه،  ب�ملجني  “1- الذه�ب 
الرتتيب  منه.  بّد  ل  اأمر  املح�كمة  قبل  الع�م  املدعي  مع  الت�ش�ور  الع�م.  املّدعي  مع  من��شب  وقت 

ك�ف  وقت  لإت�حة  الإجراءات  قبل  املحكمة  اإىل  الدعوى  ح�فظة  اأخذ  معنّي.  ع�م  مّدٍع  لتخ�شي�ص 

لالأعم�ل التح�شريية.

“2- �رشح معنى “جل�شة �رشية” )in camera( للمجني عليه، لأن املّدعي الع�م قد يطلب اإىل الق��شي 
ال�شتم�ع اإىل ال�شه�دة يف جل�شة مغلقة.

“3- اإعط�ء املجني عليه البي�ن الذي �شيديل به ليقراأه مرة اأخرى. قد ت�شبح التف��شيل ال�شغرية 
مهمة يف هذا البي�ن، وخ��شة يف اإجراءات املحكمة، وهذا م� �شي�ش�عد على تهيئة املجني عليه.

“4- �شريى املجني عليه مرا�شلني يف املحكمة، وهذا م� قد يُقلقه. لذا ينبغي طم�أنته ب�أّن تف��شيل 
ق�شيته لن تن�رش م� مل ي�أذن الق��شي بن�رشه� )انظر الب�ب 335 األف من ق�نون الإجراءات اجلن�ئية(. 

ويحظى الطفل دائم� ب�حلم�ية يف هذا ال�شدد.

“5- من واجب ال�رشطة اإبالغ املجني عليه ب�حتم�ل حدوث ت�أّخر يف اإجراءات املحكمة وت�شجيعه 
على املث�برة يف الق�شية.”

   وقد اعتُمد يف الولي�ت املتحدة نهج اآخر، اإذ اأُن�شئت “حمكمة اأطف�ل” يديره� مكتب املدعي 

الع�م املحلي ملنطقة تولري بولية ك�ليفورني�، ب�لتع�ون مع عدة وك�لت واأ�شخ��ص مهتمني، 

املحكمة  بتعريفهم مبحيط  العدالة  اإجراءات  امل�ش�ركة يف  على  الأطف�ل  م�ش�عدة  اأجل  من 

الأفراد  مع خمتلف  اجتم�ع�ت  بعقد  التثقيفية  العملية  هذه  ذ  وتُنفَّ واإجراءاته�.  وموظفيه� 

الذين ي�شكلون جزءا من منظومة املح�كم لكي ي�رشحوا خالله� م� يقومون به ويجيبون عن 

الأ�شئلة التي يوجهه� اإليهم الأطف�ل والآب�ء والأمه�ت. ويتف�عل اأخ�ش�ئيو العالج واملتطوعون 

املتدربون مع الأطف�ل وموفري الرع�ية لهم مل�ش�عدتهم على فهم م�ش�عرهم والتعبري عنه� 

والتغلّب على التوتر املقرتن ب�ملثول اأم�م املحكمة. فعو�ش� عن اأن يت�أهب الأطف�ل انفرادي� 

لتجربة ال�شه�دة يف املحكمة، ف�إنهم يت�أهبون للمحكمة ب�مل�ش�ركة يف جتربة جم�عية داعمة. 

ويح�رشون  الأطف�ل”  “حمكمة  الرع�ية كذلك يف  والأمه�ت وموفري  الآب�ء  اإ�رشاك  ويجري 
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ت�شطلع  مم�ثل  برن�مج  اأفريقي�  جنوب  ويف  اخل��شة.  احتي�ج�تهم  تع�لج  منف�شلة  دورات 

واإهم�لهم  الأطف�ل  على  العتداء  منع  نحو  املوارد  توجيه  منظمة  منه�  يذكر  منظم�ت  به 

.(Teddy Bear Clinic) ”وم�شتو�شف “تيدي بري

من��شب  نحو  على  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  تعريف  ت�شتهدف  اأخرى  مب�درات     وتوجد 

ب�إجراءات املحكمة قبل مثولهم اأم�مه�. ففي هونغ كونغ، ال�شني، ن�رش برن�مج دعم ال�شهود 

يف ع�م 1997 “كرا�شة ال�شهود الأطف�ل” مل�ش�عدة الأطف�ل على التخفيف من قلقهم املت�شل 

ملنع  الوطنية  اجلمعية  ن�رشت  املتحدة،  اململكة  ويف  الق�ش�ئية.  الإجراءات  يف  مب�ش�ركتهم 

غري  املنظم�ت  من  غريهم�  مع  ب�لت�ش�ور  لين”،  “ت�ش�يلد  ومنظمة  الأطف�ل  على  الق�شوة 

احلكومية واأجهزة العدالة اجلن�ئية، ط�ئفة من املواد حتت عنوان “كرا�شة ال�شهود الأحداث” 

لتثقيف ال�شهود الأطف�ل وال�شهود الأحداث وم�ش�عدتهم ا�شتعدادا حل�شور املح�كمة ك�شهود. 

وت�شمل هذه املواد ط�ئفة من الكتيب�ت لفئ�ت عمرية حمددة من ال�شهود الأطف�ل وال�شهود 

ال�شهود الأحداث  الأحداث وكتيب� لالآب�ء والأمه�ت ودليال لالأ�شخ��ص امل�شرتكني يف تهيئة 

ب�ل�شه�دة:  “الإدلء  بعنوان  �شن�  الأكب  لالأطف�ل  ُمعّدا  املحكمة و�رشيط فيديو  اأم�م  للمثول 

كيف يجري ذلك؟”.

  )ب( تعريف ال�شهود ب�إجراءات املحكمة: يف بلدان الق�نون املدين

   كثريا م� ترف�ص بلدان الق�نون املدين كف�لة مثل هذه التهيئة لل�شح�ي� وال�شهود قبل مثولهم 

اأ�ش��شي�  اأحي�ن� كثرية ع�مال  اأم�م املحكمة، منطلقة من الأ�ش��ص املنطقي ب�أّن العفوية تعتب 

يف تقييم �شه�دتهم. وقد يكون هذا النهج �ش�را ب�لأطف�ل: فحتى لو خلت اإجراءات املح�كم 

يف هذه البلدان من ال�شتجواب من اخل�شم، وهو الختب�ر الأكرث اإث�رة للتوتر، ف�إّن ال�شح�ي� 

وال�شهود ميثلون مع ذلك اأم�م املحكمة لتقدمي بي�ن �شفوي حول الوق�ئع والإج�بة عن الأ�شئلة. 

ق��شية وخميفة  اجلل�شة، جتربة  يرتاأ�ص  الذي  الق��شي  �شيطرة  يكون هذا، حتى حتت  وقد 

ع�دة،  يوّفران  ل  والدعم  التهيئة  فهذه  ذلك،  ومع  يجب.  كم�  له�  الت�أهب  ب�لت�يل  وت�شتحق 

بخالف ال�شتثن�ءين الت�ليني:

   )اأ( يف البلدان التي ميثل فيه� املجني عليهم حم�مون )انظر الف�شل ال�ش�د�ص ب�ش�أن احلق 

يف احل�شول على م�ش�عدة فّع�لة(، ميكن اأن يقوم حم�مي الطفل بتعريفه ب�لإجراءات؛

   )ب( قبل ا�شتنط�ق ال�شح�ي� وال�شهود، يقوم ع�دة الق��شي الذي يرتاأ�ص اجلل�شة بتذكريهم 

ويف  للق�شية.  ب�لن�شبة  دللة  من  و�ش�دقة  ك�ملة  �شه�دة  لتقدميهم  ومب�  �شه�دتهم  ب�أهمية 

ر فيه� ال�شهود من مغبة رف�ص الإج�بة عن الأ�شئلة والإدلء ب�شه�دة ك�ذبة،  البلدان التي يُحذَّ

اإىل ا�شتثن�ء ال�شح�ي� وال�شهود الأطف�ل من هذا التحذير لجتن�ب تخويفهم  اأحي�ن�  يُعمد 

مبثل هذا التهديد.

ولكّن هذه احللول ل تع�لج ب�لك�مل م�شكلة حق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود يف احلم�ية من امل�شّقة 

اأثن�ء اإجراءات العدالة.

تنظيم  بطريقة  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  تعريف  بني  الدولية  اجلن�ئية  املحكمة  مّيزت  وقد 

اإلزامي�”، من  اإجراءات املحكمة والطرائق الواقعية ملثولهم، م� ي�شّكل وفق� لهذه املحكمة “�رشط� 

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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ن�حية، وم� ي�ش�ر اإليه يف بلدان الق�نون الع�م بعب�رة “�شقل اأداء ال�ش�هد” )witness proofing( اأي 

تدريب ال�ش�هد على ال�شه�دة التي �شيديل به� وتهيئته لعملية ال�شتجواب من اخل�شم قبل مثوله اأم�م 

املحكمة، م� اعتبته املحكمة اجلن�ئية الدولية اأمرا “مرفو�ش� لكونه من�في� لالأخالق والق�نون”، من 

الن�حية الأخرى. ولعّل ق�ش�ة بلدان الق�نون املدين وم�رّشعيه� ينظرون يف تطبيق نف�ص هذا التمييز 

على الإجراءات يف حم�كمه� املحلية وجعل تعريف الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ب�إجراءات املحكمة، 

بدل من تدريبهم على ال�شه�دة، مطلب� اأ�ش��شي�. وميكن توفري الإر�ش�د عن طريق التهيئة اجلم�عية، 

كتلك  لالأطف�ل،  مالئمة  للت�أهب  كرا�ش�ت  توزيع  طريق  عن  اأو  تولري  اأطف�ل  تفعل حم�كم  مثلم� 

املوجودة يف هونغ كونغ، ال�شني، اأو يف اململكة املتحدة. وميكن اأن يُقيم مثل هذه البامج يف بلدان 

الق�نون املدين الأخ�ش�ئيون الجتم�عيون و/اأو املدار�ص و/اأو املنظم�ت غري احلكومية ب�لتع�ون مع 

اأخ�ش�ئيي العالج.

جيم- �صمان �الإ�رش�ع يف �الإجر�ء�ت

قد يكون لت�أخري الإجراءات واإط�لته� ت�أثري �شلبي على عملية تع�يف الطفل وقد ت�شهم يف مع�ن�ته 

الذي  الوقت  اخت�ش�ر  اأجل  من  م� ميكن  ب�أ�رشع  الق�ش�ي�  مع�جلة  ينبغي  لذا،  لأمد طويل.  عقلي� 

يتعّر�ص فيه الطفل لإجراءات يحتمل اأن ت�رّش به وال�شم�ح للطفل بتج�وز جتربته ك�شحية. بل اإّن 

التحقيق�ت املطّولة قد جتعل الأطف�ل يرتاجعون عن اأقوالهم. ومن ال�شعب اأي�ش� على الطفل اأن 

يتع�مل مع هذه الإجراءات اإذا ك�ن غ�فال اأو لديه معلوم�ت خ�طئة عن ت�شل�شل الأحداث، ومواعيد 

جل�ش�ت ال�شتم�ع، وخ�شو�ش� عم� ميكن توقعه من اإجراءات العدالة.

ويعتب احلق يف املح�كمة ال�رشيعة ع�دة حق� اأ�ش��شي� من حقوق ج�نب الدف�ع. ولكّن بع�ص ال�شكوك 

الدولية تتن�ول م�ش�ألة ال�رشعة اأي�ش� من منظور حم�ية ال�شح�ي� من مزيد من التوتر الذي ميكن 

اأن ينجم عن الإجراءات املطّولة. وال�رشعة التي تخدم م�شلحة ال�شح�ي� مكفولة بوجه خ��ص فيم� 

يتعلّق ب�أنواع معّينة من اجلرائم وعندم� يكون ال�شح�ي� اأطف�ل )انظر املرّبع(.

مبداأ ال�رشعة يف القواعد الدولية.  فيم� يتعلّق ب�أنواع معّينة من اجلرائم: اتف�قية من�ه�شة التعذيب 

املتحدة، جمموعة  )الأمم  املهينة  اأو  الالاإن�ش�نية  اأو  الق��شية  العقوبة  اأو  املع�ملة  �رشوب  من  وغريه 

املع�هدات، املجلد 1465، الرقم 24841(، امل�دة 13؛ واتف�قية البلدان الأمريكية ملنع العنف �شد املراأة 

ومع�قبة مرتكبيه والق�ش�ء عليه، امل�دة 7 )و(، على �شبيل املث�ل. 

وفيم� يتعلق ب�لأطف�ل: منظمة الحت�د الأفريقي، امليث�ق الأفريقي حلقوق الطفل ورف�هيته، )حقوق 

الإن�ش�ن: جمموعة �شكوك دولية، املجلد الث�ين: ال�شكوك الإقليمية )من�شورات الأمم املتحدة، رقم 

املبيع E.97.XIV.1 )ب�لإنكليزية((، الب�ب جيم، الرقم 39(، امل�دة 17 )2( )ج( ›4‹؛ ومنظمة الدول 
الأمريكية، اتف�قية البلدان الأمريكية اخل��شة ب�لجت�ر الدويل ب�لق�رّش، امل�دة 14؛ وجمل�ص اأوروب�، 

املجلد  املع�هدات،  جمموعة  املتحدة،  )الأمم  الطفل  حقوق  مبم�ر�شة  املتعلقة  الأوروبية  التف�قية 

2135، الرقم 37249(، امل�دة 7؛ والبوتوكول الختي�ري ب�ش�أن بيع الأطف�ل وا�شتغالل الأطف�ل يف 

البغ�ء ويف املواد الإب�حية امللحق ب�تف�قية حقوق الطفل )الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 

2171، الرقم 27531(، امل�دة 8 )ز(، على �شبيل املث�ل.
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ويقع على ع�تق الأطراف، وخ�شو�ش� املّدعي الع�م، عبء العمل على تف�دي اأي ت�أخري يف الإجراءات 

وتبير اأي اإرج�ء يف �شوء م�ش�لح الطفل الف�شلى. ويجب اأن يكون تف�دي اأي ت�أخري ل داعي له حمل 

اهتم�م رئي�شي يف كل مرحلة من مراحل الإجراءات.

والإبالغ عن احل�لت التي ي�شك يف انطوائه� على اعتداء اأو اإهم�ل اأمر واجب. وتبع� للت�رشيع، ي�رشي 

هذا الواجب على كل فرد اأو على فئ�ت معّينة من الأخ�ش�ئيني املتع�ملني مع الأطف�ل. فعلى �شبيل 

املث�ل، ين�ص ق�نون الطفل لع�م 2001 يف م�ليزي� )الب�ب 27( على هذا الإبالغ الإلزامي على الأطب�ء 

واملم�ر�شني الطبيني. ومبجرد اإبالغ ال�شلط�ت ب�ل�شلوك الإجرامي، ميكن و�شع اأطر زمنية حمددة 

ل�شم�ن ال�شري يف الإجراءات دون اإبط�ء؛ ويف الفلبني، تت�ح لل�رشطة مهلة 48 �ش�عة للتحرك مبجرد 

اإبالغه� بح�لة اعتداء حمتمل على طفل.

ومن امل�شتحيل اأن تو�شع مع�يري فيم� يتعلّق ب�لطول املعقول ملدة الإجراءات اجلن�ئية، وينبغي لكل 

املح�كم املحلية اأن تعتمد عو�ش� عن ذلك نهج حتديد هذا الطول تبع� للق�شية، اآخذة يف العتب�ر 

الطبيعة اخل��شة لكل ق�شية ومدى تعّقده�. وتن�ص ت�رشيع�ت بع�ص الدول، ك�أ�شرتالي� مثال، على 

احل�جة اإىل اإجراءات �رشيعة مراع�ة مل�ش�لح ال�شح�ي� وال�شهود، وخ�شو�ش� اأكرثهم �شعف�، ك�لأطف�ل 

)انظر املربع(.

تتيح  اأن  ميكن  اآخر،  بلد  يف  حدثت  قد  حملية  �شلط�ت  فيه�  حتقق  التي  الق�شية  تكون  وعندم� 

اتف�ق�ت التع�ون الثن�ئي اإمك�نية الت�ش�ل املب��رش بني �شلط�ت املالحقة اجلن�ئية عو�ش� عن القنوات 

الدبلوم��شية اأو اإ�ش�فة اإليه�: فعلى �شبيل املث�ل، ي�شمح اتف�ق معقود بني اأمل�ني� وت�يلند يف ع�م 1995 

ب�أن يطلب املّدعون الع�مون اإىل وزارة العدل يف بلدهم اإعالم وزارة الطرف الآخر مب��رشة. وميّكن 

ا�شتخدام نظم الت�ش�ل احلديثة املّدعي الع�م الت�يلندي من ال�شتج�بة ملطلب اأمل�ين يف نف�ص اليوم 

 وبني الفلبني 
)158(

الذي يتلق�ه فيه. وين�ص على اإجراءات مم�ثلة اتف�ق�ن معقودان بني كندا وت�يلند

واململكة املتحدة.

ويف املرحلة ال�ش�بقة للمح�كمة، ميكن اأن ت�شمح الإجراءات امل�شتعجلة بتج�وز املراحل التي ل تعتب 

ح��شمة الأهمية لعدالة الإجراءات اإذا ك�ن ذلك يخدم امل�ش�لح الف�شلى لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود. 

ففي اململكة املتحدة، على �شبيل املث�ل، ا�شتحدث ق�نون العدالة اجلن�ئية لع�م 2003 اإجراء يجوز 

وفق� له لرئي�ص الني�ب�ت الع�مة اأن يحيل م�ش�ألة تتعلق بطفل �ش�هد اإىل حمكمة الت�ج مب��رشة دون 

مرحلة اإح�لة ر�شمية �ش�بقة. وميكن ا�شتخدام هذا الإجراء عندم� يرى رئي�ص الني�ب�ت الع�مة اأّن 

الأدلة ك�فية لإح�لة املتهم اإىل املح�كمة واأنه ينبغي اأن ت�أخذ حمكمة الت�ج بزم�م الق�شية وت�شري فيه� 

دون اإبط�ء “من اأجل تف�دي اأي م�ش��ص مب�ش�لح الطفل”.

ويف املح�كمة، ت�شمل احللول العملية لت�رشيع الإجراءات دون النيل من م�ش�لح ج�نب الدف�ع، على 

اأم�م املحكمة ول يوجد فيه�  �شبيل املث�ل، تقدمي الق�شية املعنية على الق�ش�ي� الأخرى املرفوعة 

ب�لقرارات  يتعلق  الق�نونية �رشط� فيم�  الأ�شب�ب  اأن تكون  اأو �شهود. وينبغي كذلك  اأطف�ل �شح�ي� 

الآمرة ب�ل�شتمرار يف الدعوى اأو رده� يف مثل هذه احل�لت. وهذه احللول العملية مع�جلة يف لوائح 

الولي�ت املتحدة التنظيمية املتعلقة بحقوق الأطف�ل ال�شح�ي� والأطف�ل ال�شهود: ففي الق�ش�ي� التي 

يكون فيه� اأطف�ل �شح�ي� اأو �شهود، يجوز ملح�كم الولي�ت املتحدة اأن تنتقل اإىل الإجراءات امل�شتعجلة 

امل�شممة خ�شي�ش� ملثل هذه الق�ش�ي� )انظر املربع(.

�أ�صرت�ليا )كوينـزالند(، قانون �الأدلة 

لعام 1977، �لباب 9 هاء )2(:

“تنطبق املب�دئ الع�مة الت�لية عند 
التع�مل مع �ش�هد طفل يف دعوى 

ق�ش�ئية: ... )د( ينبغي ح�شم الدعوى 

ب�أ�رشع وقت ممكن”.

جمموعة مدونات �لواليات �ملتحدة، 

�لعنو�ن 18، �لف�صل 223، �لباب 3509، 

حقوق �الأطفال �ل�صحايا و�الأطفال 

�ل�صهود، �لباب �لفرعي )ي(، �ملحاكمة 

�مل�صتعجلة:

"يف الق�ش�ي� املحددة على اأنه� م�شتعجلة، 
يكون على املحكمة اأن ... ت�شتعجل ال�شري 

يف الق�شية وتكفل اأن تكون له� الأ�شبقية 

على اأي ق�شية اأخرى. وعلى املحكمة 

اأن تكفل الإ�رشاع يف املح�كمة من اأجل 

اخت�ش�ر املدة التي يتحمل فيه� الطفل 

وط�أة التوتر جراء امل�ش�ركة يف الإجراءات 

اجلن�ئية. وعلى املحكمة لدى تقريره� 

م� اإذا ك�نت �شتمنح الإذن ب�ملوا�شلة، اأن 

ت�أخذ يف العتب�ر �شن الطفل وم� يحتمل 

اأن يكون للت�أخري من اأثر �شلبي على 

رف�هه. وعليه� عند منح الإذن ب�ملوا�شلة 

يف الق�ش�ي� التي يكون فيه� طفل اأن 

تعد بي�ن� كت�بي� ب�لوق�ئع وال�شتنت�ج�ت 

الق�نونية."

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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يكون  التي  ب�لق�ش�ي�  حتديدا  تخت�ص  لالأطف�ل  خ��شة  حم�كم  تُن�ش�أ  اأن  ذلك  عن  عو�ش�  وميكن 

م�  كثريا  التي  الق�ئمة،  الأطف�ل  حم�كم  ولية  متديد  ب�لت�يل  وميكن  اأطف�ل؛  عليهم  املجني  فيه� 

اأّن  تكون خم�ش�شة لالأطف�ل املخ�لفني للق�نون دون غريهم، لت�شمل الأطف�ل املجني عليهم. ذلك 

اإمك�نية تطبيق  الخت�ش��ص احل�رشي لهذه املح�كم يحّد من ح�لت الت�أخر يف الإجراءات ويتيح 

اإجراءات خ��شة للوف�ء ب�حتي�ج�ت الأطف�ل املجني عليهم. وقد اتخذت مثل هذه املب�درة يف البازيل 

ب�إن�ش�ء ثالث حم�كم للطفل يف ر�شيف و�شلف�دور وفورت�ليزا. ومن املنطلق ذاته، اأن�ش�أت جنوب اأفريقي� 

 :“G Court” يف ع�م 1993، �شمن حمكمة وينبريغ، حمكمة خمت�شة ب�جلرائم اجلن�شية، تعرف ب��شم

العتداءات  ل�شح�ي�  واإجراءات  قواعد  لديه�  ف�إّن  لالأطف�ل،  املحكمة خم�ش�شة  هذه  تكن  مل  واإن 

)159(
اجلن�شية، وخ�شو�ش� الأطف�ل منهم.

د�ل- و�صع �إجر�ء�ت مالئمة للطفل

ه�لة  لإزالة  عملية  حلول  ت�شميم  التوجيهية،  املب�دئ  وفق  للطفل  مالئمة  اإجراءات  و�شع  ي�شمل 

الغمو�ص التي حتيط ب�إجراءات املحكمة. فعلى �شبيل املث�ل، ميكن، منع� خلوف الطفل من هذه 

الإجراءات بال داع، اأن جُتَرى املق�بلة مع الطفل يف بيئة تبدو م�ألوفة لديه ولي�ص يف خمفر ال�رشطة. 

ويف الفقرة 30 )د( من املب�دئ التوجيهية تف�شيل ملجموعة غري ح�رشية من التدابري الرامية اإىل 

التكلفة،  ومتدنية  ب�شيطة  احللول  هذه  وغ�لبية  الث�نوي.  لالإيذاء  الطفل  تعر�ص  من خطر  احلد 

اإدلء  لتي�شري  املن��شبة  التدابري  ذلك من  “غري  اإيج�د  اأو  تطبيقه�  نظ�م حملي  كل  ي�شتطيع  بحيث 

الطفل ب�ل�شه�دة”. 

1- توفري غرف خ��شة للمق�بالت

اإّن اختي�ر مك�ن اإجراء املق�بلة مع الطفل ج�نب مهم من جوانب عملية اإجراء املق�بلة. ويو�َشى عموم� 

 فيمكن مثال اأن جتري اأفرقة التحري والتحقيق هذه املق�بالت 
)160(

ب�إجراء املق�بلة يف بيئة حم�يدة.

يف مدر�شة الطفل حيث قـــد ي�شــــعر الطفـــل ب�لراحة بقـــدر اأكب وحيث قد ل يكون للج�ين املزعوم 

اأي �شــيطرة تذكر. وميكــن اإجــراء هــذه املقـــ�بلة اأي�ش� يف خمـــفر ال�شـــرطة على اأن جُتــرى يف غرفة 

خ��شة ميكن، مثال، زخرفته� وتزويده� ب�للُّعب والكرا�شي ال�شغرية وطلي جدرانه� ب�ألوان من��شبة 

 ويف اإندوني�شي�، اأن�شئت وحدات للخدم�ت اخل��شة (”RPK Units“) من خالل تعميم 
)161(

لالأطف�ل.

�ش�در عن ال�رشطة، وهي غرف خم�ش�شة يف خم�فر ال�رشطة على م�شتوى الأق�ليم واملق�طع�ت جُترى 

فيه� املق�بالت مع �شح�ي� العنف، مبن فيهم �شح�ي� العنف اجلن�شي، الن�ش�ء منهم والأطف�ل. وميكن اأن 

ر مراكز من��رشة الطفل بدوره� اأم�كن مث�لية لإجراء املق�بالت مع الأطف�ل )انظر الب�ب 2 اأدن�ه(. توفِّ

وميكن ف�شال عن ذلك اأن ت�شتخدم يف املح�كمة مواقع ُمعّدة اإعدادا حمددا: ففي الرنويج، ين�ص 

الب�ب 239 من ق�نون الإجراءات اجلن�ئية على اأّن ا�شتجواب �ش�هد دون الرابعة ع�رشة من العمر 

اأو �ش�هد تقت�شي م�ش�حله ذلك، يجب اأن يُجرى خ�رج جل�ش�ت املحكمة، عندم� يرى الق��شي اأّن 

ذلك يخدم م�ش�لح ال�ش�هد. وثمة حل اآخر ي�شتند اإىل التكنولوجي�ت احلديثة، وهو ا�شتخدام دوائر 

املحكمة من خالل  مبنى  اآخر يف  مك�ن  من  ب�شه�دته  الإدلء  من  الطفل  لتمكني  مغلقة  تلفزيونية 

الئتم�ر عن طريق الفيديو. وهذا اخلي�ر م�شتخدم يف عدة بلدان، ك�لبو�شنة والهر�شك، واجلمهورية 
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الدومينيكية، وجنوب اأفريقي�، واململكة املتحدة، والولي�ت املتحدة. بل اإّن ال�شه�دة عن طريق الدوائر 

 
)162(

التلفزيونية املغلقة ُجعلت اإلزامية عندم� يتقدم الطفل املجني عليه اأو الطفل ال�ش�هد بطلب ذلك

اإعدادا  املعد  املوقع  يتوافر مثل هذا   وحيثم� ل 
)163(

اأطف�ل. اأو يف ق�ش�ي� العتداء اجلن�شي على 

حمددا، جتيز دول عديدة ال�شتم�ع اإىل �شه�دة الأطف�ل ال�شح�ي� يف جل�ش�ت �رشية، وجتتنب بذلك 

)164(
ح�شور عموم الن��ص الذي يُخيف الطفل.

اأجل  من  واحد  مك�ن  يف  ومتك�ملة  التخ�ش�ش�ت  متعددة  خــــدم�ت  2- توفيـــر 

الأطف�ل ال�شح�ي�

للت�أّكد مم� اإذا ك�ن طفل م� قد ع�نى من اجلرمية اأو ك�ن �ش�هدا على ارتك�به�، يلزم اإجراء مق�بلة اأو 

من�ق�شة اأولية مع هذا الطفل. ومب� اأنه قد يلزم اأن ي�شرتك يف عملية التحقيق عدة من الأخ�ش�ئيني 

والأجهزة، فمن املمكن اأن يخ�شع الطفل تكرارا لال�شتجواب من عدد كبري من امل�شوؤولني املختلفني. 

وعالوة على ذلك، اإذا مل يكن هوؤلء امل�شوؤولون قد تلقوا تدريب� من��شب� يف امل�ش�ئل املت�شلة ب�لأطف�ل 

ال�شح�ي� اأو ال�شهود، ف�إن الطريقة التي يجرون به� هذه املق�بالت قد تك�شف عن اأدلة �ش�رة و/اأو 

ت�شتخرج اأدلة غري �شليمة، وقد يكون لهذا الأمر يف كلت� احل�لتني تداعي�ت مهمة توؤثر يف الطفل و/

اأو يف جمري�ت الق�شية. ونتيجة لذلك، اأن�ش�أت عدة دول اأفرقة متعددة التخ�ش�ش�ت ميكن بف�شله� 

اإجراء حتقيق�ت م�شرتكة بطريقة ح�ش��شة جت�ه الأطف�ل. بيد اأّن هن�ك من�ذج اأخرى يُعتب وفق� له� 

اأّن من الأف�شل اأن يُجري املق�بلة مع الطفل على انفراد �شخ�ص متمتع ب�مله�رة الالزمة.

ومن اخلطوات الأوىل يف اتب�ع نهج متعدد التخ�ش�ش�ت يف التحري�ت والتحقيق�ت املت�شلة ب�أطف�ل 

اإن�ش�ء وحدات �رشطة حمددة مدّربة خ�شي�ش� لهذا الغر�ص: ففي مق�طعة بنغ� يف زمب�بوي، مثال، 

اأمُن�شئت	وحدات	�رشطة	متنقلة	مكّونة	من	اثنني	من	�شباط	ال�رشطة	مدربني	تدريبا	خا�شا،	اأحدهما	

 واأن�شئت كذلك 
)165(

اأنثى والآخر ذكر، للتحري والتحقيق يف ح�لت العتداء اجلن�شي على اأطف�ل.

 وهونغ 
)166(

)ت��شم�ني�( اأ�شرتالي�  منه�  يذكر  واأق�ليم  دول  الأطف�ل يف  ال�رشطة حلم�ية  وحدات من 

كونغ، ال�شني. واأن�ش�أت نيب�ل بدوره� م� �شّمته مراكز خدمة املراأة والطفل داخل دوائر ال�رشطة يف 

17 مق�طعة )من بني 75 مق�طعة يف املجموع(، وزودته� مبوظفني مدرَّبني حتديدا على مع�جلة 

اجلرائم املت�شلة ب�لن�ش�ء والأطف�ل ب�أ�شلوب ح�ش��ص.

والتحري�ت  الطفل  حم�ية  جم�لت  يف  يعملون  اأخ�ش�ئيني  التخ�ش�ش�ت  املتعددة  الأفرقة  وت�شمل 

املتعددة  “الأفرقة  )انظر  الأطف�ل  على  العتداء  ومنع  ال�شح�ي�  ودعم  اجلن�ئية  والتحقيق�ت 

املع�ملة  يف  احلق  ب�ش�أن  الث�ين  الف�شل  يف  الأطف�ل”  على  العتداء  بح�لت  املعنية  التخ�ش�ش�ت 

بكرامة و�شفقة(. واإن�ش�ء مثل هذه الأفرقة امل�شرتكة بني الوك�لت يقلّل من عدد املق�بالت التي جُترى 

مع الطفل وميكن اأن تعزز ثقة الطفل بنف�شه وب�لآخرين. وت�شمل املزاي� الأخرى حت�شني التوا�شل 

فيم� بني املهنيني من خالل اجتم�ع امله�رات واخلبة وازدي�د فر�ص الو�شول اإىل املعلوم�ت. وعو�ش� 

عن حفظ بي�ن�ت اإنف�ذ الق�نون والبي�ن�ت الجتم�عية والطبية و/اأو النف�ش�نية يف ملف�ت خمتلفة 

لدى اأجهزة خمتلفة، حُتبِّذ الأفرقة املتعددة التخ�ش�ش�ت تق��شم املعلوم�ت فيم� بني خمتلف اجله�ت 

الف�علة ب�إن�ش�ء ملف واحد.

واأخريا، اإّن اأكرث الطرائق تعزيزا لتب�ع نهج متعدد التخ�ش�ش�ت اإزاء التحري�ت والتحقيق�ت هو اإن�ش�ء 

مراكز ملن��رشة الطفل. وهذه املراكز هي بنى دائمة ُمق�مة ل�شت�ش�فة الأفرقة املتعددة التخ�ش�ش�ت 
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املعنية بح�لت العتداء على الأطف�ل. وت�ش�عد هذه املراكز على الدمج بني اخلبات الفنية، حيث 

ين�شم موظفو اإنف�ذ الق�نون دوري� اإىل اأخ�ش�ئيي �شوؤون الأطف�ل وموفري الرع�ية اخل��شة ب�ل�شحة 

العقلية لإجراء املق�بالت. ويحول التدريب املتوا�شل دون نف�د املهنيني ويحد من تبّدل املوظفني، 

د املوظفني ب�أحدث التقني�ت والتطويرات يف هذا املج�ل. وتوّفر هذه املراكز اأي�ش� مك�ن�  بينم� يزوِّ

اآمن� وبعيدا عن التهديد لالأطف�ل ال�شح�ي� واأ�رشهم ي�شتفيدون فيه من العملي�ت التثقيفية، كتلك 

التي توفره� حم�كم الأطف�ل )انظر الب�ب ب�ء 2 )اأ( اأعاله(، ويتلقون ط�ئفة �ش�ملة من اخلدم�ت 

يف  وامل�ش�عدة  الطبية،  واخلدم�ت  العالج  تلقي  جه�ت  اإىل  والإح�لة  الأولية،  املق�بلة  ت�شمل  التي 

تقدمي ا�شتم�رات التعوي�ص، والدعم والتوجيه طيلة م�ش�ركتهم يف الإجراءات الق�ش�ئية. والأمثلة 

 ولئن ك�نت هذه املراكز تقدم 
)167(

على مراكز من��رشة الأطف�ل موجودة يف الولي�ت املتحدة وكندا.

العديد من املزاي� ف�إنه� ل تخلو من املخ�طر: فلو اأ�شبح معروف� يف املجتمع املحلي اأّن هذه املراكز 

تُعنى ب�شح�ي� العتداء والإهم�ل من الأطف�ل، ك�ن من املحتمل اأن يوؤدي ذلك اإىل اإل�ش�ق و�شمة ع�ر 

ب�لأطف�ل واأفراد اأ�رشهم الذين يزورون هذه املراكز. لذا، من املهم التزام ال�رشية الت�مة )مب� يف ذلك 

اإعط�ء املركز ا�شم� حم�يدا(. وينبغي عموم� اأن يكون الدعم الذي يقدم اإىل الأطف�ل ال�شح�ي� منظم� 

”ال�شعيفة”. ـِ بقدر الإمك�ن يف بنية جمتمعية، دون انتق�ء فئ�ت معينة وت�شميته� ب

3- تعديل اأجواء املحكمة

قد تثري ال�شكلي�ت يف اإجراءات املحكمة وحميط املحكمة الرهبة يف نفو�ص الأطف�ل. وعلى الرغم 

من التحجج ب�أّن احلف�ظ على هذه ال�شكلي�ت يوِجد الحرتام للنظ�م الق�نوين، ف�إنه� قد تثري اخلوف 

هذه  اأثن�ء  الطفل  جتربة  حت�شني  وميكن  التكلم.  يف  الرغبة  عدم  اإىل  بهم  وحتدو  الأطف�ل  لدى 

الإجراءات بتوفري مرافق مالئمة لالأطف�ل، كتوفري مق�عد من��شبة لق�متهم، وو�شع مكبات لل�شوت 

يف املك�ن املخ�ش�ص لل�شه�دة يف ق�ع�ت املح�كم ل�شم�ن �شم�ع �شه�دة الطفل يف الأم�كن الأ�ش��شية يف 

ق�عة املحكمة، وتوفري لُعب يف اأم�كن النتظ�ر ليلهو به� الطفل اأثن�ء فرتات ال�شرتاحة )انظر املربع(.

وتق�شي الت�رشيع�ت املحلية يف بع�ص الدول ب�أن تُعقد جل�ش�ت ال�شتم�ع لأقوال املجني عليهم الذين 

 ففي اململكة املتحدة، روعي يف “الق�ئمة 
)168(

تقل اأعم�رهم عن 18 �شنة يف جو وّدي غري ر�شمي.

املرجعية التكميلية مل� قبل املح�كمة بخ�شو�ص الق�ش�ي� التي ت�شمل اأطف�ل” اأي�ش� م� قد يكون للزي 

اأثر	مثري	للرهبة	يف	 الواجب	على	رجال	)ون�شاء(	الق�شاء	ارتداوؤه	يف	املحاكم،	بوقاره	املفرط،	من	

نفو�ص الأطف�ل، اإذ تن�ص هذه الق�ئمة على جواز تعبري ال�شهود الأطف�ل عن راأيهم يف هذا اللب��ص 

وت�رشي   
)169(

ال�رشورة. الر�شمية، عند  والعب�ءة  امل�شتع�ر  ال�شعر  واملح�مني  الق�ش�ة  نزع  وعلى جواز 

)170(
قواعد مم�ثلة يف ولية فكتوري�، اأ�شرتالي�.

4- ال�شرتاح�ت اخل��شة من جل�ش�ت ال�شتم�ع وجدولة هذه اجلل�ش�ت والإ�شع�ر به�

على الرغم من اأهمية الإ�رشاع يف تن�ول الق�ش�ي� التي يوجد فيه� اأطف�ل، ف�إن ط�قة الطفل على 

حتّمل جل�ش�ت ال�شتم�ع املطّولة املجدولة دون اإيالء العتب�ر حل�لة الأطف�ل اخل��شة هي عن�رش 

اآخر ل بد من اأن يوؤخذ يف احل�شب�ن. وينبغي اأن جتد اجله�ت املعنية �شبال كفيلة ب�خت�ش�ر الوقت 

الذي يق�شيه الطفل يف حرم املحكمة واأن جتعل هذه الفرتات متوافقة مع حي�ة الطفل اخل��شة 

واحتي�ج�ته.

وعلم� ب�أّن مدة انتب�ه الطفل حمدودة، ينبغي اجتن�ب جل�ش�ت ال�شتجواب الطويلة. وميكن اأن يُ�شدر 

اأم�م املحكمة: فيمكن و�شع  ب�ش�أن مدة مثول الطفل  الق�ش�ة املرتئ�شني جل�ش�ت املح�كم توجيه�ت 

�أمثلة على �ملر�فق �ملالئمة للطفل:

� غرف م�شتقلة للمق�بالت هو اخلي�ر •

الأف�شل، واإّل فمق�عد مرتفعة اأو 

و�ش�دات متّكن الطفل من روؤية 

املحكمة ومتّكن احل�شور من روؤيته 

وهو يف املك�ن املخ�ش�ص لل�شه�دة

� اأم�كن انتظ�ر مزّودة ب�للُعب اأو •

احليوان�ت اأو الر�شوم املتحركة اأو 

الكتب اأو غري ذلك من الأ�شي�ء التي 

ت�شغل	الطفل.	ورهنا	باملناخ،	ال	ي�شرتط	

اأن تكون اأم�كن النتظ�ر هذه داخل 

مبنى، بل ميكن اأن تكون يف حديقة اأو 

مك�ن اآخر اآمن. ويجوز اأن تكون اأم�كن 

النتظ�ر مزّودة مبراحي�ص واأَ�رّشة 

وم�رشوب�ت واأطعمة لكي ي�شعر الطفل 

دائم� ب�لراحة. واأهم م� يف الأمر هو 

اإبق�ء الأطف�ل دائم� يف غرفة م�شتقلة، 

بعيدا عن املتهمني وحم�مي الدف�ع 

وغريهم من ال�شهود

� الت�شجيع على اعتم�د تقني�ت تخفيف •

التوتر، كتم�رين التنف�ص وال�شرتخ�ء 

الع�شلي والألع�ب والدعم الع�طفي

� ال�شم�ح لالأطف�ل ب�لإم�ش�ك بدبدوب •

)teddy bear( اأو دمية وهو يديل 
ب�شه�دته
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حدود زمنية اأو حدود ق�شوى لعدد الأ�شئلة التي ميكن توجيهه� اإىل الطفل. وميكن كذلك اأن تتخلل 

منح  طلب�ت  على  الق�ش�ة  يوافق  اأن  فيمكن  ق�شرية:  ا�شرتاحة  فرتات  املحكمة  اأم�م  الطفل  مثول 

ا�شرتاح�ت ق�شرية املقدمة من الطفل اأو ال�شخ�ص املوؤازر له، بل ميكنهم اأن ي�أمروا من تلق�ء نف�شهم 

ب�أخذ ا�شرتاحة كهذه عندم� يرون اأن الطفل بح�جة اإليه�.

وللتخفيف قدر الإمك�ن من ا�شطراب حي�ة الطفل جراء م�ش�ركته يف الإجراءات الق�ش�ئية، ميكن اأن 

حت�ول املح�كم جدولة مواعيد مثول الأطف�ل املجني عليهم اأو ال�شهود لت�أتي يف الأي�م التي يُفرت�ص 

األ يذهبون فيه� اإىل املدر�شة )ك�لإج�زات اأو اأي�م العطلة(. ومن �ش�أن ذلك، على وجه اخل�شو�ص، 

اأن يعفيهم من ال�شطرار لإيج�د تعليالت وجيهة لتغّيبهم عن املدر�شة. ومن امل�شت�شوب اأي�ش�، لدى 

و�شع اجلداول الزمنية جلل�ش�ت ال�شتم�ع، اأن يُجتنب قدر امل�شتط�ع حتديد مواعيد ليلية مت�أخرة 

ذلك  يتحقق  اأن  وميكن  الطفل.  عليه  ي�شري  الذي  الإيق�ع  مع  متفقة  تكون  لكي  وذلك  لنعق�ده�، 

ب�لت�أكد، عند اإعداد اجلدول الزمني جلل�شة م�، من اإعط�ء الأولوية للق�ش�ي� التي يوجد فيه� اأطف�ل 

لكي ي�شتمع اإليهم اأول يف بداية اجلل�شة. وت�شّكل هذه اجلدولة الزمنية والرتتيب�ت الحتي�طية جزءا 

من “الق�ئمة املرجعية التكميلية مل� قبل املح�كمة بخ�شو�ص الق�ش�ي� التي ت�شمل اأطف�ل” امل�شتخدمة 

يف اململكة املتحدة.

وتوؤدِّي جدولة مواعيد الق�ش�ي� التي يوجد فيه� اأطف�ل جدولة �شحيحة بحيث ي�أتي دوره� يف بداية 

�ش�ع�ت  واجتن�ب  ال�شتم�ع  جل�ش�ت  دقيقة مبواعيد  اإ�شع�رات  اإر�ش�ل  تي�شري  اإىل  اأي�ش�،  جلل�ش�ت، 

النتظ�ر بال ط�ئل يف حرم املحكمة وح�لت الإرج�ء يف اآخر حلظة ب�شبب ازدح�م اجلداول الزمنية، 

م� يوؤدي اإىل الذه�ب يف رحالت ل لزوم له� اإىل املحكمة.

5- تدابري اأخرى من��شبة لتي�شري �شه�دة الطفل

قد تكون ال�شه�دة �ش�قة على الأطف�ل، وخ��شة ال�شغ�ر جدا منهم. وقد بذلت حم�ولت لإيج�د بع�ص 

احللول الكفيلة بتح�شني التوا�شل بغية تي�شري ال�شه�دة. فعندم� يديل الطفل ب�شه�دته، من امل�شتبعد 

اأن يكون ملم� ب�للغة الق�نونية من النوع امل�شتخدم يف ق�عة املحكمة. 

ا�شتخدام  وال�شهود من خالل  ال�شح�ي�  الأطف�ل  التوا�شل مع  تي�شري  اإىل  البلدان  بع�ص  ويُعمد يف 

يرافقوا  اأن  اأي�ش�  يجوز  الذين  املوؤازرين  والأ�شخ��ص  الو�شط�ء  هوؤلء  بني  التمييز  ويجب  و�شط�ء. 

اأو   
)172(

خ��شة، ب�شفة  معين�  ع�م�  اأو حم�مي�   
)171(

الأبوين، اأحد  يكون  اأن  ف�لو�شيط ميكن  الطفل. 

 وحيثم� يرى الق��شي 
)175(

 اأو اأي �شخ�ص اآخر تعّينه املحكمة.
)174(

 اأو خبريا،
)173(

و�شي� يف اخل�شومة،

ه اإليه، يقوم الو�شيط “برتجمة” ال�شوؤال اإىل لغة يفهمه� الطفل. ويجوز  اأن الطفل مل يفهم �شوؤال ُوجِّ

للو�شيط اأي�ش� اأن يعلّق على جواب الطفل اإذا عّب عنه بلغة حتت�ج اإىل املزيد من ال�رشح. وقرار تعيني 

هذا الو�شيط يرجع اإىل تقدير املحكمة، ويكون ع�دة على الطرف الذي يطلب تعيني هذا الو�شيط 

عبء الإثب�ت ب�أّن تعيينه �شيكون يف م�شلحة العدالة. ويف اإيرلندا مث�ل جيد على ق�نون ين�ص على 

 ولكّن ا�شتخدام مثل هوؤلء الو�شط�ء لن يالقي قبول يف 
)176(

تعيني مثل هذا الو�شيط )انظر املربع(.

كل نظ�م ق�نوين: فق�ش�ة الق�نون املدين على وجه اخل�شو�ص يق�ومون ع�دة ب�شدة ا�شتخدام مثل 

 يجب اأن يعتمد على التقييم املب��رش لأقوال ال�ش�هد.
هوؤلء الو�شط�ء لأن “اقتن�عهم العميق”)177(

)ج((.   31 )الفقرة  ب�ل�شه�دة”  الإدلء  على  ت�ش�عد  “اأدوات  ا�شتخدام  التوجيهية  املب�دئ  وتقرتح 

ويختلف تعريف هذه الأدوات بني دولة واأخرى: ففي كندا، ت�شري هذه العب�رة اإىل تدابري من قبيل 

�إيرلند�، قانون �الأدلة �جلنائية لعام 1992، 

�لباب 14، تقدمي �الأدلة عن طريق و�صيط:

)1( حيثم�— 

   )اأ( يُتهم �شخ�ص ب�رتك�ب جرمية 

ي�رشي عليه� هذا اجلزء، و

   )ب( يكون �شخ�ص دون ال�ش�بعة 

ع�رشة من العمر يف معر�ص اأو على 

و�شك الإدلء ب�شه�دته من خالل 

و�شلة تلفزيونية ب�لبث احلي،

يجوز للمحكمة، بن�ء على طلب الإدع�ء اأو 

املتهم، اإذا ك�نت على قن�عة، مراعية �شن 

ال�ش�هد اأو ح�لته العقلية، ب�أّنّ م�شلحة 

ه عن طريق و�شيط  العدالة تقت�شي ب�أن تُوجَّ

اأي اأ�شئلة يراد توجيهه� اإىل ال�ش�هد، اأن ت�أمر 

بتوجيه اأي اأ�شئلة كهذه على هذا النحو. 

)2( الأ�شئلة التي توجه اإىل ال�ش�هد عن 

طريق و�شيط مبوجب اأحك�م هذا الب�ب، 

يجب اأن تكون اإم� ب�لعب�رات امل�شتخدمة من 

قبل موجه الأ�شئلة واإم� بعب�رات تنقل معنى 

هذه الأ�شئلة اإىل ال�ش�هد بطريقة من��شبة 

ل�شنه وح�لته العقلية.

)3( الو�شــيط امل�ش�ر اإليه يف الب�ب 

الفرعي )1( تعّينه املحكمة ويجب اأن يكون، 

براأيه�، موؤهال للعمل بهذه ال�شفة.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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اأو  اأدوات  اإىل  اأخرى  التلفزيونية املغلقة وتعيني �شخ�ص موؤازر. وت�شري يف بلدان  ال�شت�ئر والدوائر 

اأجهزة ميكن بوا�شطته� تو�شيل الأ�شئلة بفع�لية اإىل الطفل و�شم�ع اأجوبته، وتُراعى بذلك عوامل مثل 

�شن الطفل وم�شتوى ن�شجه ومنوه واأي عوق اأو اعتالل اأو �شعف اآخر قد يكون الطفل م�ش�ب� به. 

وقد ت�شمل الأدوات امل�ش�عدة على الإدلء ب�ل�شه�دة مكبات ال�شوت واخلرائط واخلطط وال�شور 

الفوتوغرافية ولوح�ت التخ�طب ال�ش�مت واحلوا�شيب والدمى التي حت�كي بدقة الرتكيب البنيوي 

جل�شم الإن�ش�ن. ويف جنوب اأفريقي�، ميكن ا�شتعم�ل جمموعة من الدمى املح�كية للرتكيب البنيوي 

الطفل  تكون قدرات  م� حدث عندم�  اأجل متثيل  وال�شغ�ر من كال اجلن�شني من  الكب�ر  لأج�ش�م 

 ولكّن بع�ص البلدان، ومنه� ال�شويد، تخلّت عن ا�شتعم�ل هذه الدمى اإذ راأت 
)178(

الكالمية حمدودة.

اأنه� قد توؤثر يف موثوقية �شه�دة الطفل.

ومن الأمثلة الأخرى على الأدوات امل�ش�عدة على ال�شه�دة مث�ل يتطلّب و�ش�ئل تكنولوجية اأكرث تطورا، 

وهو الئتم�ر عن طريق الفيديو، الذي ميّكن الطفل من الإدلء ب�شه�دته من مك�ن بعيد، بل وحتى 

من بلد اآخر، دون املثول اأم�م املحكمة. وهذا التدبري مت�ح على وجه اخل�شو�ص يف اململكة املتحدة 

لل�شهود الذين تقل اأعم�رهم عن 14 �شنة يف ق�ش�ي� العتداء على اأ�شخ��ص دون ال�ش�د�شة ع�رشة من 

 وتت�ح 
)179(

العمر اأو اإ�ش�بتهم بجروح اأو مع�ملتهم بوح�شية ويف جرائم العتداء اجلن�شي على الأطف�ل.

)180(
يف فرن�ش� تدابري مم�ثلة من اأجل ح�لت ال�شتنط�ق واملواجهة يف مرحلة التحري والتحقيق.

جعل  وت�شتهدف  التوجيهية  املب�دئ  يف  املحددة  احللول  على  اأمثلة  هي  اأعاله  املذكورة  والتدابري 

م�ش�ركة الطفل يف اإجراءات العدالة �شهلة بقدر الإمك�ن والتخفيف م� اأمكن من التوتر الذي يعرتيه. 

واأثن�ء �شي�غة املب�دئ التوجيهية، تُركت ق�ئمة التدابري هذه مفتوحة عن عمد، وذلك من اأجل اإف�ش�ح 

املج�ل اأم�م خمتلف اجله�ت الف�علة لتنفيذ حلول اأخرى قد تراه� من��شبة لتحقيق ذلك الهدف. 

ويُعطي تنوع النظم الق�نونية املحلية واخللفي�ت الثق�فية والو�ش�ئل املت�حة فر�شة ك�ملة لت�شميم 

وو�شع وتنفيذ تدابري مبتكرة يجوز اأن تكون من��شبة ومفيدة يف بع�ص ال�شي�ق�ت ولكنه� قد ل تكون 

ق�بلة للمح�ك�ة يف �شي�ق�ت اأخرى.

ولئن اختلفت جت�رب العدالة النتق�لية اأو الت�ش�حلية املنفذة يف بلدان �شتى، ك�شرياليون مثال، عن 

اإمك�نية م�ش�ركة  تكفل  اأخرى  تكون ملهمة لإيج�د طرائق  ال�شيق، فقد  العدالة اجلن�ئية مبعن�ه� 

الطفل يف الإجراءات دون تعر�شه لالإيذاء الث�نوي، ك�إ�رشاك املجتمع املحلي برمته يف هذه الإجراءات 

)181(
)انظر املربع(.

هاء- �حلد من �ت�صال �لطفل باإجر�ء�ت �لعد�لة

ميثل احلد من ات�ش�ل ال�شح�ي� وال�شهود ال�شعيفي املن�عة ب�إجراءات العدالة طريقة اأخرى للتخفيف 

من وط�أة م�ش�ركتهم يف هذه الإجراءات. اإذ قد يتعنّي على الطفل يف بع�ص احل�لت اأن يكرر نف�ص 

الأقوال اأم�م موظفي اإنف�ذ الق�نون والأخ�ش�ئيني الجتم�عيني وموظفي املنظم�ت غري احلكومية 

والأخ�ش�ئيني النف�ش�نيني واخلباء وق�ش�ة التحقيق وق�ش�ة املح�كمة، اإ�ش�فة اإىل وجوب اأن يكونوا 

مت�حني لال�شتجواب من قبل الدع�ء والدف�ع. وكلم� زاد عدد الن��ص الذين يجتمع بهم الطفل اأثن�ء 

التحقيق، زادت وط�أة حمنته. وقد يوؤدي تكرار الأقوال اأي�ش� اإىل �شعور الطفل ب�أّن هذه الإجراءات 

ل جتدي نفع� اأو اأّن ال�شيغ ال�ش�بقة من اأقواله “مل تكن جيدة مب� يكفي” وحتت�ج اإىل حت�شني. وقد 

يُفهم اأّن هذه الأقوال “مل تُ�شمع” اأو “مل تُ�شّدق”، ويكون لذلك الأمر عدة تداعي�ت على ثقة الطفل 

ب�لآخرين واأح��شي�شه.

�صري�ليون، قانون جلنة �حلقيقة و�مل�صاحلة 

لعام 2000، �لباب 7 )2(: 

"للجنة اأن تلتم�ص امل�ش�عدة من الزعم�ء 
التقليديني والدينيني لتي�شري انعق�د دوراته� 

الع�مة ويف ت�شوية النـزاع�ت املحلية الن��شئة 

من انته�ك�ت اأو جت�وزات �ش�بقة اأو يف دعم 

عملية التع�يف والت�ش�لح."

الب�ب 7 )4(: "على اللجنة اأن تراعي 

م�ش�لح ال�شح�ي� وال�شهود عند دعوتهم 

اإىل الإدلء ب�أقوالهم، مب� يف ذلك ال�شواغل 

الأمنية وغري الأمنية ملن قد ل يود منهم 

اأن يروي م� حدث له على املالأ، ويجوز 

للجنة اأي�ش� اأن تنفذ اإجراءات خ��شة لتلبية 

احتي�ج�ت �شح�ي� من نوع معنّي ك�لأطف�ل 

اأو �شح�ي� العتداءات اجلن�شية، كم� يجوز 

له� ذلك يف التع�مل مع اأطف�ل ارتكبوا 

جت�وزات اأو انته�ك�ت."

79 احلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالةالف�شل 8



ال�شح�ي�  مع  واحدة  مق�بلة  اإجراء  اإيث�ر  ينبغي  داع،  بال  الطفل  اإجه�د  من  اأمكن  م�  وللتخفيف 

وال�شهود الأطف�ل. وينبغي اأن جُتَرى هذه املق�بلة الواحدة اأثن�ء املرحلة ال�ش�بقة للمح�كمة )مرحلة 

اأو  الع�مون  املّدعون  اأو  الق�نون  ب�إنف�ذ  املعنيون  املحققون  يجريه�  اأن  والتحري(، وميكن  التحقيق 

ق�ش�ة التحقيق، تبع� للنظ�م الق�نوين املحلي املعني. ومثلم� ُذكر �ش�بق�، اإّن ملراكز من��رشة الطفل، 

حيثم� وجدت، مزية احلد من عدد املق�بالت. ومن املهم يف مرحلة هذه املق�بلة الأوىل والوحيدة 

اتخ�ذ م� يلزم من تدابري حلفظ �شجل دقيق لالأدلة املدىل به�: ميكن حفظ مثل هذا ال�شجل، رهن� 

 اأو بت�شجيل املق�بلة 
)182(

ب�لت�رشيع�ت الإجرائية والو�ش�ئل التكنولوجية املت�حة، بوا�شطة البي�ن الكت�بي

 وجتعل بع�ص الدول الت�شجيل ال�شوتي اأو ب�لفيديو 
)185(،)184(،)183(

�شوتي� اأو ب�لفيديو )انظر املربع(.

للمق�بلة الأوىل مع الطفل املجني عليه اأمرا يجري تلق�ئي�، مبوافقة الطفل اأو ممثله الق�نوين، يف 

)186(
ق�ش�ي� اجلرائم اجلن�شية.

وينبغي التمييز بني النظم الق�نونية املختلفة. ففي بلدان الق�نون املدين، حيث يقود عملية التحقيق 

والتحري ق��شي التحقيق، ميكن التعويل اأثن�ء مرحلة املح�كمة على التدابري املتخذة اأثن�ء املرحلة 

ال�ش�بقة للمح�كمة. اأم� يف بلدان الق�نون الع�م، فال يوجد توافق بني ا�شتخدام املح�كمة الأدلة التي 

ُجمعت يف املرحلة ال�ش�بقة للمح�كمة وحق املتهم يف ا�شتجواب �شهود اخل�شم. وقد ابتُكرت عدة 

حلول حلم�ية ال�شهود الأطف�ل مع احرتام حق اخل�شم يف ا�شتجوابهم، وهي:

)188(،)187(
  )اأ( كف�لة اأن تت�ح للطرفني عند ت�شجيل الأقوال فر�شة ك�فية ل�شتجواب ال�ش�هد؛

   )ب( اإخ�ش�ع ال�رشيط للتدقيق يف املحكمة وال�شم�ح للق��شي بتحرير ال�رشيط وا�شتبع�د اأي 

)189(
اأجزاء منه تكون خم�لفة لق�نون الأدلة؛

اإ�رشائيل،  املح�كمة. ففي  اأثن�ء  ذاته ل�شتجوابه  املق�بلة  ا�شتدع�ء جُمري  اأي�ش�     )ج( ميكن 

يُجري املق�بلة مع اأي طفل دون الرابعة ع�رشة �شخ�ص خمت�ص ب�إجراء املق�بالت مع الأطف�ل. 

اأم�  الطفل.  م�شداقية  ب�ش�أن  انطب�عه  ويبدي  ب�شه�دته  ليديل  ال�شخ�ص  هذا  يُ�شتدعى  ثم 

الأطف�ل نف�شهم فال يدلون ب�ل�شه�دة؛

   )د( ويوجد حل اآخر قد يفي ب�ملقت�شي�ت الإجرائية لبلدان الق�نون الع�م، وهو مكفول يف 

اأ�شرتالي� ويتمثل يف ق�رش مثول املجني عليه اأم�م املحكمة على اأهم مرحلة يف الإجراءات، 

اأي مرحلة اإدلئه ب�ل�شه�دة يف املحكمة اأثن�ء املح�كمة، واإعف�ئه بذلك من ح�شور الإجراءات 

)190(
ال�ش�بقة للمح�كمة، كجل�شة اإح�لة الدعوى )انظر املربع(.

الب�ب  الأطف�ل،  ال�شهود   ،30 امل�دة  املنقحة،  اأريزون�  ت�رشيع�ت  )اأريزون�(،  املتحدة  الولي�ت 

:4252-13

“األف- الت�شجيل لبي�ن �شفوي يديل به ق��رش قبل بدء اإجراءات الدعوى م�شموح تقدميه �شمن الأدلة 
اإذا �شح كل م� يلي:

   1- مل يكن اأي حم�م عن اأي الطرفني ح��رشا وقت الإدلء ب�لبي�ن.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
دليل املهنيني ومقر 80



    2-  ك�ن الت�شجيل ب�رشي� و�شمعي� وم�شجال على فيلم اأو �رشيط فيديو اأو و�شيلة اإلكرتونية 

اأخرى.

   3- من املمكن التعّرف على كل �شوت يف الت�شجيل.

   4-   اإذا ك�ن ال�شخ�ص الذي يجري املق�بلة مع الق��رش يف الت�شجيل ح��رشا يف املحكمة 

ومت�ح� لل�شه�دة اأو لال�شتجواب من قبل اأي الطرفني.

   5- اأتيحت للج�ين اأو ملح�ميه فر�شة م�ش�هدة الت�شجيل قبل تقدميه �شمن اأدلة الإثب�ت.

   6- اإذا ك�ن الق��رش مت�ح� لل�شه�دة.

   7-  اإذا ك�نت معدات الت�شجيل ق�درة على اإخراج ت�شجيل دقيق وك�ن م�شّغل هذه املعدات 

موؤهال لت�شغيله� وك�ن الت�شجيل دقيق� ومل يحدث اأي تغيري فيه.

   8- مل يكن البي�ن قد اأديل به ردا على اأ�شئلة حم�شوبة توؤدي اإىل اإدلء الطفل ببي�ن معنّي.

الأدلة،  �شمن  ق��رش  به  اأدىل  الذي  ال�شفوي  للبي�ن  الإلكرتوين  الت�شجيل  ُقبل     9-  اإذا 

وك�ن  لل�شه�دة  الق��رش  ي�شتدعي  اأن  الطرفني  لأي  ك�ن  الب�ب،  هذا  اأحك�م  مبوجب 

للطرف اخل�شم اأن ي�شتجوب هذا الق��رش.”

و�شواء ك�نت طبيعة الإجراءات اجلن�ئية حتقيقية اأو خ�شومية، ينبغي الت�شجيع على اأن تُ�شتخدم يف 

املح�كمة اأدلة الطفل امل�شبقة الت�شجيل.

وميكن الت�ش�هل يف تطبيق مبداأ اإدلء الطفل ببي�ن واحد اإذا وجدت اأ�شب�ب وجيهة لإجراء مق�بالت 

اإ�ش�فية، ك�أن يكون ذلك من اأجل اجتن�ب جل�ش�ت ال�شتجواب الأويل الطويلة اأو من اأجل بن�ء ثقة 

الطفل بنف�شه اأو للت�أكد ث�نية من م�ش�ئل معينة ج�ءت يف بي�نه. واأهم ع�مل يف هذا املق�م هو اأن 

على  الف�شلى  الطفل  م�ش�لح  وتقدمي  الإجراءات،  بداية  من  ح�ش��ص  ب�أ�شلوب  امل�ش�ألة  هذه  تُع�لج 

احل�جة اإىل معلوم�ت اإ�ش�فية ب�جتن�ب املق�بالت غري ال�رشورية.

و�و- �إعفاء �لطفل من مو�جهة �ملتهم

كثريا م� يتحتم على الطفل عندم� يديل ب�شه�دته اأن ينظر اإىل املتهم عين� بعني. وحيثم� يُّدعى ب�أّن 

اإ�ش�بة الطفل ب�ل�شدمة،  اأن يت�شبب تالقي الأعني هذا يف  املتهم قد اعتدى على الطفل، ميكن 

الفقرة  يف  الوارد  التوجيهي  املبداأ  ويهدف  للتهديد.  الطفل  تعّر�ص  احتم�ل  ح�لت  يف  وخ��شة 

الفرعية 31 )ب( اإىل التخفيف قدر الإمك�ن من ال�شعور ب�لرهبة الذي قد يعرتي الأطف�ل ال�شح�ي� 

وال�شهود اأثن�ء مثولهم اأم�م املحكمة، وخ��شة لدى مواجهتهم اجل�ين املزعوم. وميكن اتخ�ذ ط�ئفة 

وتت�شل  اإي�ه�.  تلقيهم  اأو  الأدلة  تقدميهم  عند  الأطف�ل  م�ش�عدة  اأجل  من  التدابري  من  متنوعة 

به�  اأدلوا  التي  للبي�ن�ت  امل�أخوذة على �رشيط فيديو  ك�لت�شجيالت  الأدلة،  التدابري مبقبولية  هذه 

قبل املح�كمة )انظر الب�ب ه�ء اأعاله( وا�شتخدام مرافق ت�شمح للطفل اأن يقّدم الأدلة عب دوائر 

تلفزيونية مغلقة دون روؤية املتهم، من غرفة خ��شة لإجراء املق�بالت داخل حرم املحكمة )انظر 

الب�ب دال، الب�ب الفرعي 1، اأعاله( اأو ا�شتخدام �شت�ر ح�جب ق�بل لالإزالة اأو �شت�رة من اأجل قطع 
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خط النظر بني ال�ش�هد واملتهم. ومن الطرائق الأخرى لجتن�ب مثل هذه املواجهة الأمر ب�إخراج 

املتهم من ق�عة املحكمة.

وكثريا م� يعتب ا�شتخدام ال�شت�ر احل�جب بني الطفل واملتهم بديال اأقل تكلفة من ا�شتخدام الدوائر 

التلفزيونية املغلقة، اإذ اإن تركيبه ونقله اأ�شهل بكثري من الدوائر التلفزيونية املغلقة. وت�شتخدم اأنواع 

خمتلفة من ال�ُشرت احل�جبة يف الولي�ت الق�ش�ئية املختلفة، ك�لق�طع غري ال�شف�ف الق�بل لالإزالة 

الذي يف�شل بني الطفل واملتهم بحيث ل ي�شتطيع الواحد منهم� اأن يرى الآخر، اأو الزج�ج ال�شف�ف 

من ج�نب واحد بحيث ي�شتطيع املتهم روؤية الطفل ولكن لي�ص العك�ص، اأو الق�طع غري ال�شف�ف الق�بل 

لالإزالة املزود ب�آلة ت�شوير ب�لفيديو تنقل �شورة الطفل اإىل �ش��شة تلفزيونية ميكن اأن يراه� املتهم. 

وهذه التدابري 
 )192(،)191(

وا�شتخدام مثل هذه الأدوات من�شو�ص عليه يف الت�رشيع�ت املحلية لعدة دول.

من  بتدبري  الق�ش�ة  ي�أمر  اأن  ويجوز  تقديرية.  اأو  تلق�ئية  تكون  اأن  اجل�ئز  ومن  الق��شي  به�  ي�أمر 

هذا القبيل من تلق�ء اأنف�شهم اأو بن�ء على طلب اأحد الطرفني اأو الطفل نف�شه اأو اأبويه اأو اأو�شي�ئه 

الق�نونيني. ويف فيجي، ب�إمك�ن اأحد الأبوين اأو الو�شي اأن يتقّدم اإىل املدعي الع�م بطلب و�شع �شت�ر 

)193(
ح�جب حول الطفل، ويحيل املدعي الع�م هذا الطلب اإىل املحكمة.

واإخراج املتهم من ق�عة املحكمة عند اإدلء الطفل ب�شه�دته هو تدبري اآخر تن�ص عليه بع�ص النظم 

 ويُ�شمح للمتهم ع�دة، ويف احل�لة هذه، مبت�بعة �شه�دة الطفل على جه�ز عر�ص 
)196(،)195(،)194(

املحلية.

من غرفة م�شتقلة.

ويثري منع تالقي الأنظ�ر بني الطفل واجل�ين املزعوم م�ش�ألة التعرف على املتهم يف املحكمة. اإذ 

اأ�ش��شية من دع�ئم  تعتب معظم النظم الق�نونية التعّرف الر�شمي على املتهم يف املحكمة دع�مة 

قرينة الباءة. وب�لت�يل يُطلب، وفق الإجراء املرعي، من ال�شهود الذين ين�شبون اأفع�ل مزعومة اإىل 

متهم م� اأن يتعرفوا عليه يف املحكمة. واأكرث اأ�شك�ل التعّرف �شيوع� هو التعّرف الب�رشي. فيُ�ش�أل 

ال�ش�هد يف هذا ال�شي�ق اإن ك�ن يرى يف ق�عة املحكمة ال�شخ�ص الذي يق�شده، ثم يُطلب اإليه، اإذا 

رد اإيج�ب�، اأن ي�شري ب�لبن�ن اإىل هذا ال�شخ�ص. ومن اأجل التخفيف من الأثر الدرامي ورمب� املجدد 

لل�شدمة ملثل هذا التعّرف امل�شتند اإىل �شه�دة الطفل، يق�شي الق�نون يف اأ�شرتالي� ب�أن يجري تعّرف 

الطفل على املتهم بعد انته�ء الطفل من تقدمي كل م� لديه من اأدلة، مب� يف ذلك ا�شتجوابه من 

اخل�شم واإع�دة ا�شتجوابه، كم� يق�شي بعدم اإلزام الطفل ب�أن يكون موجودا بح�شور املتهم اأطول 

)197(
مم� يلزم لذلك الغر�ص.

ويوؤّكد املبداأ التوجيهي الوارد يف الفقرة 31 )ب( اأي�ش� على �رشورة منع ا�شتجواب الطفل من قبل 

املتهم مب��رشة، حيثم� ك�ن ذلك متوافق� مع النظ�م الق�نوين وحقوق الدف�ع. ففي النظ�م الإجرائي 

للق�نون الع�م، ي�شّكل حق ا�شتجواب �شهود الإثب�ت من قبل اخل�شم عن�رشا اأ�ش��شي� من عن��رش قرينة 

الباءة. وع�دة م� يتوىل عملية ال�شتجواب املمثل الق�نوين للمتهم. ولكن عندم� يرف�ص املتهم توكيل 

ممثل ق�نوين ويود تويل الدف�ع عن نف�شه، ي�شبح ال�شتجواب املب��رش لل�شهود ال�شعف�ء، ك�لأطف�ل، 

م�ش�ألة فيه� نظر.

ومتنع الت�رشيع�ت املحلية يف بع�ص الدول املتهمني غري املمثَّلني من ا�شتجواب ال�شهود الأطف�ل منع� 

 ويتعنّي على الق�ش�ة يف تلك الدول اأن يرف�شوا 
)199(،)198(

ب�ت�، وخ�شو�ش� يف ح�لة اجلرائم اجلن�شية.

الطلب�ت املقدمة من متهمني غري ممثَّلني ل�شتجواب �شهود اأطف�ل. ولكن من اجل�ئز للق��شي يف 

بع�ص البلدان، كحل بديل، اأن يُعنّي ممثال عن املتهم لغر�ص اإجراء هذا ال�شتجواب حتديدا، ويكون 

)200(
على هذا املمثل اأن ينقل اأ�شئلة املتهم اإىل الطفل، وجُتتنب بذلك امل�ش�يقة املب��رشة اأو الرتهيب.
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ز�ي �صمان مر�عاة �لطفل يف �ال�صتجو�ب و�المتناع عن ترهيبه 

قد يتخذ ا�شتجواب ال�شهود اأ�شك�ل خمتلفة تبع� لالإجراءات املعتمدة يف كل دولة. ويف بلدان الق�نون 

املدين وغريه�، حيث ل وجود لال�شتجواب من اخل�شم بحد ذاته، ينفرد رئي�ص الدائرة ع�دة بطرح 

 وت�أذن بع�ص بلدان الق�نون 
)202(،)201(

الأ�شئلة ويقرر م� اإذا ك�ن �شيوجه الأ�شئلة التي اقرتحه� الطرف�ن.

املدين للطرفني ب��شتجواب ال�ش�هد مب��رشة، ويختلف ذلك عن اإخ�ش�عه لال�شتجواب من اخل�شم، 

ولكّن هذا ال�شتجواب يظل دائم� خ��شع� للمراقبة ال�شديدة من قبل ق��شي الدائرة الذي يرتاأٍ�ص 

على  ك�ملة  �شيطرة  اجلل�شة  يرتاأ�ص  الذي  الدائرة  ق��شي  ي�شيطر  احل�لتني  كلت�  ويف   
)203(

اجلل�شة.

طريقة ا�شتجواب ال�شهود من قبل الطرفني، وي�شتطيع اأن ي�أمر الطرف ب�إع�دة �شي�غة �شوؤال م� اأو 

�شحبه واأن يحّذر الطرفني من خم�طبة ال�شهود ال�شعف�ء والأطف�ل منهم بطريقة يجدونه� مفرطة 

يف الرتهيب اأو الإ�ش�ءة اأو غري لئقة.

وميكن منع الرتهيب بتدابري ب�شيطة، كتذكري الأطراف بوجوب خم�طبة ال�شهود ال�شعف�ء والأطف�ل 

)207(،)206(،)205(
 وعن�ية زائدة.

)204(
منهم بلغة وا�شحة

واإذا تبنّي اأن �شيطرة الق��شي على طريقة خم�طبة الأطف�ل يف املحكمة لي�شت ك�فية، ميكن اأن ي�أمر 

يرتجم  و�شيط  الأ�شئلة عن طريق  كتوجيه  اأخرى،  اآلي�ت  ب��شتخدام  اجلل�شة  يرتاأ�ص  الذي  الق��شي 

هذه الأ�شئلة اإىل لغة يفهمه� الطفل )انظر الف�شل اخل�م�ص ب�ش�أن حق الطفل يف اأن يُ�شتمع اإليه ويف 

)209(،)208(
التعبري عن اآرائه و�شواغله(.

كذلك، يف احل�لت التي ل يكون فيه� مثول الطفل معقودا يف جل�شة �رشية حلم�ية حرمته ال�شخ�شية 

يرتاأ�ص  الذي  للق��شي  ذلك  مع  يجوز  ال�شخ�شية(،  ب�ش�أن احلق يف احلرمة  ال�ش�بع  الف�شل  )انظر 

اأم�م  مثوله  اأثن�ء  ب�لرهبة  ال�شعور  من  الطفل  حم�ية  اأجل  من  الن��ص  ع�مة  ي�شتبعد  اأن  اجلل�شة 

)212(،)211(،)210(
املحكمة.

التوجيهية  املب�دئ  وتتن�ول  اخل�شم.  من  ال�شتجواب  مرحلة  اأثن�ء  الأرجح  على  الرتهيب  ويحدث 

فيه� هذه  ت�شود  التي  الق�ش�ئية  الولي�ت  )ج(. ويف  الفقرة 31  بعينه يف  ال�شتجواب هذا  اأ�شلوب 

اأ�شك�ل ا�شتجواب الطفل التي جُترى  املم�ر�شة، كثريا م� يُ�ش�ق ال�شتجواب من اخل�شم وغريه من 

دة من الإح�ش��ص على يد م�شوؤولني مثل موظفي اإنف�ذ الق�نون اأو اأع�ش�ء الني�بة الع�مة  ب�شورة جمرَّ

اأو الق�ش�ة اأو حم�مي الدف�ع، بو�شفه� من اأكرث جوانب اإجراءات العدالة اجلن�ئية ت�شبب� يف �شعور 

الأطف�ل ب�لتوتر.

وحق املتهم يف ا�شتجواب ال�ش�هد اأو جعله يُ�شتجوب يُ�شتخدم اأحي�ن� لرتهيب ال�شهود الأطف�ل. فقد 

وي�شتخدمون  الطفل  تطور مدارك  م�شتوى  تتج�وز  اأ�شئلة  املث�ل،  �شبيل  الدف�ع، على  يوجه حم�مو 

اأ�ش�ليب عدائية قد يكون له� اأثر �ش�ر على الطفل. وقد يكون الطفل املجني عليه، وخ�شو�ش� يف 

ق�ش�ي� العتداء اجلن�شي، ال�ش�هد الوحيد وميكن اأن يعتمد جن�ح املح�كمة اعتم�دا يك�د يكون كلي� 

على الأدلة التي يقدمه�. وت�شمل الأ�ش�ليب التي ي�شتخدمه� حم�مو الدف�ع وينبغي اأن مينعه� الق�ش�ة 

م� يلي: )اأ( بن�ء الثقة لدى الطفل ثم تدمريه�، والعمل بذلك على اإع�دة متثيل التج�رب التي مّر 

به� الطفل على يد املعتدي؛ و)ب( توجيه اأ�شئلة ل �شلة له� ب�ملو�شوع يُق�شد منه� حتديدا م�ش�يقة 

الطفل؛ و)ج( اإرب�ك الطفل ب�أ�شئلة متكررة و/اأو �رشيعة ومق�طعة اإج�ب�ته مرارا اأو مبط�لبته مط�لبة 

ر وقت وقوع حدث م�  غري واقعية بتذّكر مواقيت وتف��شيل حمددة؛ و)د( الطلب من الطفل اأن يُقدِّ

اأو اأن يبنّي عدد الأحداث اأو ت�شل�شله�، م� يُف�شي به اإىل التزام ال�شمت اأو العرتاف ب�أنه ل يدري 

83 احلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالةالف�شل 8



اأو تقدمي اإج�بة غري دقيقة؛ و)هـ( القول ب�أّن الطفل وافق على م� حدث اأو اإخ�ش�ع الطفل لأ�شئلة 

تتعلّق بت�ريخه اجلن�شي.

عملية  ب�إحك�م  ويراقبوا  بدقة  يتفّح�شوا  اأن  املح�كمة  جل�ش�ت  يرتاأ�شون  الذين  للق�ش�ة  وينبغي 

ا�شتجواب ال�شهود الأطف�ل من اخل�شم. وحتظر املم�ر�شة املحلية يف بلدان الق�نون الع�م، على وجه 

اأعم، وك�أي  وب�شكل 
 )216(،)215(

اأو قلة احرتام. اأو م�ش�يقة  اأ�شئلة فيه� ترهيب  اأي  اخل�شو�ص، توجيه 

ا�شتجواب اآخر، ينبغي اأن يُجرى ال�شتجواب من اخل�شم دون اأن يغيب عن الب�ل اأّن ال�شهود ال�شعف�ء 

والأطف�ل منهم ينبغي خم�طبتهم بطريقة ب�شيطة ومت�أنية ومت�شمة ب�لحرتام. وعند ال�رشورة، تكون 

م�شوؤولية الق��شي اأن يُذكِّر الطرفني بهذا املبداأ الأ�ش��شي واأن يفّكر فيم� اإذا ك�نت م�ش�ركة الطفل 

يف مثل هذه الآلي�ت تخدم م�ش�حله الف�شلى.

ق�ئمة التنفيذ املرجعية 8: احلق يف احلم�ية من امل�شّقة اأثن�ء اإجراءات العدالة

�شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة حق الطفل يف احلم�ية من امل�شّقة اأثن�ء اإجراءات العدالة، ينبغي 

اأن تنظر اجله�ت الف�علة الت�لية فيم� يلي:

  )اأ( الق�ش�ة:

     ‘1’  الأمر ب�أن يرافق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود يف كل الأوق�ت اأثن�ء م�ش�ركتهم 

يف اإجراءات العدالة �شخ�ص موؤازر؛

     ‘2’  اأن ي�رشحوا لالأطف�ل امل�ثلني اأم�م املحكمة مدى اأهمية �شه�دتهم وم� لتقدميهم 

�شه�دة ك�ملة و�ش�دقة من دللة ن�شبة اإىل الق�شية؛

	ا�شرتاط	تعريف	االأطفال	باإجراءات	املحكمة	قبل	مثولهم	اأمامها؛ ’3‘     

    ‘4’  اإعط�ء الأولوية للق�ش�ي� التي ت�شمل اأطف�ل �شح�ي� اأو �شهودا على الق�ش�ي� 

الأخرى املدرجة يف ق�ئمة الق�ش�ي� التي �شتنظر فيه� املحكمة؛

    ‘5’  حتبيذ �شم�ع �شه�دة الطفل وهو يديل به� من غرفة خ��شة مزخرفة بطريقة 

مالئمة لالأطف�ل اأو بوا�شطة دوائر تلفزيونية مغلقة، حيثم� تكون مت�حة؛

    ‘6’  اأن ير�شدوا بدقة ا�شتجواب الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، وخ�شو�ش� ا�شتجوابهم 

من اخل�شم، بغية حم�يتهم من امل�ش�يقة اأو الرتهيب و�شم�ن خم�طبتهم بلغة 

لئقة؛

    ‘7’  حتبيذ البيئة الودية وغري الر�شمية ل�شم�ع �شه�دة الأطف�ل، وذلك، على �شبيل 

املث�ل ب�لأمر بنـزع املالب�ص الر�شمية الواجب ارتداوؤه� يف املحكمة؛

اإليه  اأو من عدد الأ�شئلة التي توجه      ‘8’  احلد من مدة بق�ء الطفل يف املحكمة 

والأمر بفرتات ا�شرتاحة؛

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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		ر�شد	مثول	الطفل	اأمام	املحكمة	للتاأكد	من	عدم	�شعوره	بالتعب	اأو	القلق	املفرط	 ’9‘    

اأو مع�ن�ته بخالف ذلك من �شدة النزع�ج؛

    ‘10’  حتديد مواعيد مثول الأطف�ل اأم�م املحكمة بحيث تكون متوافقة مع الإيق�ع 

الذي ي�شريون عليه، ب�لن�شبة اإىل الدوام املدر�شي واجلل�ش�ت املت�أخرة وم� اإىل 

التي  للق�ش�ي�  الزمني جلل�شة م�،  اإعداد اجلدول  الأولية، عند  واإيالء  ذلك، 

يوجد فيه� اأطف�ل لكي ي�شتمع اإليهم اأول، يف بداية اجلل�شة؛

    ‘11’  احلد قدر الإمك�ن من عدد املق�بالت التي جُترى مع الطفل، وذلك ب�إ�شدار 

اأوامر تكفل ت�شجيل اأقوال الطفل الأولية على النحو الواجب واإعط�ء الأدلة 

امل�شجلة نف�ص الوزن الذي حتظى به ال�شه�دة احلية، م� دامت حقوق الدف�ع 

حتظى ب�لحرتام؛

    ‘12’  الأمر، عند القت�ش�ء، ب�أن يديل الطفل ب�شه�دته على اجل�نب الآخر من و�شيلة 

اأو الأمر ب�إخراج املتهم من ق�عة  متنع وقوع نظره مب��رشة على نظر املتهم، 

املحكمة؛ وعند اإ�شدار هذا الأمر، اإ�شدار اأمر اآخر ب�أن جُتَرى عميلة تعّرف 

الطفل على املتهم، اإن ُوجدت، يف نه�ية �شه�دة الطفل )مب� يف ذلك ال�شتجواب 

املتهم  بح�شور  موجودا  الطفل  يبقى  وب�أل  ال�شتجواب(  واإع�دة  اخل�شم  من 

اأطول مم� يلزم لأغرا�ص هذا التعّرف؛

    ‘13’ الأمر عند الإمك�ن ب�أن يديل الطفل ب�شه�دته يف جل�شة مغلقة؛

    ‘14’  حظر ا�شتجواب الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود من قبل متهم غري ممثَّل ق�نوني�، 

واإذا لزم الأمر، تعيني ممثِّل للمتهم لكي يتوىل مهمة ا�شتجواب الطفل فح�شب؛

  )ب( موظفو اإنف�ذ الق�نون:

يخت�ره  الذي  اجلن�ص  نوع  من  يكون  اأن  ل  يف�شّ للطفل،  واحد  موظف      ‘1’  تعيني 

الطفل ويكون قد تلقى تدريب� حمددا يف امل�ش�ئل املتعلقة مبراع�ة الأطف�ل، 

مب� يف ذلك اأ�شلوب التوا�شل معهم وغري ذلك من امله�رات ذا ال�شلة، ملت�بعة 

الطفل يف كل مراحل الق�شية؛

عن  واإجراءاته�  وموظفيه�  املحكمة  مبحيط  الأطف�ل  تعريف  يف      ‘2’  امل�ش�همة 

طريق امل�ش�ركة يف عملي�ت تثقيفية مثل “حم�كم الأطف�ل” و/اأو بن�رش وتوزيع 

مل�شق�ت اأو كتيب�ت بلغة ي�شهل على الطفل فهمه�؛

    ‘3’  ال�شتج�بة دون اإبط�ء وب�أ�شلوب ي�شتلطفه الأطف�ل لأي بالغ عن ح�لة تتعلق 

بطفل معتدى عليه؛

    ‘4’    اإجراء املق�بالت مع الأطف�ل يف بيئة مالئمة لهم، والأف�شل اأن تكون حم�يدة، 

كمدر�شة الطفل اأو يف غرفة مزّينة بطريقة مالئمة لالأطف�ل اأو يف مركز من 

مراكز من��رشة الطفل؛
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    ‘5’  الت�شجيع على اتب�ع نهج متعدد التخ�ش�ش�ت اإزاء الق�ش�ي� املت�شلة ب�لأطف�ل 

د مبوظفني مدّربني خ�شي�ش� لذلك  ب�إن�ش�ء وحدات حمددة لدى ال�رشطة تزوَّ

الغر�ص ومنخرطني يف الأفرقة املتعددة التخ�ش�ش�ت املعنية بح�لت العتداء 

على الأطف�ل؛

ال�شح�ي�  الأطف�ل  مع  جُترى  التي  املق�بالت  عدد  من  الإمك�ن  بقدر      ‘6’  احلد 

بي�ن�ت  امل�أخوذة يف �شكل  الأ�شلية  وال�شهود، ب�لحتف�ظ ب�شجل دقيق لالأدلة 

كت�بية اأو ت�شجيالت �شوتية اأو ب�لفيديو؛

  )ج( املح�مون:

الطفل  اأو  عليه  املجني  الطفل  ملرافقة  موؤازر  �شخ�ص  لتعيني  طلب      ‘1’  تقدمي 

ال�ش�هد يف كل الأوق�ت اأثن�ء م�ش�ركته يف اإجراءات العدالة؛

ل اأن يكون من نوع جن�شه ويكون قد تلقى      ‘2’  تعيني �شخ�ص واحد للطفل، يف�شّ

مراحل  كل  ملت�بعته يف  الأطف�ل،  املتعلقة مبراع�ة  امل�ش�ئل  تدريب� حمددا يف 

الق�شية؛

    ‘3’  يف البلدان التي يتلقى فيه� ال�شح�ي� امل�ش�عدة من حم�مني، تعريف ال�شح�ي� 

الأطف�ل ب�إجراءات املحكمة قبل مثولهم اأم�مه�؛

عن  واإجراءاته�  وموظفيه�  املحكمة  مبحيط  الأطف�ل  تعريف  يف      ‘4’  امل�ش�همة 

طريق امل�ش�ركة يف تنظيم عملي�ت تثقيفية مثل “حم�كم الأطف�ل” و/اأو بن�رش 

وتوزيع مل�شق�ت اأو كتيب�ت بلغة ي�شهل على الطفل فهمه�؛

    ‘5’ العمل على منع اأي ت�أخري يف الإجراءات؛

    ‘6’  اإجراء املق�بالت مع الأطف�ل يف بيئة مالئمة لهم، كمدر�شة الطفل اأو يف غرفة 

مزّينة بطريقة مالئمة لالأطف�ل اأو يف مركز من مراكز من��رشة الطفل؛

  )د( امل�رشِّعون/مقررو ال�شي��ش�ت:

	ا�شرتاط	تعريف	االأطفال	باإجراءات	املحكمة	قبل	مثولهم	اأمامها؛ ’1‘    

    ‘2’  جعل الأ�شخ��ص اأو املهنيني، مبن فيهم املوظفون الطبيون، م�شوؤولني عن اإبالغ 

ال�شلط�ت ب�أي اعتداء على طفل اأو اإهم�ل له يرت�بون اأنه يُرتكب اأو ارتُكب؛

    ‘3’  اإت�حة خي�ر الإجراءات امل�شتعجلة التي قد ت�شمح بتج�وز بع�ص املراحل التي 

الإجراءات وعندم� يكون ذلك يف م�شلحة  لعدالة  الأهمية  ل تكون ح��شمة 

الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود؛

    ‘4’  الت�شجيع على اإن�ش�ء اأفرقة متعددة التخ�ش�ش�ت معنية بح�لت العتداء على 

الأطف�ل، مب� يف ذلك اإن�ش�ء مراكز ملن��رشة الطفل؛

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
دليل املهنيني ومقر 86



بح�لت  املعنية  التخ�ش�ش�ت  املتعددة  الأفرقة  يف  امل�ش�ركة  الطبيون:    )هـ(  املوظفون 

العتداء على الأطف�ل ويف مراكز من��رشة الطفل؛

  )و( املنظم�ت غري احلكومية:

عن  واإجراءاته�  وموظفيه�  املحكمة  مبحيط  الأطف�ل  تعريف  يف      ‘1’  امل�ش�همة 

طريق امل�ش�ركة يف تنظيم عملي�ت تثقيفية مثل “حم�كم الأطف�ل” و/اأو بن�رش 

وتوزيع مل�شق�ت اأو كتيب�ت بلغة ي�شهل على الطفل فهمه�؛

الأطف�ل  دعم  ت�شتهدف  التي  التخ�ش�ش�ت  املتعددة  املب�درات  ودعم      ‘2’  تنظيم 

ال�شح�ي�، والتي ينبغي اأن تكون اأهلية وحترتم ال�رشية ومتتنع عن و�شم فئ�ت 

معينة من الأطف�ل؛

بوجود  املحلية  املجتمع�ت  تعريف  اإىل  الرامية  التوعية  جهود  يف      ‘3’  امل�ش�همة 

على  الت�شجيع  مب�درات  يف  وامل�ش�همة  ال�شح�ي�،  الأطف�ل  لدعم  مب�درات 

الإبالغ عن ح�لت العتداء على اأطف�ل؛

    ‘4’ امل�ش�همة يف تدريب موظفي اإنف�ذ الق�نون والق�ش�ة على التوا�شل مع الأطف�ل؛

اآلي�ت  امل�ش�ركني يف  الأطف�ل  تدابري من��شبة حلم�ية  تنفيذ  اأجل      ‘5’  الدعوة من 

العدالة، ور�شد املح�كم�ت، ومت�بعة الق�ش�ي� التي يوجد فيه� اأطف�ل؛

  )ز( املّدعون الع�مون:

    ‘1’  طلب تعيني �شخ�ص موؤازر ملرافقة الطفل املجني عليه اأو الطفل ال�ش�هد يف 

كل الأوق�ت اأثن�ء م�ش�ركته يف اإجراءات العدالة؛

يخت�ره  الذي  اجلن�ص  نوع  من  يكون  اأن  ل  يف�شّ للطفل،  واحد  موظف      ‘2’  تعيني 

الأطف�ل  املتعلقة مبراع�ة  امل�ش�ئل  تدريب� حمددا يف  تلقى  ويكون قد  الطفل 

ملت�بعته يف كل مراحل الق�شية؛

    ‘3’ تعريف ال�شح�ي� الأطف�ل ب�إجراءات املحكمة قبل مثولهم اأم�مه�؛

عن  واإجراءاته�  وموظفيه�  املحكمة  مبحيط  الأطف�ل  تعريف  يف      ‘4’  امل�ش�همة 

طريق امل�ش�ركة يف تنظيم عملي�ت تثقيفية مثل “حم�كم الأطف�ل” و/اأو بن�رش 

وتوزيع مل�شق�ت اأو كتيب�ت بلغة ي�شهل على الطفل فهمه�؛

    ‘5’ العمل على منع اأي ت�أخري يف الإجراءات؛

    ‘6’  اإجراء املق�بالت مع الأطف�ل يف بيئة مالئمة لهم، كمدر�شة الطفل اأو يف غرفة 

مزّينة بطريقة مالئمة لالأطف�ل اأو يف مركز من مراكز من��رشة الطفل؛

    ‘7’  الت�شجيع على اإن�ش�ء اأفرقة متعددة التخ�ش�ش�ت معنية بح�لت العتداء على 

الأطف�ل، مب� يف ذلك اإن�ش�ء مراكز ملن��رشة الطفل؛

87 احلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالةالف�شل 8



ال�شح�ي�  الأطف�ل  مع  جُترى  التي  املق�بالت  عدد  من  الإمك�ن  بقدر      ‘8’  احلد 

بي�ن�ت  امل�أخوذة يف �شكل  وال�شهود، ب�لحتف�ظ ب�شجل دقيق لالأدلة الأ�شلية 

كت�بية اأو ت�شجيالت �شوتية اأو ب�لفيديو؛

  )ح( الأخ�ش�ئيون الجتم�عيون:

عن  واإجراءاته�  وموظفيه�  املحكمة  مبحيط  الأطف�ل  تعريف  يف      ‘1’  امل�ش�همة 

طريق امل�ش�ركة يف تنظيم عملي�ت تثقيفية مثل “حم�كم الأطف�ل” و/اأو بن�رش 

وتوزيع مل�شق�ت اأو كتيب�ت بلغة ي�شهل على الطفل فهمه�؛

على  العتداء  بح�لت  املعنية  التخ�ش�ش�ت  املتعددة  الأفرقة  يف      ‘2’  امل�ش�ركة 

الأطف�ل ويف مراكز من��رشة الطفل؛

			)ط( املعلّمون: امل�ش�همة يف تعريف الأطف�ل مبحيط املحكمة وموظفيه� واإجراءاته� عن  	

طريق امل�ش�ركة يف تنظيم عملي�ت تثقيفية مثل “حم�كم الأطف�ل” و/اأو بتوزيع مل�شق�ت اأو 

كتيب�ت بلغة ي�شهل على الطفل فهمه�.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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89

تا�صعا- �حلق يف �الأمان

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل الث�ين ع�رش، احلق يف الأم�ن

32- عندم� يكون هن�ك احتم�ل لتعّر�ص اأم�ن الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد للخطر، ينبغي اتخ�ذ 

وحماية	 الطفل،	 اأمان	 تهّدد	 التي	 املخاطر	 بتلك	 املخت�شة	 ال�شلطات	 	Æاإبال ال�شرتاط	 منا�شبة	 تدابري	

الطفل من تلك املخ�طر اأثن�ء اإجراءات العدالة وبعده�.

ال�شلطات	 يبلّغوا	 اأن	 باالأطفال	 ات�شال	 على	 يكونون	 الذين	 املهنيني	 على	 يمُ�شرتط	 اأن	 	وينبغي	 -33

اأو يتعّر�ص ح�لي�  اأو ال�ش�هد قد تعّر�ص لالأذى  اأن الطفل ال�شحية  اإذا ك�نوا ي�شتبهون يف  املخت�شة 

لالأذى اأو من املحتمل اأن يتعّر�ص لالأذى.

34- وينبغي تدريب املهنيني على ا�شتب�نة ومنع الرتهيب والتهديد والأذى الذي ي�شتهدف الأطف�ل 

اأو  التهديد  اأو  للرتهيب  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  يتعّر�ص  اأن  ميكن  وحيثم�  وال�شهود.  ال�شح�ي� 

الأذى، ينبغي توفري الظروف املن��شبة ل�شم�ن اأم�ن الطفل. وميكن اأن ت�شمل هذه ال�شم�ن�ت م� يلي:

   )اأ( جتّنب الت�ش�ل املب��رش بني الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود واجلن�ة املزعومني يف اأي حلظة 

اأثن�ء �شري اإجراءات العدالة؛

  )ب( ا�شتعم�ل الأوامر الزجرية ال�ش�درة عن املحكمة، مدعومة بنظ�م ت�شجيل؛

	االأمر	باحتجاز	املتهم	قبل	املحاكمة	وو�شع	�رشوط	خا�شة	ب�شاأن	االإفراج	بكفالة	تق�شي	    )ج(

بعدم الت�ش�ل ب�ل�شحية؛

  )د( فر�ص الإق�مة اجلبية على املتهم؛

ِقبل  من  احلم�ية  ومن��شب�ً،  ممكن�ً  ذلك  ك�ن  متى  وال�شهود،  ال�شح�ي�  الأطف�ل     )هـ( منح 

ال�رشطة اأو اأجهزة من��شبة اأخرى، و�شم�ن عدم الك�شف عن اأم�كن وجودهم.



قد تكون م�ش�ركة املجني عليه اأو ال�ش�هد اأو كليهم� يف الإجراءات اجلن�ئية حدث� حمفوف� ب�خلطر، 

ال�شح�ي�  يخ�شى  قد  املنظمة. ويف هذه احل�لت،  ب�جلرمية  متعلق�  الأمر  يكون  خ�شو�ش� عندم� 

وال�شهود حتى على حي�تهم. ويكون �شم�ن �شالمتهم يف هذه الظروف الب�لغة ال�شدة اأمرا اأ�ش��شي�. 

لذا،  العدالة.  اإجراءات  ب�شبب م�ش�ركتهم يف  للرتهيب  وال�شح�ي�  ال�شهود  يتعّر�ص  اأن  املمكن  فمن 

ينبغي اإيالء خطر ترهيب الأطف�ل اهتم�م� خ��ش�، ل �شيم� يف ق�ش�ي� العتداء اجلن�شي اأو الجت�ر 

غري امل�رشوع اأو يف الق�ش�ي� التي يكون فيه� اجل�ين املزعوم �شخ�ش� قريب� من الطفل. وقد يقت�شي 

�شم�ن �شالمة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود اتخ�ذ ط�ئفة من الإجراءات، ك�لتدابري احلم�ئية والأمنية 

اأي�ش� احلق يف  الأم�ن  وي�شمل احلق يف  النتق�م.  اأو  الرتهيب  اأو  الأذى  ملزيد من  لتعّر�شهم  منع� 

ال�رشية فيم� يتعلق ب�ملعلوم�ت والأدلة )انظر الف�شل ال�ش�بع ب�ش�أن احلق يف احلرمة ال�شخ�شية( ويف 

احلم�ية البدنية والع�طفية اأثن�ء الإجراءات الق�ش�ئية. وينبغي، اإ�ش�فة اإىل ذلك، �شم�ن �شالمتهم 

لوقف  اجل�ين  �شد  اإجراء  ب�تخ�ذ  واإم�  وجودهم  مك�ن  على  ب�لتكتم  اإم�  وبعده�،  املح�كمة  قبل 

الرتهيب والنتق�م.

يف  م�ش�ركتهم  قبل  وال�شهود  ال�شح�ي�  حم�ية  م�ش�ألة  الدول  معظم  يف  املحلية  الت�رشيع�ت  وتع�لج 

 ويوؤكد بع�ص ت�رشيع�ت الدول على �رشورة توفري 
)217(،)216(،)215(

الإجراءات اجلن�ئية واأثن�ءه� وبعده�.

احلق يف  يكون  اأن  ويجب   
)219(،)218(

التحديد. وجه  على  الأطف�ل  وال�شهود  لل�شح�ي�  احلم�ية  هذه 

)220(
احلم�ية متوازن� مع حقوق الدف�ع.

وغ�لب� م� توّفر احلم�ية للمجني عليه اأو ال�ش�هد نف�شه، ولكن من املمكن اأن توّفر اأي�ش� لأفراد اأ�رشته 

 ويُلقى عبء حم�ية ال�شح�ي� وال�شهود واأ�رشهم عموم� على 
)222(،)221(

وغريهم من الأقرب�ء املقّربني.

ع�تق الدع�ء وت�ش�عده يف النهو�ص بهذا العبء اأجهزة اإنف�ذ الق�نون. وقد اأن�شئت يف بع�ص البلدان 

وحدات خ��شة حلم�ية ال�شهود.

وتطّبق التدابري احلم�ئية ع�دة قبل املح�كمة ل�شم�ن اأن يكون املجني عليه اأو ال�ش�هد مت�ح� وق�درا 

دامت  م�  �ش�رية  التدابري  هذه  تظل  اأن  املبداأ،  من حيث  ينبغي،  ولكن  املحكمة.  ال�شه�دة يف  على 

اإدلئه ب�ل�شه�دة، منع� لإمك�نية النتق�م منه.  اأو ال�ش�هد، حتى بعد  �رشورية حلم�ية املجني عليه 

وميكن ال�شرت�ش�د يف هذه امل�ش�ألة بق�نون �شيلي الذي يق�شي بتجديد تدابري احلم�ية م� دامت ل 

تزال �رشورية )انظر املربع(.

وتقرتح املب�دئ التوجيهية جمموعة من التدابري احلم�ئية لكي تنفذه� �شلط�ت الدولة. ولكّن هذه 

الق�ئمة لي�شت ح�رشية كم� يتبنّي من عب�رة “وميكن اأن ت�شمل هذه ال�شم�ن�ت م� يلي:” امل�شتخدمة 

الإبالغ عن  التوجيهية هو جعل  املب�دئ  الفقرة 33 من  املقرتح يف  الأول  والتدبري  الفقرة 34.  يف 

اأدن�ه(.  األف  الب�ب  )انظر  اإلزامي�  �رشط�  اجلرم  اكت�ش�ف  الأطف�ل مبجرد  �شد  املرتكبة  اجلرائم 

اأم� التدبري الث�ين املقرتح يف الفقرة 34، فيهدف اإىل حم�ية الأطف�ل م� اأن ي�شبحوا م�ش�ركني يف 

اإجراءات العدالة )انظر الب�ب ب�ء اأدن�ه(.

�ألف- �الإبالغ عن �جلر�ئم �ملرتكبة �صد �الأطفال و�لتحقيق فيها

واجب�  اكت�ش�فه�  فور  الأطف�ل  املرتكبة �شد  ب�جلرائم  املخت�شة  ال�شلط�ت  اإبالغ  بلدان  جتعل عدة 

 وقد ي�شّكل اأي تخلّف عن هذا الإبالغ جرمية يف تلك الدول. ومع ذلك، فقد ُجعل 
)225(،)224(،)223(

ع�م�.

�ملمار�صة �لدولية. 

متثل �شالمة ال�شهود وكذلك ال�شح�ي� 

�ش�غال دائم� لدى املح�كم اجلن�ئية الدولية. 

وقد جل�أت هذه املح�كم اإىل ط�ئفة عري�شة 

من التدابيـر احلمــ�ئية �شــملت م� يلي: 

)اأ( اإن�ش�ء ق�شم خ��ص حتت �شلطة امل�شّجل 

مكلّف بحم�ية ال�شهود وال�شح�ي� وبتزويدهم 

ب�لدعم؛ و)ب( حجب ال�ش�هد عن اأنظ�ر 

اجلمهور بوا�شطة �شت�ر ح�جب وحظر 

الت�شوير؛ و)ج( ال�شتم�ع اإىل ال�شه�دة يف 

جل�ش�ت مغلقة؛ و)د( عدم الك�شف، اأو 

الك�شف املحدود، عن املعلوم�ت املتعلقة 

بهوية ال�ش�هد ومك�ن وجوده؛ و)هـ( احلر�ص 

على الغفلية اأو متويه ال�شوت وال�شورة؛ 

و)و( الإدلء ب�ل�شه�دة عب و�شلة فيديو؛ 

و)ز( توفري الدعم الالزم للح�شول على 

�شفة لجئ.

�شيلي، مدونة الإجـــراءات اجلن�ئيـــة 

)Código Procesal Penal(، الق�نون رقم 
19696 )2000(، امل�دة 308، "حم�ية 

ال�شهود":

"يجوز للمحكمة يف الق�ش�ي� اخلطرية اأو 
ذات الظروف امل�شددة للعقوبة اأن ت�أمر 

ب�تخ�ذ تدابري خ��شة حلم�ية �شالمة اأي 

�ش�هد يطلب هذه احلم�ية. وتُطّبق هذه 

التدابري ملدة معقولة حتدده� املحكمة 

وميكن متديده� عند ال�رشورة.

"وب�ملثل، تتخذ الني�بة الع�مة، بحكم وليته� 
وبن�ء على طلب الطرف املعني، م� ين��شب 

من تدابري لتزويد ال�ش�هد ب�حلم�ية الالزمة، 

�شواء قبل اإدلئه ب�شه�دته اأو بعد ذلك. ..."

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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واجب الإبالغ عن اجلرائم اأكرث �شدة على فئ�ت معينة من املهنيني الذين يت�شلون ب�لأطف�ل بحكم 

)226(
عملهم، ك�ملعلّمني والأخ�ش�ئيني الجتم�عيني والأطب�ء واملمر�شني.

واأقيمت ف�شال عن ذلك اآلي�ت خ��شة لدق ن�قو�ص اخلطر من اأجل م�ش�عدة الأطف�ل ال�شح�ي� على 

متعددة  اإن�ش�ء خدم�ت ه�تفية  الآلي�ت  وت�شمل هذه  املرتكبة.  ب�جلرائم  املخت�شة  ال�شلط�ت  اإبالغ 

التخ�ش�ش�ت متّكن الطفل من الت�ش�ل ب�ملج�ن ودون الك�شف عن هويته لي�رشح م� تعّر�ص له اأو م� 

)227(
�ش�هده.

وقد و�شعت عدة دول ت�رشيع�ت ت�شدد على �رشورة اتخ�ذ اإجراء فوري مبجرد الكت�ش�ف ب�أّن جرمية 

م� قد ارتكبت اأو على و�شك اأن ترتكب �شد طفل واإجراءات حمددة للتحقيق والتحري يف مثل هذه 

الق�ش�ي�. ففي تون�ص، على �شبيل املث�ل، ُعنيِّ موظفون خ��شون حلم�ية الطفل مكلفون مبالحقة م� 

لوا �شالحي�ت ا�شتثن�ئية  يح�ل اإليهم من ق�ش�ي� تتعلق بجرائم يُزعم اأنه� ارتكبت �شد اأطف�ل، وُخوِّ

 )228(
للتحقيق والتحري، ك�شالحية دخول كل الأم�كن واملب�ين دون تفوي�ص ر�شمي.

باء- تد�بري حماية �الأطفال �مل�صاركني يف �إجر�ء�ت �لعد�لة

العدالة  اإجراءات  اأثن�ء  امل�شّقة  من  ب�ش�أن احلق يف احلم�ية  الثـــ�من  الف�شــل  وعولـجـــت يف  �شبق 

وفيم�  والرتهيب.  التهديد  من  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  ت�شتهدف حم�ية  التي  التدابري  بع�ص 

يتعلق ب�لرتهيب ب�شفته جرمية يع�قب عليه�، جرى يف البو�شنة والهر�شك تعزيز التدابري احلم�ئية 

)انظر املربع(.

الإه�نة  من  ال�شهود  حم�ية   ،267 امل�دة  اجلن�ئية،  الإجراءات  مدونة  والهر�شك،  البو�شنة 

والتهديد والهجوم:

)1( على ق��شي املحكمة اأو رئي�ص ق�ش�ته� واجب حم�ية ال�شهود من الإه�نة والتهديد والهجوم.

اأي  اأو  الإجراءات  م�ش�رك يف  اأي  يُغّرم  اأو  يحّذر  اأن  رئي�ص ق�ش�ته�  اأو  املحكمة  ق��شي  )2( على 

�شخ�ص اآخر يُهني ال�ش�هد امل�ثل اأم�م املحكمة اأو يهدده اأو يعّر�ص �شالمته للخطر. ويف ح�لة التغرمي، 

تُطبَّق اأحك�م الفقرة 1 من امل�دة 242 من هذه املدّونة.

)3( يف ح�ل تعّر�ص ال�ش�هد لتهديد خطري، يكون على ق��شي املحكمة اأو رئي�ص ق�ش�ته� اأن يُطلع 

املدعي الع�م لغر�ص اإق�مة دعوى جن�ئية.

)4( على ق��شي املحكمة اأو رئي�ص ق�ش�ته�، بن�ء على طلب الطرفني اأو حم�مي الدف�ع، اأن ي�أمر 

ال�رشطة ب�تخ�ذ م� يلزم من تدابري حلم�ية ال�ش�هد.

وتعتمد التدابري الأوىل املقرتحة يف الفقرة 34 من املب�دئ التوجيهية على فر�ص قيود على حرية 

من  ذلك  وغري  املح�كمة  قبل  والحتج�ز  ال�رشطة  لدى  احلب�ص  ك�ن  ولئن  املزعوم.  اجل�ين  حركة 

91 احلق يف الأم�نالف�شل 9



فمن املهم 
 )230(،)229(

الأوامر الزجرية هي تدابري �ش�ئعة ال�شتخدام ل�شم�ن �شالمة ال�شح�ي� وال�شهود،

اأّل يغيب عن الب�ل اأّن �رشورة حم�ية ال�شح�ي� وال�شهود يجب اأن تتوازن مع �رشورة احرتام حقوق 

املدعى عليهم. ومهم� يكن من �شعوبة حتقيق هذا التوازن، ينبغي اأن توىل �شالمة الطفل العتب�ر 

الأول يف تقرير م�ش�ئل الإفراج بكف�لة يف ق�ش�ي� العتداء على الأطف�ل اأو اإهم�لهم.

وقد يعتب النهج الأ�شرتايل املتمثل يف اإخراج اجل�ين ولي�ص الطفل من منـزل الطفل اأقل نيال من 

اإذا مل يكن  اإل  امل�ألوف  الطفل عن حميطه  اإبع�د  التفكري يف  ينبغي  حرية املدعى عليه. ولكن ل 

هن�ك اأي حل اآخر حلم�يته من و�شٍع خطر. واإذا ك�ن اإبع�د الطفل عن منـزله هو اخلي�ر الوحيد 

 اأم� و�شع الطفل يف حم�ية موؤ�ش�ش�ت 
)231(

املت�ح، ك�ن من اجلدير تف�شيل الرع�ية يف بيئة اأ�رشية.

 وميكن اللجوء اإىل مثل 
)233(،)232(

خ��شة لرع�ية الأطف�ل، فينبغي التفكري فيه دائم� كمالذ اأخري.

ول  املب��رشة  الطفل  اأ�رشة  اأفراد  من  اجل�ين  يكون  عندم�  اخل�شو�ص،  وجه  على  التدابري،  هذه 

ي�شتطيع اأفراد اأ�رشته الآخرون �شم�ن حم�يته. ومع ذلك، ل ينبغي الأمر به� ب�شهولة، اإذ قد يت�رشر 

الطفل اإن هو انتزع من حميطه الأ�رشي دون �شبب وجيه. وقد يَعتب الأطف�ل ال�شغ�ر على وجه 

اخل�شو�ص اأّن هذه التدابري احلم�ئية هي عق�ب لهم. وينبغي اإجراء مراجعة دورية حل�لة الطفل 

امللحق مبوؤ�ش�شة من هذا القبيل. ومن املهم ب�لت�يل توفري �شم�ن�ت اإجرائية من اأجل اجتن�ب اإحل�ق 

الأطف�ل مبثل هذه املوؤ�ش�ش�ت بال داع، مثلم� يتجلي يف ق�نون اخلدم�ت الجتم�عية يف ال�شويد 

)انظر املربع(. 

ومن الطرائق الأخرى حلم�ية ال�شح�ي� وال�شهود، والأطف�ل منهم، تقييد اإف�ش�ء املعلوم�ت املتعلقة 

بهويتهم ومبك�ن وجودهم. وقد �شبق تن�ول هذه التدابري يف الف�شل ال�ش�بع ب�ش�أن احلق يف احلرمة 

ال�شخ�شية. ويبر تقييد الإف�ش�ء يف بع�ص احل�لت وجود خطر على �شالمة املجني عليه اأو ال�ش�هد. 

وقد تختلف درجة التقييد املفرو�ص تبع� للظروف واملخ�طر. وميكن تنفيذ اخلطوة الأوىل من تقييد 

ال�ش�هد  اأو  عليه  املجني  بتو�شية  ال�ش�هد  اأو  عليه  املجني  وجود  املتعلقة مبك�ن  املعلوم�ت  اإف�ش�ء 

بعدم الك�شف عن عنوان �شكنه اأو مك�ن عمله. وميكن يف بع�ص الأحي�ن اأن يعطي املجني عليه اأو 

 اأو عنوان املحكمة ذاته�، كم� يحدث 
)234(

ال�ش�هد عنوان اأحد خم�فر ال�رشطة ليكون عنوان الت�ش�ل

يف هندورا�ص )انظر املربع(.

حم�ية   ،237 امل�دة   ،9-99-E رقم  املر�شوم  اجلـــن�ئية،  الإجـــراءات  نة  مـــدوِّ هنــدورا�ص، 

ال�شهود: 

اأ�شب�ب� معقولة  اأّن هن�ك  ال�ش�هد،  اأقوال  بن�ء على  اأو  نف�شه�  تلق�ء  راأت من  اإذا  املحكمة،  “على 
لالعتق�د بوجود خطر ل يُ�شته�ن به على �شخ�ص ال�ش�هد اأو ممتلك�ته اأو على زوجته/زوجه� اأو 

قرينته/قرينه� عرفي� اأو على قريب من الأ�شول اأو الفروع اأو على �شقيق اأو �شقيقة له نتيجة اإدلئه 

ب�ل�شه�دة، اأن تعتمد، بعد ال�شتم�ع اإىل الطرفني، م� تراه من��شب� من التدابري احلم�ئية التي ميكن 

اأن ت�شمل م� يلي:

اأو  اأو مك�ن عمله  �شكنه  اأو عنوان  كنيته  اأو  ال�ش�هد  ا�شم  الإجراءات، عن  اأثن�ء  الك�شف،  )1( حظر 

مهنته )التي يجب تدوينه� يف وثيقة حتفظ يف مظروف خمتوم واأّل يّطلع عليه� �شوى املحكمة واأمني 

�ل�صويد، قانون �خلدمات �الإجتماعية 

)1980: 620( لعام 1980، �ملادة 50، 

�لفقرة )�أ(: 

"عند التحقيق فيم� اإذا ك�ن ينبغي للجنة 
الرع�ية الجتم�عية اأن تتدخل حلم�ية اأو 

دعم ق��رش، يجوز للجنة، من اأجل تقدير 

مدى احل�جة اإىل تدابري، اأن ت�شت�شري 

خباء وجتري بخالف ذلك م� يلزم من 

ات�ش�لت. ويجب اأن يُجرى هذا التحقيق 

على نحو يحول دول تعّر�ص اأي �شخ�ص 

بال داع لل�رشر اأو النزع�ج. وينبغي 

المتن�ع عن التو�شع فيه اأكرث مم� تبره 

ظروف امل�ش�ألة املعنية.

... ويجب اإبالغ ال�شخ�ص املت�أثر بهذا 

التحقيق على النحو امل�ش�ر اإليه يف الب�ب 

الفرعي "واحد" بفتح ب�ب التحقيق."

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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املحكمة(، اأو اأي معلوم�ت ميكن اأن تك�شف عن هويته اأو مك�نه؛ و... )3( تعيني عنوان املحكمة التي 

تنظر الق�شية، لغر�ص البالغ�ت، ليكون عنوان مك�ن اإق�مة ال�ش�هد الذي يجب اأن تر�شل اإليه املحكمة 

هذه البالغ�ت �رشا.”

وميكن، على �شبيل ال�شتثن�ء، الإدلء ب�ل�شه�دة دون الك�شف عن الهوية ل�شم�ن احليلولة مت�م� دون 

 ويف البلدان التي يُ�شمح فيه� بهذا 
)236(،)235(

اإف�ش�ء املعلوم�ت املتعلقة بهوية املجني عليه اأو ال�ش�هد.

التدبري، ميكن حتقيقه ب�ل�شم�ح للمجني عليهم اأو ال�شهود اأن يُدلوا ب�شه�داتهم عن طريق الئتم�ر 

 والتدبري الأندر من ذلك ول يُلج�أ اإليه ع�دة 
)237(

ب�لفيديو املزود ب�آلي�ت لتمويه ال�شوت اأو ال�شورة.

اإل يف الق�ش�ي� املت�شلة ب�جلرمية املنظمة هو منح غفلية ت�مة للطفل و/اأو تغيري هويته و/اأو نقله 

)239(،)238(
اإىل مك�ن اآخر.

ق�ئمة التنفيذ املرجعية 9: احلق يف الأم�ن

�شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة حق الطفل يف الأم�ن، ينبغي اأن تنظر اجله�ت الف�علة الت�لية 

فيم� يلي:

   )اأ( الق�ش�ة: الأمر، عند القت�ش�ء، مبوا�شلة تدابري حم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود م� 

دامت �رشورية، حتى بعد مثولهم اأم�م املحكمة؛

  )ب( موظفو اإنف�ذ الق�نون: 

الأطف�ل  حم�ية  تدابري  بتنفيذ  مكلّفة  ال�رشطة  من  خ��شة  وحدات       ‘1’  اإق�مة 

ال�شح�ي� وال�شهود؛

    ‘2’  ت�أمني تدريب موظفي اإنف�ذ الق�نون على امل�ش�ئل املت�شلة بحم�ية الأطف�ل، مب� 

يف ذلك تدريب املوظفني املتخ�ش�شني يف وحدات ال�رشطة على التحقيق يف 

تراعي  بطريقة  وذلك  اأطف�ل،  ب�لعتداء على  املتعلقة  والدع�ءات  ال�شك�وى 

الطفل وتكفل له حم�ية ق�شوى؛

  )ج( امل�رّشعون/ مقررو ال�شي��ش�ت:

    ‘1’  ت�شمني الت�رشيع�ت مبداأ حم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، وكذلك اأقرب�ئهم، 

من	التهديدات	الناجمة	عن	م�شاركتهم	يف	اإجراءات	العدالة،	وا�شرتاط	موا�شلة	

وا�شرتاع  املحكمة.  اأم�م  مثولهم  بعد  حتى  �رشورية،  دامت  م�  احلم�ية  هذه 

اأحك�م ق�نونية لإنف�ذ تدابري حلم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ت�شمل، رهن� 

ب�ملوارد املت�حة ومع اإيالء الحرتام الواجب حلقوق الدف�ع، احتج�ز اجل�ين 

املزعوم قبل املح�كمة و/اأو فر�ص تدابري تقييدية اأخرى عليه، وو�شع الأطف�ل 

اإف�ش�ء  وتقييد  الأحداث،  حم�ية  يف  متخ�ش�شة  موؤ�ش�ش�ت  يف  اأخري  كمالذ 

املعلوم�ت املتعلقة بهوية الطفل ومك�ن وجوده، ومنح الطفل غفلية ت�مة و/اأو 

تغيري هويته و/اأو نقله اإىل مك�ن اآخر؛
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    ‘2’  تخ�شي�ص و�ش�ئل وموارد ك�فية لل�شلط�ت الق�ش�ئية اأو غريه� من ال�شلط�ت 

املخت�شة لتنفيذ خمطط�ت فّع�لة حلم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود؛

اإبالغ ال�شلط�ت املخت�شة ب�جلرائم املرتكبة �شد اأطف�ل، فور اكت�ش�ف      ‘3’  جعل 

هذه اجلرائم، واجب� ع�م� اأو على الأقل واجب� مفرو�ش� على املهنيني الذين 

يتع�ملون مع الأطف�ل؛

    ‘4’  ا�شتحداث اآلي�ت لدق ن�قو�ص اخلطر تي�رّش الإبالغ عن اجلرائم املرتكبة �شد 

االأطفال،	كاإن�شاء	خطوط	هاتفية	جمانية	دائمة	للنجدة	تبقى	هوية	امل�شتنجد	

عن طريقه� جمهولة؛

    ‘5’ اإن�ش�ء وحدات خ��شة من ال�رشطة مكلّفة بحم�ية الأطف�ل؛

   )د( املوظفون الطبيون: عند النطب�ق، المتث�ل لواجب الإبالغ عن ح�لت العتداء على 

الأطف�ل وامل�ش�همة يف مب�درات تي�شري الإبالغ عن هذه احل�لت؛

  )هـ( املنظم�ت غري احلكومية واملنظم�ت الأهلية:

    ‘1’  اإن�ش�ء بدائل عن الرع�ية املوؤ�ش�شية لالأطف�ل الذين اأُبعدوا عن حميطهم املنـزيل؛

ر حم�ية ق�شوى لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود؛     ‘2’ ن�رش الت�رشيع�ت التي توفِّ

ال�شح�ي�  الأطف�ل  حلم�ية  تدابري  اتخ�ذ  طلب  القت�ش�ء،  عند  الع�مون:     )و( مّدعون 

بعد  حتى  م�شتمرة،  اإليه�  احل�جة  دامت  م�  التدابري  هذه  ت�شتمر  اأن  وينبغي  وال�شهود، 

اإجراءات املح�كمة مب��رشة؛

  )ز( املعلّمون والأخ�ش�ئيون الجتم�عيون اأو املجتمعيون:

    ‘1’ امل�ش�همة يف مب�درات تي�شري الإبالغ عن ح�لت العتداء على اأطف�ل؛

    ‘2’ المتث�ل للتزام�ت الإبالغ، عند النطب�ق؛

    ‘3’  �شم�ن التدريب على امل�ش�ئل املت�شلة ب�لعتداء على الأطف�ل، ك�لتعرف على 

موؤ�رشات العتداء.
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عا�رش�- �حلق يف �لتعوي�ص

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل الث�لث ع�رش، احلق يف التعوي�ص

حتقيق  اأجل  من  تعوي�ش�ً  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  يتلقى  اأن  ذلك،  اأمكن  كلم�  35- ينبغي، 

الإن�ش�ف الت�م والندم�ج يف املجتمع من جديد وا�شرتداد ح�لتهم الطبيعية. وينبغي اأن تكون اإجراءات 

احل�شول على التعوي�ص واإنف�ذه مت�حة ب�شهولة ومراعية لالأطف�ل

م�شفوعة  والتعوي�ص،  اجلن�ئية  الإجراءات  بني  اإجراءات جتمع  اتب�ع  على  الت�شجيع  36- وينبغي 

باإجراءات	ق�شائية	غري	ر�شمية	وجمتمعية،	كالعدالة	الت�شاحلية،	ب�رشط	اأن	تكون	االإجراءات	مراعية	

لالأطف�ل واأن حترتم م� تن�ص عليه هذه املب�دئ التوجيهية.

واإع�نة  اجلن�ئية،  املحكمة  به  وت�أمر  اجل�ين  يوؤديه  لل�رشر  التعوي�ص جبا  ي�شمل  اأن  37- وميكن 

من برامج تعوي�ص ال�شح�ي� التي تديره� الدولة، وتعوي�ش�ت عن الأ�رشار يوؤمر بدفعه� يف اإجراءات 

وتك�ليف  والرتبوي  الجتم�عي  الإدم�ج  اإع�دة  تك�ليف  دفع  ذلك ممكن�ً،  ك�ن  كلم�  وينبغي،  مدنية. 

العالج الطبي والرع�ية ال�شحية والعقلية واخلدم�ت الق�نونية. وينبغي اإر�ش�ء اإجراءات ل�شم�ن اإنف�ذ 

اأوامر التعوي�ص ودفع التعوي�ش�ت، مع فر�ص غرام�ت يف ح�لة عدم الدفع.

اإّن التعوي�ص حق ينبغي منحه جلميع ال�شح�ي�. ويُق�شد به التدابري املتخذة جلب ال�رشر الذي من 

اجل�ئز اأن يكون قد حلق ب�ل�شح�ي� جراء جرائم ارتكبت �شدهم. والتعوي�ص ي�ش�عد ال�شح�ي� على 

التع�يف. وميكن اأن يُعوَّ�ص ال�شح�ي� عن اخل�ش�ئر امل�دية والأ�رشار التي حلقت بهم، واأن يتلقوا دعم� 

طبي� و/اأو نف�ش�ني�، واأن يح�شلوا على العرتاف مبع�ن�تهم امل�شتمرة. واحل�شول على التعوي�ص قد 

يجعل الأطف�ل ال�شح�ي� ي�شعرون ب�أّن بع�ص العدالة قد حتقق، رغم اجلرمية التي ارتكبت واحتم�ل 

اأّل يتع�فون اأبدا مع�ف�ة ك�ملة من الأذى الذي اأحُلق بهم.



وقد يكون امل�شتفيد من التعوي�ص املجني عليه نف�شه، اأو اأ�رشته اأو املع�لون منه. وتن�ص الفقرة 35 من 

املب�دئ التوجيهية على حق جميع الأطف�ل، اأي� ك�نت اأعم�رهم، يف احل�شول على التعوي�ص. ولكّن 

بع�ص البلدان تفرت�ص اأّن والَدي الطفل وحدهم� ي�شتطيع�ن املط�لبة ب�لتعوي�ص عن ال�رشر الذي 

حلق به م� دام الطفل مل يبلع بعد �شن� معينة، ك�لث�لثة ع�رشة مثال. وينبغي للدول التي تفر�ص حدا 

عمري� من هذا القبيل اأن تعّدل ت�رشيع�ته� بهذا اخل�شو�ص اأو جتد حلول متنع م�ش�ألة اإمك�نية و�شول 

الأطف�ل اإىل العدالة من اأن ت�شبح عقبة حتول دون حقهم يف التعوي�ص، مثلم� فعلت البتغ�ل، مثال، 

فيم� يتعلق ب�حل�شول على تعوي�ص من الدولة )انظر املربع(.

املم�ر�شة الدولية. 

جتعل املحكمة اجلن�ئية الدولية خمطط التعوي�ص »عن�رشا رئي�شي�« من عن��رش نظ�م روم� الأ�ش��شي 

)املحكمة اجلن�ئية الدولية، احل�لة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، الرقم ICC-01/04، املدعي 

الع�م �شد توم��ص لوب�نغ� دييلو، الق�شية رقم 01/06-01/04، القرار املختوم ب�ش�أن طلب املدعي الع�م 

التنظيمية  لوائحه�  2006(. وتن�ص  �شباط/فرباير	 	10 ،(PT) امل�دة 58  توقيف،  اأمر  احل�شول على 

املحددة على تعقب اأثر ممتلك�ت وموجودات الأ�شخ��ص املالحقني ق�ش�ئي� والتعرف عليه� وجتميده� 

اأو و�شع اليد عليه�، يف وقت مبّكر )نظ�م روم� الأ�ش��شي للمحكمة اجلن�ئية الدولية، امل�دت�ن 57 )3( 

)هـ( و110 )4( )ب((، وعلى اإن�ش�ء �شندوق ا�شتئم�ين »ل�ش�لح املجني عليهم يف اجلرائم التي تدخل يف 

اخت�ش��ص املحكمة، ول�ش�لح اأُ�رش املجني عليهم« )نظ�م روم� الأ�ش��شي، امل�دة 79، القواعد الإجرائية 

وقواعد الإثب�ت، الق�عدت�ن 218 )3( )ب( و221(.

احلق  رد  بني  ع�دة  التمييز  ويجري  بطرائق خمتلفة.  التعوي�ص  ال�شح�ي� يف  ا�شتيف�ء حق  وميكن 

والتعوي�ص )انظر املرّبع(.

رد احلق.

“ينبغي اأن يدفع املجرمون اأو الغريُ امل�شوؤولون عن ت�رشف�تهم، حيثم� ك�ن ذلك من��شب�، تعوي�ش� ع�دل 
لل�شح�ي� اأو لأ�رشهم اأو ملُع�ليهم. وينبغي اأن ي�شمل هذا التعوي�ص اإع�دة املمتلك�ت ومبلغ� جلب م� وقع 

من �رشر اأو خ�ش�رة، ودفع النفق�ت املتكبدة نتيجة لالإيذاء، وتقدمي اخلدم�ت ورد احلقوق.” )الإعالن 

)قرار اجلمعية  ال�شلطة  ا�شتعم�ل  واإ�ش�ءة  ل�شح�ي� اجلرمية  العدالة  لتوفري  الأ�ش��شية  املب�دئ  ب�ش�أن 

الع�مة 34/40، املرفق(، املبداأ 8(. وا�شُطِلع اأي�ش� من خالل اإجراءات العدالة الت�ش�حلية ب�أ�شك�ل 

اأخرى من رد احلق، يف �شكل عقوب�ت رمزية اأو التكفري عن الذنب.

التعوي�ص.

م ع�دة حمّل رد احلق املت�ح من اجل�ين  “التعوي�ص” يعني التعوي�ص امل�يل الذي تقّدمه الدولة، ويُقدَّ
اأو الأ�شخ��ص الآخرين امل�شوؤولني اأو تكميال له. وميكن اأن يكون التعوي�ص تعوي�ش� عن العالج واإع�دة 

الت�أهيل من الإ�ش�ب�ت البدنية والنف�ش�نية، وفقدان الدخل، والأمل واملع�ن�ة، والأ�رشار امل�دية، والدعم 

امل�يل للمع�لني، وم� اإىل ذلك. 

ومبداأ حق الطفل يف رد احلق م�أخوذ به يف ت�رشيع�ت معظم الدول. ولكن توجد اختالف�ت من حيث الطرائق 

الدقيقة التي ميكن اأن مينح به� هذا التعوي�ص.

�لربتغال، �لقانون �ملنظم لتعوي�ص �صحايا 

�الإجر�م، �لقانون رقم 2006/31 لعام 2006، 

�ملادة 4 )2(:

2—ال�شخ�ص الذي يكون ق��رشا يف الت�ريخ 

الذي يقع فيه العنف املتعمد يجوز له اأن 

يطلب منحه تعوي�ش� من الدولة يف اأي وقت 

قبل انق�ش�ء ع�م على بلوغه �شن الر�شد اأو 

حترره من �شيطرة اأبويه اأو الو�شي عليه.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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اأطراف� يف الإجراءات اجلن�ئية،  ب�ل�شح�ي�  التي تقبل عموم�  الق�نون املدين،  بلدان  التمييز بني  وينبغي 

وذلك ع�دة من خالل م� يدعى “املداخلة” اأو “الدعوى املدنية” التي يط�لبون عن طريقه� ب��شرتداد احلق 

من اجل�ين، وبلدان الق�نون الع�م، التي متّيز ع�دة بني الإجراءات اجلن�ئية التي يكون فيه� املدعي الع�م 

اأن يط�لب برد احلق عم�  خ�شم اجل�ين والإجراءات املدنية التي يجوز من خالله� للمجني عليه 

ق به من �رشر ويح�شل على ذلك. بيد اأّن هذا التمييز لي�ص مطلق�: اأول، يجوز اأن تعطي بلدان  حَلِ

اأم�م املح�كم املدنية واإم� اجلن�ئية.  اإم�  الق�نون املدين املجني عليهم خيـــ�ر املط�لبة برد احلق 

وث�ني�، يجوز يف بع�ص بلدان الق�نون الع�م تقدمي طلب لرد احلق يف املح�كم اجلن�ئية يف اإط�ر 

عملية تقرير العقوبة. وكون املحكمة اجلن�ئية هي التي ت�شدر الأمر برد احلق ل يعني �شمن� اأن 

املجني عليهم اأطراف يف الق�شية اجلن�ئية. كم� اأّن هذا الأمر برد احلق ل يحّل حمّل الدع�وى 

املدنية. والواقع اأّن رد احلق ل ميكن الأمر به اإّل يف احل�لت التي ميكن فيه� ح�ش�ب ال�رشر. 

واملث�ل على اأوامر رد احلق التي ميكن التم��شه� يف عملية تقرير العقوبة اجلن�ئية موجود يف كندا 

)انظر املرّبع(.

كندا، املدّونة اجلن�ئية، R.S.C. 1985, c. C-46 ، امل�دة 738 )1(:

تفر�ص  التي  للمحكمة  امل�دة 730، يجوز  يُّباأ منه مبوجب  اأو  يُدان ج�ن بجرم  738- )1( عندم� 

العقوبة على اجل�ين اأو تّبئه اأن ت�أمر، بن�ء على طلب مقدم من الن�ئب الع�م اأو من تلق�ء نف�شه�، 

واإ�ش�فة اإىل اأي تدبري اآخر مفرو�ص على اجل�ين، اأن ت�أمر ب�أن يرد اجل�ين احلق اإىل �شخ�ص اآخر 

على النحو الت�يل:

اجلرمية  ارتك�ب  جراء  تدمره�  اأو  هالكه�  اأو  �شخ�ص  اأي  ممتلك�ت  ت�رشر  ح�لة     )اأ( يف 

اأو حم�ولة القب�ص على اجل�ين، ب�أن يُدفع لهذا ال�شخ�ص مبلغ ل يتج�وز القيمة  اأو القب�ص 

الإحاللية للممتلك�ت يف ت�ريخ فر�ص الأمر خم�شوم� منه� قيمة اأي جزء من املمتلك�ت التي 

تُرد اإىل ذلك ال�شخ�ص يف ت�ريخ رّده�، متى ك�ن من املمكن التحقق من هذه القيمة ب�شهولة؛

   )ب( يف ح�لة ت�أّذي اأو خطر ت�أذي اأي �شخ�ص بدني� اأو نف�ش�ني� جراء ارتك�ب اجلرمية اأو 

القب�ص اأو حم�ولة القب�ص على اجل�ين، ب�أن يُدفع لهذا ال�شخ�ص مبلغ ل يتج�وز كل الأ�رشار 

امل�لية التي تكبده� جراء هذا الت�أذي، مب� يف ذلك فقدان الدخل اأو الدعم، متى ك�ن من املمكن 

التحقق من هذا املبلغ ب�شهولة؛

اأو  اأو قرينته/قرينه� عرفي�  ت�أّذي زوجة اجل�ين/زوج اجل�نية  اأو خطر  ت�أّذي     )ج( يف ح�لة 

طفله/طفله�، اأو اأي �شخ�ص اآخر، بدني�، جراء ارتك�ب اجلرمية اأو القب�ص اأو حم�ولة القب�ص 

على اجل�ين، اإذا ك�نت زوجة اجل�ين/زوج اجل�نية اأو قرينته/قرينه� عرفي� اأو طفله/طفله� اأو 

ال�شخ�ص الآخر فردا من اأفراد اأ�رشة اجل�ين املعي�شية يف الوقت ذي ال�شلة، ب�أن يُدفع لل�شخ�ص 

املعني، مبعزل عن اأي مبلغ يوؤمر بدفعه له مبوجب الفقرتني )اأ( و)ب(، مبلغ ل يتج�وز القيمة 

الفعلية واملعقولة مل� اأنفقه ذلك ال�شخ�ص، نتيجة انتق�له من منـزل اجل�ين، على ال�شكن املوؤقت 

والغذاء ورع�ية الأطف�ل واملوا�شالت، متى ك�ن من املمكن التحقق من هذا املبلغ ب�شهولة.

والتمييز الق�ئم يف بلدان الق�نون الع�م بني الإجراءات اجلن�ئية واملط�لب�ت املدنية قد يكون �شديد 

ال�رشر بحقوق الطفل: اإّن ت�ش�عف الإجراءات يجعل م�ش�ركة الطفل يف اإجراءات العدالة اأ�شد وط�أة 
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واأكرث تعقدا. وهو م� ي�ش�عف اأي�ش� الت�ش�لت ب�إجراءات العدالة، وجل�ش�ت ال�شتم�ع، وال�شتئن�ف�ت 

اإ�شن�د الخت�ش��ص يف الدع�وى اجلن�ئية وم� يرتتب عليه� من  املحتملة، وم� اإىل ذلك. ومن �ش�أن 

مط�لب�ت مدنية اإىل نف�ص املحكمة اأن يي�رّش ح�شول الطفل على رد احلق اأو التعوي�ص.

ومبداأ قي�م الدولة بتعوي�ص �شح�ي� اجلرمية عم� تكبدوه من اأ�رشار من�شو�ص عليه يف ت�رشيع�ت 

اأم� 
 )240(

العديد من البلدان، �شواء بلدان الق�نون املدين اأو الع�م، واأحي�ن� حتى على م�شتوى الد�شتور.

يف البلدان الإ�شالمية، فمبداأ التعوي�ص من قبل الدولة حيثم� ل ميكن احل�شول عليه من اجل�ين اأو 

)241(
عندم� يظل اجل�ين جمهول مبداأ تقّره ال�رشيعة.

 ولكّن العتب�رات امل�لية 
)244(،)243(،)242(

وقد اأُن�شئت يف عدة دول �شن�ديق خ��شة لتعوي�ص ال�شح�ي�.

متنع الدول اأحي�ن� كثرية من اإق�مة خمطط�ت فّع�لة للتعوي�ص. وقد و�شعت حلول مبتكرة خمتلفة 

لتقييد هذا الإنف�ق املحتمل من قبل الدولة: ففي لتفي�، يجوز اأن توفر الدولة التعوي�ص ثم تت�رشف 

اأو  اأو جزئي�، من قبل اجل�ين/اجلن�ة  كلي�  التعوي�ص،  له�  ي�شّدد  اإجراءات احللول لكي  عن طريق 

هيئ�ت اأخرى م�شوؤولة. وهذه الق�عدة ذاته� من�شو�ص عليه� اأي�ش� يف امل�دة 40 من ق�نون الوف�ق 

الأهلي يف اجلزائر. ويف فرن�ش�، ميكن فر�ص �رشيبة على عقود الت�أمني اأو اإجب�ر اجلن�ة على دفع 

غرامة خم�ش�شة لتمويل خمطط�ت التعوي�ص اأو اللجوء اإىل هذين التدبريين مع�.

اأو جم�عي�  ال�شح�ي�  فردي� على  توّزع  رمزية  ا�شتحق�ق�ت  �شكل  اأي�ش�  التعوي�ص  يتخذ  اأن  وميكن 

على الأ�رش واملجتمع�ت املحلية التي ع�نت من اجلرمية املرتكبة. وميكن اأن يتمثل هذا التعوي�ص 

الرمزي يف فعل ذي دللة، ك�عتذار اجل�ين اأو قّدا�ص على روح املتويف اأو طق�ص اآخر ذي معنى اأو 

طق�ص تقليدي اأحي�ن�. وميكن اأن يوؤدي اأي�ش� اإىل اإن�ش�ء موقع تذك�ري اأو اإىل اأي تدّخل اآخر يحفظ 

ذكرى النته�ك الذي جرى. وقد يكون للتعوي�ص الرمزي، خ�شو�ش� يف �شي�ق�ت العنف املع�نى منه 

جم�عي�، قيمة مهمة لدى املجتمع�ت املت�رشرة.

وتع�لج اإجراءات العدالة الت�ش�حلية، على وجه اخل�شو�ص، الأذى الذي اأُنزل ب�ل�شح�ي� كم� تع�لج 

مث�لية  منتدي�ت  الت�ش�حلية  العدالة  اإجراءات  تكون  اأن  املن��شب، ميكن  ال�شي�ق  ويف  احتي�ج�تهم. 

ملع�جلة م�ش�ئل التعوي�ص )انظر املرّبع(.

الإجراءات الت�ش�حلية

الإجراءات الت�ش�حلية هي اأي اإجراءات ي�ش�رك فيه� مع� م�ش�ركة فّع�لة كل من املجني عليه واجل�ين 

وحيثم� يكون ذلك من��شب� اأي اأفراد اآخرين من املجتمع املحلي اأو من خ�رجه مت�رشرين من جرمية 

. ... ويق�شد  م�، يف ح�شم امل�ش�ئل الن��شئة عن هذه اجلرمية، م�شتعينني يف ذلك عموم� ب�شخ�ص ُمي�رشِّ

ب�لعدالة الت�ش�حلية عملية التو�شل اإىل حل اإزاء اجلرمية املرتكبة ب�لرتكيز على جب ال�رشر الذي 

حلق ال�شح�ي� جّراءه�، وحتميل اجلن�ة م�شوؤولية اأفع�لهم، وكذلك اإ�رشاك املجتمع املحلي اأحي�ن� كثرية 

يف ح�شم ذلك النـزاع. ...

وفيم� يلي �شم�ت برامج العدالة الت�ش�حلية:

� كل ح�لة • ب�لنظر يف  ي�شمح  عليه،  واملجني  واجل�ين  اإزاء ظروف اجلرمية  فــعٍل مرن   ردُّ 

على حدة
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�  ردُّ فعٍل اإزاء الــــجرمية يحــــرتم كـــــرامة كل �شــــخ�ص وحقــــه يف امل�شـــ�واة ويبـــني التفــــ�هم •

واملجــــتمع�ت  واجلنــــ�ة  عليهم  املجني  �شــــف�ء  خـــــالل  من  الجتــــم�عي  التوافق  ويعّزز 

املحلية ...

� اتب�ع نهج ميكن ا�شتخدامه مقرتن� ب�إجراءات العدالة اجلن�ئية واجلزاءات التقليديتني •

� اتب�ع نهج يُعنى بحل امل�ش�كل ومع�جلة اأ�شب�ب النـزاع الأ�ش��شية •

� اتب�ع نهج يع�لج م� حَلق ال�شح�ي� من اأ�رشار ويلّبي احتي�ج�تهم ...•

� والفو�شى • اجلرمية  ملنع  املواقع  اأهم  من  ب�عتب�ره  املحلي  املجتمع  بدور  يعرتف  فعٍل   ردُّ 

الجتم�عية والت�شدي لهم�

دليل برامج العدالة الت�ش�حلية )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع E.06.V.15(، ال�شفح�ت 8-5.

ق�ئمة التنفيذ املرجعية 10: احلق يف التعوي�ص

�شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة حق الطفل يف التعوي�ص، ينبغي اأن تنظر اجله�ت الف�علة الت�لية 

فيم� يلي:

  )اأ( امل�رّشعون/مقررو ال�شي��ش�ت:

     ‘1’  يف البلدان التي تن�ص ت�رشيع�ته� على حد اأدنى لل�شن التي ل يجوز قبل بلوغه� 

رفع مط�لبة مدنية وتوجد فيه� تدابري لرد احلق اأو التعوي�ص، اإم� اإلغ�ء احلد 

اإىل  الطفل  و�شول  اإمك�نية  �شم�ن  اأجل  من  حلول  توفري  واإم�  لل�شن  الأدنى 

العدالة واإىل حقه يف التعوي�ص؛

    ‘2’  يف بلدان الق�نون الع�م وغريه� من البلدان حيث ل يخت�ص الق�ش�ة اجلن�ئيون 

عليهم  املجني  ل�ش�لح  املبداأ  هذا  من  ا�شتثن�ء  اإيج�د  املدنية،  املط�لب�ت  يف 

اأو �ش�ء ممثلوهم الق�نونيون ذلك، ب�أن  اإن �ش�وؤوا  الأطف�ل ي�شمح ملط�لب�تهم، 

ترفع اأم�م نف�ص املحكمة املق�مة فيه� الق�شية اجلن�ئية وحت�شم وقت ح�شمه�؛

ا�شرتداد  ي�شتطيعون  ل  الذين  الأطف�ل  لتعوي�ص  حكومية  خمطط�ت      ‘3’  و�شع 

من  املث�ل،  �شبيل  على  املخطط�ت،  هذه  متويل  وميكن  اجلن�ة.  من  حقهم 

خالل اإجراءات احللول ل�شرتداد قيمة التعوي�ص كلي� اأو جزئي� من اجلن�ة اأو 

هيئ�ت م�شوؤولة اأخرى، اأو من خالل التمويل العمومي، اأو م�ش�درة موجودات 

اجل�ين، اأو من الغرام�ت اأو م�ش�در اأخرى، كفر�ص �رشيبة لهذا الغر�ص على 

عقود الت�أمني؛
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    ‘4’  عند النطب�ق، اإن�ش�ء اإط�ر ق�نوين لإق�مة برامج خ��شة ب�لعدالة الت�ش�حلية؛ 

واإزالة اأو تخفيف احلواجز الق�نونية التي حتول دون ا�شتخدام برامج العدالة 

الت�ش�حلية؛ واإن�ش�ء ح�فز ق�نوين على ا�شتخدام البامج الت�ش�حلية؛ و�شم�ن 

حم�ية حقوق اجلن�ة واملجني عليهم امل�ش�ركني يف البامج الت�ش�حلية؛

اإق�مة برامج     )ب( املنظم�ت غري احلكومية واملنظم�ت الأهلية الأخرى: الت�شجيع على 

خ��شة ب�لعدالة الت�ش�حلية.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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  حادي ع�رش- �حلق يف �النتفاع من تد�بري وقائية خا�صة

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل الرابع ع�رش، احلق يف النتف�ع من تدابري وق�ئية خ��شة

ا�شرتاتيجي�ت  تلزم  الأطف�ل،  كل  ل�ش�لح  اإر�ش�وؤه�  ينبغي  التي  الوق�ئية  التدابري  اإىل  38- اإ�ش�فة 

خ��شة ل�ش�لح الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود الذين هم عر�شة بوجه خ��ص لتكرر الإيذاء اأو الإجرام.

خ�شي�ش�  وم�شّممة  �ش�ملة  وتدخالت  ا�شرتاتيجي�ت  وينّفذوا  ي�شعوا  اأن  للمهنيني  39- وينبغي 

حل�لت احتم�ل تعّر�ص الأطف�ل ال�شح�ي� ملزيد من الإيذاء. وينبغي اأن تُراعي هذه ال�شرتاتيجي�ت 

والتدخالت طبيعة الإيذاء، مب� يف ذلك الإيذاء املتعلق ب�شوء املع�ملة يف البيت، وال�شتغالل اجلن�شي، 

و�شوء املع�ملة يف اأم�كن املوؤ�ش�ش�ت، والجت�ر. وميكن اأن تكون بينه� ا�شرتاتيجي�ت ت�شتند اإىل مب�درات 

من ج�نب احلكومة واجلوار واملواطنني.

قد يكون الأطف�ل معّر�شني اأ�شال خلطر الإيذاء املتكرر اأكرث من تعّر�ص الكب�ر له مبقدار ال�شعف، 

الدف�ع عن  كيفية  مت�أكدين من  اأو غري  املحتمل، �شعف�ء  يراهم اجل�ين  اأو  يكونون،  م�  كثريا  لأنه 

اأنف�شهم اأو غري ق�درين على فر�ص وجودهم واتخ�ذ موقف قوي جت�ه �شخ�ص را�شد )انظر املرّبع(.

يف  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  وحق  خ��شة  وق�ئية  تدابري  من  النتف�ع  حق  بني  التمييز  ويجب 

احلم�ية، الذي يتن�وله الف�شل الت��شع ب�ش�أن احلق يف الأم�ن من هذا الدليل. وي�شتهدف احلق يف 

الأم�ن حم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود من الرتهيب ومن الأفع�ل الإجرامية التي ت�شتهدف منعهم 

من امل�ش�ركة يف اإجراءات العدالة اأو تعطيل هذه امل�ش�ركة على نحو اآخر. ويتن�ول الف�شل ال�ش�د�ص 

“الإيذاء املتكرر” هو ح�لة يتعر�ص فيه� 
نف�ص ال�شخ�ص خالل فرتة معّينه من الزمن 

لأكــــرث مــــن حـــ�دث اإجـــرامي واحــد. 

)جمل�ص اأوروب�، تذييـــــل تو�شـــية جلـــنة 

الـوزراء Rec. )2006( 8  اإىل الدول الأع�ش�ء 

بخ�شو�ص تقدمي امل�ش�عدة اإىل �شح�ي� 

اجلرمية، الفقرة 1.2(



ب�ش�أن احلق يف امل�ش�عدة الفّع�لة اأي�ش� جوانب اأخرى من الوق�ية تتعلق ب�لتدابري الرامية اإىل تعزيز 

اإع�دة ت�أهيل ال�شح�ي� الأطف�ل اجتم�عي�.

موؤ�ش�ش�ت  يف  مكر�شة  عليه�  وال�شهود  اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  وق�ية  تدابري  تكون  اأن  وينبغي 

الدولة وت�رشيع�ته� املحلية واأن تُعنى حتديدا بح�لة �شح�ي� اجلرمية الأطف�ل. وتختلف الدول يف 

قوانني  موجودة يف  ذلك  على  والأمثلة  احلقوق،  بهذه  والعرتاف  الت�رشيع�ت  هذه  تنفيذ  طرائق 

الأطف�ل  الوق�ئية ل حتمي  التدابري  ولكّن   
)247(،)246(،)245(

والبتغ�ل. املرّبع(  )انظر  والفلبني  بلغ�ري� 

على  الدول  اأي�ش�  ت�ش�عد  اإنه�  بل  منهم،  عليه�  وال�شهود  اجلرمية  �شح�ي�  وخ�شو�ش�  فح�شب، 

مك�فحة اجلرمية ومنعه�. وهذه التدابري، واإن مل يكن من ال�شهل دائم� اإر�ش�وؤه� ف�إنه� تعود ع�دة 

بفوائد طويلة الأمد.

الفلبني، ق�نون توفري حم�ية خ��شة لالأطف�ل من العتداء وال�شتغالل والتمييز، رقم 7610 

)1992(، امل�دة الأوىل، الب�ب 2.

“يُعلن بهذا اأنه� �شي��شة الدولة اأن توفر حم�ية خ��شة لالأطف�ل من جميع اأ�شك�ل العتداء والإهم�ل 
عقوب�ت  تر�شي  واأن  بنموهم؛  ت�رش  التي  الظروف،  من  ذلك  وغري  والتمييز  وال�شتغالل  والق�شوة 

ملرتكبيه�؛ واأن تنّفذ برن�جم� ملنع ووقف حوادث العتداء على الأطف�ل وا�شتغاللهم والتمييز �شدهم 

والد  يعجز  اأو  يتخلّف  عندم�  الطفل  ل�ش�لح  الدولة  وتتدخل  منه�.  املت�أزمة  احل�لت  وللتدخل يف 

الطفل اأو والدته اأو ويل اأمره اأو معلّمه اأو ال�شخ�ص امل�شطلع برع�يته اأو الو�ش�ية عليه عن حم�يته من 

العتداء وال�شتغالل والتمييز، اأو عندم� يكون مرتكب مثل هذه الأفع�ل �شد الطفل هو ذلك الوالد 

اأو الوالدة اأو ويل الأمر اأو املعلِّم اأو ال�شخ�ص امل�شطلع برع�يته والو�ش�ية عليه. وتكون �شي��شة الدولة 

اأن حتمي وتعيد ت�أهيل الأطف�ل املهددين اأو املعّر�شني خلطر �شديد بفعل ظروف توؤثر اأو �شوف توؤثر 

يف بق�ئهم ومنوهم الطبيعي ولي�ص لهم اأي �شيطرة عليه�.”

ويجوز، م� اأن يكون مبداأ اتخ�ذ تدابري خ��شة ملنع الإيذاء الذي ي�شتهدف الأطف�ل ال�شعف�ء قد اأُدمج 

يف الت�رشيع�ت، اأن يختلف تنفيذه من دولة اإىل اأخرى.

�ملعر�صني  �الأطفال  �صد  �ملرتكبة  �جلر�ئم  من  �لق�صائية  �ألف-  �لوقاية 

للخطر

اأن�ش�أت عدة بلدان وحدات خ��شة من ال�رشطة متخ�ش�شة يف اجلرائم املت�شلة ب�لأطف�ل ومزّودة 

بني تدريب� خ��ش� على الت�شدي لأ�شك�ل حمددة من اجلرائم  بعدد من موظفي اإنف�ذ الق�نون املدرَّ

التي يكون �شح�ي�ه� من الأطف�ل، كبيع الأطف�ل م�رشوب�ت روحية؛ اأو منتج�ت تبغية؛ اأو خمدرات؛  

اأو مواد ف�ح�شة اأو ف��شحة اأو خليعة؛ اأو مواد اإدم�ن؛ ف�شال عن اإ�ش�ءة مع�ملة الأطف�ل، والجت�ر 

ب�لب�رش، وم� اإىل ذلك. وميكن اأي�ش� اإعط�ء هوؤلء املوظفني �شالحية ا�شتخدام و�ش�ئل اأو اأدوات حمددة 

اإليهم مهمة  اأُ�شندت  للتحقيق والتحري. ففي تون�ص، مثال، ُعنيِّ موظفون خ��شون حلم�ية الطفل 

املوظفون �شالحي�ت  وُمِنح هوؤلء  الأطف�ل  يرتكبون جرائم �شد  الذين  املزعومني  مق��ش�ة اجلن�ة 

)248(
ا�شتثن�ئية للتحقيق والتحري، كدخول جميع الأم�كن واملب�ين دون تفوي�ص ر�شمي.
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وتزيد ت�رشيع�ت بع�ص الدول يف تعزيز الوق�ية من اجلرائم �شد الأطف�ل فتفر�ص تدابري قد تبدو 

مقّيدة حلريتهم ولكنه� يف واقع احل�ل ت�شتهدف حم�يتهم من مواجهة اأو�ش�ع خطرة قد توؤدي اإىل 

ا�شتغاللهم اأو العتداء عليهم. وميكن اأن ت�شمل هذه التدابري ر�شد اأن�شطة معّينة تعّر�ص الأطف�ل 

)250(،)249(
لحتم�لت ال�شتغالل.

وعند الك�شف عن جرائم مرتكبة �شد اأطف�ل، يكون اإخراج الطفل من حميطه وتوفري الرع�ية البديلة 

واحدا من التدابري التي ميكن اأن متنع عنه املزيد من الإيذاء )انظر الف�شل الت��شع ب�ش�أن احلق يف 

 ولكن ينبغي اأّل يُلج�أ اإىل هذا التدبري اإّل كمالذ اأخري وينبغى المتن�ع عن 
)252(،)251(

الأم�ن، الب�ب ب�ء(.

اإعط�ئه �شفة موؤ�ش�شية. وينبغي اأن يُحبَّذ دائم� يف توفري الرع�ية البديلة يف هذه احل�لت اختي�ر 

احللول التي تكون �شمن الإط�ر الأ�رشي.

ويوجد تدبري وق�ئي ق�ش�ئي اآخر ينبغي ا�شتخدامه، وهو الطلب من املوظفني الذين يُرّجح اأن يتع�ملوا 

مع الأطف�ل اأن يقّدموا اأ�شم�ء اأ�شخ��ص يزّكونهم وتقييم� ل�شجلهم العديل قبل تعيينهم. وثمة خي�ر 

اآخر ينبغي توخي ب�لغ احلذر يف ا�شتخدامه منع� للت�شبب يف انته�ك�ت حلقوق الإن�ش�ن، وهو اأن يتلقى 

اأرب�ب العمل معلوم�ت عن ال�شجل العديل للمتقدمني. وتبنّي هذه القوائم اأ�شم�ء الأ�شخ��ص الذين 

 
)255(،)254(،)253(

لديهم �شجالت جن�ئية ت�شمل اإ�ش�ءة مع�ملة الأطف�ل اأو العتداء اجلن�شي بوجه ع�م.

وقد ين�ل اإن�ش�ء وا�شتخدام مثل هذه القوائم نيال �شديدا من احلرية الفردية وينبغي ب�لت�يل عدم 

ا�شتخدامه� اإل بعد اإيالء العتب�ر الواجب للفوائد املرجوة من حيث حم�ية الطفل.

�صد  �ملرتكبة  للجر�ئم  منعا  و�لتثقيف  و�ملعلومات  �لوعي  باء-  ن�رش 

�الأطفال �ملعر�صني للخطر

لالأطف�ل  الث�نوي  الإيذاء  وخ�شو�ش�  اجلرمية  منع  ت�شتهدف  التي  الع�مة  ال�شي��ش�ت  عن  مبعزل 

ال�شح�ي�، ميكن حم�ولة حتقيق هذا املنع من خالل برامج تن�رش الوعي واملعلوم�ت والتثقيف. وقد 

ا�شُطلع ببامج من هذا القبيل يف دول خمتلفة بهدف منع اأ�شك�ل معّينة من الإجرام التي ت�شتهدف 

الأطف�ل )انظر املرّبع(.

حلول خمتلفة  بني  لأنه� جتمع  اجلرمية  منع  مفيدة يف  التخ�ش�ش�ت  املتعددة  النُُهج  تكون  وقد 

اأن�شئ  املث�ل،  وتك�فح جوانب خمتلفة من الأ�شب�ب اجلذرية للجرمية. ففي كمبودي�، على �شبيل 

برن�مج جمتمعي ملنع العتداء اجلن�شي وتي�شري عودة الأطف�ل ال�شح�ي� اإىل الندم�ج يف املجتمع. 

اأهداف ذلك البن�مج يف تعبئة املجتمع املحلي دف�ع� عن حقوق الطفل، واإن�ش�ء �شبكة  ومتثلت 

من كل املنظم�ت املعنية، وتكوين بنية حلم�ية الأطف�ل، واإر�ش�ل متطوعني للم�ش�عدة يف املن�طق 

ولالعتداء  البغ�ء  يف  لال�شتغالل  معر�شني  فيه�  الأطف�ل  ويكون  ال�شّواح  جتتذب  التي  الفقرية 

عوامل  الن��ص هي  ع�مة  عند  الوعي  وتدين  التعليم  ونق�ص  الفقر  ب�أّن  والعرتاف 
 )256(

اجلن�شي.

الطويل. واعتزمت  الأمد  امل�شكلة يف  الأهمية ملع�جلة هذه  اأمر ح��شم  الإيذاء  مهمة يف حدوث 

كمبودي�، يف اإط�ر م�رشوع مدته ثالث �شنوات، اأن تقّدر م� هي اأكرث املم�ر�ش�ت والتدابري فع�لية 

وت�شمم البن�مج وفق� لذلك.

ويف الحت�د الرو�شي مث�ل اآخر على النهج العري�ص املتعدد التخ�ش�ش�ت اإزاء منع الإجرام الذي يوؤثر 

يف الفئ�ت ال�شك�نية املعّر�شة للخطر، ويتعلق هذا املث�ل مبنع الجت�ر ب�لأ�شخ��ص )انظر املرّبع(.

�لواليات �ملتحدة، قانون �آدم و�ل�ص حلماية 

�لطفل و�صمان �صالمته لعام 2006، �لعنو�ن 

�الأول، قانون فر�ص �لت�صجيل و�الإخطار على 

�ملد�نني بجر�ئم جن�صية، �لبابان 112 و113، 

:H.R.4472، ENR 2006

"على املدان ب�رتك�ب جرمية جن�شية اأن 
ل نف�شه، واأن يُبقي هذا الت�شجيل  ي�شجِّ

ج�ري�، يف كل ولية ق�ش�ئية يكون �ش�كن� 

فيه�، ويكون موظف� فيه�، ويكون ط�لب� 

فيه�. ولأغرا�ص الت�شجيل الأويل فح�شب، 

ل  يجب على املدان بجرمية جن�شية اأن ي�شجِّ

نف�شه اأي�ش� يف الولية الق�ش�ئية التي جرت 

اإدانته فيه�، يف ح�ل اختالفه� عن الولية 

الق�ش�ئية التي يقطن فيه�."

�ليابان، قانون �ملعاقبة على �الأفعال �ملت�صلة 

با�صتغالل �الأطفال يف �لبغاء و�ملو�د �خلليعة 

وحماية �الأطفال منها لعام 1999، �ملادة 14:

"1- نظرا مل� لأفع�ل من قبيل ا�شتغالل 
ر اأطف�ل  الأطف�ل يف البغ�ء وتوزيع مواد ت�شوِّ

يف مواقف خليعة من اآث�ر خطرية على منو 

الأطف�ل عقلي� و/اأو بدني�، يجب على الدولة 

والكي�ن�ت العمومية املحلية، منع� ملثل هذه 

الأفع�ل، اأن ت�شعى اإىل تثقيف وتنوير عموم 

الن��ص لتعميق فهمهم حلقوق الطفل.

2- يجب على الدولة والكي�ن�ت العمومية 

املحلية اأن ت�شعى اإىل تعزيز البحوث 

والدرا�ش�ت التي ميكن اأن ت�ش�عد على 

منع اأفع�ل من قبيل ا�شتغالل الأطف�ل يف 

ر اأطف�ل يف مواقف  البغ�ء وتوزيع مواد ت�شوِّ

خليعة."
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الحت�د الرو�شي، م�رشوع الق�نون الحت�دي ملك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص لع�م 2003، امل�دة 

21، تنظيم منع الجت�ر ب�لأ�شخ��ص:

البن�مج  مع  يتفق  مب�  ب�لأ�شخ��ص  الجت�ر  منع  اأن�شطة  ق  وتن�شِّ الحت�دية  املفو�شية  م  1- تُنظِّ

الحت�دي الذي اأقرته حكومة الحت�د الرو�شي.

2- يجب اأن ي�شمل نظ�م التدابري التي ت�شتهدف منع الجت�ر ب�لأ�شخ��ص م� يلي:

   )اأ( و�شع مب�درات واتخ�ذ تدابري تكفل عدالة الظروف الجتم�عية والقت�ش�دية من اأجل 

الفئ�ت املعّر�شة للخطر وت�شمل تهيئة ظروف متّكن املنتمني اإىل فئة معّر�شة للخطر اأو املقيمني 

يف من�طق م�أهولة بفئة معّر�شة للخطر من الندم�ج يف الأ�شواق؛

  )ب(  اإجراء بحوث يف امل�ش�ئل املتعلقة مبك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص؛

  )ج( القي�م بعملي�ت ر�شد لالأن�شطة املت�شلة مبك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص؛

معّر�شة  فئة  اإىل  املنتمني  ب�لع�ملني  الحتف�ظ  على  العمل  اأرب�ب  ت�شّجع  برامج     )د( و�شع 

للخطر؛

تو�ّشع  ت�ش�عد على  تخلق ظروف�  معّينة  اجتم�عية  م�ش�كل  ت�شتهدف حل  برامج     )هـ( و�شع 

رقعة	الن�شاط	الذي	ميار�شه	املتجرون	بالب�رش؛

   )و( تعزير وعي عموم الن��ص ب�حل�لت اخلطرة التي ميكن اأن يتعر�ص له� ال�شح�ي� املحتملون 

لالجت�ر ب�لأ�شخ��ص، وبتدابري احلم�ية التي توفره� الدولة وموؤ�ش�ش�ت معينة، وبتدابري الت�أديب 

اجلن�ئي والإداري املعتمدة من قبل الدولة ملك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص؛

   )ز( و�شع وتنفيذ برامج تثقيفية ت�شتهدف املربني والطلبة يف املوؤ�ش�ش�ت التعليمية، وموؤ�ش�ش�ت 

الأيت�م، وكذلك اآب�ء الطلبة واأمه�تهم؛ والع�طلني عن العمل واأ�شب�ه الأميني؛ واملنتمني اإىل الفئ�ت 

املعّر�شة خلطر الجت�ر ب�لأ�شخ��ص، واملقيمني يف من�طق معّر�شة خلطر الجت�ر ب�لأ�شخ��ص؛ 

و�شح�ي� الجت�ر ب�لأ�شخ��ص؛

الإقليمية  واأجهزته�  الحت�دية  التنفيذية  ال�شلط�ت  موظفي  لتدريب  تدابري     )ح( اتخ�ذ 

املهتمة مب�ش�ئل مك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص. ويجب اأن ي�شمل التدريب اأ�ش�ليب منع الجت�ر 

ب�لأ�شخ��ص، واملق��ش�ة اجلن�ئية لالأ�شخ��ص ال�ش�لعني يف الجت�ر ب�لأ�شخ��ص، وم�ش�كل توفري 

وحم�يته�،  الإن�ش�ن  حقوق  واحرتام  عليه،  وال�شهود  ب�لأ�شخ��ص  الجت�ر  ل�شح�ي�  احلم�ية 

احلكومية  غري  املنظم�ت  مع  والتع�ون  اجلن�ش�نية،  اجلوانب  مبراع�ة  املتعلقة  وامل�ش�ئل 

واملوؤ�ش�ش�ت العلمية والبحثية.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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ق�ئمة التنفيذ املرجعية 11: احلق يف النتف�ع من تدابري وق�ئية خ��شة

الأطف�ل �شح�ي�  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  تنفيذ  اأجل  من 

اجلرمية وال�شهود عليه�، وخ��شة حق الطفل يف النتف�ع من تدابري وق�ئية خ��شة، ينبغي اأن تنظر 

اجله�ت الف�علة الت�لية فيم� يلي:

  )اأ( الع�ملون يف جم�ل ال�شحة، واملعلّمون، والأخ�ش�ئيون الجتم�عيون واملجتمعيون:

يتعلق  فيم�  وتثقيفهم  ب�ملعلوم�ت  وتزويدهم  الأطف�ل  توعية  برامج      ‘1’  ترويج 

مبخ�طر الإيذاء الث�نوي؛

    ‘2’  �شم�ن التدريب املتوا�شل للع�ملني يف جم�ل ال�شحة، واملعلّمني والأخ�ش�ئيني 

الجتم�عيني وغريهم من املتع�ملني مع الأطف�ل، من اأجل تزويدهم ب�حل�فز 

وامله�رات والقدرات الالزمة للك�شف عن ح�لت العتداء على اأطف�ل واتخ�ذ 

التدابري الالزمة ب�ش�أنه�؛

   )ب( الق�ش�ة: الأمر، عند ال�رشورة ، مبجّرد اكت�ش�ف جرائم مرتكبة �شد اأطف�ل، ب�تخ�ذ 

يكون  اأن  وينبغي  البديلة.  الأ�رشية  الرع�ية  توفري  ذلك  من��شبة حلم�يتهم، مب� يف  تدابري 

الأمر ب�إخراج الطفل من بيته املالذ الأخري دائم�: وينبغي اجتن�ب الرع�ية املوؤ�ش�شية واإيث�ر 

الرع�ية الأ�رشية عليه�؛

  )ج( موظفو اإنف�ذ الق�نون:

املت�شلة  التدخل يف اجلرائم  تخت�ص يف  ال�رشطة  من      ‘1’  اإن�ش�ء وحدات خ��شة 

ب�لأطف�ل؛

    ‘2’  التدخل على الفور وب�أ�شلوب مراع لالأطف�ل لدى تلقي معلوم�ت ب�ش�أن جرائم 

مرتكبة �شد اأطف�ل؛

اإنف�ذ الق�نون مزودين ب�حل�فز      ‘3’  �شم�ن التدريب املتوا�شل لكي يكون موظفو 

وامله�رات والقدرات الالزمة للك�شف عن ح�لت العتداء على اأطف�ل واتخ�ذ 

التدابري الالزمة ب�ش�أنه�؛

  )د( امل�رّشعون/مقررو ال�شي��ش�ت:

بهم  والعرتاف  ال�شح�ي�  الأطف�ل  احرتام  تعزيز  اإىل  ترمي  تدابري      ‘1’  اعتم�د 

وفهم الآث�ر ال�شلبية للجرمية من قبل الذين يحتكون ب�ل�شح�ي� من املوظفني 

واملنظم�ت؛

تدابري  واتخ�ذ  الأطف�ل  اجلرمية  �شح�ي�  ح�لة  تع�لج  ت�رشيعية  اأحك�م      ‘2’  �شّن 

ت�شتهدف دعم حقهم يف العي�ص يف بيئة اآمنة؛

ب�لأطف�ل  املت�شلة  للجرائم  الت�شدي  تخت�ص يف  ال�رشطة      ‘3’  اإن�ش�ء وحدات من 

ك�لدخول، دون  والتحري،  والتحقيق  للت�شدي  ا�شتثن�ئية  وتتمتع ب�شالحي�ت 

اأنه  يُزعم  اأو  فيه�  ارتكبت  التي  واملب�ين  الأم�كن  اإىل جميع  ر�شمي،  تفوي�ص 

ارتكبت فيه� جرائم �شد اأطف�ل؛
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اأجل  الدولية، من  الق�نونية  املع�يري  للت�رشيع، يتم��شى مع  اإط�ر مالئم      ‘4’  اإن�ش�ء 

حم�ية الأطف�ل من العنف والعتداء وال�شتغالل والجت�ر ب�لأ�شخ��ص؛

اكت�ش�ف  مبجرد  ال�رشورة،  عند  تُتخذ،  اأن  على  تن�ص  ت�رشيعية  اأحك�م      ‘5’  �شّن 

جرائم مرتكبة �شد اأطف�ل، تدابري من��شبة حلم�يتهم. وينبغي اأن يكون الأمر 

ب�إخراج الطفل من بيته املالذ الأخري: وينبغي اجتن�ب الرع�ية املوؤ�ش�شية واإيث�ر 

الرع�ية الأ�رشية عليه�؛

ال�شجالت  ذوي  الأ�شخ��ص  عن  املهمة  املعلوم�ت  بخ�شو�ص  املركزية      ‘6’  ترويج 

على  والن�ص  اأطف�ل،  �شد  املرتكبة  اجلرائم  ح�لة  يف  وخ��شة  اجلن�ئية، 

اأرب�ب العمل املحتملني للموظفني الذين يت�شلون ب�لأحداث  اإجراءات متّكن 

من تلقي معلوم�ت عن ال�شجل اجلن�ئي لط�لب الوظيفة؛

    ‘7’  تعزيز برامج التوعية والتزويد ب�ملعلوم�ت والتثقيف التي ت�شتهدف الأطف�ل 

وموظفي اإنف�ذ الق�نون من اأجل توجيه النتب�ه اإىل خم�طر الإيذاء الث�نوي؛

  )هـ( املنظم�ت غري احلكومية:

ومع�رفهم  املعي�شية  الأطف�ل  مه�رات  حت�شني  اإىل  الرامية  البامج      ‘1’  ترويج 

وقدرتهم على امل�ش�ركة حلم�يتهم من ال�شتغالل والعتداء؛

العتداء  ح�لت  وخ��شة يف  ال�شح�ي�،  الأطف�ل  ت�أهيل  لإع�دة  برامج      ‘2’  و�شع 

واحرتامه  الطفل  �شحة  تعّزز  بيئة  اخلدم�ت يف  م  تقدَّ اأن  وينبغي  اجلن�شي. 

لذاته وكرامته؛

اأجل  ال�شعف�ء من  الأطف�ل  بيئة حتمي  اإق�مة  ت�شتهدف      ‘3’  و�شع برامج وق�ئية 

اأو  ال�شتغالل  اأو  العتداء  اأو  للعنف  �شح�ي�  وقوعهم  خطر  من  التخفيف 

الجت�ر ب�لب�رش؛

    ‘4’  بن�ء نظ�م حملي ت�ش�ركي للر�شد والإبالغ من اأجل ت�شجيل ح�لت العتداء على 

الأطف�ل وطبيعة هذا العتداء وال�شم�ح ب�تخ�ذ تدابري م�شتنرية وا�شرتاتيجية 

اإزاءه�؛

  )و( املّدعون الع�مون:

    ‘1’  جعل التحقيق يف اجلرائم املرتكبة �شد اأطف�ل ومق��ش�ة مرتكبيه� من �شمن 

الأولوي�ت؛

    ‘2’  القي�م اإذا لزم الأمر، مبجرد اكت�ش�ف جرمية مرتكبة �شد طفل، بتطبيق تدابري 

من��شبة حلم�ية الطفل، مب� يف ذلك توفري رع�ية اأ�رشية بديلة يف احل�لت التي 

تقت�شي م�شلحة الطفل ذلك، ومم�ر�شة الكثري من العن�ية عند طلب اإخراج 

الطفل من كنف اأ�رشته وو�شعه يف رع�ية اأ�رشة بديلة.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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ثاين ع�رش- تنفيذ �ملبادئ �لتوجيهية

اجلرمية  �شح�ي�  الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  يف  العدالة  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ 

وال�شهود عليه�، الف�شل اخل�م�ص ع�رش، التنفيذ

مع  يتع�ملون  الذين  للمهنيني  واملعلوم�ت  والتعليم  التدريب  من  الوايف  القدر  يُت�ح  اأن  40- ينبغي 

الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، بهدف حت�شني وموا�شلة الطرائق والنُُّهج واملواقف التخ�ش�شية الرامية 

اإىل حم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود والتع�مل معهم بفع�لية وب�إح�ش��ص مرهف.

ب�حتي�ج�تهم ب�شورة  والوف�ء  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  املهنيني على حم�ية  41- وينبغي تدريب 

فّع�لة، مب� يف ذلك يف الوحدات واخلدم�ت املتخ�ش�شة.

42- وينبغي اأن ي�شمل هذا التدريب م� يلي:

حقوق  ذلك  يف  مب�  الإن�ش�ن،  حقوق  ال�شلة يف جم�ل  ذات  واملب�دئ  واملع�يري     )اأ( القواعد 

الطفل؛

  )ب( املب�دئ والواجب�ت الأخالقية التي متليه� وظيفتهم؛

  )ج( العالم�ت والأعرا�ص التي ت�شري اإىل وجود جرائم مرتكبة يف حق الأطف�ل؛

   )د( امله�رات والتقني�ت ذات ال�شلة بتقييم الأزم�ت، وخ�شو�ش� من اأجل الإح�لة اإىل اجله�ت 

املخت�شة، مع الت�أكيد على �رشورة احلف�ظ على ال�رّشية؛

   )هـ( اأثر اجلرائم املرتكبة �شد الأطف�ل وعواقبه�، مب� يف ذلك اآث�ره� اجل�شدية والنف�ش�نية 

ال�شلبية وال�شدم�ت املرتتبة عليه�؛

   )و( التدابري والتقني�ت اخل��شة الرامية اإىل م�ش�عدة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود اأثن�ء �شري 

اإجراءات العدالة؛

  )ز( امل�ش�ئل اللغوية والدينية والجتم�عية واجلن�ش�نية يف خمتلف الثق�ف�ت وخمتلف الأعم�ر؛



  )ح( امله�رات املن��شبة يف جم�ل الت�ش�لت بني الب�لغني والأطف�ل؛

   )ط( اأ�ش�ليب اإجراء املق�بالت وتقييم احل�لت، التي تقلّل اإىل اأدنى حد من اأي �شدمة تلحق 

ن اإىل اأق�شى حد نوعية املعلوم�ت التي يُح�شل عليه� منه؛ ب�لطفل وحت�شِّ

وبّن�ء  ومتفهم  متح�ش�ص  نحو  على  وال�شهود  ال�شح�ي�  الأطف�ل  مع  التع�مل     )ي( مه�رات 

ومطمئن؛

  )ك( طرائق حم�ية الأدلة وتقدميه� وا�شتجواب الأطف�ل ال�شهود؛

  )ل( اأدوار املهنيني الذين يتع�ملون مع الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود والطرائق التي ي�شتعملونه�.

اإزاء  وتع�وين  التخ�ش�ش�ت  متعدد  نهج  لعتم�د  جهدهم  ق�ش�رى  املهنيون  يبذل  اأن  43- وينبغي 

خدم�ت  ومنه�  املتوفرة،  اخلدم�ت  من  الوا�شعة  الط�ئفة  على  ب�لطالع  وذلك  الأطف�ل،  م�ش�عدة 

الرتبوية  واخلدم�ت  اإليهم  امل�شورة  واإ�شداء  اقت�ش�دي�  وم�ش�عدتهم  ومن��رشتهم  ال�شح�ي�  موؤازرة 

وال�شحية والق�نونية والجتم�عية التي تخ�شهم. وميكن اأن ي�شمل هذا النهج و�شع بروتوكولت ب�ش�أن 

لالأطف�ل  توّفر خدم�ت  التي  الكي�ن�ت  بني  التع�ون  ت�شجيع  بغية  العدالة  اإجراءات  مراحل  خمتلف 

ال�شح�ي� وال�شهود، ف�شال عن الأ�شك�ل الأخرى من العمل املتعدد التخ�ش�ش�ت الذي ي�ش�رك فيه 

اأفراد ال�رشطة والني�بة الع�مة واخلدم�ت الطبية والجتم�عية واملتخ�ش�شون يف علم النف�ص الذين 

يعملون يف املك�ن ذاته.

44- وينبغي تعزيز التع�ون الدويل بني الدول وكل قط�ع�ت املجتمع، على ال�شعيدين الوطني والدويل، 

مب� يف ذلك امل�ش�عدة املتب�دلة لغر�ص تي�شري جمع املعلوم�ت وتب�دله� وك�شف اجلرائم عب الوطنية التي 

يكون الأطف�ل من �شح�ي�ه� اأو ال�شهود عليه� والتحقيق يف تلك اجلرائم واملالحقة عليه� ق�ش�ئي�.

45- وينبغي للمهنيني اأن ينظروا يف ا�شتخدام هذه املب�دئ التوجيهية ك�أ�ش��ص ل�شوغ القوانني وو�شع 

�شي��ش�ت ومع�يري وبروتوكولت كت�بية تهدف اإىل م�ش�عدة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود الذين ي�ش�ركون 

يف اإجراءات العدالة.

46- وينبغي متكني املهنيني من اأن يقوموا دوري�، ب�لتع�ون مع الأجهزة الأخرى امل�ش�ركة يف اإجراءات 

التوجيهية  املب�دئ  وتنفيذ هذه  الطفل  وتقييم دورهم يف �شم�ن حم�ية حقوق  ب��شتعرا�ص  العدالة، 

تنفيذا فّع�ل.

الأطف�ل  ت�شمل  التي  امل�ش�ئل  العدالة يف  توفري  ب�ش�أن  التوجيهية  املب�دئ  الأخري من  الف�شل  يقرتح 

�شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه� عددا من التدابري لتنفيذ التو�شي�ت الواردة يف الف�شول ال�ش�بقة. 

ولئن ك�ن العديد من هذه التدابري التنفيذية مع�لج يف املب�دئ التوجيهية ككل بخ�شو�ص كل مبداأ من 

مب�دئه�، ف�إّن الف�شل الأخري )اأي الف�شل اخل�م�ص ع�رش( يتن�ول م�ش�ألتني ب�شكل اأوفى: امل�ش�ألة الأوىل 

هي تدريب املهنيني الذين يتع�ملون مع الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود )الفقرات 40-42(، اأم� امل�ش�ألة 

ال�شعيدين  العدالة، على كال  ب�أمور  املعنية  الف�علة  التع�ون فيم� بني جميع اجله�ت  الث�نية فهي 

الوطني والدويل )الفقرات 46-43(.

�جلرمية  �صحايا  �الأطفال  مع  يتعاملون  �لذين  �ملهنيني  �ألف-  تدريب 

و�ل�صهود عليها

الرع�ية  حيث  من  اخل��شـــة  الطفـــل  ب�حتيـــ�ج�ت  اإملـــ�مهم  ل�شمـــ�ن  املهنيني  تدريـــب  ينبغــــي 

لالأطف�ل  الف�شلى  امل�ش�لح  وي�شونوا  العتب�ر  يف  ي�أخذوا  ولكي  والهتم�م،  والعطف  وامل�ش�عدة 

ال�شح�ي� وال�شهود.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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ويكون على كل دولة اأن تقيم بنف�شه�، وفق نظ�مه� املحلي واإجراءاته� اجلن�ئية، براجمه� اخل��شة 

فر�شة  املهنيني  هوؤلء  تعطي  واأن  وال�شهود،  ال�شح�ي�  ب�لأطف�ل  يحتكون  الذين  املهنيني  بتدريب 

امل�ش�ركة يف التدريب الدويل املنظم على ال�شعيد الإقليمي. وينبغي اأن ي�شتهدف هذا التدريب مهن� 

خمتلفة، مب� يف ذلك اأخ�ش�ئيو الرع�ية ال�شحية والق�ش�ة وموظفو اإنف�ذ الق�نون واملح�مون واملّدعون 

الع�مون والأخ�ش�ئيون الجتم�عيون.

ويف	بوليفيا	)دولة	-	املتعددة	القوميات(	وبلغاريا،	على	�شبيل	املثال،	يمُ�شرتط	تدريب	موظفي	اإنفاذ	

املث�لية،   ويف احل�لة 
)260(،)259(

ال�شهود عليه�. اأو  ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية  الذين يحتكون  الق�نون 

وال�شهود  الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية  املتع�ملني مع  يكون من بني مكون�ت دورات تدريب  اأن  ينبغي 

عليه� مكون ع�م متعدد التخ�ش�ش�ت ي�شتهدف جميع املهنيني، اإىل ج�نب من�ئط اأكرث حتديدا تع�لج 

الحتي�ج�ت اخل��شة لكل مهنة. ففي حني اأّن تدريب الق�ش�ة واملّدعني الع�مني يجوز اأن يرّكز اأ�ش��ش� 

على الت�رشيع واإجراءات حمددة، على �شبيل املث�ل، قد يحت�ج موظفو اإنف�ذ الق�نون اإىل التدّرب على 

م�ش�ئل اأعم، منه� امل�ش�ئل النف�ش�نية وال�شلوكية. ويف حني اأّن تدريب الأخ�ش�ئيني الجتم�عيني قد 

يرّكز اأكرث على امل�ش�عدة، ينبغي اأن يرّكز تدريب املوظفني الطبيني على تقني�ت التحليل اجلن�ئي 

لتكوين اأ�ش��ص ا�شتدليل متني. 

وموظفو اإنف�ذ الق�نون يف العديد من البلدان هم، بحكم م�شوؤوليتهم عن تلقي البالغ�ت املتعلقة مب� 

يرتكب من جرائم وعن التحقيق والتحري بخ�شو�ص هذه اجلرائم، اأول املهنيني الذين يحتك بهم 

�شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�. لذا، ينبغي اأن يتلقى موظفو اإنف�ذ الق�نون تدريب� نوعي� ومن��شب� 

على م�ش�عدة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود واأ�رشهم. ومن املهم الت�أكيد على اأّن تزويد موظفي اإنف�ذ 

الق�نون ب�لتدريب املالئم قد يُ�شهم يف اإجراء حتقيق �شحيح مع التقليل اإىل اأبعد حد من اأي �رشر 

حمتمل. وينبغي لهذا التدريب، على وجه اخل�شو�ص: )اأ( اأن ميّكن موظفي اإنف�ذ الق�نون من فهم 

وتطبيق الأحك�م الرئي�شية لل�شي��ش�ت الت�رشيعية والإدارية املتعلقة مبع�ملة الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية 

وال�شهود عليه�؛ و)ب( اأن يزيد الوعي ب�مل�ش�ئل التي تتن�وله� املب�دئ التوجيهية وال�شكوك الإقليمية 

والدولية ذات ال�شلة؛ و)ج( اأن يعرِّف موظفي اإنف�ذ الق�نون ب�لبوتوكولت املحددة للتدخل وعلى 

واملق�بلة  الق�نون،  اإنف�ذ  ال�شحية وجه�ز  الطفل  الأول بني  ب�لت�ش�ل  يتعلق  فيم�  وجه اخل�شو�ص 

الأوىل التي جترى مع الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد، والتحقيق يف اجلرمية، ودور امل�رشفني على اإنف�ذ 

الق�نون، ودعم ال�شح�ي�.

وميكن اأن ي�شمل هذا التدريب اأي�ش� التعرُّف على ال�شحية وال�ش�هد واإجراء املق�بلة معهم�، وجمع 

الأدلة، وا�شتنط�ق املتهم، واإجراءات التحقيق والتحري، واإدارة الق�ش�ي�، واإدم�ج التحقيق�ت اخل��شة 

الق�نون  اإنف�ذ  ملوظف  وينبغي  املحكمة.  يف  الأدلة  وتقدمي  املحكمة،  اإجراءات  يف  الق�نون  ب�إنف�ذ 

وتو�شيل  املعلوم�ت  توفري  كيفية  على  اأي�ش�  يتدّرب  اأن  ب�لأطف�ل  املت�شلة  امل�ش�ئل  يف  املتخ�ش�ص 

ال�شح�ي� وال�شهود مبجموع�ت الدعم املت�حة. ويف الهند مث�ل جيد على ت�رشيع ين�ص على توفري 

تدريب حمدد ي�شتهدف وحدات ال�رشطة )انظر املرّبع(. وتوجد مب�درات مم�ثلة يف بلدان اأخرى، 

 وينبغي الت�شجيع اأي�ش� على و�شع ون�رش مب�دئ توجيهية حملية تتن�ول م�ش�ألة 
)260(،)259(

ك�ملغرب وبريو.

الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود من وجهة نظر ال�رشطة.

اجلرمية  �شح�ي�  لالأطف�ل  اأولية  م�ش�عدة  بدورهم  ال�شحية  الرع�ية  اأخ�ش�ئيو  يوفر  اأن  وميكن 

اأّن  اأول من يكت�شف  اأول من يحتك بهم، بل قد يكونون  اأن يكونوا  اإذ من اجل�ئز  وال�شهود عليه�، 

طفال م� ك�ن �شحية جلرمية اأو �ش�هدا عليه�. لذا ينبغي و�شع برامج وبروتوكولت لتدريب موظفي 

�ملمار�صة �لدولية. 

على الرغم من اأّن املح�كم الدولية ال�ش�بقة 

ا�شرتطت وجود موظفني خباء، خ�شو�ش� 

يف وحداته� املعنية ب�ل�شح�ي� وال�شهود، ف�إّن 

املحكمة اجلن�ئية الدولية ك�نت اأول حمكمة 

جتعل التدّرب يف م�ش�ئل ال�شدم�ت النف�شية 

والعنف اجلن�شي والأمن وال�رشية �رشط� 

يتعني على املحكمة والأطراف ا�شتيف�وؤه. 

وجُتري هذا التدريب وحدة ال�شح�ي� 

وال�شهود )املحكمة اجلن�ئية الدولية، 

القواعد الإجرائية وقواعد الإثب�ت، 

القواعد 17 )2( )اأ( '4' و18 )د( و19(.

�لهند، قانون ق�صاء �الأحد�ث )رعاية 

�الأطفال وحمايتهم(، 2000 )رقم 56 لعام 

2000(، �ملادة 63، �إن�صاء وحدة �رشطة خا�صة 

ل�صوؤون �الأحد�ث: 

")1(	بغية	تكني	�شباط	ال�رشطة	الذين	
يتع�ملون مع الأحدات ب�شكل متواتر اأو 

ح�رشي اأو ي�ش�ركون ب�شورة رئي�شية يف منع 

جرائم الأحداث اأو التع�مل مع الأحداث 

اأو الأطف�ل مبوجب هذا الق�نون من اأداء 

وظ�ئفهم مبزيد من الفع�لية، يجب تعليمهم 

وتدريبهم خ�شي�ش� على اأداء هذه الوظ�ئف.

)2( ميكن اأن يُعنيَّ يف كل خمفر من خم�فر 

ال�رشطة �ش�بط واحد على الأقل لديه 

الأهلية وم� يلزم من التدريب والتوجه ليكون 

"ال�ش�بط امل�شوؤول عن �شوؤون الأحداث 
اأو رف�ه الأطف�ل" ويتوىل اأمر التع�مل مع 

احلدث اأو الطفل ب�لتن�شيق مع ال�رشطة.

)3( وحدات ال�رشطة اخل��شة ل�شوؤون 

الأحداث التي �شيكون اأع�ش�ء فيه� كل 

�شباط	ال�رشطة	املعينني	وفق	ما	ذمُكر	اأعاله	

لتويل اأمر التع�مل مع الأحداث اأو الأطف�ل، 

ميكن اإن�ش�وؤه� يف كل منطقة وكل مدينة 

لتن�شيق وحت�شني مع�ملة ال�رشطة لالأحداث 

والأطف�ل."
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امل�شت�شفي�ت ذوي ال�شلة يف جم�ل حقوق واحتي�ج�ت الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود، مب� يف ذلك دعم 

هـــوؤلء الأطفـــ�ل طــبي� ونف�ش�ني�. ومن الأمثلة اجليدة على هذا النـــوع من برامج تـــدريب اأخـــ�ش�ئيي 

الرع�ية ال�شــحية برنـ�مج التدريب املف�شي اإىل نيل ال�شه�دة يف جم�ل حمــ�ية الأطف�ل املعّر�شني 

ل�شوء املع�ملة، الذي اأن�شــــ�أته املدر�شـــة اللبنــــ�نية للتـــدريب الجــــتم�عي يف ج�معـــة القديــــ�ص يو�شف 

 ويف بلجيك� اأي�ش� يق�شي الق�نون ب�أن يتلقى �شخ�ص واحد على الأقل يف كل مركز من 
)261(

ببريوت.

 )262(
مراكز امل�ش�عدة الطبية الجتم�عية تدريب� حمددا يف امل�ش�ئل املتعلقة ب�ل�شح�ي� الأطف�ل.

ويوؤدي الأخ�ش�ئيون الجتم�عيون اأي�ش� دورا مهم� يف توفري امل�ش�عدة والرع�ية املالئمتني لالأطف�ل 

ال�شح�ي� وال�شهود لأنهم، بحكم وظ�ئفهم، موجودون يف مركز فريد للتدخل خدمًة مل�ش�لح الأطف�ل 

النوعي  التدريب  من خالل  امل�ش�ئل  بهذه  الجتم�عيني  الأخ�ش�ئيني  وعي  زي�دة  وميكن  الف�شلى. 

وحلق�ت العمل، كتلك التي اأف�دت عنه� جمهورية اإيران الإ�شالمية، حيث اختري من كل مق�طعة خبري 

مت لالأخ�ش�ئيني الجتم�عيني  واحد يف �شوؤون الأطف�ل وُدرِّب على امل�ش�ئل املتعلقة ب�لأطف�ل، ونُظِّ

 ويوجد يف اأوكراني� اأي�ش� برن�مج �ش�مل للتدريب والتن�شيق من 
)263(

حلق�ت عمل حول حقوق الطفل.

لدى  الوعي  لزي�دة  ومطوي�ت  ن�رشات  بلدان  وُوزِّعت يف عدة   
)264(

الجتم�عيني. الأخ�ش�ئيني  اأجل 

ر تدريب مم�ثل للع�ملني املتطوعني   وينبغي، حيثم� ينطبق ذلك، اأن يوفَّ
)265(

هذه الفئة من املهنيني.

للم�ش�عدة يف تقدمي اخلدم�ت لل�شح�ي�.

ويف بلدان الق�نون الع�م، ميكن اأن يكفل تدريب املّدعني الع�مني على الإجراءات املراعية للطفل 

املتطلب�ت  املحكمة،  اإعداد ق�شية م� وعر�شه� يف  الع�مون يف العتب�ر، عند  املّدعون  ي�أخذ  اأن 

النوعية املت�شلة بح�لة الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�. واملّدعون الع�مون ملزمون، عند 

قي�دة التحقيق واإعداد الق�شية للمح�كمة، ب�أن يكفلوا احرتام حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود. 

وينبغي لهم اأن يُبقوا الطفل على اّطالع واأن يُي�رّشوا م�ش�ركته يف اإجراءات املحكمة، ويكفلوا اأن 

اأن  وميكن  الإح�لة.  عملي�ت  ويت�بعوا  من��شبة،  املحكمة  ويف  للمح�كمة  ال�ش�بقة  الأو�ش�ع  تكون 

يكفل تدريب املّدعني الع�مني توفريهم قدرا اأ�ش��شي� من امل�ش�عدة واملعلوم�ت لالأطف�ل ال�شح�ي� 

وال�شهود، مب� يف ذلك اإ�شع�رهم بو�شعية الق�شية وا�شتخدام تدابري خ��شة، ك�إت�حة اأم�كن انتظ�ر 

لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود واأ�رشهم )انظر الف�شل الث�من ب�ش�أن احلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء 

اإجراءات العدالة(.

وميكن اأي�ش� ت�شجيع املّدعني الع�مني على عقد اتف�ق�ت مع منظم�ت غري حكومية من اأجل توفري 

اخلدم�ت الأ�ش��شية لالأطف�ل، مب� يف ذلك بعد انته�ء الق�شية واإدانة اجل�ين. ويف اململكة املتحدة، 

و�شع جمل�ص الدرا�ش�ت الق�ش�ئية برن�جم� تدريبي� للمح�مني والق�ش�ة يتعلّق ب�ل�شهود الأطف�ل ويرّكز 

برن�مج  يليه�  ذاتي  تعلُّم  دورة  من  البن�مج  هذا  ويت�ألف   .1998 لع�م  الإن�ش�ن  حقوق  ق�نون  على 

ر رزمة تدريبية بخ�شو�ص ال�شح�ي� وال�شهود ن�رشته�  تدريبـي ملدة يوم واحد. واإ�ش�فة اإىل ذلك، توفِّ

لة ب�ش�أن عملية التعّرف على ال�شهود الذين يحتمل اأن يكونوا  جل�ن حم�كم ال�شلح معلوم�ت مف�شّ

م�شت�شعفني وخ��شعني للرتهيب. ويُ�ش�هد امل�ش�ركون يف هذا البن�مج عر�ش� ب�لفيديو يبنّي جتربة 

اأحد ال�شهود ثم يُعَطون الفر�شة لكي ي�شتك�شفوا جت�رب مرورهم اأنف�شهم مبواقف من ال�شت�شع�ف. 

واأخريا، و�شعت الني�بة الع�مة للت�ج البيط�ين يف اململكة املتحدة برن�جم� من اأربع مراحل للتدريب 

للت�ج  الع�مة  الني�بة  الوعي لدى موظفي  اإذك�ء  )اأ(  يلي:  يرّكز على م�  ب�ل�شح�ي� وال�شهود  املتعلق 

و)ب(  اخل�شو�ص؛  بهذا  وم�شوؤولي�تهم  وبدورهم  وال�شهود  ب�ل�شح�ي�  املتعلقة  ب�مل�ش�ئل  البيط�ين 

�شم�ن التعّرف الفع�ل على ال�شهود امل�شت�شعفني اأو اخل��شعني للرتهيب ومدى اأهليتهم لال�شتف�دة 

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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التوا�شل  لل�شهود ولإدارة الق�ش�ي�؛ و)د( �شم�ن  التدابري اخل��شة؛ و)ج( �شم�ن الدعم الفع�ل  من 

الفّع�ل، مب� يف ذلك التع�مل مع قرارات الني�بة الع�مة.

للتوعية ولدعم �شح�ي�  الع�مة برن�جم�  الني�بة  اآخر من املك�شيك حيث و�شعت دوائر  وي�أتي مث�ل 

حمــــ�ية  ب�شـــ�أن  عمـــل  وحلــــق�ت  تدريبيـــة  دورات  تنظيـــم  اأخرى  اأمور  �شمن  ي�شــمل  اجلريـــمة 

 وينبغي الت�شجيع اأي�ش� على و�شع مب�دئ توجيهية تتن�ول م�ش�ألة الأطف�ل ال�شح�ي� 
)266(

ال�شح�ي�.

وال�شهود من وجهة نظر املّدعي الع�م، على غرار املب�دئ التوجيهية لأع�ش�ء الني�بة الع�مة للت�ج يف 

وو�شعت �شلطة الدع�ء الع�م الوطنية يف جنوب اأفريقي� دليل املّدعني الع�مني بخ�شو�ص 
 )267(

كندا.

اإليه يف  ا�شتُند  الذي  )بريتوري�، 2001(،   (Child Law Manual for Prosecutors) الطفل  ق�نون 

تدريب املّدعني الع�مني يف البلد ب�أكمله.

ويف بلدان الق�نون املدين، حيث تق�شي الت�رشيع�ت ب�أن يُعنيَّ للمجني عليهم حم�م ي�ش�عدهم، ينبغي 

توفري تدريب مم�ثل للتدريب املبنّي اأعاله للمح�مني الذين ميثلون املجني عليهم. ونظرا للعالقة 

ذلك  يكون  حقوقه،  حلم�ية  خ�شي�ش�  املعنيَّ  مبح�ميه  عليه  املجني  الطفل  تربط  التي  اخل��شة 

املح�مي يف اأف�شل موقع ل�شم�ن تلقي هذا الطفل كل م� هو مت�ح ومن��شب من امل�ش�عدة والرع�ية. 

اأفرقة من املح�مني املتخ�ش�شني الذين  اإن�ش�ء  اإىل  ويف فرن�ش�، ب�درت عدة من رابط�ت املح�مني 

يجري تثقيفهم ب�شكل متوا�شل يف امل�ش�ئل املتعلقة ب�لأطف�ل، مب� يف ذلك من خالل اإطالعهم على 

اآخر التطورات الق�نونية وال�شتف�دة من خبة غريهم من املهنيني ذوي ال�شلة، ك�خلباء النف�ش�نيني 

 )268(
والأخ�ش�ئيني الجتم�عيني والق�ش�ة.

وب�ملثل، من الأهمية مبك�ن تدريب جميع الق�ش�ة يف جم�ل حقوق الطفل وامل�ش�ئل املتعلقة ب�لأطف�ل. 

تدريب�  تلقوا  الذين  الق�ش�ة  من  لفئة خ��شة  ب�لأطف�ل  املتعلقة  امل�ش�ئل  تُفرد  البلدان،  معظم  ويف 

من��شب� اأ�شبحوا بف�شله اأخ�ش�ئيني يف هذه الأمور. وكثريا م� يقت�رش عمل هوؤلء الق�ش�ة على هذه 

اأوامر ق�ش�ئية  اإ�ش�فة اإىل ق�نون الأ�رشة وق�ش�ء الأحداث، اإ�شدار  اأن ت�شمل،  امل�ش�ئل، التي ميكن 

 )269(
حلم�ية الأطف�ل واتخ�ذ تدابري للتع�مل مع الأطف�ل الذين يحت�جون لرع�ية وحم�ية خ��شة.

ومن الطرائق املجدية يف �شم�ن وجود وعي فعلي لدى جميع املهنيني الذين يت�ش�طرون م�شوؤولية 

موؤ�ش�شة  يف  املج�ل  هذا  يف  التدريب  مرَكَزة  عليه�،  وال�شهود  اجلرمية  �شح�ي�  الأطفــ�ل  حم�ية 

اإذا ك�ن قد مت الو�شول اإىل جميع فئ�ت املهنيني. ويوجد مث�ل على  منفردة ت�شـــتطيع ر�شـــد م� 

موؤ�ش�شة من هذا القبيل يف م�رش، حيث ت�شطلع الإدارة الع�مة لتوفري احلم�ية الق�نونية لالأطف�ل، 

الت�بعة لوزارة العدل، مب�شوؤولية ت�شميم برامج لتدريب وت�أهيل اأع�ش�ء املوؤ�ش�ش�ت الق�نونية وعلم�ء 

اأخرى مبب�درات  دول  وا�شطلعت   
)270(

ب�لق�رّش. املت�شلة  ب�لأمور  املعنيني  النف�ص  وعلم�ء  الجتم�ع 

)272(،)271(
مم�ثلة.

باء- �لتعاون على �إنفاذ تد�بري حماية �الأطفال �ل�صحايا و�ل�صهود

كثريا م� يع�ين الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود من م�شقة اإ�ش�فية جراء الت�أخريات الطويلة يف جتهيز 

لال�شتجواب  اأي�ش�  يخ�شعون  وقد  واملح�كمة.  ال�شتم�ع  جل�ش�ت  مواعيد  حتديد  ويف  الق�شية 

وال�شتنط�ق مرارا وتكرارا من قبل ط�ئفة ك�ملة من املهنيني، م� تكون له عواقب �شلبية على �شحتهم 

البدنية والع�طفية )انظر الف�شل الث�من ب�ش�أن احلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالة(. 

وميكن التخفيف من هذه امل�شقة ب�إق�مة تع�ون فيم� بني املهنيني، وميكن الت�شجيع على هذا التع�ون 
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من خالل ا�شتخدام بروتوكولت تنطبق على جميع املوظفني وا�شتبي�ن�ت وا�شتم�رات موحدة لكي 

ميالأه� خمتلف املهنيني املعنيني.

ولكي يتحقق التع�ون، ينبغي اأن ي�أخذ املهنيون بعني العتب�ر ويفهموا حدود الفئ�ت املهنية الأخرى 

وامله�رات املطلوبة منه� وكيفية اجلمع بني مع�رف خمتلف املهنيني وجهودهم. وتوجد اأمثلة على 

كبري  تقدم  واأُحرز   
)274(،)273(

املتحدة. والولي�ت  بريو  يف  الن�جحة  التخ�ش�ش�ت  املتعددة  الأفرقة 

بف�شل ظهور مراكز من��رشة الطفل، التي ترّكز على اتب�ع نهج متعدد التخ�ش�ش�ت اإزاء التحقيق 

والتحري، يجمع بني اخلبات الفنية املوجودة لدى خمتلف املهنيني املعنيني، حيث يتع�ون موظفو 

اإنف�ذ الق�نون مع اأخ�ش�ئيي �شوؤون الطفل وموفري خدم�ت ال�شحة العقلية على اإجراء املق�بالت. 

اأكرث  ب�إجراء مق�بالت  ت�شمح  لأنه�  واملتهم  الطفل  اأقوى يف حم�ية  اإمك�نية  الطريقة  ولدى هذه 

ا�شتف��شة ودقة.

وي�شطلع مبهمة تن�شيق حم�ية الطفل يف بع�ص البلدان على ال�شعيد الإقليمي. ففي اململكة املتحدة، 

على �شبيل املث�ل، جتمع املج�ل�ص املحلية حلم�ية الأطف�ل ممثلي الوك�لت الرئي�شية واملهنيني املعنيني 

بحم�ية الطفل لتن�شيق خمتلف الأن�شطة املراد ال�شطالع به� يف املنطقة املحلية من اأجل حم�ية 

الأطف�ل. وتقوم هذه املج�ل�ص، يف جملة اأمور، بو�شع �شي��ش�ت حملية للعمل امل�شرتك بني الوك�لت 

�شمن الإط�ر الوطني، وامل�ش�عدة على حت�شني نوعية احلم�ية املت�حة للطفل من خالل التدريب، 

 وتوجد مب�درات مم�ثلة يف بوليفي� 
)275(

والتوعية �شمن املجتمع املحلي ب�رشورة حم�ية حقوق الطفل.

 )278(،)277(،)276(
)دولة - املتعددة القومي�ت( والهند وتون�ص.

ويف بلجيك�، اأُن�شئت يف كل دائرة ق�ش�ئية ن�طقة ب�للغة الفرن�شية جلنة تن�شيقية ل�شوؤون الأطف�ل 

تبذله  م�  وتن�شيق  املحلية  الكي�ن�ت  تنوير  هو  اللج�ن  هذه  من  والغر�ص  املع�ملة.  �شوء  �شح�ي� 

من جهود مل�ش�عدة الأطف�ل �شح�ي� �شوء املع�ملة من اأجل حت�شني فع�لية هذه الكي�ن�ت. وتت�ألف 

ع�شوية هذه اللج�ن من ممثلني عن الأحزاب ال�شي��شية وق�ش�ة وموظفني معنيني ب�إنف�ذ الق�نون 

 وتوجد ت�رشيع�ت لإن�ش�ء اآلي�ت تن�شيقية حمددة مل�ش�عدة �شح�ي� اأنواع 
)279(

واأخ�ش�ئيني اجتم�عيني.

معّينة من اجلرائم يف بلدان يذكر منه� بلغ�ري� )ل�شح�ي� الجت�ر ب�لأ�شخ��ص(، واإ�شتوني� )ل�شح�ي� 

ا�شتغالل  )ل�شح�ي�  والفلبني  اجلن�شي(،  اأو  العقلي  اأو  البدين  والإيذاء  املع�ملة  واإ�ش�ءة  الإهم�ل 

الأطف�ل يف البغ�ء اأو غريه من اأ�شك�ل الإيذاء اجلن�شي، والجت�ر ب�لأ�شخ��ص، واملن�شورات اخلليعة، 

وال�شتعرا�ش�ت الف�ح�شة(.

ر البلدان التي ق��شت من انت�ش�ر العنف جراء النـزاع�ت امل�شلحة اأو ال�شطراب�ت  وع�دة م� توفِّ

الداخلية، بدعم من املنظم�ت الدولية، خمطط�ت تع�ونية �شديدة التف�شيل لدعم ال�شح�ي�. ففي 

اجلزائر، مثال، اأطلقت احلكومة، بدعم من منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�شيف(، برن�جم� 

د الأطف�ل ال�شح�ي�  للم�ش�عدة م�شرتك� بني القط�ع�ت: ي�شمل هذا البن�مج مراكز ا�شت�ش�رية تزوِّ

والجتم�عية،  والنف�ش�نية  الطبية  ب�مل�ش�عدة  الإره�بية  الهجم�ت  من  ت�رشرا  املن�طق  اأكرث  يف 

ومراكز وطنية لرع�ية الأطف�ل ال�شح�ي� الذين فقدوا الأبوين، وتقدمي امل�ش�عدة امل�لية وامل�دية 

مع  يتع�ملون  الذين  للمهنيني  الإداري  والتدريب  توعية،  حمالت  وتنظيم  احل��شنة،  لالأ�رش 

)280(
الأطف�ل.

  (Institut national d’aide aux ويف فرن�ش�، هن�ك املوؤ�ش�شة الوطنية مل�ش�عدة ال�شح�ي� والتو�ّشط

وتعمل  ال�شح�ي�،  دعم  رابط�ت  من  ملجموع�ت  وطني  احت�د  وهي   ،victimes et de médiation)
متويله�.  يف  امل�ش�همة  اجله�ت  اأهم  ت�شّكل  التي  الوزارات  من  وغريه�  العدل  وزارة  مع  ب�لتع�ون 

كم�  وامل�ش�عدة،  الدعم  من  ال�شح�ي�  اإىل  يقدم  م�  وتن�شيق  تعزيز  مبهمة  املوؤ�ش�شة  هذه  وت�شطلع 

 
)283(

ت�شطلع مبهمة التو�ّشط وبكل التدابري الأخرى الرامية اإىل حت�شني العرتاف بحقوق ال�شح�ي�.

وتوجد يف بلدان اأخرى ك�لبازيل واجلمهورية الت�شيكية تف�عالت مم�ثلة ن�جحة بني الوك�لت غري 

)283(،)282(
احلكومية وال�شلط�ت الق�ش�ئية يف الدولة.

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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.la Libertad Sexual, art. 15, para. 2
.Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal (2003), art. 11 (IX) ،املك�شيك 

)51(

 Department of Justice and :)”جنوب اأفريقي�، )“املب�دئ التوجيهية لل�شي��شة الوطنية املتعلقة ب�شح�ي� اجلرائم اجلن�شية 
)52(

.Constitutional Development, “National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences” (Pretoria, 1998), chap. 10
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 Canadian Statement of Basic Principles :)كندا، )البي�ن الكندي اخل��ص مبب�دئ العدل الأ�ش��شية ل�شح�ي� اجلرمية  
)53(

.of Justice for Victims of Crime, 2003, principle 6
 اأرميني�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 1999، امل�دة 59 )9(.

)54(

 ك�زاخ�شت�ن، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 206، 1997، امل�دة 75 )6(.
)55(

 اإي�شلندا، ق�نون حم�ية الطفل، رقم 2002/80، امل�دة 55، الفقرة 1.
)56(

 ك�زاخ�شت�ن، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 206، 1997، امل�دة 215 )3(.
)57(

.Code of Alabama, 1975, Title 15, art. 3, sect. 15-23-72 (2) (e) ،)�الولي�ت املتحدة )األب�م�( )مدونة األب�م 
)58(

 كولومبي�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Código de Procedimiento Penal)، الق�نون رقم 906 لع�م 2004، امل�دة 136 
)59(

)12( و)14(.

 United States Code collection, Title :)الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، حقوق �شح�ي� اجلرمية 
)60(

.18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights, subsect. (a) (2)
 هولندا، ”De Beaufort Guidelines“، الفقرة 1-6.

)61(

 The Code for Crown Prosecutors البيط�ين(:  للت�ج  الع�مة  الني�بة  ب�أع�ش�ء  اخل��شة  )املدونة  املتحدة،  اململكة   
)62(

.(London, 2004), sect. 5.13
.Victims’ Rights Act 2002, art. 12, subsect. 1 (e) (i) :)�نيوزيلندا، )ق�نون حقوق ال�شح�ي 

)63(

 Constitution of the State of Missouri, art. 1, Bill of Rights, :)الولي�ت املتحدة )مي�شوري(، )د�شتور ولية مي�شوري 
)64(

.sect. 32 (2)
.Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chap. P-34.1) (1977), art. 5 (1) :)كندا، كيبيك، )ق�نون حم�ية الن��شئة 

)65(

 Victims of Crime Act 1994 (as amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, :)اأ�شرتالي�، )ق�نون �شح�ي� اجلرمية 
)66(

.sect. 4 (l)
. Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, sect. 26:)امل�رشوط	واالإفراج	التاأديب	)قانون	كندا،	

)67(

 بلغ�ري�، ق�نون حم�ية الطفل لع�م 2004، امل�دة 15 )3(.
)68(

.Código de la Niñez y la Adolescencia, Law No. 7739 (1998), art. 107 (d) :�كو�شت�ريك 
)69(

. Children, Young Persons, and Their Families Act 1989, art. 10 :)نيوزيلندا، )ق�نون الأطف�ل والأحداث واأ�رشهم 
)70(

 Marta Santos للطفولة:  املتحدة  الأمم  منظمة  والتخطيط،  وال�شي��ش�ت  التقييم  �شعبة  مديرة  بي�ص،  �ش�نتو�ص  م�رت�   
)71(

 Pais, Director of the Division of Evaluation, Policy and Planning, United Nations Children’s Fund, New York, Child
.Participation (available at www.gddc.pt/actividade-editorial/pdfs-publicacoes/8182MartaPais.pdf)

 �رشي لنك�، املحكمة العلي�، ه�رندرا واآخرون �شد جمل�ص كهرب�ء �شيالن واآخرين، الطلب رقم 97/323، 1997، مذكور 
)72(

يف تقرير �رشي لنك� املقدم اإىل جلنة حقوق الطفل، املوؤرخ 19 ت�رشين الث�ين/نوفمب CRC/C/70/Add.17( 2002، الفقرة 55(.

 بيالرو�ص، ق�نون املف�هيم الع�مة ل�شي��شة الدولة ب�ش�أن ال�شب�ب يف جمهورية بيالرو�ص، رقم 1629 - ث�ين ع�رش، امل�دة 5 )4(.
)73(

.Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sects. 4 and 76 (3) (a) :)2001 كيني�، )ق�نون الطفل لع�م 
)74(

 مي�من�ر، ق�نون الطفل رقم 93/9 لع�م 1993، امل�دة 13.
)75(

.Loi relative aux droits et à la protection de l’enfant, No. 27/2001, art. 9 ،رواندا 
)76(

 تون�ص، مدونة حم�ية الطفل (Code de la protection de l’enfant)، الق�نون رقم 95-92 لع�م 1995، امل�دة 10.
)77(

 Report لالأطف�ل(:  التج�ري  اجلن�شي  ب�ل�شتغالل  املتعلقة  الق�نونية  والإجراءات  ب�لقوانني  اخل��ص  )التقرير  نيب�ل،   
)78(

 on Laws and Legal Procedures Concerning Commercial Sexual Exploitation of Children (ECPAT International,
.Bangkok, 2004), p. 43

 Loi fédérale sur l’aide aux victimes :)شوي�رشا، )الق�نون الحت�دي املتعلق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل �شح�ي� النته�ك�ت�  
)79(

.d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 8 (1) (b)
 �شيلي، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Código Procesal Penal)، الق�نون رقم 19.696 )2000(  )ب�شيغته الأخرية املعّدلة 

)80(

يف ع�م 2004(، امل�دة 109 )د( و)هـ(.

 United States Code collection, Title :)الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، حقوق �شح�ي� اجلرمية 
)81(

.18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights, subsect. (a) (4)
 اإ�شتوني�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 1961، امل�دة 40 )2(.

)82(

 United States Code collection, Title :)الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، حقوق �شح�ي� اجلرمية 
)83(

.18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights, subsect. (a) (4)
 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 306 )3(.

)84(

.Victim’s Rights Act 2002, sect. 28 :)�نيوزيلندا، )ق�نون حقوق ال�شح�ي 
)85(

 ك�زاخ�شت�ن، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 206 لع�م 1997، امل�دة 75 )6(.
)86(

 نيك�راغوا، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Código Procesal Penal)، الق�نون رقم 406 لع�م 2001، امل�دة 110 )4(.
)87(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دت�ن 85 و13-495.
)88(

 جمهورية مقدوني� اليوغو�شالفية �ش�بق�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 55 )1( و)2(.
)89(

.Code of Alabama, 1975, Title 15, art. 3, sect. 15-23-74 :)�الولي�ت املتحدة )األب�م�(، )مدونة األب�م 
)90(

 اأرميني�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 1999، امل�دة 59 )8(.
)91(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 120.
)92(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale) ، امل�دة 120.
)93(

 جمهورية مقدوني� اليوغو�شالفية �ش�بق�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 55 )2(.
)94(

.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 738 ،)كندا، )املدونة اجلن�ئية 
)95(

  Loi fédérale sur l’aide aux victimes:)شوي�رشا، )الق�نون الحت�دي املتعلق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل �شح�ي� النته�ك�ت� 
)96(

.d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 8 (1) (a)
 اأوروغواي، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Código del Proceso Penal)، الق�نون رقم 16.893 لع�م 1997، امل�دة 75 )4(.

)97(

 اإ�شتوني�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 1961، امل�دة40 )2(.
)98(

 United States, United States Code collection, Title :)جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، حقوق �شح�ي� اجلرمية( 
)99(

.18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights, subsect. (a) (4)
 ك�زاخ�شت�ن، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 206 لع�م 1997، امل�دة 75 )6(.

)100(
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 ب�راغواي، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Código Procesal Penal) امل�دة 68 )5(.
)101(

 ال�شلف�دور، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Código Procesal Penal)، املر�شوم رقم 904 لع�م 1997 )ب�شيغته الأخرية 
)102(

املعّدلة يف ع�م 2006(، امل�دة 13 )6(.

.Criminal Justice (Scotland) Bill, SP Bill 50, 2003, sect. 17 ))اململكة املتحدة، )م�رشوع ق�نون العدالة اجلن�ئية )ال�شكتلندي 
)103(

  United States Code collection, :)جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� والأطف�ل ال�شهود( 
)104(

.Title 18, chap. 223, sect. 3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, subsect. (f)
 Department of Justice, Office for Victims of Crime, Breaking the Cycle of Violence: Recommendations :الولي�ت املتحدة 

)105(

.to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and Witnesses (Washington, D.C., 1999), p. 17
.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 722 :)كندا، )املدونة اجلن�ئية 

)106(

.Jo Goodey, Victims and Victimology: Research, Policy and Practice (Longman, 2005), p. 166 
)107(

 اأمل�ني�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 52 )2( و)3(.
)108(

 �شيلي، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Código Procesal Penal)، الق�نون رقم 19.696 )2000( )ب�شيغته الأخرية املعّدلة 
)109(

يف ع�م 2004(، امل�دة 6 )3(.

.Victims’ Rights Act 2002, sect. 8 :)�نيوزيلندا، )ق�نون حقوق ال�شح�ي 
)110(

 Loi sur l’aide aux victimes d’actes )كندا )كيبيك(، )الق�نون املتعلّق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل �شح�ي� الأفع�ل الإجرامية 
)111(

.criminels (L.R.Q., chap. A-13.2) (1988), art. 6 (1)
 (Décret présidentiel n° 06-93 relatif à اجلزائر، املر�شوم الرئ��شي رقم 6-93 ب�ش�أن تعوي�ص �شح�ي� امل�أ�ش�ة الوطنية 

)112(

(l’indemnisation des victimes de la tragédie nationale، ال�ش�در يف 28	�شباط/فرباير	2006.
 زمب�بوي، ق�نون تعوي�ص �شح�ي� احلرب.

)113(

 الفلبني، ق�نون حم�ية ال�شهود وكف�لة اأمنهم وا�شتحق�ق�تهم، رقم 6981 لع�م 1991، امل�دة 8 )ب(.
)114(

 Crown Prosecution Service, Children’s :)2005 اململكة املتحدة، )الني�بة الع�مة للت�ج البيط�ين، ميث�ق الطفل لع�م 
)115(

.Charter, 2005, sect. 3.14.
 املك�شيك، (Ley de Atencion y Apoyo a las V?ctimas del Delito para el Distrito Federal)، )2003(، امل�دة 3.

)116(

 املغرب، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procedure pénale)، امل�دة 510.
)117(

توجيه�ت  اجلن�ئية:  املح�كمة  قبل  ال�شهود  لالأطف�ل  العالج  توفري  البيط�ين،  للت�ج  الع�مة  )الني�بة  املتحدة،  اململكة   
)118(

 Crown Prosecution Service, Provision of Therapy for Child Witnesses Prior to a Criminal Trial: :)خ��شة ب�ملم�ر�شة

.Practice Guidance (2001)
 فرن�ش�، )اإدارة ال�شوؤون اجلن�ئية والعفو، “الأطف�ل �شح�ي� النته�ك�ت اجلن�ئية: دليل املم�ر�ش�ت اجليدة”( 

)119(

 Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, Enfants victimes d’infractions pénales: guide de bonnes
.pratiques, 2004, pp. 40-41

 زامبي�، (Zambia Police (Amendment) Act)، رقم 14 لع�م 1999، الف�شل 107.
)120(

توجيه�ت  اجلن�ئية:  املح�كمة  قبل  ال�شهود  لالأطف�ل  العالج  توفري  البيط�ين،  للت�ج  الع�مة  )الني�بة  املتحدة،  اململكة   
)121(

 Crown Prosecution Service, Provision of Therapy for Child Witnesses Prior to a Criminal Trial: :)خ��شة ب�ملم�ر�شة

..Practice Guidance (2001)
 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دت�ن 706-50 و51-706.

)122(

 اجلم�هريية العربية الليبية، ق�نون حم�ية الطفل، رقم 5، لع�م 1997.
)123(

.)www.icrc.org :مت�حة يف املوقع(  Inter-agency guiding principles on unaccompanied and separated children, 2004, p. 47 
)124(

 اأرميني�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 1999، امل�دة 10 )3( و)4(.
)125(

 بلغ�ري�، ق�نون حم�ية الطفل لع�م 2004، امل�دة 15 )8(.
)126(

 الفلبني، ق�نون مق�ومة العنف �شد الن�ش�ء والأطف�ل لع�م 2004، رقم 9262 )2004(، امل�دة 35 )ب(.
)127(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 50-706.
)128(

 اإي�شلندا، ق�نون حم�ية الطفل رقم 2002/80، امل�دة 60.
)129(

 بريو، (Código de los Niños y Adolescentes)، الق�نون رقم 27.337 لع�م 2000، امل�دة 1.
)130(

 ب�ك�شت�ن، الت�رشيع اخل��ص بنظ�م العدالة اجلن�ئية لع�م 2000.
)131(

 كو�شت�ريك�، (Código de los Niños y la Adolescentes)، الق�نون رقم 7739 )1998(، امل�دة 107 )ب(.
)132(

 ك�زاخ�شت�ن، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 206 لع�م 1997، امل�دة 75 )6(.
)133(

 �رشي لنك�، الد�شتور، امل�دة 106.
)134(

 م�رش، الد�شتور، املواد 44 و45 و57.
)135(

 �شيلي، (Código Procesal Penal)، الق�نون رقم 19.696 )2000( )ب�شيغته الأخرية املعّدلة يف ع�م 2004(، امل�دة 289.
)136(

.Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sect. 76 (5) :)2001 كيني�، ) ق�نون الطفل لع�م 
)137(

 قطر، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 65.
)138(

 بنغالدي�ص، ق�نون الطفل، امل�دة 17.
)139(

 اإيط�لي�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 114.
)140(

 الي�ب�ن، ق�نون املع�قبة على الأفع�ل املت�شلة ب��شتغالل الأطف�ل يف البغ�ء ويف اإنت�ج املواد الإب�حية وتوفري احلم�ية 
)141(

الالزمة لهم، لع�م 1999، امل�دة 13.

 الحت�د الرو�شي، م�رشوع الق�نون الحت�دي ملك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص، لع�م 2003، امل�دة 28، الفقرة 3.
)142(

 تون�ص، مدونة حم�ية الطفل (Code de la protection de l’enfant)، الق�نون رقم 95-92 لع�م 1995، امل�دة 120.
)143(

.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486 (2) :)كندا، )املدونة اجلن�ئية 
)144(

.Loi sur la liberté de la presse, 1881, arts. 39 bis, 39 quinquies, 42 and 43 :)فرن�ش�، )ق�نون حرية ال�شح�فة 
)145(

.Children (Scotland) Act 1995, chap. 36, sect. 44 (2) :)اململكة املتحدة )ا�شكتلندا(، )ق�نون الطفل 
)146(

 البو�شنة والهر�شك، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، رقم 3/56 لع�م 2003، امل�دة 250.
)147(

.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486, subsects. (1) and (2) :)كندا، )املدونة اجلن�ئية 
)148(

 هندورا�ص، Código Procesal Penal، املر�شوم رقم E-99-9 لع�م 2000، امل�دة 308.
)149(

 نيب�ل، الف�شل املتعلق ب�لغت�ش�ب من املدونة النيب�لية لع�م 1963، الق�عدت�ن 9األف و10ب�ء.
)150(
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 Loi fédérale sur l’aide aux victimes  :)شوي�رشا، )الق�نون الحت�دي املتعلق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل �شح�ي� النته�ك�ت� 
)151(

.d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 5 (3)
 Centre for Children and Families in the Justice System, “Three years after the verdict: a longitudinal study of )152(

 the social and psychological adjustment of child witnesses referred to the child witnesses project”, 1993 (available at
.www.lfcc.on.ca/3yrsexec.htm)

 Loi fédérale sur l’aide aux victimes :)شوي�رشا، )الق�نون الحت�دي املتعلق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل �شح�ي� النته�ك�ت� 
)153(

.d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 6 (3)
.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.1, subsect. 1 )كندا، )املدونة اجلن�ئية 

)154(

 النم�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 162 )2(.
)155(

املواد  ويف  البغ�ء  يف  الأطف�ل  وا�شتغالل  الأطف�ل  بيع  ب�ش�أن  الطفل  حقوق  ب�تف�قية  امللحق  الختيـ�ري  البوتوكول   
)156(

الإب�حية، )الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2171، الرقم 27531(، امل�دة 8 )1( )ب(.

 بروتوكول منع وقمع ومع�قبة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص، وبخ��شة الن�ش�ء والأطف�ل، املكمل لتف�قية الأمم املتحدة ملك�فحة 
)157(

اجلرمية املنظمة عب الوطنية )الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2237، الرقم 39574(، امل�دة 6 )3( )ب(.

 املع�هدة املبمة بني كندا وحكومة مملكة ت�يلند ب�ش�أن تب�دل امل�ش�عدة يف الأمور اجلن�ئية.
)158(

 تقرير املقررة اخل��شة املعنية مب�ش�ألة العنف �شد املراأة: بعثة املقررة اخل��شة اإىل جنوب اأفريقي� بخ�شو�ص م�ش�ألة 
)159(

.(E/CN.4/1997/47/Add.3) 1996 الغت�ش�ب يف املجتمع املحلي، 11-18 ت�رشين الأول/اأكتوبر

 Circulaire relative à l’enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audition des mineurs victimes فرن�ش�:   
)160(

.d’infractions sexuelles, 20 April 1999, sect. 3.1.2
 ت�يلند، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 133 مكررا.

)161(

.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.2 :)كندا، )املدونة اجلن�ئية 
)162(

. Evidence Act 1906, sect. 106N (2) and (4):)اأ�شرتالي� )اأ�شرتالي� الغربية(، )ق�نون الأدلة 
)163(

 الفلبني، ق�نون توفري احلم�ية اخل��شة لالأطف�ل من الإيذاء وال�شتغالل والتمييز لع�م 1992، امل�دة 30.
)164(

 Save the Children (UK), “Victim Friendly Initiative in Binga”, in Children, Sexual Abuse and Violence:  )165(

.Conference Report (Harare, October 1998)
.Office of Law Reform Commissioner, “Child witnesses”, report No. 62, 1990 :)�اأ�شرتالي� )ت�شم�ني 

)166(

 من الأمثلة على هذه املراكز يف الولي�ت املتحدة اثن�ن هم�: مركز من��رشة الطفل يف جنوب ولية مي�شي�شيبي )وموقعه 
)167(

ق�ش�ء  اأطف�ل  من��رشة  ومركز   ،www.mscpca.com/ChildAdvocacyBRCenter/ tabid/55/Default.aspx) هو:  الإنرتنت  على 

غ�لف�شتون بولية ت�ك�ش��ص )وموقعه على الإنرتنت هو: (www.co.galveston.tx.us/ distatty/advocacy.htm. ويف كندا مث�ل اآخر 

.)www.zebracentre.ca/ :وهو مركز زيبا ملن��رشة الطفل يف اأدمنتون بولية األبت� )وموقعه على الإنرتنت هو

)168( ال�شلف�دور، Código Procesal Penal، املر�شوم رقم 904 لع�م 1997 )ب�شيغته الأخرية املعدلة يف ع�م 2006(، امل�دة 

.)13( 13

 Crown Prosecution Service, Children’s Charter, :)اململكة املتحدة، )الني�بة الع�مة للت�ج البيط�ين، ميث�ق الطفل 
)169(

.2005, sect. 4.19
.Evidence Act 1958, No. 6246 (1958), sect. 37C (3) (d) and (e) :)1958اأ�شرتالي� )فكتوري�(، )ق�نون الأدلة لع�م 

)170(

 Vulnerable Witnesses (Scotland) :)اململكة املتحدة )ا�شكتلندا(، )الق�نون )ال�شكتلندي( اخل��ص ب�ل�شهود امل�شت�شعفني 
)171(

.Act 2004, sect. 271E (2) (b)
 ال�شويد، ق�نون رع�ية الأحداث )اأحك�م خ��شة( )52:1990(، 1990، امل�دت�ن 36 و39.

)172(

 United States Code collection, title 18, chap. 223, sect. :)الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة 
)173(

.3509, subsects. (f) and (h)
 ت�يلند، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 172 مكررا ث�ني�.

)174(

 Criminal Procedure Act, No. 51, 1977, sect. 170A and Children’s :)جنوب اأفريقي�، )ق�نون الإجراءات اجلن�ئية 
)175(

.Act, 2005, Act No. 38 of 2005, sect. 61 (2)
  New Zealand, Evidence Act 1908, sect. 23E (4) and Australia:متم�ثلة اأحك�م�  يت�شمن�ن  الت�لي�ن  الق�نون�ن   

)176(

.(Western Australia), Evidence Act 1906, sect. 106F (2)
 ت�شري عب�رة “اقتن�عهم العميق” اإىل املفهوم الفرن�شي ”conviction intime“ )اأي اقتن�ع ]الق��شي[ الرا�شخ، العميق(، 

)177(

مق�رنة بقواعد الأدلة الر�شمية التي تن�ص بدقة على احل�لة التي تكون فيه� الأدلة مبث�بة احلجة الب�تة.

 South African Law Commission, Sexual Offences against Children, issue paper 10, project 108 (Pretoria,  )178(

.1997), chap. 5, subsect. 5.7.9
Criminal Justice Act 1988, sect. 32. :)اململكة املتحدة، )ق�نون العدالة اجلن�ئية 

)179(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 71-706.
)180(

)181( Handbook on Restorative Justice Programmes )دليل برامج العدالة الت�ش�حلية( )من�شورات الأمم املتحدة، رقم 

املبيع: E.06.V.15(، ال�شفحة 105.

 Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, Law No. 177 (P. del :)الولي�ت املتحدة )بورتو ريكو 
)182(

.S. 2285), 2003, art. 45
.Code d’instruction criminelle, 2001, art. 92 :�بلجيك 

)183(

.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 715.1 (1) :)كندا، )املدونة اجلن�ئية 
)184(

 �رشي لنك�، ق�نون الأدلة )اأحك�م خ��شة( )الق�نون رقم 32 لع�م 1999(.
)185(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 52-706.
)186(

ثة يف 30 حزيران/يونيه 2006(، امل�دة 239.  الرنويج، ق�نون الإجراءات اجلن�ئية، رقم 25 لع�م 1981 )ب�شيغته املحدَّ
)187(

ال�شه�دة  ال�شهود، بدائل  الولي�ت املتحدة، حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� والأطف�ل  الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت   
)188(

 United States Code collection, Title 18, chapter 223, sect. :)احلية يف املحكمة، اإف�دة الطفل امل�شّجلة على �رشيط فيديو

 3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, subsect. (b), Alternatives to live in-court testimony, (2), Videotaped
.deposition of child, (B) (iii) and (iv)

.Evidence Act 1908, sects. 23E (1) (a), 23E (2), 23F (2) (3) :)نيوزيلندا، ) ق�نون الأدلة 
)189(



117 تنفيذ املب�دئ التوجيهيةالف�شل 12

 Victims of Crime Act :)2004 اأ�شرتالي�، )الق�نون اخل��ص ب�شح�ي� اجلرمية، ب�شيغته املعدلة يف 13 ني�ش�ن/اأبريل 
)190(

.1994 (as last amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, sect. 4 (j)
.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.2 (1) ،)كندا، )املدونة اجلن�ئية 

)191(

)192( ا�شب�ني�، Ley de Enjuiciamiento Criminal، امل�دة 448، الفقرة 3، وامل�دة 707.

.www.fijiwomen.com 
)193(

 البازيل، Código de Processo Penal، امل�دة 217.
)194(

 ك�زاخ�شت�ن، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 206 لع�م 1997، امل�دة 352 )3(.
)195(

   Loi fédérale sur l’aide aux victimes )شوي�رشا، )الق�نون الحت�دي املتعلق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل �شح�ي� النته�ك�ت� 
)196(

.d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, arts. 5 (4), 10b
 Evidence Act 1906, sect. 106Q and New South Wales, :)1906 اأ�شرتالي� )اأ�شرتالي� الغربية(، )ق�نون الأدلة لع�م 

)197(

.Crimes Act 1900, sect. 405DC
.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.3 (1) :)كندا، )املدونة اجلن�ئية 

)198(

.Criminal Justice Act 1988, sect. 34A :)1988 اململكة املتحدة، )ق�نون العدالة اجلن�ئية لع�م 
)199(

.Evidence of Children and Others (Amendment) Act 1992, sect. 8 :)اأ�شرتالي� )اأ�شرتالي� الغربية 
)200(

لة يف ع�م 2004(، امل�دة 310.  �شيلي، Código Procesal Penal، الق�نون رقم19.696 )2000(  )ب�شيغته الأخرية املعدَّ
)201(

 ال�شني )م�ك�و(، ،Código de Processo Penal الق�نون رقم M/17/96 (1996)، امل�دة 330.
)202(

 املك�شيك، Código Federal de Procedimientos Penales، 1934، )ب�ل�شيغة الأخرية املعدلة يف ع�م 2006(، 
)203(

امل�دة 249.

 البتغ�ل، ق�نون حم�ية الأطف�ل والأحداث املعّر�شني للخطر، رقم 99/147 )1999(، امل�دة 86 )1(.
)204(

 البو�شنة والهر�شك، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، رقم 3/56 لع�م 2003، امل�دة 100 )4(.
)205(

 جمهورية مقدوني� اليوغو�شالفية �ش�بق�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 223 )4(.
)206(

 Department of Justice and Constitutional Development, “National Policy Guidelines for اأفريقي�:  جنوب   
)207(

 Victims of Sexual Offences” and Department of Welfare, “Procedural Guidelines to Social Welfare Agencies and
.Appropriate NGOs in Assisting Victims of Rape and Sexual Offences” (Pretoria, 1998), chap. 3

.Criminal Evidence Act, 1992, sect. 14 :)اإيرلندا، ) ق�نون الأدلة اجلن�ئية 
)208(

.Evidence Act 1908, sect. 23E (4) :)نيوزيلندا، )ق�نون الأدلة 
)209(

 اجلمهورية الدومينيكية، Código Procesal Penal، الق�نون رقم 76-02 لع�م 2002، امل�دة 327 )2(.
)210(

 جمهورية مقدوني� اليوغو�شالفية �ش�بق�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 280.
)211(

 ب�ك�شت�ن، ق�نون اأطف�ل ال�شند لع�م 1955 )املرفق 7، التذييل الث�لث ع�رش(.
)212(

 Department of Justice and Constitutional Development, “National Policy Guidelines for اأفريقي�:  جنوب   
)213(

 Victims of Sexual Offences” and Department of Welfare, “Procedural Guidelines to Social Welfare Agencies and
.Appropriate NGOs in Assisting Victims of Rape and Sexual Offences” (Pretoria, 1998), chap. 10 (1)

 Criminal Procedure (Scotland) :)1995 اململكة املتحدة )ا�شكتلندا(، )ق�نون الإجراءات اجلن�ئية )ال�شكتلندي(، لع�م 
)214(

.Act 1995, sect. 274
 الأردن، ق�نون اأ�شول املح�كم�ت ال�رشعية ل�شنة 1959.

)215(

 بريو، Código Procesal Penal، رقم 957 لع�م 2004، امل�دة 247.
)216(

 Code collection, Title 18, chap.:)الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، حقوق �شح�ي� اجلرمية 
)217(

.237, sect. 3771, Crime victims’ rights, 2004, subsect. (a) (1)
 بوليفي� )دولة - املتعددة القومي�ت(، Código del Niño, Niña y Adolescente، امل�دة 13.

)218(

.Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486 (2) (b) and sect. 486.2 (5) (a) :)كندا، )املدونة اجلن�ئية 
)219(

 كولومبي�، Código de Procedimiento Penal ، امل�دة 133.
)220(

 الأرجنتني، Código Procesal Penal، امل�دة 79 )ج(.
)221(

 ك�زاخ�شت�ن، مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 206 لع�م 1997، امل�دت�ن 15 )3( و99.
)222(

 بيالرو�ص، ق�نون حقوق الطفل، رقم XII-2570 لع�م 1993 )ب�شيغته املعدلة يف ع�م 2004(، امل�دة 9.
)223(

 املغرب، ق�نون العقوب�ت، (Code pénal) امل�دة 40.
)224(

 البتغ�ل، ق�نون حم�ية الأطف�ل والأحداث املعّر�شني للخطر، الق�نون رقم 99/147 )1999(، امل�دة 4 )3(.
)225(

 Code de procédure pénale, art. 40, Code de l’éducation, art. L.542-1, Code de la santé publique, art. :�فرن�ش 
)226(

 L.2112-6, Code de l’action sociale et des familles, art. L.221 6, Code de déontologie médicale, arts. 43 and 44, Décret
.relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières, No. 93-221, 1993, art. 7

 Décret relatif à :)2004 بلجيك�، )املر�شوم املتعلق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل الأطف�ل �شح�ي� �شوء املع�ملة، ال�ش�در يف ع�م 
)227(

.l’aide aux enfants victimes de maltraitance, 2004
 تون�ص، مدونة حم�ية الطفل (Code de la protection de l’enfant)، الق�نون رقم 95-92 لع�م 1995، املواد 30-28، 

)228(

واملر�شوم رقم 96-1134 ال�ش�در يف ع�م 1996، الفقرة 23.

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 144.
)229(

 �رشي لنك�، ق�نون )تعديل( مدونة الإجراءات اجلن�ئية، رقم 28 لع�م 1998.
)230(

.Save the Children (UK), Facing the Crisis: Supporting Children through Positive Care Options, January 2005 
)231(

 (Ordonnance 72-03 du 1972 ب�ش�أن حم�ية الأطف�ل واملراهقني	�شباط/فرباير	اجلزائر، الأمر 72-3 ال�ش�در يف 10 
)232(

.10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence)
.Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sects. 24 (i), (2) and 73-80 :)2001 كيني�، )ق�نون الطفل لع�م 

)233(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 57-706.
)234(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 58-706.
)235(

 هولندا، مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 1994، امل�دة 226)اأ(.
)236(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 61-706.
)237(

 فرن�ش�، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procédure pénale)، امل�دة 1-63-706.
)238(



ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
دليل املهنيني ومقر 118

 United States Code collection, Title 18, )ال�شهود  الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، حم�ية 
)239(

.chap. 224, Protection of witnesses, sect. 3521, subsect. (a) (1)
 �شوي�رشا، الد�شتور الحت�دي ل�شوي�رشا (Constitution fédérale de la Confédération Suisse)، لع�م 1999، امل�دة 124.

)240(

 تقرير قطر اإىل جلنة حقوق الطفل (CRC/C/OPSA/QAT/1)، الفقرة 106.
)241(

 بلجيك�، ق�نون التدابري ال�رشيبية وغريه� (Loi portant sur les mesures fiscales et autres)، لع�م 1985، امل�دت�ن 28 و31.
)242(

 املك�شيك، Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal، لع�م 2003، امل�دة 25.
)243(

 United States Code collection, :)�الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، �شندوق تعوي�ص ال�شح�ي 
)244(

.Title 18, chap. 224, sect. 3525, Victims compensation fund, subsect. (a)
 بلغ�ري�، ق�نون حم�ية الطفل لع�م 2004.

)245(

 البتغ�ل، ق�نون حم�ية الأطف�ل والأحداث املعر�شني للخطر، رقم 99/147 )1999(.
)246(

 الفلبني، ق�نون توفري احلم�ية اخل��شة لالأطف�ل من الإيذاء وال�شتغالل والتمييز، رقم 7610 )1990(، امل�دة الأوىل، 
)247(

الفقرة 2.

 تون�ص، مدونة حم�ية الطفل (Code de la protection de l’enfant)، الق�نون رقم 95-92 لع�م 1995، املواد 30-28، 
)248(

واملر�شوم رقم 96-1134 ال�ش�در يف ع�م 1996، الفقرة 23.

 موريت�ني�، ق�نون حظر الجت�ر ب�لأ�شخ��ص (Loi portant répression de la traite des personnes)، رقم 2003/25 
)249(

لع�م 2003.

 Décision :)روم�ني�، )القرار رقم 2004/1.769 املتعلق ب�إقرار خطة العمل الوطنية للق�ش�ء على ا�شتغالل الأطف�ل 
)250(

 n° 1.769/2004 portant approbation du Plan national d’action pour mettre fin à l’exploitation des enfants, Monitorul
.Oficial 2004-11-08, n° 1.028, 2004

 كو�شت�ريك�، Código de la Niñez y la Adolescencia، الق�نون رقم 7739 )1998(، امل�دة 13.
)251(

 م�ليزي�، ق�نون الطفل، رقم 611 لع�م 2001، امل�دة 41.
)252(

 فنلندا، ق�نون التحقق من ال�شجل العديل لالأ�شخ��ص املتع�ملني مع الأطف�ل، رقم 2002/504 )لع�م 2002(، املواد 3-1.
)253(

 Children’s Act, 2005, Act No. 38 of 2005, chap. 7 (Government :)2005 اأفريقي�، )ق�نون الطفل لع�م  جنوب 
)254(

.Gazette, vol. 492, 19 June 2006)
 Safeguarding Vulnerable Groups Bill, House :)اململكة املتحدة )اإنكلرتا(، )م�رشوع ق�نون حم�ية الفئ�ت ال�شعيفة 

)255(

.of Lords (HL) Bill 79, 2006, explanatory notes, paras. 3-6
 كمبودي�، برن�مج احلق يف ال�شع�دة، الت�بع للمكتب الك�ثوليكي الدويل لرع�ية الطفولة، اأي�ر/م�يو 2000.

)256(

 بوليفي� )دولة - املتعددة القومي�ت(، Código del Niño, Niña y Adolescente، امل�دة 12.
)257(

 بلغ�ري�، ق�نون حم�ية الطفل )2004(، امل�دة 3 )6(.
)258(

 املغرب، مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Code de procedure pénale)، امل�دة 19.
)259(

 بريو، Código de los Niños y Adolescentes، املواد 151- 153.
)260(

لبن�ن،  الأحداث يف  اإ�شالح نظ�م ق�ش�ء  امل�شتقل:  التقييم  تقرير  ب�ملخدرات واجلرمية،  املعني  املتحدة  الأمم   مكتب 
)261(

)فيين�، متوز/يوليه 2005(، الفقرة 38.

 Décret relatif à :)2004 بلجيك�، )املر�شوم املتعلق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل الأطف�ل �شح�ي� �شوء املع�ملة، ال�ش�در يف ع�م 
)262(

.l’aide aux enfants victimes de maltraitance, 2004, art. 11
 تقرير جمهورية اإيران الإ�شالمية اإىل جلنة حقوق الطفل (CRC/C/104/Add.3)، الفقرة 36.

)263(

 اأوكراني�، ق�نون العمل الجتم�عي مع الأطف�ل وال�شب�ب لع�م 2001.
)264(

 فرن�ش�، وزارة العدل، اإدارة ال�شوؤون اجلن�ئية والعفو، “الأطف�ل �شح�ي� النته�ك�ت اجلن�ئية: دليل املم�ر�ش�ت اجليدة يف 
)265(

 Ministry of Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, “Enfants :)2003 املح�كمة اجلن�ئية” )ب�ري�ص، ع�م

.victimes d’infractions pénales: guide de bonnes pratiques; du signalement au procès pénal” (Paris, 2003)
 املك�شيك، ق�نون توفري الرع�ية والدعم ل�شح�ي� اجلرمية يف منطقة الع��شمة )2003(، امل�دة 22 )ث�من�(.

)266(

 Department of Justice, A كندا، وزارة العدل، دليل اأفراد ال�رشطة واأع�ش�ء الني�بة الع�مة ب�ش�أن التحر�ص اجلن�ئي 
)267(

.Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment (Ottawa, 2004), part. IV
.www.barreau-marseille.avocat.fr/textes.cgi?rubrique=9 

)268(

 البازيل، ق�نون النظ�م ال�ش��شي اخل��ص ب�لأطف�ل واملراهقني، الق�نون رقم 8.069 )1990(، امل�دة 145.
)269(

 املر�شوم املتعلق بتوفري احلم�ية الق�نونية لالأطف�ل، رقم 2235 لع�م 1997، الفقرة 14 )هـ(.
)270(

 بلغ�ري�، ق�نون حم�ية الطفل )2004(، امل�دة 1 )3(-)4(.
)271(

 م�ليزي�، ق�نون الطفل لع�م 2001، الق�نون رقم 611، امل�دة 3، الفقرة الفرعية )2( )ز(.
)272(

 بريو، Código de los Niños y Adolescentes، الق�نون رقم 27.337 لع�م 2000، امل�دت�ن 149 و150.
)273(

 United States :)الولي�ت املتحدة، )جمموعة مدون�ت الولي�ت املتحدة، حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� والأطف�ل ال�شهود 
)274(

.Code collection, Title 18, chap. 223, sect. 3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, subsect. (g)
.www.everychildmatters.gov.uk/lscb/ )275(

 بوليفي� )دولة - املتعددة القومي�ت(، Código del Niño, Niña y Adolescente، امل�دة 176.
)276(

 الهند، ق�نون ق�ش�ء الأحداث )رع�ية الأطف�ل وحم�يتهم(، رقم 56 لع�م 2000، املواد 29 و37 و39.
)277(

 تون�ص، مدونة حم�ية الطفل (Code de la protection de l’enfant)، 1995، الق�نون رقم 95-92 لع�م 1995، امل�دت�ن 
)278(

28 و30.

 Décret relatif à l’aide :)1998 بلجيك�، )املر�شوم املتعلّق بتقدمي امل�ش�عدة اإىل الأطف�ل �شح�ي� �شوء املع�ملة، لع�م 
)279(

 aux enfants victimes de maltraitance, 1998, arts. 3-6 (Commission de coordination de l’aide aux enfants victimes de
.maltraitance)

.(CRC/C/93/Add.7) 247تقرير اجلزائر اإىل جلنة حقوق الطفل، ع�م 2005، الفقرت�ن 194 و 
)280(

.www.inavem.org/ )281(

 البازيل، ق�نون النظ�م الأ�ش��شي اخل��ص ب�لأطف�ل واملراهقني، الق�نون رقم 8.069 )1990(، امل�دة 145.
)282(

 اجلمهورية الت�شيكية، Bily Kruh Bezpeci، الرابطة الإن�ش�نية غري ال�شي��شية ل�شح�ي� اجلرمية وملنع الإجرام، 1991.
)283(
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�ملرفق—�مل�صادر �ملت�صلة باالأطفال �صحايا �جلرمية 

و�ل�صهود عليها

�ألف- �مل�صادر �لدولية

ال�شكوك الدولية امللزمة وغري امللزمة

املع�هدات الع�ملية

اتف�قية جنيف املتعلقة بحم�ية املدنيني وقت احلرب، املبمة يف 12 اآب/اأغ�شط�ص 1949 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 75، الرقم 973(، املواد 14-13، 24-23، 38 )5(، 50.

التف�قية الدولية للق�ش�ء على جميع اأ�شك�ل التمييز العن�رشي

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 660، الرقم 9464(، امل�دة 1

العهد الدويل اخل��ص ب�حلقوق املدنية وال�شي��شية 

)اأ(  املواد 2 )1(، 6 )1(، 14 )1(، 14 )3(  األف )د-21(، املرفق(،  الع�مة 2200  )قرار اجلمعية 

و)ج(، 17، 26 

العهد الدويل اخل��ص ب�حلقوق القت�ش�دية والجتم�عية والثق�فية 

)قرار اجلمعية الع�مة 2200 األف )د-21(، املرفق(، امل�دة 10

بحم�ية  واملتعلق   ،1949 اآب/اأغ�شط�ص   12 املوؤرخ  جنيف  ب�تف�قي�ت  امللحق  الإ�ش�يف  البوتوكول 

�شح�ي� النـزاع�ت امل�شلحة الدولية )البوتوكول الأول( 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 1125، الرقم 17512(، امل�دت�ن 9 )1( و77

بحم�ية  واملتعلق   ،1949 اآب/اأغ�شط�ص   12 املوؤرخ  جنيف  ب�تف�قي�ت  امللحق  الإ�ش�يف  البوتوكول 

�شح�ي� النـزاع�ت امل�شلحة غري الدولية )البوتوكول الث�ين( 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 1125، الرقم 17513(، امل�دت�ن 2 )1( و4 )3(



اتف�قية من�ه�شة التعذيب وغريه من �رشوب املع�ملة اأو العقوبة الق��شية اأو الالاإن�ش�نية اأو املهينة 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 1465، الرقم 24841(، املواد 9 )1(، 14-13

اتف�قية حقوق الطفل 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 1577، الرقم 27531(، املواد 2، 3)1(، 6 )1(، 9 

)1(، 9 )3(، 12، 18 )1(،20 )1(، 21، 24 )1(-)2(، 35، 39، 40 )2( )ب( ‘2’

اإجراءات فورية  اأ�شك�ل عمل الأطف�ل واتخ�ذ  اأ�شواأ  اتف�قية منظمة العمل الدولية املتعلقة بحظر 

للق�ش�ء عليه�، املبمة ع�م 1999 )التف�قية رقم 182( 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2133، الرقم 37245(، املواد 2 )ب(، 7 )2( )ب(، 11

البوتوكول الختي�ري  امللحق ب�تف�قية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطف�ل وا�شتغالل الأطف�ل يف البغ�ء 

ويف اإنت�ج املواد الإب�حية 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2171، الرقم 27531(، املواد 6 )1(، 8 )1(، )3(-)4(، 

)4(-)1( 10 ،)4(-)1( 9

اتف�قية الأمم املتحدة ملك�فحة اجلرمية املنظمة عب الوطنية 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2225، الرقم 39574(، املواد 14 )2(، 18، 25-24، 

)1( 29

ل لتف�قية الأمم  بروتوكول منع وقمع ومع�قبة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص، وبخ��شة الن�ش�ء والأطف�ل، املكمِّ

املتحدة ملك�فحة اجلرمية املنظمة عب الوطنية 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2237، الرقم 39574(، الديب�جة واملواد 6 )1( و)3(-

)6(، 9 )1( )د(، 10 )1(-)2(، 29 )2(، 30 )2( )د(

مع�يري الأمم املتحدة وقواعده� يف جم�ل منع اجلرمية والعدالة اجلن�ئية وغريه� من ال�شكوك غري 

امللزمة

الإعالن الع�ملي حلقوق الإن�ش�ن 

)قرار اجلمعية الع�مة 217 األف )د-3((، املواد 1، 7، 12، 22

اإعالن حم�ية جميع الأ�شخ��ص من التعر�ص للتعذيب وغريه من �رشوب املع�ملة اأو العقوبة الق��شية 

اأو الالاإن�ش�نية اأو املهينة 

)قرار اجلمعية الع�م 3452 )د-30(، املرفق(، امل�دة 9

قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدني� لإدارة �شوؤون ق�ش�ء الأحداث )قواعد بيجني( 

)قرار اجلمعية الع�مة 33/40، املرفق(، املواد 2، 6-3، 8، 14-2، 17-1 )د(، 21، 1-22

اإعالن مب�دئ العدل الأ�ش��شية املتعلقة ب�شح�ي� الإجرام والتع�شف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة 

)قرار اجلمعية الع�مة 34/40، املرفق(، املب�دئ 6-3، 9-8، 12-11، 17-14، 19

مب�دئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث )مب�دئ الري��ص التوجيهية( 

)قرار اجلمعية الع�مة 112/45، املرفق(، الفقرة 58

قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حم�ية الأحداث املجردين من حريتهم 

)قرار اجلمعية الع�مة 113/45، املرفق(، امل�دت�ن 4 و19

ا�شرتاتيجي�ت منوذجية وتدابري عملية للق�ش�ء على العنف �شد املراأة يف جم�ل منع اجلرمية والعدالة 

اجلن�ئية 

)قرار اجلمعية الع�مة 86/52، املرفق(، املواد 7 )ج( و)ز(-‘1’، 8 )ج(، 9 )اأ( ‘3’، )ج(-)د( و)ح(، 10 

)اأ( و)ج( و)هـ(، 11 )اأ(-)ب( و)هـ(-)و(، 12 )اأ(-)ب(، 14 )ب(، 16 )اأ(-)ب(

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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املجل�ص القت�ش�دي والجتم�عي

املب�دئ التوجيهية للعمل املتعلق ب�لأطف�ل يف نظ�م العدالة اجلن�ئية 

)قرار املجل�ص القت�ش�دي والجتم�عي 30/1997، املرفق(، املواد 2، 8 )اأ(، 11 )اأ(، 13، 16، 24، 

27، 28 )ج(-)د(، 53-43

املب�دئ الأ�ش��شية ل�شتخدام برامج العدالة الت�ش�حلية يف امل�ش�ئل اجلن�ئية 

)قرار املجل�ص القت�ش�دي والجتم�عي 12/2002،املرفق(، الفقرت�ن 12 )ج( و19

الأمم املتحدة

املب�دئ الأ�ش��شية املتعلقة بدور املح�مني 

)موؤمتر الأمم املتحدة الث�من ملنع اجلرمية ومع�ملة املجرمني، ه�ف�ن�، 27 اآب/اأغ�شط�ص-7 اأيلول/

الف�شل   ،)A.91.IV.2 املبيع  رقم  املتحدة،  الأمم  )من�شورات  الأم�نة  اأعدته  تقرير   :1990 �شبتمب 

الأول،

الب�ب ب�ء-3، املرفق(، الفقرت�ن 9 و25

لع�م  عليه�،  للق�ش�ء  فورية  اإجراءات  واتخ�ذ  الأطف�ل  اأ�شك�ل عمل  اأ�شواأ  بحظر  املتعلقة  التو�شية 

1999 )التو�شية رقم 190(، ال�ش�درة عن منظمة العمل الدولية، الفقرات 2، 9، 16

مب�دئ توجيهية ب�ش�أن دور اأع�ش�ء الني�بة الع�مة 

)موؤمتر الأمم املتحدة الث�من ملنع اجلرمية ومع�ملة املجرمني، ه�ف�ن�، 27 اآب/اأغ�شط�ص-7 اأيلول/

الف�شل   ،)A.91.IV.2 املبيع  رقم  املتحدة،  الأمم  )من�شورات  الأم�نة  اأعدته  تقرير   :1990 �شبتمب 

الأول،

الب�ب جيم-26، املرفق(، الفقرة 13 )اأ( و)د(

اإعالن فيين� ب�ش�أن اجلرمية والعدالة: مواجهة حتدي�ت القرن احل�دي والع�رشين 

)قرار اجلمعية الع�مة 59/55، املرفق(، الفقرة 27

ال�شكوك الإقليمية

الحت�د الأفريقي

امليث�ق الأفريقي حلقوق الإن�ش�ن وال�شعوب 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 1520، الرقم 26363(، املواد 3-5، 7 )1( )د(، 18، 25، 28

امليث�ق الأفريقي حلقوق الطفل ورف�هيته 

)حقوق الإن�ش�ن: جمموعة �شكوك دولية، املجلد الث�ين: �شكوك اإقليمية )من�شورات الأمم املتحدة، 

رقم املبيع  E.97.XIV.1(، الب�ب جيم، رقم 39(، املواد 3، 4، 5 )1(، 9 )2(، 10، 13 )1(-)2(، 14 

)2( )ب(، 16 )2(، 17 )1(، 17 )2( )ج( ‘2’-’4’، 21 )1(

البوتوكول املتعلق بحقوق املراأة، امللحق ب�مليث�ق الأفريقي حلقوق الإن�ش�ن وال�شعوب، املواد 3-1، 4 

)2( )هـ(-)و(

جمل�ص اأوروب�

اتف�قية حم�ية حقوق الإن�ش�ن واحلري�ت الأ�ش��شية 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 213، الرقم 2889( 

])جمل�ص اأوروب�، جمموعة املع�هدات الأوروبية، الرقم 5([، املواد 2 )1(، 6 )1( و)3( )اأ(

التو�شية رقم R )79( 17، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 13 اأيلول/�شبتمب 1979، ب�ش�أن 

حم�ية الأطف�ل من �شوء املع�ملة، الفقرت�ن 4 و16
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التف�قية الأوروبية املتعلقة بتعوي�ص �شح�ي� جرائم العنف 

)جمل�ص اأوروب�، جمموعة املع�هدات الأوروبية، الرقم 116(، املواد 2 اإىل 4 و12

التو�شية رقم R )85( 11، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 28 حزيران/يونيه 1985، 

ب�ش�أن و�شعية ال�شحية يف اإط�ر الق�نون اجلن�ئي والإجراءات اجلن�ئية، الفقرات 1 اإىل 3، 5 اإىل 16

التو�شية رقم )1987( 1065، التي اعتمدته� اجلمعية البمل�نية ملجل�ص اأوروب� يف 6 ت�رشين الأول/

اأكتوبر 1987، ب�ش�أن الجت�ر ب�لأطف�ل وغريه من اأ�شك�ل ا�شتغالل الأطف�ل، الفقرة 4

التو�شية رقم )1988( 1074، التي اعتمدته� اجلمعية البمل�نية ملجل�ص اأوروب� يف 3 اأي�ر/م�يو 1988، 

ب�ش�أن ال�شي��ش�ت الأ�رشية، الفقرة 17 )األف( ‘5’

التو�شية رقم R )90( 2، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 15 ك�نون الث�ين/ين�ير 1990، 

ب�ش�أن التدابري الجتم�عية املتعلقة ب�لعنف داخل الأ�رشة، الفقرات 7، 9، 18، 19، 42، 43

اأوروب� يف 1	�شباط/فرباير	 التو�شية رقم )1990( 1121، التي اعتمدته� اجلمعية البمل�نية ملجل�ص 

1990، ب�ش�أن حقوق الطفل، الفقرة 2

 ،1991 اأيلول/�شبتمب   9 يف  اأوروب�  وزراء جمل�ص  اعتمدته� جلنة  التي   ،R )91( 11 رقم  التو�شية 

ب�ش�أن الجت�ر ب�لأطف�ل وال�شب�ب وا�شتغاللهم يف جت�رة اجلن�ص واملواد الت�شويرية الإب�حية والبغ�ء، 

الفقرات 2 اإىل 4، 13

التو�شية رقم R )93( 2، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 22 اآذار/م�ر�ص 1993، ب�ش�أن 

اجلوانب الجتم�عية الطبية لالعتداء على الأطف�ل، الفقرات 2-1 اإىل 2-8، 3-1 )ب( و)د( اإىل 

)هـ(، 3-2، 3-4، 3-5، 3-7، 3-9 اإىل 11-3، 1-5

التو�شية رقم )1996( 1286، التي اعتمدته� اجلمعية البمل�نية ملجل�ص اأوروب� يف 24 ك�نون الث�ين/

ين�ير 1996، ب�ش�أن و�شع ا�شرتاتيجية اأوروبية خ��شة ب�لطفل، الفقرات 7 ‘5’، 8 ‘5’ اإىل ‘7’ و’10’

التف�قية الأوروبية ب�ش�أن مم�ر�شة الطفل حقوقه 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2135، الرقم 37249( 

]جمل�ص اأوروب�، جمموعة املع�هدات الأوروبية، رقم 160[، املواد 1، 2 )د(، 3 )اأ( و)ب(،

6 )اأ( اإىل )ج(، 7، 9، 10

التو�شية رقم R )96( 8، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 5 اأيلول/�شبتمب 1996، ب�ش�أن 

ال�شي��ش�ت املتعلقة ب�جلرمية يف اأوروب� يف وقت متغرّي، الفقرات 25 و28 اإىل 40

اأيلول/�شبتمب  اأوروب� يف 25  البمل�نية ملجل�ص  اعتمدته اجلمعية  الذي   ،1099 )1996( القرار رقم 

1996، ب�ش�أن ا�شتغالل الأطف�ل يف جت�رة اجلن�ص، الفقرات 5، 14، 15، 17

التو�شية رقم )1997( 1325، التي اعتمدته� اجلمعية البمل�نية ملجل�ص اأوروب� يف 23 ني�ش�ن/اأبريل 

1997، ب�ش�أن الجت�ر ب�لن�ش�ء والبغ�ء الق�رشي يف الدول الأع�ش�ء يف جمل�ص اأوروب�، الفقرات 4، 6، 

16 ‘6’ و’11’ و’12’

ب�ش�أن  اأيلول/�شبتمب 1997،  اأوروب� يف 10  التي اعتمدته� جلنة جمل�ص   ،R )97( 13 التو�شية رقم 

ترهيب ال�شهود وحقوق الدف�ع، الفقرات 1، 3، 8 اإىل 15، 17 اإىل 26، 28 اإىل 30

التو�شية رقم )1998( 1371، التي اعتمدته� اجلمعية البمل�نية ملجل�ص اأوروب� يف 23 ني�ش�ن/اأبريل 

اإىل ‘7’، )هـ(  و‘7’، )د( ‘5’  1988، ب�ش�أن العتداء على الأطف�ل واإهم�لهم، الفقرت�ن 13 )ج( ‘3’ 

‘2’، )و(، )ي( ‘2’، و14 )ب(
التو�شية رقم R )98( 8، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 18 اأيلول/�شبتمب 1998، ب�ش�أن 

م�ش�ركة الأطف�ل يف احلي�ة الأ�رشية والجتم�عية، املبداأ 5 والتذييل، الفقرة 3

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
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ني�ش�ن/اأبريل  اأوروب� يف 3  البمل�نية ملجل�ص  اعتمدته� اجلمعية  التي   ،1450 )2000( التو�شية رقم 

2000، ب�ش�أن العنف �شد املراأة يف اأوروب�، الفقرة ‘3’ )هـ(

التو�شية رقم R )2000( 11، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 19 اأي�ر/م�يو 2000، ب�ش�أن 

اإجراءات مك�فحة الجت�ر ب�لب�رش لأغرا�ص ال�شتغالل اجلن�شي، الفقرات 2، 3، 6، 7، 26 اإىل 36، 

50 اإىل 55

اأوروب� يف 6 ت�رشين الأول/اأكتوبر  التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص   ،R )2000( 19 التو�شية رقم 

2000، ب�ش�أن دور الني�بة الع�مة يف نظ�م العدالة اجلن�ئية، الفقرات 3، 7، 8، 23، 24 )ج(، 25، 

39-37 ،33 ،32

التو�شية رقم )2001( 1523، التي اعتمدته� اجلمعية البمل�نية ملجل�ص اأوروب� يف 26 حزيران/يونيه 

2001، ب�ش�أن ال�شرتق�ق املنـزيل، الفقرة 10 ‘3’، ‘6’ )ب( و)د( و)و(

التو�شية رقم Rec )2001( 16، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 31 ت�رشين الأول/اأكتوبر 

2001، ب�ش�أن حم�ية الأطف�ل من ال�شتغالل اجلن�شي، الديب�جة والفقرات 7، 14، 30 اإىل 35، 61

البوتوكول الإ�ش�يف الث�ين امللحق ب�لتف�قية الأوروبية ب�ش�أن امل�ش�عدة املتب�دلة يف امل�ش�ئل اجلن�ئية 

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2297، الرقم 6841( 

]جمل�ص اأوروب�، جمموعة املع�هدات الأوروبية، الرقم 182[، املواد 9 )1(، 10 )1(، 23، 25، 26 
)1( )ج(

التو�شية )2002( 1545، التي اعتمدته� اجلمعية البمل�نية ملجل�ص اأوروب� يف 21 ك�نون الث�ين/ين�ير 

2002، ب�ش�أن �شن حملة على الجت�ر ب�لن�ش�ء، الفقرات 10 ‘6’، ‘8’ )اأ( اإىل )ج( و)هـ(، ‘9’ )اأ( و)ب( 

و)د( اإىل )و(، ‘10’، 11 ‘2’ )اأ(

التو�شية رقم Rec. )2002( 5، التي اعتمدته� جلنة وزراء جمل�ص اأوروب� يف 30 ني�ش�ن/اأبريل 2002، 

ب�ش�أن حم�ية الن�ش�ء من العنف، الفقرات 3 )هـ(، 8 اإىل 11، 16

اأوروب� يف 26 حزيران/يونيه  القرار رقم )2002( 1291، الذي اعتمدته اجلمعية البمل�نية ملجل�ص 

2002، ب�ش�أن الختط�ف الدويل لالأطف�ل من قبل اأحد الأبوين، الفقرت�ن 3، و5 ‘2’ و’4’

القرار الإط�ري JHA/2004/68، الذي اتخذه جمل�ص الحتـ�د الأوروبـي يف 22 ك�نون الأول/دي�شمب 

2003، ب�شـ�أن مك�فحـة ا�شتغالل الأطف�ل يف اجلن�ص ويف املواد الإب�حية

)اجلريدة الر�شمية لالحت�د الأوروبي، L 13، ال�ش�درة يف 20 ك�نون الث�ين/ين�ير 2004(، امل�دة 9

الحت�د الأوروبي

قرار جمل�ص الحت�د الأوروبي املوؤرخ 23 ت�رشين الث�ين/نوفمب 1995 ب�ش�أن حم�ية ال�شهود يف �شي�ق 

مك�فحة اجلرمية املنظمة 

 ،)1995 الأول/دي�شمب  ك�نون   7 يف  ال�ش�درة   ،C 327 الأوروبية،  للجم�ع�ت  الر�شمية  )اجلريدة 

الفقرت�ن األف )1( اإىل )8(، وب�ء )2(

قرار البمل�ن الأوروبي ب�ش�أن ر�ش�لة املفو�شية املتعلقة مبك�فحة ا�شتغالل الأطف�ل يف ال�شي�حة بدافع 

مم�ر�شة اجلن�ص )COM)96(0547 C4-0012/97( ومذكرته� بخ�شو�ص م�ش�همة الحت�د الأوروبي 

 )C4-0556/96( يف تدعيم منع العتداء اجلن�شي على الأطف�ل وا�شتغاللهم يف الأغرا�ص اجلن�شية

)اجلريدة الر�شمية للجم�ع�ت الأوروبية، C 358، ال�ش�درة يف 24 ت�رشين الث�ين/نوفمب 1997(

مقرر جمل�ص الحت�د الأوروبي JHA/2000/375، املوؤرخ 29 اأي�ر/م�يو 2000، بخ�شو�ص مك�فحة 

ا�شتغالل الأطف�ل يف مواد اإب�حية على الإنرتنت 
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)اجلريدة الر�شمية للجم�ع�ت الأوروبية، L 138، ال�ش�درة يف 9 حزيران/يونيه 2000(، الفقرات

1 )2(، و2، و19

ميث�ق احلقوق الأ�ش��شية لالحت�د الأوروبي

الأول/دي�شمب 2000(،  ك�نون   18 ال�ش�درة يف   ،C 364 الأوروبية،  للجم�ع�ت  الر�شمية  )اجلريدة 

املواد 1، 20، 24 )1( و)2(

قرار البمل�ن الأوروبي ب�ش�أن الجت�ر ب�لأطف�ل يف اأفريقي�، الفقرة 6

على  العثور  يف  املدين  املجتمع  م�ش�همة  ب�ش�أن   ، 2001/C 283/01الأوروبي الحت�د  جمل�ص  قرار 

الأطف�ل املفقودين اأو امل�شتغلني جن�شي� 

 ،)2001 الأول/اأكتوبر  ت�رشين   9 يف  ال�ش�درة   ،C 283 الأوروبية،  للجم�ع�ت  الر�شمية  )اجلريدة 

الفقرت�ن 2 )1(-)3(، و3

منظمة الدول الأمريكية

التف�قية الأمريكية حلقوق الإن�ش�ن

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 1144، الرقم 17955(، املواد 4 )1(، 5 )5(،

24 ،)4( 17 ،11 ،)1( 8 ،)5( 7

البوتوكول الإ�ش�يف لالتف�قية الأمريكية حلقوق الإن�ش�ن املتعلق ب�حلقوق القت�ش�دية والجتم�عية 

والثق�فية، امل�دت�ن 2 و4

اتف�قية البلدان الأمريكية اخل��شة ب�مل�ش�عدة املتب�دلة يف امل�ش�ئل اجلن�ئية، املواد 1، 2، 7، 23

اتف�قية البلدان الأمريكية اخل��شة ب�لجت�ر الدويل ب�لق�رّش، املواد 1 )اأ(-)ج(، 4، 6، 8، 10، 11، 

18 ،16 ،14

اتف�قية البلدان الأمريكية ملنع التعذيب واملع�قبة عليه، امل�دة 8

اتف�قية البلدان الأمريكية ملنع العنف �شد املراأة ومع�قبة مرتكبيه والق�ش�ء عليه، املواد 4 )هـ(، 6 

)اأ(، 7 )د( و)و( و)ز(، 8

منظمة الأمن والتع�ون يف اأوروب�

ميث�ق الأمن الأوروبي، الفقرت�ن 21 و24

املح�كم الدولية

املحكمة اجلن�ئية الدولية

نظ�م روم� الأ�ش��شي للمحكمة اجلن�ئية الدولية

)الأمم املتحدة، جمموعة املع�هدات، املجلد 2187، الرقم 38544(، املواد 7 )1( )ح(، 21 )3(، 36 

)8( )ب(، 42 )9(، 43 )6(، 53 )1( )ج(، 53 )2( )ج(، 54 )1( )ب(، 57 )3( )ج( و)هـ(، 64 )2( 

و)3( )اأ( و)6( )هـ(، 65 )4(، 67 )1( )ج(، 68، 69 )2(، 75، 79، 82

)4(، 87 )4( و)6( )ب(، 93 )1( )ب( و)هـ( و)ي(، 100 )1( )اأ(، 110 )4( )ب(

القواعد الإجرائية وقواعد الإثب�ت

الدولية،  اجلن�ئية  للمحكمة  الأ�ش��شي  روم�  نظ�م  يف  الأطراف  الدول  الر�شمية جلمعية  )الوث�ئق 

 A.03.V.2 الدورة الأوىل، نيويورك، 3-10 اأيلول/�شبتمب 2002 )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع

والت�شويب(، اجلزء الث�ين-األف((، القواعد 16 اإىل 19، 43، 50 )1( و)5(، 59 )1( )ب(، 63 )4(، 

66 )2(، 67 )1( و)3(، 68، 69، 73 )3( و)4( و)6(، 76 )4(، 81 )3( و)4(، 86 اإىل 99، 101، 107 

)3(، 119 )1( )ج( و)3(، 121 )10(، 131 )2(، 136، 139، 143، 144، 145 )1( )ج( و)2( )اأ( ‘2’، 

167 )1(، 194 )3(، 218 )3( )ب(، 221، 223 )د(، 224 )1( و)4(

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
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مدونة الأخالق الق�ش�ئية

)اجلريدة الر�شمية للمحكمة اجلن�ئية الدولية )الوثيقة ICC-BD/02-01-05(، امل�دة 8 )3((

احل�لة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، الرقم ICC-01/04، املدعي الع�م �شد توم��ص لوب�نغ� 

اأمر  اإ�شدار  الع�م  املدعي  طلب  بخ�شو�ص  قرار خمتوم   ،ICC-01/04-01/06 رقم  الق�شية  دييلو، 

توقيف، امل�دة 58 )الدائرة التمهيدية(، 10	�شباط/فرباير	2006

احل�لة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، الرقم ICC-01/04، قرار بخ�شو�ص طلب�ت امل�ش�ركة يف 

اإجراءات الق�ش�ي� VPRS1 وVPRS2 وVPRS3 وVPRS4 وVPRS5 وVPRS6 )الدائرة التمهيدية(، 

17 ك�نون الث�ين/ين�ير 2006، الفقرات 45، 61، 71، 72، 76

احل�لة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، الرقم ICC-01/04، املدعي الع�م �شد توم��ص لوب�نغ� 

تقييد  تنظم طلب�ت  التي  الع�مة  للمب�دئ  املن�شئ  القرار   ،ICC-01/04-01/06 الق�شية رقم  دييلو، 

الك�شف عمال ب�لق�عدة 81 )2( و)4( من النظ�م الأ�ش��شي )الدائرة التمهيدية(، 19 اأي�ر/م�يو 2006، 

الفقرة 32

احل�لة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، الرقم ICC-01/04، املدعي الع�م �شد توم��ص لوب�نغ� 

ب�لإجراءات  ال�ش�هد  تعريف  مبم�ر�ش�ت  املتعلق  القرار   ،ICC-01/04-01/06 رقم  الق�شية  دييلو، 

و�شقل اأدائه )الدائرة التمهيدية(، 8 ت�رشين الث�ين/نوفمب 2006، الفقرات 23 اإىل 27 و37 اإىل 42.

ذلك  وغري  الإب�دة اجلم�عية  اأعم�ل  امل�شوؤولني عن  الأ�شخ��ص  ملح�كمة  الدولية  اجلن�ئية  املحكمة 

من النته�ك�ت اجل�شيمة للق�نون الإن�ش�ين الدويل املرتكبة يف اإقليم رواندا واملواطنني الروانديني 

اأرا�شي الدول  امل�شوؤولني عن اأعم�ل الإب�دة اجلم�عية وغريه� من النته�ك�ت املم�ثلة املرتكبة يف 

املج�ورة بني 1 ك�نون الث�ين/ين�ير و31 ك�نون الأول/دي�شمب 1994

النظ�م الأ�ش��شي للمحكمة اجلن�ئية الدولية لرواندا، املواد 3 )ح(، 20 )4( )ج(، 21، 23 )3( 

)قرار جمل�ص الأمن 955 )1994(، املرفق(

القواعد الإجرائية وقواعد الإثب�ت، القواعد 34، 69، 71، 75 )ب�ء( ‘1’ )ج(، 75 )ب�ء( ‘3’ و)دال(، 

92 مكررا، 96 ‘1’، 98 مكررا ث�ني� )ب�ء(

املدعي الع�م �شد ك�يي�شيم� وروزيندان�، ICTR-95-1-T، القرار املتعلق بطلب حم�ية �شهود النفي، 

6 ت�رشين الأول/اأكتوبر 1997

�شباط/فرباير	 البتدائية، 5	 الدائرة  الرقمICTR-98-39-S ، حكم  �شريو�ش�غو،  الع�م �شد  املدعي 

1999، الفقرة 20

الث�ين/نوفمب  ت�رشين   16 ال�شتئن�ف،  دائرة  حكم   ،ICTR-96-13-A مو�شيم�،  �شد  الع�م  املدعي 

2001، الفقرة 36

املدعي الع�م �شد ب�غو�شورا واآخرين، ICTR-98-41-I، القرار املتعلق بطلب املدعي الع�م اأخذ اإف�دة 

ال�ش�هد OW، قبل املح�كمة، 5 ك�نون الأول/دي�شمب 2001، الفقرت�ن 13 و14

تدابري  الدع�ء  هيئة  بطلب  املتعلق  القرار   ،ICTR-96-7-I واآخرين،  ب�غو�شورا  �شد  الع�م  املدعي 

 5 البتدائية(،  )الدائرة  و75  )األف(  و69  )جيم(   66 ب�لقواعد  عمال    Aال�ش�هد حلم�ية  خ��شة 

حزيران/يونيه 2002، الفقرت�ن 25 و29

اإف�دة  اأخذ  الدف�ع  بطلب  املتعلق  القرار   ،ICTR-99-52-I واآخرين،  ن�هيم�ن�  �شد  الع�م  املدعي 

ال�ش�هد Y قبل املح�كمة، 10 ني�ش�ن/اأبريل 2003، الفقرة 7

خ��شة  تدابري  الع�م  املدعي  بطلب  املتعلق  القرار   ،ICTR-98-44-I ك�رميريا،  �شد  الع�م  املدعي 

حلم�ية ال�ش�هدين G و T ومّد �شالحية قرار اتخ�ذ تدابري خ��شة حلم�ية �شهود الإثب�ت يف ق�شيتي 

انزيروريرا وروام�كوب� لت�شمل املتهمني يف ق�شية واحدة، انغريومب�ت�شي وك�رميريا، وبطلب الدف�ع 

الك�شف الفوري )الدائرة البتدائية(، 20 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2003، الفقرة 11
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الإحل�ح  الب�لغ  ب�لطلب  املتعلق  القرار   ،ICTR-2000-55-I واآخرين،  موفونيي  �شد  الع�م  املدعي 

املقدم من املدعي الع�م من اأجل اأخذ اإف�دة ال�ش�هد QX قبل املح�كمة )الدائرة البتدائية(، 11 

ت�رشين الث�ين/ نوفمب 2003، الفقرة 10

 ،ICTR-99-52-T املدعي الع�م �شد ن�هيم�ن� واآخرين، )“ق�شية و�ش�ئط الإعالم”(، الق�شية رقم

احلكم والعقوبة املحكوم به� )الدائرة البتدائية(، 3 ك�نون الأول/دي�شمب 2003، الفقرة 1071 

الع�م قبول  املتعلق بطلب املدعي  القرار   ،ICTR-98-41-T الع�م �شد ب�غو�شورا واآخرين،  املدعي 

 ،2004 اآذار/م�ر�ص   9 البتدائية(،  )الدائرة  مكررا   92 الق�عدة  الكت�بية مبوجب  ال�شهود  اإف�دات 

الفقرة 16 

املدعي الع�م �شد بيزميونغو واآخرين، ICTR-99-50-T، القرار املتعلق ب�لطلب الب�لغ الإحل�ح املقدم 

من املدعي الع�م ملتم�ش� فيه ال�شم�ح ب�أن يُديل ال�ش�هدان X/006 و039 ب�شه�دتهم� عب و�شلة بث 

مغلق مب��رش ب�لفيديو من مك�ن يف له�ي نظرا لتعر�شهم� للخطر ب�شكل ا�شتثن�ئي واتخ�ذ تدابري 

حم�ئية اأخرى يف هذا ال�شدد عمال ب�مل�دة 21 من النظ�م الأ�ش��شي والق�عدتني 73 و75 )الدائرة 

البتدائية(، 4 حزيران/يونيه 2004، الفقرة 8 

املدعي الع�م �شد ب�غو�شورا واآخرين، ICTR-98-41-T، القرار املتعلق بطلب املدعي الع�م ال�شم�ح 

اآب/ البتدائية(،  )الدائرة  املح�كمة  قبل  م�شجلة  اإف�دة  �شكل  ب�شه�دته يف  ب�لإدلء   DBO لل�ش�هد 

اأغ�شط�ص 2004، الفقرة 8 

املدعي  بطلب  املتعلق  القرار   ،ICTR-96-7-I رقم  الق�شية  واآخرين،  ب�غو�شورا  الع�م �شد  املدعي 

الع�م ال�شم�ح ب�أخذ �شه�دة ال�ش�هد DBO عب و�شلة بث ب�لفيديو، 8 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2004، 

الفقرت�ن 8 و13 

الإن�ش�ين الدويل  للق�نون  امل�شوؤولني عن النته�ك�ت اجل�شيمة  الدولية ملق��ش�ة الأ�شخ��ص  املحكمة 

التي ارتكبت يف اإقليم يوغو�شالفي� ال�ش�بقة منذ ع�م 1991

النظ�م الأ�ش��شي للمحكمة اجلن�ئية الدولية ليوغو�شالفي� ال�ش�بقة )انظر مرفق الوثيقة S/25704 و

Corr.1(، املواد 5 )ح(، 21 )4( )ج(، 22، 24 )3(
القواعد الإجرائية وقواعد الإثب�ت، القواعد 34، 61 )دال(، 69، 71، 75، 92 مكررا، 96 

‘1’، 98 مكررا ث�ني� )ب�ء(
املدعي الع�م �شد ت�دت�ص )“برييدور”(، IT-94-1-T، القرار املتعلق بطلب املدعي الع�م اتخ�ذ تدابري 

حلم�ية املجني عليهم وال�شهود )الدائرة البتدائية(، 10 اآب/اأغ�شط�ص 1995، الفقرات 47، 62، 

 86 ،71 ،70 ،67

املدعي الع�م �شد ميلو�شوفت�ص واآخرين )“كو�شوفو”(، الق�شية رقم IT-02-54-PT، القرار املتعلق 

ب�إع�دة النظر يف لئحة الته�م وطلب اإ�شدار اأوامر تبعية )الدائرة البتدائية(، 24 اأي�ر/م�يو 1999، 

الفقرات 26 اإىل 29 

املدعي الع�م �شد ت�دت�ص )“برييدور”(، الق�شية رقم IT-94-1-A، احلكم )دائرة ال�شتئن�ف(، 15 

متوز/يوليه 1999، الفقرة 305 

املدعي الع�م �شد كوبري�شكت�ص واآخرين، الق�شية رقم IT-95-16، القرار املتعلق ب��شتئن�ف دراغ�ن 

ب�بت�ص �شد قرار امل�شي ب�أخذ الإف�دات قبل املح�كمة )دائرة ال�شتئن�ف(، 15 متوز/يوليه 1999، 

الفقرة 18

 ،IT-98-30/1 ،)”املدعي الع�م �شد اكفوت�شك� واآخرين )“خميم�ت اأوم�ر�شك� وكرياتريم وترنوبولييه

ت�رشين   15 البتدائية(،  )الدائرة   71 ب�لق�عدة  عمال  املح�كمة  قبل  الإف�دات  ب�أخذ  امل�شي  قرار 

الث�ين/نوفمب 1999 

املدعي الع�م �شد األيك�شوف�شكي، IT-95-14/1-A، احلكم )دائرة ال�شتئن�ف(، 24 اآذار/م�ر�ص 2000، 

الفقرت�ن 62 و185 

املدعي الع�م �شد مو�شت�ص واآخرين )“�شيليبي�شي”(، الرقم IT-96-21-A، احلكم )دائرة ال�شتئن�ف(، 

20	�شباط/فرباير	2001، الفقرة 806 

املدعي الع�م �شد ميلو�شوفت�ص، الرقم IT-02-54، القرار املتعلق بطلب الدع�ء قبول البي�ن�ت الكت�بية 

مبوجب الق�عدة 92 مكررا )الدائرة البتدائية(، 21 اآذار/م�ر�ص 2002، الفقرات 24 اإىل 27 

اأجل  الث�ين من الدع�ء من  القرار املتعلق ب�لطلب   ،IT-02-54-T الع�م �شد ميلو�شوفت�ص،  املدعي 

اتخ�ذ تدابري حمددة حلم�ية �شهود معينني �شيدلون ب�شه�داتهم اأثن�ء مرحلة كو�شوفو من املح�كمة، 

22 اآذار/م�ر�ص 2002 
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امل�شفوع  لالدع�ء  ال�رشي  ب�لطلب  املتعلق  القرار   ،IT-02-54-T ميلو�شوفت�ص،  �شد  الع�م  املدعي 

تدابري حلم�ية  واتخ�ذ  الفيديو  بوا�شطة  ائتم�ر  و�شلة  اإق�مة  اأجل  من  واحد  ج�نب  من  مبرفق�ت 

ال�ش�هد امل�شمى يف الطلب )الدائرة البتدائية(، 19 اآذار/م�ر�ص 2003

املحكمة اخل��شة ل�شرياليون

النظ�م الأ�ش��شي للمحكمة اخل��شة ل�شرياليون، املواد 3 )ح(، 15 )4(، 16 )4(، 17 )4( )ج(، 19 )3(

القواعد الإجرائية وقواعد الإثب�ت، القواعد 34، 69، 71، 75، 90)جيم(، 92 مكررا، 104 

املدعي الع�م �شد تيلور، الق�شية رقم SCSL-03-01-I، اأمر توقيف واأمر ب�لنقل والحتج�ز )الدائرة 

البتدائية(، 7 اآذار/م�ر�ص 2003

املدعي �شد نورم�ن، الرقم SCSL-03-08-PT، القرار املتعلق بطلب الدع�ء اتخ�ذ تدابري فورية 

 ،2003 اأي�ر/م�يو   23 البتدائية(،  )الدائرة  العلني  غري  والك�شف  عليهم  واملجني  ال�شهود  حلم�ية 

الفقرة 9 

املتعلق بطلب الدع�ء اتخ�ذ  القرار   ،SCSL-03-12-PT الع�م �شد كونديوا، الق�شية رقم  املدعي 

تدابري فورية حلم�ية ال�شهود واملجني عليهم والك�شف غري العلني وطلبه امل�شتعجل لتخ�ذ تدابري 

موؤقتة اإىل حني اتخ�ذ التدابري املن��شبة )الدائرة البتدائية(،10 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2003، الفقرات 

16 اإىل 19 

املدعي الع�م �شد اغب�و، الرقم SCSL-03-09-PT، القرار املتعلق بطلب الدع�ء اتخ�ذ تدابري فورية 

حلم�ية ال�شهود واملجني عليهم والك�شف غري العلني )الدائرة البتدائية(، 10 ت�رشين الأول/اأكتوبر 

2003، الفقرة 56

املدعي الع�م �شد نورم�ن، الق�شية رقم SCSL-04-14-PT، القرار املتعلق بطلب الدع�ء جتميد 

ح�ش�ب املتهم �ش�م هنغ� نورم�ن لدى م�رشف Union Trust Bank (SL) Limited واأي م�رشف اآخر 

يف �شرياليون، 19 ني�ش�ن/اأبريل 2004، الفقرات 4 اإىل 14 

 ،SCSL-04-15-PT ،)”املدعي الع�م �شد �شي�ش�ي، ك�لون، اغب�و )“ق�شية اجلبهة املتحدة الثورية

 SCSL-2004-15-PT القرار املتعلق بطلب الدع�ء ال�شتم�ع يف اآن واحد لالأدلة امل�شرتكة بني الق�شيتني

وSCSL-04-16-PT، 11 اأي�ر/م�يو، الفقرة 36 

SCSL-04- املدعي الع�م �شد نورم�ن، فوف�ن�، كونديوا )“ق�شية قوة الدف�ع املدين”(، الق�شية رقم

T-14، القرار املتعلق بطلب الدع�ء تعديل تدابري حم�ية ال�شهود )الدائرة البتدائية(، 8 حزيران/
يونيه 2004، الفقرات 36 اإىل 42 و45 اإىل 47 

 ،SCSL-04-15-PT ،)”املدعي الع�م �شد �شي�ش�ي، ك�لون، اغب�و )“ق�شية اجلبهة املتحدة الثورية

القرار املتعلق بطلب الدع�ء تعديل تدابري حم�ية ال�شهود )الدائرة البتدائية(، 5 متوز/يوليه 2004، 

الفقرت�ن 32 و34 

SCSL-04- املدعي الع�م �شد نورم�ن، فوف�ن�، كونديوا )“ق�شية قوة الدف�ع املدين”(، الق�شية رقم

T-14، القرار املتعلق بطلب تعديل تدابري حم�ية ال�شهود، 18 ت�رشين الث�ين/نوفمب 2004، الفقرات 
47 ،40 ،39

SCSL- الق�شية رقم  الدف�ع املدين”(،  )“ق�شية قوة  نورم�ن، فوف�ن�، كونديوا  الع�م �شد  املدعي 

T-14-04، القرار املتعلق ب�لطلب ال�شفوي املقدم من الدف�ع ل�شتدع�ء حمققي مكتب املدعي الع�م 
الأول/دي�شمب  ك�نون  البتدائية(، 7  )الدائرة   TF2-021 الإثب�ت  �ش�هد  اأقوال  كت�بة  اأخذوا  الذين 

2004، الفقرة 23 

SCSL- املدعي الع�م �شد �شي�ش�ي، ك�لون، اغب�و )“ق�شية اجلبهة املتحدة الثورية”(، الق�شية رقم

 TF1-141 15-04، القرار املتعلق ب�لطلب ال�شفوي املقدم من الدع�ء لتغيري تدابري حم�ية ال�ش�هد-T
(TC)، 6 ني�ش�ن/اأبريل 2005، الفقرة 6 

SCSL- الق�شية رقم  الدف�ع املدين”(،  )“ق�شية قوة  نورم�ن، فوف�ن�، كونديوا  الع�م �شد  املدعي 

T-14-04، الأمر املتعلق ب�لك�شف وتقدير �شن ال�ش�هد TF2 080 )الدائرة البتدائية(، 14 ني�ش�ن/
اأبريل 2005 
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املدعي الع�م �شد برمي�، ك�م�را، ك�نو، الق�شية رقم SCSL-04-16-T، القرار املتعلق ب�لطلب ال�رشي 

املقدم من الدف�ع امل�شرتك لإعالن ال�شه�دة الرئي�شية لل�ش�هد TF1-023 لغية وب�طلة، اأي�ر/م�يو 

2005، الفقرة 22 

SCSL-04- املدعي الع�م �شد نورم�ن، فوف�ن�، كونديوا )“ق�شية قوة الدف�ع املدين”(، الق�شية رقم

اإذن� ب��شتدع�ء �شهود اإ�ش�فيني واأوامر ب�تخ�ذ تدابري حم�ئية  T-14، القرار املتعلق بطلب الدع�ء 
)الدائرة البتدائية(، 21 حزيران/يونيه 2005 

املدعي الع�م �شد �شي�ش�ي، ك�لون، اغب�و )“ق�شية اجلبهة املتحدة الثورية”(، SCSL-04-15-T، القرار 

�شه�دة  خمطوط�ت  بقبول  مكررا   92 الق�عدة  مبوجب  الدع�ء  من  املوجه  ال�رشي  ب�لإ�شع�ر  املتعلق 

ال�شهود TF1-023، وTF1-104، وTF1-169، )الدائرة البتدائية(، 9 ت�رشين الث�ين/نوفمب 2005

املدعي الع�م �شد برمي�، ك�م�را، ك�نو، الق�شية رقم SCSL-04-16-AR73، القرار املتعلق بطلب ج�نب 

الدف�ع عن برمي� وك�م�را ا�شتئن�ف قرار الأغلبية يف الدائرة البتدائية الث�نية ب�ش�أن الطلب امل�شرتك 

ال�رشي الب�لغ ال�شتعج�ل لإع�دة تعيني كيفني متزكري وويلبريت ه�ري�ص حم�ميني رئي�شيني لأليك�ص ت�مب� 

برمي� وبرمي� ب�زي ك�م�را )دائرة ال�شتئن�ف(، 8 ك�نون الأول/دي�شمب 2005، الفقرة 102

و�ل�صهود  �جلرمية  �صحايا  باالأطفال  �ملتعلقة  �ملحلية  باء-  �لت�رشيعات 

عليها

الحت�د الرو�شي

م�رشوع الق�نون الحت�دي ملك�فحة الجت�ر ب�لأ�شخ��ص لع�م 2003، املواد 15، 16، 21، 27، 28

الأرجنتني

Código Procesal Penal, arts. 79 (a), (c)-(d), 80

الأردن

د�شتور 1 ك�نون الث�ين/ ين�ير 1952، امل�دة 6 )1(

ق�نون اأ�شول املح�كم�ت ال�رشعية ل�شنة 1959

ق�نون حقوق الطفل لع�م 2004، امل�دت�ن 3 )ج( و9 )ب(

اأرميني�

مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 1999، امل�دت�ن 10 )3(، )4(، و59 )1(، )2(، )4(، )6(، )8(، )9(، 

)15( ،)12( ،)11(

ق�نون الأ�رشة لع�م 2005، امل�دة 44

اإ�شب�ني�

Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 448, para. 3, 707
 Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Victimas de Delitos

Violentos y contra la Libertad Sexual, art. 15

اأ�شرتالي�

 High Court, Secretary, Department of Health and Community Services v J.W.B and
 S.M.B (Marion’s Case) (1992), 175 CLR 218, F.C. 92/010, ALJR 3

Victims of Crime Act 1994 (as amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, sects.
 4 (a)-(e), (g)-(l)
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 New South Wales, Evidence Act 1898, sect. 42A
 New South Wales, Crimes Act 1900, sect. 405DC

 Queensland, Criminal Code Act 1899, sect. 590AA (2)
 Queensland, Evidence Act 1977, sects. 9, 9C, 9E, 21A (2), (4), (5A), (6), (8)

 Victoria, Evidence Act 1958, No. 6246 (1958), sect. 149B (3) (d)
 Western Australia, Evidence Act 1906, sects. 106E-106G, 106Q

Western Australia, Evidence of Children and Others (Amendment) Act 1992, sect. 8

اإ�شتوني�

مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 1961، امل�دت�ن 40 )2( و41 )1(

ق�نون حم�ية الطفل )370 ,28 ,1992 )اجلريدة الر�شمية( Riigi Teataja( املواد 10، 31 )3(، 32 )2(

ق�نون م�ش�ندة ال�شح�ي� )I 2004, 2, 3 )اجلريدة الر�شمية( Riigi Teataja(، الفقرات 1، 3، 4، 7

اإ�رشائيل

تنقيح ق�نون الأدلة )حم�ية الطفل(، 5715-1955، امل�دة 2)اأ(

اإكوادور

 Código de Procedimiento Penal, R.O.360-S, 2001, art. 118
 Ley de la Juventud, No. 2001-49, arts. 4, 8

اأمل�ني�

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دت�ن 52 )2( و)3(، 81ج )3(

اإندوني�شي�

د�شتور ع�م 1945، امل�دة 28ب�ء )2(

ق�نون حم�ية الطفل، رقم 23

اأوروغواي

 Código del Proceso Penal, Law No. 16.893, 1997, art. 75 (1)-(2), (4)

اأوغندا

الد�شتور، 1995، امل�دة 21 )2(

اأوكراني�

ق�نون العمل الجتم�عي مع الأطف�ل والأحداث لع�م 2001

ق�نون منع العنف يف الأ�رشة، رقم 2789 لع�م 2001، امل�دة 7

اإيران )جمهورية - الإ�شالمية(

د�شتور ع�م 1979، ب�شيغته املعدلة يف ع�م 1989، امل�دة 20

اإيرلندا

Criminal Evidence Act 1992، sect. 14
Children Act، 2001، sect. 252
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اإي�شلندا

الالئحة التنظيمية ملجل�ص رع�ية الطفولة، رقم 49 لع�م 1994

الق�نون اخل��ص ب�أمني مظ�مل الأطف�ل، رقم 83 لع�م 1994

ق�نون حم�ية الطفل، رقم 2002/80، امل�دة 4، الفقرات 1، 2، 4، 5، 7 اإىل 9،46، 54 )1(

و)3(، 55 )1( و)3(، 58، 60، 92

اإيط�لي�

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دت�ن 114 و472 )3(-)4(

املدونة اجلن�ئية، امل�دة 734 )اأ(

النظ�م الأ�ش��شي للجنة البمل�نية للطفولة وللمر�شد الوطني للطفولة، رقم 451 لع�م 1997، امل�دت�ن 

1 و2

ب�راغواي

 Código Procesal Penal, art. 68 (1), (3)-(5)

ب�ك�شت�ن

ق�نون الأو�شي�ء واأولي�ء الأمور لع�م 1890، )املرفق 7، التذييل الث�من ع�رش( الب�ب 17 )3(

ق�نون اأطف�ل ال�شند، 1955 )املرفق 7، التذييل الث�لث ع�رش(

الد�شتور، 12 ني�ش�ن/اأبريل 1973، امل�دة 25 )1( و)3(

 ،1983 والع�رشون(،  احل�دي  التذييل   ،7 )املرفق  اجلن�ة  البنج�بيني  ب�لأحداث  اخل��ص  املر�شوم 

الفقرت�ن 12 و14 

املر�شوم اخل��ص بنظ�م ق�ش�ء الأحداث، 2000

البازيل

مدونة الإجراءات اجلن�ئية )Código de Processo Penal(، امل�دة 217

 16 املواد   ،)1990(  8.069 رقم  الق�نون  واملراهقني،  ب�لأطف�ل  اخل��ص  الأ�ش��شي  النظ�م  ق�نون 

)ث�ني�(، 17، 18، 98، 145، 150 

البتغ�ل

ق�نون حم�ية الأطف�ل والأحداث املعر�شني للخطر، رقم 99/147 )1999(، املواد 4 )1( اإىل )3(، 

87 ،)1( 86 ،84 ،)9( ،)8(

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 2003/324، لع�م 2003، املواد 74 )1(، 75، 352 )1(

الق�نون املنظم لتعوي�ص �شح�ي� الإجرام، الق�نون رقم 2006/31 لع�م 2006، امل�دت�ن 1 )1( و4 )2(

بلجيك�

 Loi portant des mesures fiscales et autres, 1985, arts. 28, 31
 Loi sur la fonction de police, 1992

Décret relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance, 2004, arts. 3-6, 11, 12, 14
 Code d’instruction criminelle, 2001, arts. 64, 92, 99

 Décret instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant
 (2002), art. 2
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بلغ�ري�

ق�نون حم�ية الطفل لع�م 2004، املواد 1 )2( اإىل )4(، 3 )3(-)4(، )6(، 10 )1(-)2(، 12، 15 )2( 

اإىل )5(، )8(، 16 )1(

البن�مج الوطني ملنع الجت�ر ب�لب�رش والت�شدي له وحم�ية �شح�ي�ه، لع�م 2005

بنغالدي�ص

ق�نون الطفل، املواد 10 اإىل 12 و17 

بوروندي

الد�شتور النتق�يل، 28 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2001، امل�دة 39 )حّل حمله د�شتور م� بعد انته�ء الفرتة 

النتق�لية الذي اأُقر ب��شتفت�ء اأُجري يف 28	�شباط/فرباير	2005(

البو�شنة والهر�شك

مدونة الإجراءات اجلن�ئية رقم 3/56 لع�م 2003، املواد 96 )د(، 100 )4(، )6(، 250، 282

بوليفي� )دولة - املتعددة القومي�ت(

مدونة الطفل واملراهق (،Código del Niño, Niña y Adolescente)، املواد 10 )1(-)2(، 12، 13، 

 176 ،106 ،103 ،100

بريو

مدونة الطفل واملراهق (Código de los Niños y Adolescentes)، الق�نون رقم 27.337، لع�م 

2000، املواد 9، 10، 27، 29، 146، 149 اإىل 153

مدونة الإجراءات اجلن�ئية (Código Procesal Penal)، رقم 957 لع�م 2004، املواد 95 )1( اإىل

380 ،)3( 378 ،247 ،98 ،)3(

بيالرو�ص

رقم  بيالرو�ص،  جمهورية  يف  ب�ل�شب�ب  اخل��شة  الدولة  ل�شي��شة  الع�مة  ب�ملف�هيم  املتعلق  الق�نون 

XII-1629 لع�م 1992، امل�دت�ن 5 )4( و7
ق�نون حقوق الطفل، رقم XII-2570 لع�م 1993 )ب�شيغته املعدلة يف ع�م 2004(، املواد 6، 9، 27، 28

ت�يلند

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دت�ن 13 و172 مكررا ث�ني�

مدونة الإجراءات املدنية والتج�رية، الأبواب 56، 95، 108، 112 

الق�نون املن�شئ ملح�كم الأحداث والأ�رشة والإجراءات املتعلقة ب�لأحداث والأ�رشة، امل�دة 98

تركي�

الد�شتور، 1924، املواد 10، 42 )2( و)7(، 50 )2(، 56 )3(

املدونة املدنية، امل�دت�ن 148 )1(، و274 )2(

ق�نون ال�شح�فة، امل�دة 33

الق�نون املتعلق ب�إن�ش�ء حم�كم الأحداث وبواجب�ته� واإجراءاته�، 1979، امل�دة 25

م�رشوع املدونة اجلن�ئية، 2005، امل�دة 229 )8(
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تون�ص

مدونة حم�ية الطفل )Code de la protection de l‘enfant(، الق�نون رقم 95-92 لع�م 1995،

املواد 4، 10، 12، 28 اإىل 30، 120

مدونة اللتزام�ت والعقود )Code des obligations et des contrats(، امل�دة 13 

اجلزائر

مدونة الإجراءات اجلن�ئية )Code de procédure pénale( لع�م 1966، امل�دت�ن 93 )2( و228 

الأمر 72-3 ال�ش�در يف 10	�شباط/فرباير	1972 املتعلق بحم�ية الطفل واملراهق 

 Ordonnance 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l‘enfance et de
l‘adolescence

ق�نون الإعالم )Loi sur l‘information(، رقم 90-70 لع�م 1990، امل�دة 27

ق�نون الوف�ق الأهلي )Loi sur la concorde civile(، 13 متوز/يوليه 1999، امل�دة 40

 )Décret présidentiel الوطنية  امل�أ�ش�ة  بتعوي�ص �شح�ي�  املتعلق  رقم 93-6  الرئ��شي  املر�شوم 

)n° 06-93 relatif à l‘indemnisation des victimes de la tragédie nationale، 28	�شباط/

فباير 2006

جزر القمر

د�شتور 23 ك�نون الأول/دي�شمب 2001، الديب�جة

اجلم�هريية العربية الليبية

ق�نون حم�ية الطفل، رقم 17 لع�م 1992، امل�دة 82

الوثيقة اخل�رشاء الكبى حلقوق الإن�ش�ن يف ع�رش اجلم�هري ال�ش�درة يف ع�م 1998 )مرفق الوثيقة 

)A/44/331

اجلمهورية الت�شيكية

قواعد الإجراءات اجلن�ئية، رقم 141 لع�م 1961، الب�ب 102 )1(

ق�نون تعوي�ص �شح�ي� اجلرمية، رقم Sb 1997/209 لع�م 1997، الفقرة 1

اجلمهورية الدومينيكية

Decreto por el que se Crea la Dirección General de Promoción de la Juventud، رقم 2981 
لع�م 1985 

مدونة الإجراءات اجلن�ئية )Código Procesal Penal(، الق�نون رقم 76-02 لع�م 2002، املواد 27، 

84 )1( اإىل )3(، )6(-)7(، 202، 327 )2(-)3(

اجلمهورية العربية ال�شورية

ق�نون الأحداث اجل�نحني، ال�ش�در يف ع�م 1974، املواد 46، 48، 54

املدونة اجلن�ئية، امل�دة 138 

املدونة املدنية، امل�دة 52

جمهورية مقدوني� اليوغو�شالفية �ش�بق�

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، املواد 55 )1( و)2(، 223 )4(، 280 
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جنوب اأفريقي�

 Criminal Procedure Act, No. 51, 1977, sect. 170A
 South African Law Commission, Sexual Offences against Children, issue paper 10,

project 108 (Pretoria, 1997), chap. 5, subsect. 5.7.9
 Department of Justice and Constitutional Development, “National Policy Guidelines
 for Victims of Sexual Offences” and Department of Justice, “National Guidelines for

 Prosecutors in Sexual Offence Cases” (Pretoria, 1998), chaps. 3, 7 (1), 8, 10
 Department of Justice and Constitutional Development, Department of Welfare,
 “Procedural Guidelines to Social Welfare Agencies and Appropriate NGOs in Assisting

 Victims of Rape and Sexual Offences” (Pretoria, 1998), chap. 5
 Children’s Act, 2005, Act No. 38 of 2005 (Government Gazette, vol. 492, 19 June

 2006), sects. 7 (1), 10, 56, 61 (2)-(3), 64 (1) (a), 74

جيبوتي

د�شتور 4 اأيلول/�شبتمب 1992، املواد 1، 3، 15 

الدامنرك

Notification Respecting a Children’s Council, No. 2, 1998

رواندا

Loi relative aux droits et à la protection de l’enfant, No. 27/2001, 2001, arts. 2, 9

روم�ني�

 Décision n° 1.769/2004 portant approbation du Plan national d’action pour mettre fin à
 l’exploitation des enfants, Monitorul Oficial 2004-11-08, n° 1.028, 2004

زامبي�

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الفقرة 175 )30(

الد�شتور، 1996، امل�دة 23 )1( و)4(

الق�نون )التعديل( اخل��ص ب�رشطة زامبي�، )رقم 14 لع�م 1999(، الف�شل 107

زمب�بوي

ق�نون الإجراءات اجلن�ئية والأدلة، الف�شل 59، الب�ب 187

ق�نون حم�ية الطفل والتبني

ق�نون تعوي�ص �شح�ي� احلرب

�رشي لنك�

الد�شتور، امل�دة 12، الفقرت�ن 2 و4، وامل�دة 106

املحكمة العلي�، الق�شية املرفوعة من ه�ريندا واآخرين على جمل�ص كهرب�ء �شيالن واآخرين، الطلب 

SC، رقم 97/323، ع�م 1997
ق�نون )تعديل( مدونة الإجراءات اجلن�ئية، رقم 28، ع�م 1998

ق�نون الأدلة )اأحك�م خ��شة(، )رقم 32 لع�م 1999(

ال�شلف�دور

)ب�شيغته  لع�م 1997  رقم 904  املر�شوم   ،)Código Procesal Penal( الإجراءات اجلن�ئية  مدونة 

الأخرية املعّدلة يف ع�م 2006(، امل�دت�ن 13 و349
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ال�شنغ�ل

د�شتور ع�م 2001، امل�دة 1

ال�شويد

ق�نون اخلدم�ت الجتم�عية )1980: 620(، 1980، امل�دة 50اأ

ق�نون رع�ية الأحداث )اأحك�م خ��شة( )1990: 52(، 1990، امل�دت�ن 36 و39 

ق�نون اأمني مظ�مل الأطف�ل، 1993، الب�ب 335 

�شوي�رشا

 Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral
(RS) 312.5, 1991, arts. 3 (1), (2) (a) (4), 5, 6 (1)-(3), 7 (1), 8 (1) (a)-(c), 10b, 10c, 11 (1)

Constitution fédérale de la Confédération suisse, 1999, art. 124

�شرياليون

د�شتور ع�م 1991، امل�دة 27 )1( و)4(

الق�نون اخل��ص بلجنة احلقيقة وامل�ش�حلة لع�م 2000، الفقرت�ن 6 )2( )ب( و7 )4(

�شيلي

املعّدلة يف ع�م  الأخرية  )ب�شيغته  لع�م 2000  رقم 19.696  الق�نون  الإجراءات اجلن�ئية،  مدونة 

2004(، املواد 6، 59، 109 )اأ(، )ج( اإىل )و(، 289، 308، 310 

ال�شني

ق�نون حم�ية الق�رّش، الأمر رقم 50، امل�دة 4 )1(-)2(

هونغ كونغ، التقرير املرحلي ملكتب هونغ كونغ املعني ب�ل�شحة والرع�ية الجتم�عية، لع�م 1997

م�ك�و، Código de Processo Penal، الق�نون رقم M/17/96 لع�م 1996، امل�دة 330

العراق

ق�نون رع�ية الأحداث، لع�م 1983، امل�دة 50

د�شتور 15 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2005، امل�دة 14

ُعم�ن

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، املواد 14، 29، 128، 196

غواتيم�ل

امل�دة  لع�م 1992،  رقم 92-51  املر�شوم   ،)Código Procesal Penal( اجلن�ئية  الإجراءات  مدونة 

)5( 356

فرن�ش�

 Loi sur la liberté de la presse, 1881, art. 35 quinquies, 39 bis, 42-43
Constitution du 4 octobre 1958, preamble

 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 1
 Code pénal, arts. 434-1, 434-44
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 Code de procédure pénale, arts. 2.2-2.3, 40, 85, 102, 108, 120, 144, 306 (3), 420-1 (2),
 495-13, 706-3, 706 42 2 (3), 706-48, 706-50-706-52, 706-53, 706-57, 706-58, 706-61,

 706-63-1, 706-71, 712-16
 Code de l’action sociale et des familles, art. L.221-6

 Code de déontologie médicale, arts. 43-44
 Code de l’éducation, art. L.542-1

 Code de la santé publique, art. L.2112-6
 Décret relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières, No. 93-221,

 1993, art. 7
 Ministry of Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, “Enfants victimes
 d’infractions pénales: guide de bonnes pratiques du signalement au procès pénal”

 (Paris, 2003)

الفلبني

ق�نون حم�ية ال�شهود وكف�لة اأمنهم وا�شتحق�ق�تهم، رقم 6981 لع�م 1991، الفقرة 8 )اأ( و)ب(

ق�نون توفري احلم�ية اخل��شة لالأطف�ل من الإيذاء وال�شتغالل والتمييز، رقم 7610 )1992(، امل�دة 

الأوىل، الفقرات 1 )2(، 2، 4، 29، 30

فيه�،  والتحقيق  الأطف�ل  العتداء على  ب�لإبالغ عن ح�لت  املتعلقة  التنظيمية  واللوائح  القواعد 

1993، الفقرة 8

ق�نون مك�فحة العنف �شد الن�ش�ء والأطف�ل لع�م 2004، رقم 9262 )2004(، الفقرت�ن 35 و36

فنـزويال )جمهورية - البوليف�رية(

ق�نون حم�ية الطفل واملراهق )1998(، املواد 3، 8، 86، 87، 89، 662 )ب( اإىل )ح(، 663

فنلندا

الد�شتور، امل�دة 6

ق�نون التعوي�ص عن اأ�رشار اجلرمية، رقم 1973/935، الب�ب 1 )1984/63(، الفقرة )1(

ق�نون رع�ية الطفولة، رقم 683 لع�م 1983، الأبواب 1، 7، 10

مدونة الإجراءات اجلن�ئية لع�م 2002، الف�شل 12، الب�ب 1 )1999/444(، الفقرة )1(

الق�نون املتعلق ب�لتحقق من ال�شجل العديل لالأ�شخ��ص املتع�ملني مع الأطف�ل، رقم 2002/504

)2000(، الأبواب 1 اإىل 3

قطر

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، املواد 19 اإىل 26 ،65

قريغيز�شت�ن

املدونة اجلن�ئية، امل�دة 50

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، رقم 156، لع�م 1999، امل�دت�ن 193 و293

ك�زاخ�شت�ن

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 206 لع�م 1997، املواد 12 )3(، 13، 15 )3(، 16، 28، 75 

)6(، 99، 215، 352 )1( و)3(
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الك�مريون

الق�نون املتعلق ب�ملب�دئ التوجيهية للتعليم، رقم 4/98 لع�م 1998، امل�دة 7 

كمبودي�

�شلطة الأمم املتحدة النتق�لية يف كمبودي�، الأحك�م املت�شلة ب�لنظ�م الق�ش�ئي والق�نون اجلن�ئي 

والإجراءات اجلن�ئية املنطبقة يف كمبودي� اأثن�ء الفرتة النتق�لية، لع�م 1992، امل�دت�ن 61 و63 

الق�نون املتعلق ب�إن�ش�ء دوائر فوق الع�دة يف حم�كم كمبودي� للمح�كمة على اجلرائم التي ارتُكبت 

خالل فرتة كمبوت�شي� الدميقراطية، امل�دة 5

كندا

 Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sects. 175.1 (1), 175.2, 276.2-276.3, 486 (1)-486
(2.1), 486 (2.3), 486 (3)-(4.1), 486.1 (1), 486.3 (1), 722, 738 (1)

Corrections and Conditional Release Act (S.C. 1992, c. 20), sects. 26, 142 (1)
 Department of Justice, “Facilitator’s Guide on Youth Justice: Multimedia Information

Program”, 2002
 Canadian Statement of Basic Principles of Justice for Victims of Crime, 2003, principles

1-8, 10
Sex Offender Information Registration Act, S.C. 2004, chap. 10

 Canada, Department of Justice, “Guidelines for police: investigating criminal
 harassment”, A Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment

(Ottawa, Ontario, 2004), parts II and IV
 Québec, Youth Protection Act, Revised Statutes of Quebec (R.S.Q.), chap. P-34.1

(1977), arts. 3, 5-6, 8, 83, 85.3-85.4
 Québec, Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (L.R.Q., chap. A-13.2) (1988),

arts. 2, 3 (1), (4), 4-5, 6 (1)-(2), 8, 11

كو�شت�ريك�

 Decreto por el que se crea la figura del Defensor de la Infancia, No. 17.733-J, 1987
 Código Procesal Penal, Law No. 7594, 1998, art. 71 (b)-(c)

 Código de la Niñez y la Adolescencia, Law No. 7739 (1998), arts. 5, 13, 20, 24-25,
 107, 120

كولومبي�

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، الق�نون رقم 906 لع�م 2004 

Code of Criminal Procedure, Law No. 906, 2004, arts. 1, 4 (1)-(2), 11 (a)-(c), (e), (g)-
(h), (j), 14, 18, 133, 135, 136 (1)-(3), (5)-(7), (12), (14)-(15), 137, 151

الكونغو

 Loi No. 1-63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale, arts. 91, 287 (2), 382

كيني�

ق�نون الأدلة، )الف�شل 80 من قوانني كيني�(، الب�ب 124 )ب�شيغته املعّدلة بق�نون )تعديل( الق�نون 

اجلن�ئي، 2003(

ق�نون الطفل واحلدث ) الف�شل 141 من قوانني كيني�(

ق�نون الطفل لع�م 2001 )الف�شل 8 من قوانني كيني�(، املواد 4، 5، 24، 73 اإىل 80

ري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
ِّ
دليل املهنيني ومقر 136



لتفي�

ق�نون حم�ية حقوق الطفل، لع�م 2003، امل�دة 52

لبن�ن

الد�شتور، 1926، امل�دة 7

ق�نون حم�ية الأحداث املخ�لفني للق�نون اأو املعّر�شني للخطر، رقم 422 ال�ش�در يف ع�م 2002

مكتب الأمم املتحدة املعني ب�ملخدرات واجلرمية، تقرير التقييم امل�شتقل: اإ�شالح ق�ش�ء الأحداث يف 

لبن�ن )فيين�، متوز/يوليه 2005(، الفقرة 8

لك�شمبغ

 Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de
 l’enfant appelé “Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand”, No. A-N.85, 2002, arts. 2-3

 Code d’instruction criminelle, 2006, art. 48-1

ليبي�

الق�نون اخل��ص ب�إن�ش�ء جلنة احلقيقة وامل�ش�حلة يف ليبي�، 12 اأي�ر/م�يو 2005

 Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of Liberia, 12 May 2005,
sects. 4 (e), 24, 26 (f), (n)

ليتواني�

الق�نون املتعلق ب�ملب�دئ الأ�ش��شية حلم�ية حقوق الطفل، رقم I-1234 لع�م 1996، املواد 4 )1( 

و)3(، 6، 10 )2(

م�لطة

ق�نون )اأوامر رع�ية( الطفل واحلدث، الف�شل 285،1980، امل�دت�ن 4 )1( و11 )1(

م�ليزي�

ق�نون الأدلة لع�م 1950، امل�دة 133األف

ق�نون الطفل، رقم 611 لع�م 2001، امل�دت�ن 3 و41

م�رش

الد�شتور، املواد 40، 44، 45، 57

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 283

مدونة الطفل لع�م 1996، امل�دت�ن 2 و3

املر�شوم املتعلق ب�حلم�ية الق�نونية لالأطف�ل، رقم 2235 لع�م 1997، الفقرة 14 )هـ(

املغرب

مدونة العقوب�ت )Code pénal(، امل�دة 40

مدونة الإجراءات اجلن�ئية )Code de procedure pénale(، املواد 19، 484، 495، 510، 539

املك�شيك

ع�م  املعدلة يف  الأخرية  )ب�ل�شيغة  لع�م 1934   ،Código Federal de Procedimientos Penales
2006(، املواد 2 )5(، 14 )رابع�(، 141 )اأول(-)ث�لث�(، )خ�م�ش�(، 249
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ق�نون رع�ية ودعم �شح�ي� اجلرمية يف منطقة الع��شمة )2003(، املواد 3 اإىل 6، 11)اأول(، )ث�لث�(، 

)خ�م�ش�(، )ث�من�( اإىل )ع��رشا(، )ث�ين ع�رش(، )ث�لث ع�رش(، )خ�م�ص ع�رش(، )�ش�د�ص ع�رش(، )ث�من 

ع�رش(، )ت��شع ع�رش(، 22)ث�من�(، 25

Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal، 2006، امل�دت�ن 4 )1( و5 
)األف(

اململكة املتحدة لبيط�ني� العظمى واإيرلندا ال�شم�لية

 Criminal Justice Act 1988, sects. 32, 34 (1), 34A, 53
 Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, sect. 53 (1), (3)

 United Kingdom, Home Office and others, Achieving Best Evidence in Criminal
 Proceedings: Guidance for Vulnerable or Intimidated Witnesses, Including Children

 (London, Home Office Communication Directorate, 2000), sect. 4.28
 United Kingdom, Crown Prosecution Service, Provision of Therapy for Child Witnesses

 Prior to Criminal Trial: Practice Guidance (London, 2001), sects. 4.4-4.5
 Practice Direction of the Lord Chief Justice: “Victim Personal Statements”, 2001

 Justice (Northern Ireland) Act 2002, sect. 69 (3)
Children Act 2004, sect. 31

 Crown Prosecution Service, “Code for Crown Prosecutors” (London, 2004), sects. 2.2,
 5.13, 9.2

Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004, chap. 28, sect. 35 (4)-(5)
 Crown Prosecution Service, Children’s Charter: Draft for Public Consultation, 2005,

sects. 2.4, 3.14, 4.19
 England, Safeguarding Vulnerable Groups Bill, House of Lords (HL) Bill 79, 2006,

 explanatory notes, paras. 3-6
 Children’s Evidence (Northern Ireland) Order 1995, Statutory Instrument 1995, No.

 757 (N.I.3), sect. 81B
 Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, sect. 274

 Children (Scotland) Act 1995, chap. 36, sects. 20 (1), 43 (1), 44 (1)-(2), 46, 57 (4)
 Protection of Children (Scotland) Bill, SP Bill 61, 2002, art. 1
Criminal Justice (Scotland) Bill, SP Bill 50, 2003, sects. 16-18

 Vulnerable Witnesses (Scotland) Act 2004, sects. 271B, 271E (2)-(3), 271H (1), 288E (1)
 Scotland, Scottish Executive, Vital Voices: Helping Vulnerable Witnesses Give

 Evidence (Edinburgh, Stationery Office, 2002)

موريت�ني�

 Constitution 1991, art. 1 (2)
 Code des Obligations et des Contrats, art. 32

 Loi portant répression de la traite des personnes, No. 025/2003, 2003

موزامبيق

د�شتور ع�م 1990، امل�دة 66

قرار جمل�ص الوزراء 98/12 ب�ش�أن ال�شي��شة الوطنية للعمل الجتم�عي

مي�من�ر

ق�نون الطفل رقم 93/9 لع�م 1993، املواد 13، 14، 63
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الرنويج

ثة يف 30 حزيران/يونيه 2006(  لع�م 1981 )ب�شيغته املحدَّ الإجراءات اجلن�ئية، رقم 25  ق�نون 

الأبواب 3، 123، 130، 239

النم�ش�

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، امل�دة 162 )2(

نيب�ل

مدونة الف�شل املتعلق ب�غت�ش�ب الن�ب�لي�ت، 1963، الق�عدت�ن 9األف و10ب�ء

ق�نون الأدلة، لع�م 1974، الفقرة 38

اللوائح التنظيمية ملح�كم ال�شتئن�ف، 1991، الق�عدة 60 )اأ(

اللوائح التنظيمية للمحكمة العلي�، 1992، الق�عدة 67 )اأ(

ق�نون الطفل، رقم 2048 )1992(، الفقرات 6 )1( و)2(، 49 )2(

اللوائح التنظيمية ملح�كم الأق�شية، 1995، الق�عدة 46 )ب(

نيك�راغوا

مدونة الإجراءات اجلن�ئية )Código Procesal Penal(، الق�نون رقم 406 لع�م 2001، املواد 3، 9، 

)2( 285 ،262 ،111 ،110

نيوزيلندا

 Evidence Act 1908, sects. 23E (1) (a), 23E (2), 23E (4), 23F (2)-(3)

 Children, Young Persons, and Their Families Act 1989, sects. 9 (2), 10

 Victims’ Rights Act 2002, sects. 7-8, 11, subsect. 1, sect. 12, subsect. 1 (a)-(e), sects.
28, 34-37

ه�يتي

 Code d’instruction criminelle, art. 66

الهند

ق�نون ق�ش�ء الأحداث )رع�ية الأطف�ل وحم�يتهم(، رقم 56 لع�م 2000، املواد 29، 37، 39، 63

 )Extraordinary Gazette of India, part I, section I, No. F.6 2003 امليث�ق الوطني للطفل لع�م

15/98-CW(

هندورا�ص

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، املر�شوم E-99-9 لع�م 2000، املواد 16 )2( و)3(، 237، 308، 331

هولندا

مدونة الإجراءات اجلن�ئية، 1994، امل�دة 226اأ

“De Beaufort Guidelines”، الفقرت�ن 6-1 و1-7
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الولي�ت املتحدة الأمريكية

 Supreme Court, Maryland v. Craig (89-478), 497 U.S. 836 (1990)
 Department of Justice, Office for Victims of Crime, Breaking the Cycle of Violence:
 Recommendations to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and

 Witnesses (Washington, D.C., 1999)
 United States Code collection, Title 18, chap. 223, sect. 3509, Child victims’ and child

 witnesses’ rights, subsects. (b), (c) (2)-(9), (d)-(l)
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