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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الثالثة والعشرون

  ٢٠١٤مايو / أيار١٦- ١٢ فيينا،
  *ت من جدول األعمال املؤق٦َّالبند 

  استخدام وتطبيق معايري األمم املتحدة وقواعدها 
        يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

  توح العضوية نتائج اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املف    
املعين بوضع مشروع جمموعة من االستراتيجيات والتدابري العملية 

النموذجية بشأن القضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية 
      والعدالة اجلنائية

      تقرير األمني العام    
    مةمقدِّ  -أوالً  

ــانون األول١٨يف   -١ ــسمرب / كـ ــرا ٢٠١٣ديـ ــة القـ ــة العامـ ، ٦٨/١٨٩ر  اعتمـــدت اجلمعيـ
 االستراتيجيات النموذجية والتدابري العمليـة للقـضاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال             "املعنون  

 الــذي طلبــت فيــه إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات   ،"منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
ة بـشأن القـضاء     واجلرمية وضَع مشروع جملموعـة مـن االسـتراتيجيات والتـدابري العمليـة النموذجيـ              

على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، لكـي تنظـر فيـه جلنـة منـع اجلرميـة                     
  .٢٠١٤مايو /والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثالثة والعشرين يف أيار

                                                         
  * E/CN.15/2014/1.  
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واستضافت حكومة تايلند اجتماَع فريـق اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية،            -٢
  .٢٠١٤فرباير / شباط٢١ إىل ١٨تماع يف بانكوك يف الفترة من وُعقد االج

    
      تنظيم االجتماع  -ثانياً  
    أعضاء املكتب  - ألف  

  :انتخب بتوافق اآلراء أعضاُء املكتب التالون  -٣
  )تايلند( ماهيدول األمرية باجراكيتيياهبا     :الرئيسة  
  )مصر(منذر سليم   :النائب األول للرئيسة  
  )االحتاد الروسي(أرجتوم باركوف   :للرئيسةالنائب الثاين   
  )كوادورإ(ماريا إيلينا روزيرو تنوريو   :النائب الثالث للرئيسة  
  )النمسا( جريولد فوملر      :راملقرِّ  

    
    احلضور  - باء  

وشـاركت يف االجتمـاع املمثلـة اخلاصـة     .  بلـداً ٢٧حضر االجتماع خرباء ينتمون إىل      -٤
:  ضــد األطفــال؛ كمــا شــارك فيــه مراقبــون عــن املنظمــات التاليــة  لألمــني العــام املعنيــة بــالعنف

ــم املتحــدة حلقــوق       ــة، مفوضــية األم ــم املتحــدة للطفول ــسانمنظمــة األم ــة  اإلن ، املنظمــة الدولي
عـين  للهجرة، املركز الدويل إلصالح القانون اجلنائي ولسياسة العدالة اجلنائية، املركز الـدويل امل            

ني، املركز الـدويل ملنـع اجلرميـة، املرصـد الـدويل لقـضاء األحـداث،         لِّباألطفال املفقودين واملستغَ  
  ".اخلطة الدولية"ومؤسسة 

    
    نتائج االجتماع  -ثالثاً  

وضع فريق اخلرباء مـشروع جمموعـة مـن االسـتراتيجيات والتـدابري العمليـة النموذجيـة                   -٥
ة، بـصيغته الـواردة يف      للقضاء علـى العنـف ضـد األطفـال يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـ                   

فق فريق اخلرباء علـى عـرض مـشروع جمموعـة االسـتراتيجيات والتـدابري               واتَّ. مرفق هذا التقرير  
العملية النموذجية على جلنة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف دورهتـا الثالثـة والعـشرين التماسـاً           

 تقريـره واعتمـده خـالل جلـسته         ونظر فريـق اخلـرباء يف     . لنظرها فيه حىت تعتمده اجلمعية العامة     
  ).UNODC/CCPCJ/EG.7/2014/4الوثيقة (اخلتامية 
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      املرفق
  مشروع االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية اخلاصة     

باألمم املتحدة للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية 
      والعدالة اجلنائية

    مةمقدِّ    
 والتــدابري العمليــة النموذجيــة اخلاصــة بــاألمم املتحــدة للقــضاء  أُعــدَّت االســتراتيجيات  -١

ــدول        ــة ال ــة مــن أجــل معاون ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال علــى العنــف ضــد األطفــال يف جمــال من
ــتراتيجيات متكاملــ      ــة إىل وضــع اس ــاول احلاج ــى تن ــضاء عل ــة    األع ــف ومحاي ــع العن ــشأن من ة ب

  . هلم ال مراء فيه مما يكفل لألطفال احلماية اليت هي حقٌّ،األطفال
وتراعي تلك االستراتيجيات والتـدابري العمليـة النموذجيـة األدواَر التكامليـة الـيت يؤديهـا              - ٢

نظاُم العدالة من ناحية والقطاعاُت املعنية بتوفري احلماية والرعاية االجتماعية واخلـدمات الـصحية              
 محـائي ومنـُع أعمـال العنـف          وذلك من حيث إرساء منـاخ      ،والتعليمية لألطفال من ناحية أخرى    

وهي ُتلفت االنتباَه إىل ضرورة أن تكفـل الـدول األعـضاء اسـتخداَم              . ضد األطفال والتصدِّي هلا   
القانون اجلنائي استخداماً مالئماً وناجعـاً مـن أجـل جتـرمي شـىت أشـكال العنـف الـيت متـاَرس ضـد                     

 ومـن شـأن تلـك االسـتراتيجيات         .األطفال، مبا فيها أشكالُ العنف الـيت حيظرهـا القـانون الـدويل            
والتـدابري العمليـة النموذجيـة أن متكِّــن مؤسـساِت العدالـة اجلنائيـة مــن تكثيـف وتركيـز جهودهــا         

هة صوب منع أعمال العنف اليت يتعرض هلا األطفال والتصدِّي هلا ومن مـضاعفة مـساعيها                املوجَّ
  . وإعادة تأهيلهمالرامية إىل مالحقة مرتكيب جرائم العنف ضد األطفال وإدانتهم

كما تأخذ االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية بعـني االعتبـار أنَّ األطفـال الـذين                 -٣
ُيدَّعى أهنم انتهكوا القانون اجلنائي، أو ُيتـهمون بـذلك أو َيثبـت علـيهم ذلـك، خاصـة مـن كـان                     

اجـب إيـالء عنايـة خاصـة     وملا كان من الو. منهم مسلوَب احلرية، إمنا يواجهون خماطَر عنٍف ّمجة      
لوضع هؤالء األطفال الشديد اهلشاشة فإنَّ االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية ال تقتـصر             
على السعي إىل حتسني فعالية نظام العدالة اجلنائية من حيـث منـع العنـف املمـارس ضـد األطفـال              

عنـف قـد ينـتج عـن احتكـاكهم      والتصدِّي له وإمنا هـي تـسعى أيـضاً إىل محايـة األطفـال مـن أيِّ               
  .بنظام العدالة

وتأخذ االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية يف احلسبان أنَّ بعض مـرتكيب أعمـال               -٤
ــة األطفــال الــضحايا يف تلــك   ،لعنــف ضــد األطفــال هــم أنفــسهم أطفــال  ا  وأنَّ احلاجــة إىل محاي
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 مراعـاة مـصاحلهم الفـضلى باعتبارهـا     احلاالت ال ميكن أن تنفي حقوَق مجيع األطفال املعنـيني يف      
  .أمراً ذا أولوية أوىل

ــتراتيجيات والتـــدابري العمليـــة النموذجيـــة ضـــمن ثـــالث فئـــات عريـــضة    -٥ : وُتـــَصنَّف االسـ
استراتيجيات منـع عامـة ترمـي إىل تنـاول العنـف ضـد األطفـال كجـزء مـن مبـادرات أوسـع نطاقـاً                          

ات وتـدابري ترمـي إىل حتــسني قـدرة نظـام العدالــة     تكفـل محايـة األطفــال ومنـع اجلرميـة؛ واســتراتيجي    
اجلنائية على التصدِّي جلرائم العنف اليت ُترتكب يف حق األطفال وإىل محاية األطفال الضحايا علـى    
حنو فعَّال؛ واستراتيجيات وتدابري ترمي إىل منع العنف املماَرس ضد األطفال احملتكني بنظام العدالـة               

ساٌت جيِّدة من أجـل النظـر فيهـا وتنفيـذها وفقـاً للقـانون الـدويل حلقـوق           وُتسرد ممار . والتصدِّي له 
وينبغــي أن تــسترشد الــدول األعــضاء بتلــك االســتراتيجيات والتــدابري العمليــة النموذجيــة . اإلنـسان 

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

    التعاريف    
  :ألغراض االستراتيجيات والتدابري العملية النموذجية  -٦

كـل  " من اتفاقية حقوق الطفـل،       ١، حسبما جاء يف املادة      "الطفل"يعين تعبري     )أ(  
  ؛"إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

 القـــانوين الـــوطين واهلياكـــل  إىل اهليكـــل" نظـــام محايـــة الطفـــل "يـــشري تعـــبري   )ب(  
والوظــائف والقــدرات الرمسيــة وغــري الرمسيــة الــيت متنــع َتَعــرَُّض الطفــل للعنــف وإســاءة املعاملــة   

  ض؛واالستغالل واإلمهال وتتصدى هلذا التعرُّ
ــة "يــشري تعــبري   )ج(   إىل األطفــال الــذين حيتكــون  " األطفــال احملتكــون بنظــام العدال

يا أو شـهوداً أو أطفـاالً ُيـدَّعى أهنـم انتـهكوا قـانون العقوبـات أو                  بنظام العدالة باعتبارهم ضحا   
ُيتهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلك أو إىل األطفال الذين يوجدون يف أي وضـع آخـر يتطلـب           
اختــاذ إجــراءات قــضائية، فيمــا خيــص مــثالً االعتنــاء هبــم أو رعايتــهم أو محايتــهم، مبــا يف ذلــك   

   آلباء معتقلني؛احلاالت اليت تنطوي على أطفال
النــهج الــذي " حبــس مرهــف"وتعــبري " مــراع الحتياجــات الطفــل"يعــين تعــبري   )د(  

يأخذ يف احلسبان حق الطفل يف احلماية واحتياجات الطفـل وآراءه الفرديـة وفقـاً لُعمـر الطفـل                   
  ومقدار نضجه؛

ظـر  األطفال الذين هم ضحايا للجرميـة، بـصرف الن  " األطفال الضحايا "يعين تعبري     )ه(  
  عن دورهم يف اجلرم املرتكب أو يف حماكمة اجملرم املزعوم أو مجاعات اجملرمني املزعومني؛
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ــبري    )و(   ــضمَّن تع ــة "يت ــع اجلرمي ــن    " من ــل م ــسعى إىل التقلي ــدابري ت اســتراتيجيات وت
احتماالت حدوث جرائم واحلـد مـن آثارهـا الـضارة الـيت قـد تلحـق بـاألفراد واجملتمـع، مبـا يف                        

  جلرمية، وذلك بالتدخل للتأثري يف أسباهبا املتعددة؛ذلك اخلوف من ا
إىل القوانني واإلجراءات واجلماعات املهنيـة      " نظام العدالة اجلنائية  "يشري تعبري     )ز(  

والــسلطات واملؤســسات الــيت تتعامــل مــع الــضحايا والــشهود واألشــخاص الــذين ُيــدَّعى أهنــم   
  يهم ذلك؛انتهكوا القانون أو ُيتَّهمون بذلك أو َيثُبت عل

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

  بناء على أمر تصدره أيُّ سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى؛
ة َتَتعامـل مـع األطفـال الـذين ُيـدَّعى أهنـم انتـهكوا               عمليـ " التحويـل "يعين تعبري     )ط(  

قــانون العقوبــات أو ُيتــهمون بــذلك أو َيثُبــت علــيهم ذلــك بــدالً مــن اللجــوء إىل اإلجــراءات     
  القضائية، وذلك مبوافقة الطفل ووالديه أو الوصي عليه؛

ك إىل تــسوية النـــزاعات وتنظــيم الــسلو" نظــام العدالــة غــري الرمســي"يـشري تعــبري    )ي(  
بقرار يصدره، أو مـساعدة يقـدمها، طـرف ثالـث حمايـد لـيس جـزءاً مـن املنظومـة القـضائية الـيت                         

أو ال تستند أسسه اجلوهرية أو اإلجرائية أو اهليكلية إىل القـانون التـشريعي يف               /ُينشؤها القانون و  
  املقام األول؛

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

  األطفال الذين ُيدَّعى أهنم انتهكوا القانون أو ُيتَّهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلك؛
املشورة واملساعدة القـانونيتني والتمثيـل القـانوين        " املعونة القانونية "يشمل تعبري     )ل(  

ــتباه يف ارتكــاهبم جــرائَم      لألشــخاص احمل ــسجونني نتيجــة لالش ــيهم أو امل ــوض عل تجــزين أو املقب
ــة        ــشهود يف إجــراءات العدال ــضحايا وال ــك، ولل ــى ذل ــهم عل ــذلك أو معاقبت ــامهم ب ــةً أو اهت جنائي
اجلنائية، وتقدم هذه املعونة دون أيِّ مقابل مادي إىل َمن ال ميلكون وسـائل ماليـة كافيـة أو مـىت                      

ن أن تتــضمَّ" املعونــة القانونيــة"وفــضالً عــن ذلــك، ُيقــصد مــن  . عدالــة ذلــكاقتــضت مــصلحة ال
مفاهيم التثقيف القانوين واحلصول على املعلومات القانونية وغري ذلـك مـن اخلـدمات الـيت تقـدم                 

  لألشخاص من خالل آليات بديلة لتسوية النـزاعات وإجراءات العدالة التصاحلية؛
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ُتفـضي، بأقـصى قـدر ممكـن، إىل تـأمني بقـاء الطفـل               هي بيئـة    " البيئة احلمائية "  )م(  
ومنوه، مبا يف ذلك منوه البدين والذهين والروحي واألخالقي والنفسي واالجتمـاعي، علـى حنـو                

  يتوافق مع الكرامة اإلنسانية؛
أيَّ برنـامج يـستخدم عمليـات تـصاحلية         " برنامج العدالة التصاحلية  "يعين تعبري     )ن(  

  تصاحلية؛ويسعى إىل حتقيق نواتج 
أيَّ عمليـة يـشارك فيهـا الـضحيةُ واجلـاين، وعنـد         " العملية التصاحلية "يعين تعبري     )س(  

االقتضاء أيٌّ من األفراد أو أعضاء اجملتمع احمللي اآلخرين املتضررين من اجلرميـة، مـشاركةً نـشطة       
وميكـن أن   . رمعاً يف تسوية املـسائل الناشـئة عـن اجلرميـة، وذلـك بـصفة عامـة مبـساعدة مـن ُمَيـسِّ                      

  تتضمن العمليات التصاحلية منتديات للوساطة واملصاحلة والتشاور وإصدار األحكام؛
كــلَّ أشــكال العنــف أو الــضرر أو االعتــداء البــدين أو   " "العنــف"يعــين تعــبري   )ع(  

الذهين، واإلمهال أو املعاملة املنطويـة علـى إمهـال، وإسـاءة املعاملـة أو االسـتغالل، مبـا يف ذلـك          
  . من اتفاقية حقوق الطفل١٩ من املادة ١، على النحو املسرود يف الفقرة "داء اجلنسياالعت

    
    املبادئ اإلرشادية    

ينبغي للدول األعضاء، عند تنفيذها هذه االسـتراتيجيات والتـدابري العمليـة النموذجيـة                -٧
  :على الصعيد الوطين، أن تسترشد باملبادئ التالية

  ل األصيلة يف احلياة والبقاء والنمو؛وجوب محاية حقوق الطف  )أ(  
وجوب احتـرام حـق الطفـل يف إعطـاء األولويـة األوىل ملـصاحله الفـضلى فيمـا            )ب(  

ر فيـه، سـواء كـان الطفـل ضـحيةَ عنـٍف أو مرتكبـاً لعنـٍف،                  خيص مجيع األمور اليت هتمه أو تـؤثِّ       
  وكذلك فيما خيص كل تدابري املنع واحلماية؛

من األطفـال مـن كـل أشـكال العنـف دون متييـز مـن           وجوب محاية كل طفل       )ج(  
أيِّ نوع، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديـه أو الوصـي عليـه، أو لـوهنم، أو جنـسهم، أو        
لغتــهم، أو دينــهم، أو آرائهــم الــسياسية أو غــري الــسياسية، أو أصــلهم القــومي أو اإلثــين أو         

   وضع آخر؛االجتماعي، أو ثروهتم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أيِّ
وجوب االحترام التام حلق الطفل يف أن ُيبلَّـغ حبقوقـه ويف أن ُيستـشار ويف أن        )د(  

  ُيعرب عن رأيه حبرية يف كل األمور اليت تؤثر فيه؛
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وجوب االعتماد على منظـور جنـساين يتنـاول خصيـصاً العنـف اجلنـساين عنـد                   )ه(  
  ىل منع العنف ضد األطفال والتصدِّي له؛تصميم وتنفيذ مجيع االستراتيجيات والتدابري الرامية إ

 كجـزء مـن اسـتراتيجيات شـاملة ترمـي إىل منـع العنـف،        -وجوب التـصدِّي     )و(  
 لشدة هشاشة األطفال ولألوضاع الـيت جيـدون أنفـسهم فيهـا،             - وكمسألة ذات أولوية عملية   

م جنائيـة  مبن فيهم األطفـال الـذين حيتـاجون إىل محايـة خاصـة واألطفـال الـذي يرتكبـون جـرائ                    
  قبل بلوغهم سنَّ املسؤولية اجلنائية؛

  أالَّ تكون تدابُري محاية األطفال ضحايا العنف تدابَري قهريـةً وأالَّ متـسَّ             وجوب  )ز(  
  .تلك التدابري حقوَق هؤالء األطفال

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

    إجراء البحوث ومجع املعلوماتوتشجيُع 
 وحبظـر مجيـع     ات تكفـل منـع العنـف منعـاً اسـتباقي          ينبغي أن تبدأ محايـةُ الطفـل بـإجراءا          -٨

ويتعني على الدول األعـضاء أن تتخـذ مـا يلـزم مـن تـدابري حتظـر                  . أشكال العنف حظراً صرحياً   
  .حظراً فعَّاالً كل أشكال العنف املماَرس ضد األطفال

    
    ان احلظر القانوين لكل أشكال العنف ضد األطفالضم  - أوالً  

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

  :سان الدوليةَ ذاَت الصلة، ما يليتكفل، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوق اإلن
كونَ قوانينها شاملةً وفعَّالةً من حيث حظُر كل أشكال العنف ضـد األطفـال             )أ(  

والقــضاُء عليهــا، وحــذَف األحكــام الــيت تــربر ممارســة العنــف ضــد األطفــال أو تــسمح بــه أو    
  تتغاضى عنه أو اليت قد تزيد من احتماالته؛

لـى األطفـال يف املـدارس والتجمعـات األخـرى،           حظَر توقيع عقوبات بدنية ع      )ب(  
  .وإزالةَ تلك العقوبات

ومبا أنَّ أعداداً ال حصر هلا من البنات والبنني يقعون ضـحايا ملمارسـات ضـارة تـستند                -١٠
ــيِّ    - إىل ذرائــع أو أســباب خمتلفــة  ــزواج، وكَ ــارهنَّ علــى ال ــات، وإجب ــان البن  مبــا يف ذلــك خت
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 ُتَحثُّ الدولُ األعـضاء، عنـد االقتـضاء ومـع مراعاهتـا             - الشعوذة   أثدائهّن، وتعريِضهِنَّ ألعمال  
  :صكوَك حقوق اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، على ما يلي

أن حتظر حظراً قانونياً واضحاً وشامالً كـل املمارسـات الـضارة الـيت يتعـرض                   )أ(  
نـات والبـنني    هلا األطفال، مع إدراج أحكام تفصيلية داعمـة يف تـشريعات ذات صـلة تكفـل للب                

  ر وسائل االنتصاف وتناهض اإلفالت من العقاب؛محاية فعَّالة من تلك املمارسات وتوفِّ
أن تزيــل مــن مجيــع التــشريعات الوطنيــة أيَّ أحكــام قانونيــة تــسوِّغ ممارســات   )ب(  

  ضارة باألطفال أو تسمح باملوافقة عليها؛
لرمسيـة إىل النيـل مـن حقـوق     أن تكفل أالَّ يؤدي اللجوء إىل نظم العدالة غـري ا    )ج(  

األطفــال أو إىل منــع األطفــال الــضحايا مــن الوصــول إىل نظــام العدالــة الرمســي، وأن تقــرر أنَّ   
  .للقانون الدويل حلقوق اإلنسان الغلبةَ على ما عداه

وينبغي للدول األعضاء، إقراراً منها بالطابع اخلطري الذي تتسم به أشـكال عديـدة مـن        -١١
ــستعرض     العنــف املمــارس ضــ   ــسلوكية، أن ت ــاط ال ــال، وباحلاجــة إىل جتــرمي تلــك األمن د األطف

  :وحتدِّث قانوهنا اجلنائي مبا يكفل تغطيَته التامة لألفعَّال التالية
ممارسة أنـشطة جنـسية مـع طفـل مل يبلـغ سـنَّ املوافقـِة القانونيـةَ، مـع احلـرص                        )أ(  

ئمــة ال ميكــن للطفــل دوهنــا أن يوافــق  مال" ســنِّ موافقــٍة قانونيــة"أو " ســنِّ محايــٍة"علــى حتديــد 
  موافقة قانونية على أيِّ نشاط جنسي؛

ممارســة أنــشطة جنــسية مــع طفــل باســتخدام القــسر أو القــوة أو التهديــد، أو     )ب(  
خبيانة الشخص املعين للثقـة املـؤمتن عليهـا، أو باسـتغالل سـلطة أو نفـوذ ميلكهـا هـذا الـشخص                 

 الـشخص أحـد أفـراد األسـرة، أو باسـتغالل هـشاشة              على الطفل، مبا يف ذلك حني يكون هـذا        
  أوضاع الطفل الشديدة بسبب معاناته من عجز عقلي أو بدين أو بسبب ارهتانه؛

ارتكاب عنف جنسي ضد الطفل، مبا يف ذلك االعتـداء اجلنـسي واالسـتغالل                )ج(  
ــة مبــا فيهــ      ا اجلنــسي والتحــرش اجلنــسي مــن خــالل اســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات احلديث

  اإلنترنت أو عن طريق االستعانة بتلك التكنولوجيات؛
  بيع األطفال أو االجتار هبم أليِّ غرض كان وبأيِّ شكل كان؛  )د(  
عرض أو تقدمي أو قبول طفـل، بـأيِّ وسـيلة كانـت، بغـرض اسـتغالل الطفـل                     )ه(  

 جنسياً أو بغرض نقل أعـضاء مـن جـسم الطفـل حبثـاً عـن جـين أربـاح، أو مـن أجـل اسـتخدام              
  الطفل يف أعمال ُسخرة؛
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عرض طفل من أجـل مزاولـة البغـاء أو اسـتالمه أو جلبـه أو تقدميـه مـن أجـل                        )و(  
  هذا الغرض؛

إنتاج مواد إباحية ختص الطفل أو توزيـع تلـك املـواد أو نـشرها أو اسـتريادها                    )ز(  
  أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازهتا؛

ا، واسـتعباد الَمـِدينني، واالسـترقاق، والـسُّخرة،     العبودية أو املمارسات الشبيهة هب   )ح(  
  زاعات املسلحة؛ مبا يف ذلك جتنيد األطفال على حنو إجباري أو قسري من أجل استخدامهم يف الن

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

    تنفيذ برامج منعٍ شاملة  - ثانياً  
ضاء أن تـضع تـدابَري عامـةً وأخـرى ختـص سـياقات بعينـها مـن أجـل            ينبغي للدول األع    -١٢

وينبغي أن تكون تدابري املنع، اليت تستند إىل فهم أكـرب للعوامـل الـيت              . منع العنف ضد األطفال   
تفتح الباب أمام ممارسة العنـف ضـد األطفـال وتتـصدى ملخـاطر العنـف الـيت تتهـدد األطفـال،                      

وينبغـي أن تـستحدث   . ىل القضاء على العنف ضد األطفـال جزءاً من استراتيجية شاملة ترمي إ   
هيئـات العدالـة اجلنائيـة، بالتعـاون عنــد االقتـضاء مـع اهليئـات املعنيــة حبمايـة الطفـل وبتـوفري مــا           
حيتاجه من رعايـة اجتماعيـة وخـدمات صـحية وتعليميـة ومـع منظمـات اجملتمـع املـدين، بـرامَج                

مج ومبادرات أوسع نطاقاً ترمي إىل منـع اجلرميـة           وذلك كجزء من برا    ،فعالة تكفل منع العنف   
  .بغية إرساء بيئة محائية لألطفال

وينبغــي االعتــراف بــأنَّ منــع إيــذاء األطفــال مــن خــالل كــل الوســائل املتاحــة يــأيت يف     -١٣
لذا ُتحثُّ الدول األعضاء، عند االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك             . صدارة أولويات منع اجلرمية   

  :دوليةَ ذاَت الصلة، على ما يليحقوق اإلنسان ال
تقوية ما لديها من نظـم محايـة لألطفـال، واملـساعدة علـى إرسـاء بيئـة محائيـة                      )أ(  
  لألطفال؛
اعتماد تدابري تكفل منَع العنف داخل األسرة واجملتمع، ومعاجلةَ مسألة التقبُّـل              )ب(  

 يف ذلـك العنـف اجلنـساين،    الثقايف للعنف ضد األطفال أو التسامح الثقايف مع هـذا العنـف، مبـا           
  وجماهبةَ املمارسات الضارة؛
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تــشجيع ودعــم اســتحداث وتنفيــذ خطــط شــاملة، علــى مجيــع املــستويات           )ج(  
احلكومية، ترمي إىل منع العنف ضـد األطفـال جبميـع أشـكاله، حبيـث تـستند تلـك اخلطـط إىل                      

  :ن ما يليحتليل متعمق وتتضمَّ
  ؛للسياسات والربامج القائمةحصراً   ‘١‘  
ــات واملـــوظفني ذوي الـــصلة         ‘٢‘   ــسؤوليات املؤســـسات واهليئـ ــداً دقيقـــاً ملـ حتديـ

  املشاركني يف تدابري املنع؛
آليات تكفل التنسيق املالئم لتدابري املنع اليت تنفذها اهليئـات احلكوميـة وتلـك                ‘٣‘  

  اليت تنفذها اهليئات غري احلكومية؛
د املـستمر والتقيـيم الــدقيق   سياسـات وبـرامج قائمـة علــى األدلـة ختـضع للرصــ       ‘٤‘  

  أثناء تنفيذها؛
ــع       ‘٥‘   ــدبريي املنـ ــا تـ ــري باعتبارمهـ ــدعم األسـ ــوفري الـ ــدين وتـ ــدرات الوالـ ــاء قـ بنـ

  الرئيسيني، مع تعزيز محاية الطفل يف املدرسة وداخل اجملتمع؛
طرائــق تكفــل، علــى حنــو فعــال، حتديــد خمــاطر العنــف الــيت تتهــدد األطفــال       ‘٦‘  

  احلد منها؛والتخفيف من آثارها و
  توعية الناس وإشراك اجملتمعات احمللية يف سياسات وبرامج املنع؛  ‘٧‘  
تعاونــاً وثيقــاً فيمــا بــني خمتلــف التخصــصات، مــع إشــراك مجيــع اهليئــات ذات   ‘٨‘  

الصلة ودوائر اجملتمع املدين والقادة احملليني والزعمـاء الـدينيني، وغريهـم مـن أصـحاب                
  ؛املصلحة عندما يكون ذلك جمدياً

إشـــراك األطفـــال وأســـرهم يف الـــسياسات والـــربامج املتعلقـــة مبنـــع األنـــشطة    ‘٩‘  
  اإلجرامية ومنع اإليذاء؛

ــدَّ   )د(   ــاطر احملـ ــتبانة التهديـــدات واملخـ ــال يف خمتلـــف  اسـ ــا األطفـ دة الـــيت يواجههـ
  األوضاع، واعتماد تدابري استباقية من أجل تقليص تلك املخاطر؛

 مـن أجـل دعـم ومحايـة مجيـع األطفـال، وخاصـة               اختاذ ما يلـزم مـن إجـراءات         )ه(  
ــة         ــاجون إىل محاي ــذين حيت ــال ال ــةً واألطف ــضعاٍف خمتلف ــون أوضــاَع است ــذين يواجه ــال ال األطف

  خاصة؛
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ــة،      )و(   ــع اجلرمي ــة ملن ــادئ التوجيهي ــاد باملب ــادي يف وضــع  )١(االسترش  وأداء دور قي
ســسية تكفــل تنفيــذَ تلــك  اســتراتيجيات فعالــة بــشأن منــع اجلرميــة ويف إنــشاء وصــون أُطُــر مؤ   

  .االستراتيجيات واستعراَضها
ي ملخــاطر العنــف املمــاَرس ضــد األطفــال بواســطة تــدابري منــع حمــددة،  وينبغــي التــصدِّ  -١٤

  :تشمل تدابَري تكفل ما يلي
ــال           )أ(   ــالٌ ضــد أطف ــه أطف ــذي ميارس ــسي ال ــسي واجلن ــدين والنف ــف الب ــَع العن من

  ؛آخرين، عن طريق البلطجة يف أحيان كثرية
منَع العنف الذي متارسه أحيانـاً جمموعـاٌت مـن األطفـال، مبـا يف ذلـك العنـف                     )ب(  

  الذي ترتكبه عصاباُت صغارِ السن؛
  منَع قيام عصابات صغار السن بتجنيد األطفال واستخدامهم وإيذائهم؛  )ج(  
ــات بأعــضاء        )د(   ــربطهم عالق ــذين ت ــات، ال ــال، خاصــة البن ــة األطف ــَد ومحاي حتدي

  ذين يكونون ُعرضة لالستغالل اجلنسي؛العصابات وال
تشجيَع هيئات إنفاذ القانون علـى اسـتخدام املعلومـات املـستمدة مـن أجهـزة                  )ه(  

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

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

  :ما يرمي إىل ما يلي
ــة أو مجاعــات العنــف        )أ(   ــات اإلرهابي ــة أو الكيان ــام اجلماعــات اإلجرامي ــع قي من

  ستخدامهم وإيذائهم؛املتطرفة بتجنيد األطفال وا
ــة       )ب(   منــع بيــع األطفــال، واالجتــار باألطفــال، وبغــاء األطفــال، واملــواد اإلباحي

  اخلاصة باألطفال؛
منع إنتاج وحيازة ونشر صور وكلِّ ما عداها من مواد تصف أو متجـد أعمـال                  )ج(  

 ال سـيما مـن   العنف ضد األطفال أو حتضُّ عليها، مبا فيها أعمـال العنـف الـيت يرتكبـها األطفـال،           
  .خالل تكنولوجيات املعلومات كاإلنترنت مثالً، وخاصة شبكات التواصل االجتماعي

                                                         
  .٢٠٠٢/١٣مرفق قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )1(  
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لـذا ُتَحـثُّ الـدول األعـضاء، عنـد      . ويلزم شن محالت واسعة لتثقيف الناس وتوعيتـهم    -١٦
االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوق اإلنـسان الدوليـةَ ذاَت الـصلة، علـى أن تقـوم، بالتعـاون                   

ســسات التعليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والرابطــات املهنيــة ذات الــصلة ووســائل    مــع املؤ
  :اإلعالم، مبا يلي

تنفيذ ودعم مبـادرات فعالـة ترمـي إىل توعيـة النـاس وتثقـيفهم علـى حنـو مينـع                       )أ(  
العنف ضد األطفال من خالل تعزيز احترام حقوقهم وتثقيف األسـر واجملتمعـات احملليـة بـشأن                 

  لى العنف من آثار ضارة؛ما يترتب ع
إذكاء الوعي بشأن كيفية منع العنف ضد األطفال والتـصدِّي لـه يف صـفوف                 )ب(  

األشــخاص الــذين يتــصلون اتــصاالً منتظمــاً باألطفــال يف جمــال العدالــة، ويف القطاعــات املعنيــة   
ــه، ويف اجملــاال       ــة ل ــصحية والتعليمي ــوفري اخلــدمات ال ــة وت ــه االجتماعي ــل ورعايت ــة الطف ت حبماي

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

للعنف، وختطيط وشن محالت إعالمية عامة، وتدريب املهنيني واملتطوعني، ومجع بيانـات عـن              
واالســتراتيجيات املنفَّــذة وتقيــيم تــواتر أعمــال العنــف املرتكبــة ضــد األطفــال، ورصــد الــربامج 

  مدى فعاليتها، وتبادل املعلومات بشأن املمارسات اجليِّدة والدروس املستفادة؛
تشجيع القطاع اخلاص، ال سيما قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،               )د(  

يف وقطاعــات الــسياحة واألســفار واملــصارف واملاليــة، ودوائــر اجملتمــع املــدين، علــى املــشاركة   
  وضع وتنفيذ سياسات متنع استغالل األطفال وإساءة استخدامهم؛

تشجيع وسائل اإلعـالم علـى املـسامهة يف جهـود اجملتمعـات احملليـة الراميـة إىل              )ه(  
منع العنف ضد األطفال والتصدِّي له، وتعزيز الـتغريات الـيت تطـرأ علـى األعـراف االجتماعيـة                   

اء مبــادئ توجيهيــة أخالقيــة تتقيــد هبــا وســائل   الــيت تتــساهل مــع هــذا العنــف، وتــشجيع إرســ  
اإلعالم وتسمح بتقدمي تقارير إعالمية متجاوبة مع مـشاعر األطفـال عنـد تغطيـة احلـاالت الـيت                   
تنطــوي علــى أطفــال ضــحايا يتعرضــون إلســاءة املعاملــة واالســتغالل واإلمهــال والتمييــز، مــع    

  مراعاة حق األطفال يف احترام حرمة حياهتم الشخصية؛
إشـــراك األطفـــال وأســـرهم واجملتمعـــات احملليـــة والقـــادة احمللـــيني والزعمـــاء    )و(  

الــدينيني وأجهــزة العدالــة اجلنائيــة وغريهــا مــن الرابطــات املهنيــة ذات الــصلة يف مناقــشة مــا    
للعنف ضد األطفال من عواقب وآثار سيئة ويف مناقشة سبل منع هذا العنف والقـضاء علـى           

  املمارسات الضارة؛
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دِّي للمواقف اليت تتغاضى عن العنف ضد األطفال أو الـيت ُتقنِّنـه، مبـا يف                التص  )ز(  
  .ذلك التساهل مع العقوبات اجلسدية واملمارسات الضارة وقبوهلا أو قبول العنف

ومن أجل التصدِّي هلشاشة أوضاع األطفال املشردين واألطفـال املهـاجرين واألطفـال           -١٧
 كــل هــؤالء األطفــال مــن خمــاطر عنــف حمــددة، ُتَحــثُّ  الالجــئني أو طــاليب اللجــوء ومــا يتهــدد

  :الدول األعضاء، عند االقتضاء ودون املساس بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، على ما يلي
ــادات          )أ(   ــساعدات وإرش ــى م ــن احلــصول عل ــال م ــؤالء األطف ضــمان متكــني ه

تهم علـى حنـو يتوافـق       ومشورة مستقلة، واحلرص الدائم على إيداعهم يف أماكن مالئمة ومعامل         
متاماً مع مصاحلهم الفضلى، وفصلهم عـن البـالغني مـىت كـان هـذا الفـصل ضـرورياً حلمايتـهم،                     
وقطع ما عساه يوجد من عالقة تربطهم باملهرِّبني واملتجِّـرين، وتـوافر ممثـل يَعـيَّن تعيينـاً قانونيـاً                    

  فور اكتشاف السلطات وجوَد طفل مشرد؛
 لطبيعة التهديدات اليت تواجه هؤالء األطفـال، وتقيـيم          إجراء حتليالت منتظمة    )ب(  

  ؛ما حيتاجونه من مساعدة ومحاية
  .إعالء مبدأ تقاسم األعباء والتضامن مع البلد املضيف وتعزيز التعاون الدويل  )ج(  

    
    تعزيز البحوث ومجع البيانات وحتليلها ونشرها  - ثالثاً  

مج األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة والعدالــة  ُتَحــثُّ الــدول األعــضاء ومعاهــد شــبكة برنــا    -١٨
ــة األخــرى ومعاهــد        ــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــة األم ــة يف منظوم ــات املعني ــة والكيان اجلنائي
البحوث واملنظمات غري احلكومية وغريها من الرابطات املهنية ذات الـصلة، علـى القيـام، عنـد                 

  :االقتضاء، مبا يلي
ق، مجــع بيانــات عــن لــى حنــو منــهجي ومنــسَّإنــشاء وتقويــة آليــات تكفــل، ع  )أ(  

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

عـدالت إلقـاء    الشرطة وغريها من هيئات العدالة اجلنائية، مبـا يف ذلـك عـدد تلـك احلـاالت، وم                 
القبض على مرتكيب هذا العنـف أو اعتقـاهلم وإطـالق سـراحهم، ومقاضـاة اجملـرمني املزعـومني                   
والفصل يف قضاياهم، ومعدالت حاالت العنف املرتكبة ضد األطفال؛ وينبغـي االسـتعانة عنـد               

ريُر وينبغـي أن تـصنِّف تلـك التقـا        . القيام بذلك بالبيانات املستمدة من االستقصاءات السكانية      
ن، مـثالً، معلومـات عـن عْمـر اجملـرم املزعـوم              وأن تتـضمَّ   ،البيانات حسب نوع العنف املماَرس    

  وجنسه وعالقته بالضحية؛
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 مــن أصــغر وحــدة حكوميــة اًاملــستويات، بــدءنظــام تبليــغ متعــدد اســتحداث   )ج(  
ــسماح  ــوطين، والـ ــستوى الـ ــهاًء باملـ ــة - وانتـ ــشريعات الوطنيـ ــاً للتـ ــا-  وفقـ ــادل املعلومـ ت  بتبـ

واإلحصاءات والبيانات ذات الصلة فيما بني مجيع املؤسسات املعنيـة مـن أجـل املـساعدة علـى                  
  ز محاية الطفل؛ضمان مجع بيانات شاملة ُتستخدم يف وضع سياسات وبرامج تعزِّ

استحداث استقصاءات سكانية ومنهجيات مراعية الحتياجات الطفـل ترمـي             )د(  
ذلك استقصاءات بـشأن اجلرميـة واإليـذاء، مبـا يتـيح تقيـيم              إىل مجع بيانات عن األطفال، مبا يف        

  طبيعة العنف املمارس ضد األطفال ومداه؛
وضع وتنفيذ مؤشرات تتعلق بأداء نظام العدالـة فيمـا خيـص منـع العنـف ضـد                    )ه(  

  األطفال والتصدِّي له؛
وضع ورصد مؤشرات تتعلق مبعدالت العنف املمارس ضد األطفـال احملـتكني              )و(  
   العدالة؛بنظام

ــاؤه باحتياجــات األطفــال       )ز(   ــة مــن حيــث وف ــة وكفــاءة نظــام العدال ــيم فعالي تقي
ضحايا العنف ومنـع ذلـك العنـف، علـى حنـو يـشمل طريقـة تعامـل نظـام العدالـة مـع األطفـال                          
ضحايا العنف واستخدام هذا النظام لشىت أمناط التـدخل ومقـدار تعاونـه مـع اهليئـات األخـرى                 

األطفال، عالوةً على تقييم تأثري التشريعات والقواعـد واإلجـراءات الراهنـة    املسؤولة عن محاية   
  املتعلقة بالعنف ضد األطفال؛

مجع وحتليل ونـشر بيانـات عـن عمليـات التفتـيش املـستقلة ألمـاكن االحتجـاز،                    )ح(  
ومــدى قــدرة األطفــال احملتجــزين علــى اســتخدام آليــات الــشكاوى، والنتــائج الــيت تنتــهي إليهــا     

  وى والتحقيقات، وذلك وفقاً اللتزامات الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛الشكا
اســتخدام الدراســات البحثيــة والبيانــات اجملمعــة مــن أجــل إثــراء عمليــة وضــع   )ط(  

  السياسات واملمارسات، وتبادل ونشر املعلومات املتعلقة مبمارسات منع العنف الناجحة؛
ــشأ    )ي(   ــشجيع إجــراء البحــوث ب ــايل   ت ــدعم امل ــوفري ال ــال وت    ن العنــف ضــد األطف

  لتلك البحوث؛
ضـــمان أن تكـــون البيانـــات والتقـــارير الدوريـــة والبحـــوث هتـــدف إىل دعـــم   )ك(  

اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجل التصدِّي للعنف املمارس ضـد األطفـال، وُتـستخدم            
  . تلك الدولعضاء وفيما بنييف إطار تعاون وحوار بناءين مع الدول األ
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      اجلزء الثاين    
تعزيز قدرة نظام العدالة اجلنائية على التصدِّي للعنف ضد األطفال     

      ومحاية األطفال الضحايا
    الةإنشاء آليات كشف وإبالغ فعَّ  - رابعاً  

تلبيــةً للحاجــة إىل الكــشف عــن أعمــال العنــف ضــد األطفــال واإلبــالغ عنــها، ُتَحــثُّ    -١٩
  : القيام، عند االقتضاء، مبا يليالدول األعضاء على

د بارتكـاب شـىت     ضمان اختاذ تدابري ترمي إىل حتديد عوامل املخـاطر الـيت هتـدِّ              )أ(  
صنوف العنف، وحتديد العالمات الدالة على وجود عنـف فعلـي مـن أجـل اإلسـراع يف أقـرب         

  ل مناسبة؛وقت ممكن ببدء عملية تدخُّ
 نظــام العدالــة اجلنائيــة الــذين حيتكــون ضــمان أن يكــون املهنيــون العــاملون يف  )ب(  

باألطفال احتكاكاً روتينياً أثنـاء عملـهم علـى درايـة بعوامـل املخـاطر وباملؤشـرات الدالـة علـى                     
شىت أشكال العنف، خاصة على الصعيد الـوطين، وأن يكونـوا قـد تلقـوا إرشـادات وتـدريبات             

 مـن معرفـة واسـتعداد وقـدرة         بشأن كيفية تفـسري تلـك املؤشـرات، وأن يتـوافر لـديهم مـا يلـزم                
  على اختاذ اإلجراءات املناسبة، مبا يف ذلك توفري محاية فورية؛

إلزام املهنيني الذين حيتكـون باألطفـال احتكاكـاً روتينيـاً أثنـاء عملـهم، إلزامـاً                   )ج(  
قانونياً، بإخطار السلطات املالئمة عند اشتباههم يف وقوع طفل ضـحيةً للعنـف أو يف احتمـال               

  ضحيةً للعنف؛وقوعه 
ــة       )د(   ضــمان وجــود هنــوج وإجــراءات وآليــات شــكوى وإبــالغ وإرشــاد مأمون

مراعية الحتياجات الطفل وللمتطلبات اجلنسانية ينشئها القانون، وتتوافق مع التزامـات الـدول             
ــايري         ــصلة، وتراعــي املع ــةُ ذاُت ال ــسان الدولي ــوقِ اإلن ــا صــكوُك حق ــنص عليه ــيت ت األعــضاء ال

ة ذات الــصلة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وميكــن أن يــصل إليهــا   والقواعــد الدوليــ
  بسهولة كلُّ األطفال وممثلوهم أو طرف ثالث دون خوف من االنتقام منهم ودون متييز؛

ضمان محاية األفراد، خاصة األطفال، الذين يبلِّغـون ُحبـْسن نيَّـة عـن حـوادث                  )ه(  
   مجيع أشكال االنتقام منهم؛عنف ُيزعم ارتكاهبا ضد األطفال من

مي خـــدمات اإلنترنـــت وشــركات اهلواتـــف احملمولـــة وحمركـــات  إلــزام مقـــدِّ   )و(  
البحــث ومرافــق اإلنترنــت العموميــة وغريهــا، إلزامــاً قانونيــاً، بــإبالغ الــشرطة بــأيِّ حالــة مــواد 
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اصـة  إباحية ختص األطفال ومنع الوصول إىل املواقع اإللكترونية اإلباحيـة ومـسك سـجالت خ              
هبا وفقاً للقانون، واحتفاظ تلك اجلهـات هبـذه املـواد كأدلـة يف خوادمهـا لفتـرة زمنيـة حيـددها                       

  .القانون ألغراض التحقيق واملقاضاة
    

    الة لألطفال ضحايا العنفتوفري محاية فعَّ  - خامساً  
 وجتنبـاً   الة لألطفال ضحايا العنف من خالل عملية العدالة اجلنائيـة،         بغية توفري محاية فعَّ     -٢٠

إلحلــاق مزيــد مــن األذى هبــم، ُتَحــثُّ الــدول األعــضاء، عنــد االقتــضاء ومــع مراعاهتــا صــكوَك  
  :حقوقِ اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، على اختاذ التدابري املالئمة من أجل ما يلي

ضــــمان أن حتــــدد القــــوانني حتديــــداً واضــــحاً أدوار ومــــسؤوليات اإلدارات   )أ(  
ــشأن  ــايري ب ــة ومع ــق األخــرى     احلكومي ــيت تتخــذها املؤســسات واألجهــزة واملراف  اإلجــراءات ال

املسؤولة عن الكشف عن حاالت العنف ضد األطفال وعن رعاية األطفال ومحايتـهم، خاصـة         
  حاالت العنف العائلي؛

ضمان أن تتوافر لدى الشرطة وغريها مـن هيئـات إنفـاذ القـانون، إىل جانـب                   )ب(  
ن استــصداره، الــصالحيات الوافيــة الــيت تــسمح هلــا بــدخول  اإلذن القــضائي إذا اقتــضى القــانو

املباين وإلقاء القبض على األشخاص املتورطني يف ممارسـة العنـف ضـد األطفـال وباختـاذ تـدابري                 
  فورية تضمن سالمة األطفال؛

ــة العامــة والقــضاة وســائر    ضــمان أن يتــصدَّ  )ج(   ى رجــال الــشرطة وأعــضاء النياب
قــد يكونــون حمــتكني باألطفــال الــضحايا، حلــوادث العنــف ضــد   املهنــيني ذوي الــصلة، الــذين  

  ال؛األطفال فور وقوعها، وأن تدار القضايا ذات الصلة بتلك احلوادث على حنو سريع وفعَّ
ضــمان قيــام مهنيــي العدالــة اجلنائيــة وغريهــم مــن املهنــيني ذوي الــصلة، عنــد     )د(  

خاصـة للنـهوج املراعيـة الحتياجـات     تعاملهم مع قضايا األطفـال ضـحايا العنـف، بـإيالء عنايـة       
ــة يف شــىت       ــسانية، علــى حنــو يــشمل اســتخدام التكنولوجيــات احلديث األطفــال وللجوانــب اجلن

  مراحل التحقيقات اجلنائية واإلجراءات اجلنائية؛
ضــمان وضــع وتنفيــذ معــايري وإجــراءات وبروتوكــوالت وطنيــة فيمــا بــني           )ه(  

س مرهـف مـع األطفـال ضـحايا العنـف الـذين تظـل               األجهزة الوطنية املعنيـة تكفـل التعامـل حبـ         
ضة ملخاطر شديدة على حنو يتطلب اإلسراع فـوراً بانتـشاهلم         سالمتهم اجلسدية أو النفسية معرَّ    

من السياق املفعـم باملخـاطر، وضـمان تـوفري محايـة ورعايـة مـؤقتتني هلـؤالء األطفـال يف مكـان                       
  لفضلى حتديداً كامالً؛آمن مالئم حلني االنتهاء من حتديد مصاحل الطفل ا
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ضمان أن تكون لدى الشرطة واحملـاكم واجلهـات املختـصة األخـرى الـسلطةُ                 )و(  
القانونية إلصدار وإنفاذ تدابري محاية معينـة مثـل أوامـر التقييـد أو املنـع يف حـاالت العنـف ضـد              
األطفــال، مبــا يف ذلــك إخــراج اجلــاين مــن مــسكن الــضحية ومنعــه مــن مواصــلة االتــصال هبــا     

بغريهـا مــن األطــراف املتـضررة داخــل املــسكن وخارجــه، وكـذلك فــرض عقوبــات يف حالــة    و
خمالفة تلك األوامر وفقاً للتشريعات الوطنية، وكـذلك يف حالـة بقـاء الطفـل ضـحية العنـف يف                    
كنف والده غري املسيء، ضمان أن يكـون ذلـك الوالـد قـادراً علـى محايـة الطفـل وأالَّ يتوقـف                       

  الوقائية على البدء يف رفع دعوى جنائية؛اختاذ تلك التدابري 
ضمان إنشاء نظام تسجيل لألوامر القضائية املتعلقة باحلمايـة والتقييـد أو املنـع،                )ز(  

عندما جييز القانون الوطين إصدار مثل هذه األوامـر، حبيـث يـتمكن العـاملون يف أجهـزة الـشرطة         
   الوقوف على مدى إنفاذ تلك األوامر؛وغريهم من العاملني يف جمال العدالة اجلنائية من سرعة

ضمان عدم إجراء أيِّ تسوية توفيقية أو غري رمسية للقضايا الـيت تنطـوي علـى                  )ح(  
عنف مورس ضد األطفـال إالَّ عنـدما ختـدم تلـك التـسوية مـصاحل الطفـل الفـضلى وال تنطـوي                       

 يف مـوازين القـوى   على ممارسات ضارة به كاإلكراه على الزواج مثالً، مع مراعاة أيِّ اخـتالل   
بني طريف التسوية وهشاشة وضع الطفل أو أسـرته عنـد املوافقـة علـى التـسوية وإيـالء االعتبـار                     

  د سالمة الطفل أو أطفال آخرين؛الواجب أليِّ خماطر الحقة قد هتدِّ
ضمان متكني األطفال ضحايا العنف وأسرهم من استخدام آليات أو إجراءات             )ط(  

صاف واحلصول على تعويضات، مبا يف ذلك من الدولـة ذاهتـا، وضـمان أن               مناسبة تتيح هلم االنت   
  .تكون املعلومات ذات الصلة بتلك اآلليات منشورة على املأل ويسهل االطالع عليها

مــن منطلــق التــسليم بــأنَّ فعاليــة املقاضــاة كــثرياً مــا تتطلــب مــشاركة األطفــال ضــحايا   -٢١
ــة، وبأنَّــ    ــة اجلنائي ــة العدال ــال    العنــف يف عملي ــزام األطف ــات القــضائية إل ه ميكــن يف بعــض الوالي

باإلدالء بشهادهتم أو إكراههم على اإلدالء هبـا وبـأنَّ هـؤالء األطفـال يكونـون يف وضـع هـش                     
وحباجــة إىل احلمايــة واملــساعدة والــدعم علــى حنــو خــاص للحيلولــة دون مــا قــد يترتــب علــى    

 الـدول  ملعانـاة والـصدمات النفـسية، فـإنَّ    مشاركتهم يف عمليـة العدالـة اجلنائيـة مـن املزيـد مـن ا          
األعضاء مطالَبةٌ يف هذا الصدد بضمان االحتـرام التـام حلرمـة حيـاة الطفـل الشخـصية يف مجيـع                     

  :مراحل اإلجراءات؛ لذا فهي ُتَحثُّ على أن تكفل، عند االقتضاء، ما يلي
ذ يف  توافَر خدمات رعاية ومحاية بدنية وذهنية وصـحية خاصـة لألطفـال تأخـ               )أ(  

ــه مــن أجــل         ــضجه واحتياجات ــستوى ن ــل وم ــم عمــر الطف ــسانية وتالئ ــات اجلن ــا املتطلب اعتباره
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احليلولة دون تعريض الطفل ضحية العنف ملزيد من املعاناة والـصدمات النفـسية وتعزيـز َتعافيـه           
  اجلسدي والنفسي وإعادة إدماجه يف اجملتمع؛

صــة البنــات الــاليت   حــصولَ األطفــال الــذين تعرضــوا العتــداء جنــسي، خا       )ب(  
األيـدز أو غـريه مـن       /أصبحن حوامل أو األطفال الـذين أصـيبوا بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

األمراض املنقولة جنسياً نتيجة هلذا االعتداء، على ما يتناسب مع أعمارهم مـن نـصح وإرشـاد                 
  طبيني ومن رعاية ومساندة جسديتني وذهنيتني وصحيتني؛

يا على مساعدة مـن مـوظفي الـدعم تبـدأ اعتبـاراً مـن               حصولَ األطفال الضحا    )ج(  
  التقرير األويل وتستمر حلني انتفاء احلاجة إىل تلك اخلدمات؛

قياَم املهنيني املسؤولني عن مساعدة األطفال الضحايا ببذل قصارى جهـدهم مـن        )د(  
  .بالت الشخصيةأجل تنسيق أنشطة الدعم جتنباً الختاذ إجراءات ال ضرورة هلا وتقليصاً لعدد املقا

    
    ضمان فعالية التحقيقات واملقاضاة يف حوادث العنف ضد األطفال  - سادساً  

الـةً وقـادرة علـى    حىت تكون التحقيقات واملقاضاة يف حوادث العنف ضـد األطفـال فعَّ       -٢٢
تقدمي مرتكبيها للعدالة ُتَحثُّ الدول األعضاء على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتـا صـكوَك               

  : اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يليحقوقِ
ــدء التحقيقــات وإجــراءات املقاضــاة         )أ(   ضــمان حتميــل املــسؤولية األوىل عــن ب

للشرطة والنيابة العامة وغريمها من السلطات املختـصة حبيـث ال يتطلـب بـدء تلـك التحقيقـات                   
   شكوى رمسية؛واإلجراءات قيام الطفل ضحية العنف أو أحد والديه أو الوصي عليه بتقدمي

اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج ُيسترشد هبا يف كل القـرارات املتعلقـة مبقاضـاة                )ب(  
  زاهة والفعالية؛ مرتكيب جرائم العنف ضد األطفال، وضمان اتسام تلك القرارات باإلنصاف والن

ضمان تنفيذ ما ينطبق مـن قـوانني وسياسـات وإجـراءات وبـرامج وممارسـات            )ج(  
  ف ضد األطفال تنفيذاً متسقاً وفعاالً من جانب نظام العدالة اجلنائية؛تتعلق بالعن
ضمان اعتماد وتنفيذ إجراءات حتقيق مراعية الحتياجات الطفل على حنو يـضمن         )د(  

التعرف السليم على حاالت العنف ضد األطفال ويساعد على تقدمي أدلـة تـستند إليهـا اإلجـراءات          
  ع تقدمي املساعدة الواجبة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛اإلدارية واملدنية واجلنائية، م

وضع وتنفيذ سياسات وتدابري َتَصدٍّ مناسـبة بـشأن التحقيقـات وعمليـات مجـع                 )ه(  
األدلة، خاصة العينات اجلسدية، تأخـذ يف اعتبارهـا مـا لألطفـال ضـحايا العنـف مـن احتياجـات                     
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ترم كرامتهم وسالمتهم وُتقلِّل قدر اإلمكان وآراء وفقاً لعمر الطفل الضحية ومقدار نضجه، وحت       
  من عمليات التدخل يف حياهتم، وتتقيد يف الوقت ذاته باملعايري الوطنية املتعلقة جبمع األدلة؛

ضــمان أن يتــوافر لــدى القــائمني علــى التحقيــق يف حــوادث العنــف املزعــوم      )و(  
حــصول علــى مجيــع  ارتكاهبــا ضــد األطفــال مــا يلــزم مــن واجبــات وصــالحيات وســلطات لل   

املعلومات الضرورية للتحقيق، وفقـاً لإلجـراءات اجلنائيـة املنـصوص عليهـا يف القـانون الـوطين،                  
  وأن يتوافر لديهم كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية لكي يكون التحقيق ناجعاً؛

ب تعـريض الطفــل ضــحية العنـف ملزيــد مــن   ضـمان احلــرص العظـيم علــى جتنُّــ    )ز(  
ملية التحقيق، على حنو يشمل دعـوة الطفـل إىل إبـداء آرائـه ومراعـاة تلـك                  األذى من خالل ع   

اآلراء علــى النحــو الواجــب وفقــاً لعمــر الطفــل ومقــدار نــضجه، واتبــاع ممارســات تراعــي          
  احتياجات الطفل واملتطلبات اجلنسانية أثناء إجراءات التحقيق واملقاضاة؛

ــاء ا    )ح(   ــة بإلق ــراراُت املتعلق ــى الــشخص املزعــوم   ضــمان أن تراعــي الق لقــبض عل
ارتكابه عنفاً ضد الطفل، أو باعتقال ذلك الشخص أو احتجـازه، وشـروطُ اإلفـراج عنـه بـأيِّ                   
شــكل كــان، احلاجــةَ إىل تــأمني ســالمة الطفــل وأقاربــه، وأن حتــول تلــك القــرارات أيــضاً دون 

  .ارتكاب مزيد من أعمال العنف
    

    عاتتعزيز التعاون فيما بني شىت القطا  - سابعاً  
ُتَحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها باألدوار التكاملية اليت يؤديها نظـام العدالـة اجلنائيـة        -٢٣

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

  :والتصدِّي هلا، على القيام عند االقتضاء، مبا يلي
ضمان التنسيق والتعـاون الفعـالني فيمـا بـني قطاعـات العدالـة اجلنائيـة ومحايـة                    )أ(  

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

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

 جانـب  اإلبالغ عن أعمال العنف ضد األطفال وتسجيلها والتصدِّي هلا على النحو املالئـم إىل             
  احترام حرمة احلياة الشخصية لألطفال ضحايا هذا العنف؛
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توثيــق الــروابط بــني نظــم العدالــة غــري الرمسيــة واملؤســسات املعنيــة بالعدالــة     )ج(  
  ومحاية الطفل؛

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

  ضحاياها من األطفال ومساءلة مرتكبيها، وفقاً للقوانني الوطنية املتعلقة حبماية البيانات؛
 بإبالغ الـشرطة وغريهـا مـن هيئـات إنفـاذ القـانون بأعمـال                ضمان اإلسراع فوراً    )ه(  

  العنف ضد األطفال عندما َتشتبه يف وقوعها األجهزةُ الصحية واالجتماعية وهيئاُت محاية الطفل؛
تعزيــز إنــشاء وحــدات متخصــصة مدربــة تــدريباً ختصــصياً علــى التعامــل مــع      )و(  

ــ ــتمكن الــضحايا مــن   دة واحلــساسة املتعلقــة باألطفــال ضــح اجلوانــب املعقَّ ايا العنــف، حبيــث ي
احلـــصول علـــى مـــساعدات وخـــدمات محايـــة وتـــدخل شـــاملة، مبـــا فيهـــا اخلـــدمات الـــصحية 

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

من أجل تعزيز عملية إدارة العدالـة اجلنائيـة للقـضايا       احتياجات األطفال ضحايا العنف، وذلك      
اليت تنطوي على عنف ضد األطفال، والتشجيع علـى تطـوير خـدمات صـحية متخصـصة، مبـا                   
فيها فحوٌص جنائية سرية شاملة جيريها جماناً مقدمو اخلدمات الصحية املدرَّبون وعالٌج مالئـم              

األيـدز، وتيـسري ودعـم إحالـة        /عة البشرية يشمل عالجاً متخصصاً للمصابني بفريوس نقص املنا      
  األطفال الضحايا إىل خمتلف اهليئات بغية احلصول على شىت اخلدمات الالزمة؛

تقــدمي الــدعم لألطفــال الــذين ُجــرِّد آبــاؤهم أو القــائمون علــى رعايتــهم مــن     )ح(  
ء حريتهم بغية درء خماطر تعـرض هـؤالء لعنـف حمتمـل نتيجـةً لتـصرفات أو أوضـاع آبـاء هـؤال                  

  .األطفال أو القائمني على رعايتهم، وجماهبة تلك املخاطر
    

    حتسني اإلجراءات اجلنائية يف األمور اليت تنطوي على أطفال ضحايا للعنف  - ثامناً  
فيمــا خيــص اإلجــراءات اجلنائيــة يف األمــور الــيت تنطــوي علــى أطفــال ضــحايا للعنــف،   -٢٤

ضاء ومــع مراعاهتــا صــكوَك حقــوقِ اإلنــسان   ُتَحــثُّ الــدول األعــضاء علــى القيــام، عنــد االقتــ  
  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي

ضمان توفري خدمات شاملة واختـاذ تـدابري محايـة تكفـل احلفـاظ علـى سـالمة               )أ(  
وخصوصيات وكرامة الضحايا وأسرهم يف كـل مراحـل عمليـة العدالـة اجلنائيـة، دون املـساس                  
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ملقاضــاة أو رغبــة الــضحية يف تلــك املــشاركة، بقــدرة الــضحية علــى املــشاركة يف التحقيــق أو ا
  وتكفل محايتهم من الترهيب واالنتقام؛

ضـــمان إعطـــاء آراء الطفـــل وزهنـــا الواجـــب وفقـــاً لُعْمـــره ومقـــدار نـــضجه،   )ب(  
 إجــراءات قــضائية وإداريــة، وضــمان وإفــساح الفرصــة أمــام الطفــل للمــشاركة الكاملــة يف أيِّ

 شاهداً قادراً على اإلدالء بشهاداته مع عـدم افتـراض أنَّ            معاملة كل طفل من األطفال باعتباره     
 سـلطة خمتـصة     شهادته باطلةٌ أو غري جديرة بالثقة بسبب عمره وحده ما دامت احملكمـة أو أيُّ              

عمره ومقدار نضجه يسمحان له باإلدالء بشهادة مفهومـة وموثوقـة، سـواء مت              أنَّ  أخرى ترى   
   أخرى أو بدوهنا؛ذلك بواسطة أدوات اتصال ووسائل مساعدة

ــاإلدالء بــشهاداهتم يف       )ج(   ــة األطفــال ضــحايا العنــف ب ضــمان عــدم جــواز مطالب
إجــراءات العدالــة دون علــم آبــائهم أو األوصــياء علــيهم، وعــدم اعتبــار رفــض الطفــل اإلدالء    
بــشهادته ُجرمــاً بــشكل أو بــآخر، ومتكــني األطفــال ضــحايا العنــف مــن اإلدالء بــشهاداهتم يف   

ــسِّر إدالءهــم      اإلجــراءات ا ــهم وُتي ــدابري مالئمــة وممارســات توافــق طفولت ــة مــن خــالل ت جلنائي
بشهاداهتم عن طريق محاية خصوصياهتم وهويتهم وكرامتهم وعلى حنـو يـضمن سـالمة الطفـل             
قبل اإلجراءات القانونية وأثناءها وبعدها وحيول دون إحلاق أذى إضايف به ويراعـي يف الوقـت                

  االستماع إليه؛ذاته حاجة الطفل وحقه يف 
ضمان اإلسـراع، فـوراً وعلـى حنـو واٍف، بـإبالغ األطفـال ضـحايا العنـف أو                    )د(  

آبائهم أو األوصياء عليهم وممثليهم القانونيني، اعتباراً من أول اتصال هلم بنظـام العدالـة وعلـى              
امتداد مراحل اإلجراءات القضائية، بعـدة أمـور منـها حقـوق الطفـل واإلجـراءات ذات الـصلة                   

  واملساعدة القانونية املتاحة له وَتقَدُّم سري النظر يف القضية احملددة والبت فيها؛
ضمان مرافقة والدي الطفل أو الوصـي عليـه، وعنـد االقتـضاء شـخص مهـين                   )ه(  

معين حبماية الطفـل، الطفـلَ أثنـاء املقـابالت الشخـصية الـيت جتـرى يف إطـار التحقيقـات وأثنـاء                       
و يـشمل وقـت إدالئـه بـشهادته، إالَّ يف الظـروف التاليـة علـى النحـو         إجراءات احملاكمة على حن   

  :الذي متليه مصاحل الطفل الفضلى
أو الوصـي عليـه هـو املزعـوم ارتكابـه           ) كال الوالدين (أن يكون أحد الوالدين       ‘١‘  

  اجلرمية اليت تعرض هلا الطفل؛
حـد والديـه    أن ترى احملكمة أنه ليس من مـصلحة الطفـل الفـضلى أن يرافقـه أ                 ‘٢‘  

أو الوصي عليه، اسـتناداً إىل عـدة أمـور منـها إبـداء الطفـل قلقـاً مؤكـداً                    ) ِكال والديه (
  من هذه املرافقة؛
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ضمان أن ُتشرح للطفل اإلجراءاُت ذات الصلة بإدالئـه بـشهادته، وأن جتـرى       )و(  
 تلك اإلجراءات بعبارات بسيطة يسهل علـى الطفـل فهمهـا، وضـمان تـوافر ترمجـة شـفوية إىل        

  لغة يفهمها الطفل؛
احتــرام حرمــة احليــاة الشخــصية لألطفــال ضــحايا العنــف باعتبــار ذلــك مــسألة     )ز(  

ذات أمهية أوىل، ومحاية هؤالء األطفـال مـن العـرض علـى اجلمهـور دون داع، وذلـك مـثالً عـن                      
طريــق عــدم الــسماح بوجــود أفــراد اجلمهــور ووســائل اإلعــالم داخــل قاعــة احملكمــة أثنــاء إدالء    

ــة عــن طريــق      الطفــ ــة املعلومــات املتعلقــة مبــشاركة الطفــل يف إجــراءات العدال ــشهادته، ومحاي ل ب
  احلفاظ على السرية وفرض قيود على إفشاء معلومات قد تؤدي إىل التعرف على هوية الطفل؛

ضــمان اإلســراع يف أقــرب وقــت ممكــن، داخــل إطــار الــنظم القانونيــة الوطنيــة،    )ح(  
   على أطفال ضحايا ما مل يكن تأجيلها خيدم مصاحل الطفل الفضلى؛بإجراء احملاكمة اليت تنطوي

الــنص علــى اســتخدام إجــراءات مراعيــة لألطفــال، مبــا يف ذلــك تــوفري غــرف     )ط(  
مقابالت شخصية مصممة من أجل األطفال، وتوفري خـدمات متعـددة التخصـصات لألطفـال               

 حنو يراعي وجود شـهود مـن   الضحايا ُتجمع كلها يف مكان واحد، وتكييف بيئة احملكمة على  
األطفــال، وإتاحــة فتــرات راحــة أثنــاء االســتماع إىل شــهادة الطفــل، وعقــد جلــسات اســتماع  
حتدَّد أوقاهتا اليومية على حنو يناسب عْمر الطفل ومقدار نضجه، واتباع نظام إخطـار مناسـب                

ري املالئمـة الـيت   لضمان عدم ذهاب الطفل إىل احملكمة إالَّ عند الضرورة، وغري ذلـك مـن التـداب               
  ُتيسِّر إدالَء الطفل بشهادته؛

ضمان تـوافر أوضـاع مالئمـة، عنـد احتمـال تعـرض األطفـال ضـحايا العنـف                    )ي(  
  :لترهيب أو هتديد أو أذى، تضمن سالمتهم، وضمان اختاذ تدابري وقائية معينة منها مثالً

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

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

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

صة بـأن تـصدر أمـراً بوضـع املتـهم حتـت اإلقامـة اجلربيـة إذا                  مطالبة حمكمة خمت    ‘٤‘  
  اقتضت الضرورة؛
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مطالبة الشرطة أو هيئات أخرى ذات صـلة حبمايـة الطفـل الـضحية، وضـمان             ‘٥‘  
  .عدم إفشاء مكان وجود الطفل

وُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها مبا يتسم به العنف ضد األطفال مـن طـابع خطـري                   -٢٥
 االعتبار فداحة األذى اجلسدي والنفسي الذي يسببه لألطفال الـضحايا، علـى أن            وآخذة بعني 

ــةَ ذاَت الــصلة، مــىت مت       تكفــل، عنــد االقتــضاء ومــع مراعاهتــا صــكوَك حقــوقِ اإلنــسان الدولي
اللجــوء إىل نظــم العدالــة غــري الرمسيــة، شــجب وردع العنــف ضــد األطفــال علــى حنــو مالئــم     

  .أفعاهلم، وإنصاف األطفال الضحايا ودعمهم وتعويضهمومساءلة مرتكيب هذا العنف عن 
وُتحــثُّ الــدول األعــضاء، إقــراراً منــها بوجــوب أن تــستمر التــدابري الراميــة إىل محايــة     -٢٦

األطفال ضحايا العنف ومـساعدهتم بعـد إدانـة الـشخص املتـهم بارتكـاب هـذا العنـف وتوقيـع                     
اهتـا صـكوَك حقـوقِ اإلنـسان الدوليـةَ ذاَت           العقوبة عليه، على القيام، عند االقتـضاء ومـع مراع         

  :الصلة، مبا يلي
ضمان حق الطفل ضحية العنف، أو والديه أو الوصي عليه، يف إخطاره عنـد                )أ(  

  إطالق سراح اجلاين بعد احتجازه أو حبسه إذا رغبوا يف ذلك؛
ــل للمــدانني        )ب(   ــرامج معاجلــة وإعــادة إدمــاج وإعــادة تأهي ــيم ب ــذ وتقي وضــع وتنفي

  كاب عنف ضد األطفال تضع على رأس أولوياهتا سالمة الضحايا ومنع تكرار هذا العنف؛بارت
ضـمان قيـام الــسلطات القـضائية واإلصــالحية، عنـد االقتــضاء، برصـد امتثــال        )ج(  

  مرتكيب تلك األعمال أليِّ عالج أو إجراء آخر تأمر به احملكمة؛
لعنــف ويف مــصلحة هــذا ضــمان النظــر يف املخــاطر الــيت هتــدد الطفــل ضــحية ا  )د(  

الطفل الفضلى عند اختاذ قرارات تتعلق باإلفراج عن اجلاين بعد احتجـازه أو حبـسه أو بإعـادة                  
  .إدماجه داخل اجملتمع

    
  ضمان أن ُتعبِّر العقوبات املوقَّعة عما يتسم به العنف ضد األطفال   - تاسعاً  

    من طابع خطري
ا يتسم به العنـف ضـد األطفـال مـن طـابع خطـري               ُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها مب       -٢٧

وآخذةً يف احلسبان احتمالَ أن يكون مرتكبو هذا العنف أطفاالً هـم أيـضاً، علـى القيـام، عنـد                    
  :االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوقِ اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي

 أعمــال ضــمان أن يــنص القــانون علــى توقيــع عقوبــات مناســبة علــى مــرتكيب   )أ(  
  عنف ضد األطفال حبيث تراعي تلك العقوبات خطورة تلك األعمال؛
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ضمان أن تأخذ القـوانني الوطنيـة بعـني االعتبـار عوامـلَ حمـددة قـد تـؤدي إىل             )ب(  
تفاقم اجلرمية، ومن تلك العوامل مثالً عْمـر الـضحية، وإصـابة الـضحية بإعاقـة عقليـة أو ذهنيـة                     

 اســتخدام اجلــاين ثقــةً أُوِدَعــت فيــه أو ســلطةً ميلكهــا، خطــرية، وتكــرار أعمــال العنــف، وســوء
  وارتكابه عنفاً ضد طفل وثيق الصلة به؛

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

بـأمر تـصدره احملكمـة أو بوسـائل         ضمان إمكانية توقيع حظر أو قيد على األفـراد            )د(  
  أخرى، ضمن إطار النظم القانونية الوطنية، مينعهم من التحرش باألطفال أو ترهيبهم أو هتديدهم؛

ضمان أخذ خماطر السالمة، مبا فيها هشاشة أوضاع الـضحايا، بعـني االعتبـار                )ه(  
ــة أو إطــالق ســراح املتــ     هم بــضمان أو عنــد إصــدار قــرارات تتعلــق باألحكــام غــري االحتجازي

اإلفراج املشروط عنه أو إخالء سبيله املشروط بتحسني سلوكه أو وضعه قيـد املراقبـة، خاصـة                 
  عند التعامل مع جمرمني خطريين وذوي سوابق؛

تزويد احملاكم، مـن خـالل التـشريعات، بطائفـة كاملـة مـن أحكـام العقوبـات                    )و(  
واجملتمـع كلـه مـن تكـرار العنـف،      من أجل محاية الضحية وغريه من األشخاص املتـضررين بـل     

  ومن أجل إعادة تأهيل مرتكب العنف، عند االقتضاء؛
ــرارات        )ز(   ــسم الق ــل أن تت ــى حنــو يكف ــة عل ــوانني الوطني اســتعراض وحتــديث الق

  :الصادرة عن احملاكم يف القضايا اليت تنطوي على جرائم عنف ضد األطفال بأهنا
  تشجب وتردع العنف ضد األطفال؛  ‘١‘  
ــل اجملــرمني، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب لُعْمــرهم ومقــدار نــضجهم،        ُت  ‘٢‘   حمِّ

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

  بل وعن اجملتمع إذا اقتضت الضرورة؛
  نفسي الذي حلق بالضحية؛تسمح مبراعاة خطورة األذى اجلسدي وال  ‘٤‘  
تأخذ يف اعتبارها ما يترتب على العقوبات اليت ُتفـرض علـى مرتكـب العنـف                  ‘٥‘  

  من عواقب تلحق بالضحايا، وبأفراد أُسرهم إذا كان األمر ميسهم؛
  تقضي بصرف تعويضات عن األذى الذي تسبب فيه العنف؛  ‘٦‘  
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 منـها تعزيـز شـعوره       تشجع على إعادة تأهيـل مرتكـب العنـف، بعـدة وسـائل              ‘٧‘  
  .باملسؤولية عما جنت يداه، وإعادة تأهيله وإدماجه يف اجملتمع عند االقتضاء

    
    تعزيُز قدراِت املهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية وتدريُبهم  - عاشراً  

ئيـة  ُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها مبسؤولية املهنـيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنا       -٢٨
عــن منــع العنــف ضــد األطفــال والتــصدِّي لــه وعــن محايــة األطفــال ضــحايا العنــف، وكــذلك   

  :باحلاجة إىل تيسري ودعم أدائهم هذا الدور، على القيام، عند االقتضاء، مبا يلي
اختاذ تدابري وختصيص موارد وافية مـن أجـل تطـوير قـدرات املهنـيني العـاملني                   )أ(  

ة منع العنـف ضـد األطفـال منعـاً ناجعـاً ومحايـة ومـساعدة األطفـال                  يف نظام العدالة اجلنائية بغي    
  ضحايا العنف؛

توثيــق التعــاون والتنــسيق والتــآزر بــني مــوظفي العدالــة اجلنائيــة وغريهــم مــن      )ب(  
املهنيني ذوي الصلة، خاصة العاملني منهم يف قطاعات محاية الطفـل ورعايتـه اجتماعيـاً وتـوفري          

   له؛اخلدمات الصحية والتعليمية
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للمهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائيـة بـشأن               )ج(  

حقــوق الطفـــل، خاصـــة بـــشأن اتفاقيـــة حقــوق الطفـــل والقـــانون الـــدويل حلقـــوق اإلنـــسان،   
وإمدادهم مبعلومات عن سبل التعامل املالئمة مع مجيع األطفال، خاصـة َمـْن منـهم ُيحتمـل أن                

كهــم راوتثقيــف هــؤالء املهنــيني بــشأن مراحــل منــو األطفــال وعمليــة منــو إد   يتعــرض للتمييــز، 
وديناميــات وطبيعــة العنــف ضــد األطفــال والفــرق بــني جمموعــات األنــداد العاديــة والعــصابات  

  والتعامل السليم مع األطفال اخلاضعني لتأثري الكحول أو املخدِّرات؛
ني يف نظـم العدالـة غـري        تصميم وتوفري إرشـادات ومعلومـات وتـدريب للعـامل           )د(  

الرمسيــة مــن أجــل االســتيثاق مــن أنَّ ممارســاهتم وتفــسرياهتم القانونيــة وقــراراهتم متتثــل للقــانون   
  الدويل حلقوق اإلنسان وتوفر لألطفال محاية فعَّالة من مجيع أشكال العنف؛

تصميم وتنفيذ منـائط تدريبيـة إلزاميـة متعـددة الثقافـات ومراعيـة الحتياجـات                  )ه(  
طفال وللمتطلبـات اجلنـسانية، تكـون موجهـة إىل املهنـيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة                     األ

وَتنَصبُّ على رفض كل أشكال العنف ضـد األطفـال وعلـى مـا يلحـق بكـل الـذين يتعرضـون                      
  هلذا العنف من آثار وعواقب ضارة؛
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دريب واٍف  ضمان حصول املهنـيني العـاملني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة علـى تـ                  )و(  
وتثقيــف متواصــل بــشأن كــل القــوانني والــسياسات والــربامج الوطنيــة ذات الــصلة، وكــذلك    

  بشأن الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة؛
تعزيــز قــدرات اخلــرباء املتخصــصني مــن بــني املهنــيني العــاملني يف جمــال العدالــة     )ز(  

ــة واالســتعانة هبــؤالء اخلــرباء، وذلــك بعــدة وســائل منــ    ها، إنْ أمكــن، إنــشاء وحــدات أو  اجلنائي
كوادر متخصصة وحماكم متخصصة أو ختصيص جزء من وقت احملاكم مـن أجـل هـذا الغـرض؛                  
وضمان حـصول مجيـع العـاملني يف الـشرطة والنيابـة العامـة ومجيـع القـضاة وغريهـم مـن املهنـيني                

وعـيهم باملـسائل    العاملني يف جمال العدالة اجلنائية على تدريب مؤسـسي منـتظم يرمـي إىل إذكـاء                 
  اجلنسانية واملسائل املتعلقة باألطفال وإىل إكساهبم القدرة على التصدِّي للعنف ضد األطفال؛

ضــمان حــصول مــوظفي العدالــة اجلنائيــة والــسلطات املختــصة األخــرى علــى   )ح(  
  :تدريب واٍف، كل يف جمال اختصاصه، من أجل ما يلي

  ضحايا العنف وتلبيتها على النحو املالئم؛استبانة االحتياجات احملددة لألطفال   ‘١‘  
استقبال ومعاملة كل األطفال ضـحايا العنـف بـاحترام بغيـة منـع إحلـاق مزيـد             ‘٢‘  

  من األذى هبم؛
  معاجلة الشكاوى على حنو حيافظ على سريتها؛  ‘٣‘  
إجراء استقصاءات فعَّالة بشأن احلوادث اليت ُيزمع انطواؤها علـى عنـف ضـد                ‘٤‘  

  األطفال؛
التفاعل مع األطفال الضحايا بطريقة تتناسب وأعماَرهم وتراعـي احتياجـاهتم             ‘٥‘  

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

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

  .املمارسات والسلوك
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      اجلزء الثالث    
      منع العنف ضد األطفال والتصدِّي له داخل نظام العدالة    
     من عدد األطفال احملتكني بنظام العدالةاحلدُّ - حادي عشر

ُتحــثُّ الــدول األعــضاء، إقــراراً منــها بأمهيــة جتنــب جتــرمي األطفــال وتوقيــع العقوبــات     -٢٩
عليهم دون داع، على أن تكفل، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقـوقِ اإلنـسان الدوليـةَ      

رب جرميـةً جنائيـة أو ال ُيعاقـب مرتكُبـه عليـه إذا كـان شخـصاً        ذاَت الصلة، أنَّ أيَّ سلوك ال ُيعت      
بالغاً ال ُيعترب أيضاً جرميةً جنائية وال يعاقب مرتكُبه عليه إذا كان طفالً، وذلـك مـن أجـل منـع                     

  .وصم األطفال وإيذائهم وجترميهم
ويف هذا الصدد ُتـشجَّع الـدول األعـضاء علـى عـدم حتديـد سـن دنيـا منخفـضة للغايـة                         -٣٠
لمسؤولية اجلنائية، آخذةً يف االعتبار مقدار النضج العاطفي والعقلي والفكري للطفل، وعلـى             ل

 عامـاً   ١٢إعمال توصيات جلنة حقـوق الطفـل برفـع الـسن الـدنيا للمـسؤولية اجلنائيـة إىل سـن                     
  .دون أيِّ استثناء، باعتبارها السن الدنيا املطلقة، ومواصلة رفعها لتصل إىل مستويات أعلى

وُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها بأنَّ من الـسبل اهلامـة والـشديدة الفعاليـة لتقلـيص                   -٣١
عــدد األطفــال الــذين ميثلــون أمــام نظــام العدالــة وضــَع آليــات حتويــل وبــرامج عدالــة تــصاحلية    
واستخداَم برامج معاجلة وتعليم غري قسرية باعتبارها تدابَري بديلـةً لإلجـراءات القـضائية عـالوةً            

لى تقدمي الدعم لألسـر، علـى القيـام، عنـد االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك حقـوقِ اإلنـسان                     ع
  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي

النظـر يف وضـع بـرامج حتويـل قائمــة علـى احللـول اجملتمعيـة، وتـوفري خيــارات           )أ(  
ضاة تتـيح  أمام موظفي الشرطة وغريهم من مـوظفي إنفـاذ القـانون وأعـضاء النيابـة العامـة والقـ             

هلم حتويل األطفال خارج نظام العدالة، مبا يشمل اإلنذار والتكليف بأداء أعمال جمتمعيـة، مـع                
  تطبيق تلك اخليارات جنباً إىل جنب مع عمليات العدالة التصاحلية؛

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

  القضائية ولالحتجاز وتطبيَق تلك التدابري؛
النظر يف تصميم وتنفيذ برامج عدالة تصاحلية ختص األطفال باعتبارهـا تـدابري               )ج(  

  بديلة لإلجراءات القضائية؛
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ــيم ومــساعدة غــري قــ      )د(   ــرامج معاجلــة وتعل سرية باعتبارهــا النظــر يف اســتخدام ب
تدابري بديلة لإلجراءات القـضائية، واسـتحداث عمليـات تـدّخل بديلـة غـري احتجازيـة وبـرامج                   

  .فعَّالة إلعادة اإلدماج يف اجملتمع
    

    منع العنف املرتبط بأنشطة إنفاذ القانون والنيابة العامة  -ثاين عشر
وغريها من قوات األمـن ميكـن      ُتحثُّ الدول األعضاء، إدراكاً منها بأنَّ قوات الشرطة           -٣٢

يف بعض األحيان أن تكون مسؤولة عن العنف ضد األطفال، على القيام، عنـد االقتـضاء ومـع                  
ــسلطة،        ــتخدام الـ ــسف يف اسـ ــع التعـ ــصلة، مبنـ ــة ذات الـ ــة الدوليـ ــصكوَك القانونيـ ــا الـ مراعاهتـ

ن يـستهدفون   واالحتجاز التعسفي، وأعمال الفساد واالبتزاز اليت يرتكبها موظفو الشرطة الـذي          
  .األطفال وأسرهم

وُتحثُّ الـدول األعـضاء علـى فـرض حظـر فعَّـال علـى اسـتخدام كـل أشـكال العنـف                         -٣٣
ــى        ــن أجــل احلــصول عل ــة م ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــذيب أو املعامل والتع

و محـل الطفـل     معلومات وانتزاع اعترافات وإجبار الطفل على العمل خمرباً أو عميالً للـشرطة أ            
  . على االضطالع بأنشطة معينة على كُْره منه

وُتحثُّ الدول األعضاء، إدراكاً منها بأنَّ االعتقـاالت والتحقيقـات ميكـن أن يتخللـها                 -٣٤
عنٌف مياَرس ضد األطفال، على القيام، عند االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك حقـوقِ اإلنـسان                   

  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
مان التقيــد بالقــانون عنــد تنفيــذ مجيــع االعتقــاالت، وقَــْصر عمليــات إلقــاء ضــ  )أ(  

القــبض علــى األطفــال واعتقــاهلم واحتجــازهم علــى احلــاالت الــيت تكــون فيهــا تلــك التــدابري      
ضرورية كمالذ أخري، واحلرص قدر اإلمكان علـى تعزيـز وتنفيـذ بـدائل لالعتقـال واالحتجـاز                  

  ملثول يف اجلرائم اليت ُيزعم أنَّ مرتكبيها أطفالٌ؛تشمل أوامر االستدعاء وإشعارات ا
تنفيــذ املبــدأ القائــل بوجــوب أن تنفَّــذ عمليــاُت إلقــاء القــبض علــى األطفــال       )ب(  

  واعتقاهلم بِحسٍّ مرهف جتاه األطفال؛
حظر استخدام أسـلحة ناريـة وصـواعق كهربائيـة وأسـاليب عنيفـة عنـد إلقـاء                    )ج(  

 واتبـاع تـدابري وإجـراءات َتِحـدُّ بعنايـة مـن اسـتخدام الـشرطة                 القبض على األطفال واعتقـاهلم،    
  القوةَ وأدوات التقييد عند إلقائها القبَض على األطفال واعتقاهلم وُتوجِّه هذا االستخداَم؛
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اشـــتراط وضـــمان ورصـــد امتثـــال الـــشرطة لـــضرورة إخطـــار آبـــاء األطفـــال   )د(  
  ء القبض عليهم أو اعتقاهلم؛واألوصياء عليهم أو القائمني على رعايتهم فور إلقا

ضمان وجود أحد والدي الطفل أو الوصي عليه أو ممثله القـانوين أو شـخص      )ه(  
ــة       ــاء أيِّ مقابل ــضرورة، أثن ــة الطفــل إذا اقتــضت ال ــالغ مــسؤول، وشــخص مهــين معــين حبماي ب
شخصية مع طفل أو استجواب له، وضمان قدرة األطفال على أن يتشاوروا حبّريـة ويف سـرية                 

  ة مع آبائهم واألوصياء عليهم وممثليهم القانونيني قبل إجراء أيِّ مقابلة معهم؛تام
ضـــمان إبـــالغ األطفـــال حبقـــوقهم، ومتكينـــهم مـــن احلـــصول الفـــوري علـــى   )و(  

  مساعدة قانونية أثناء استجواب الشرطة هلم وأثناء فترة احتجازهم لدى الشرطة؛
رورة، القـوانني والـسياسات     استعراض وتقييم، بـل وحتـديث إذا اقتـضت الـض            )ز(  

واملــدونات واإلجــراءات والــربامج واملمارســات الوطنيــة املتعلقــة بتنفيــذ سياســات وإجــراءات    
صارمة تتصل مبالحقة األطفال على حنو حيترم حرمةَ حياهتم اخلاصـة وكراَمتـهم وتتـصل بأخـذ                 

ر عْمـر الطفـل   عينات من أجزاء محيمة وغـري محيمـة مـن أجـسام األطفـال املـشتبه فـيهم وبتقـدي         
  وجنسه؛
تنفيذ تدابري ترمي خصيصاً إىل منع العنف املتعلق مبمارسات غـري قانونيـة مـن                 )ح(  

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

ضــع إجــراءات ُمَتيــسرة ومناســبة لألطفــال ومأمونــة تتــيح هلــم تقــدمي شــكاوى و  )ط(  
ــازهم      ــرة احتجـ ــاء فتـ ــتجواهبم أو أثنـ ــاهلم أو اسـ ــاء اعتقـ ــه أثنـ ــوا لـ   بـــشأن حـــوادث عنـــف تعرضـ

  لدى الشرطة؛
ضــمان اإلســراع يف إجــراء حتقيقــات مــستقلة وفعَّالــة بــشأن حــوادث العنــف     )ي(  

احتكاكهم بالشرطة، وضمان إبعـاد كـل َمـْن ُيـزَعم َتَورُّطُـه             املزعوم ارتكاهبا ضد األطفال أثناء      
يف أعمال عنف ضد األطفـال مـن أيِّ موقـع تكـون لـه فيـه سـيطرةٌ أو سـلطةٌ، مباشـرة أو غـري                           

  مباشرة، على مقدِّمي الشكاوى والشهود وأسرهم، عالوةً على القائمني على التحقيقات؛
عنــف ومحايــةَ األطفــال أثنــاء نقلــهم إىل اختــاذ تــدابري تتــيح التــصدِّي ملخــاطر ال  )ك(  

احملكمة أو املستـشفى أو مرفـق آخـر، مبـا يف ذلـك خمـاطر العنـف أثنـاء وجـودهم داخـل قفـص                          
  االهتام يف احملكمة جنباً إىل جنب مع أشخاص بالغني؛
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ضمان مراعاة مصاحل الطفل الفضلى ورعايته وتلبيـة احتياجاتـه األخـرى عنـد                )ل(  
  . الوصي عليه أو القائم برعايتهاعتقال أحد والديه أو

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

    وألقصر فترة زمنية مالئمة
ُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها بأنَّ احلـدَّ مـن اسـتخدام االحتجـاز عقابـاً وتـشجيَع                    -٣٥

 يــساعدا علــى تقلــيص خمــاطر العنــف الــذي ميــارس ضــد   اســتخدام بــدائل لالحتجــاز ميكــن أن 
األطفال داخل نظام العدالة، على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صـكوَك حقـوقِ اإلنـسان                

  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
عدم جتريد األطفال من حريتهم على حنو غري قانوين أو على حنـو تعـسفي إالَّ                  )أ(  

 زمنيــة مالئمــة، وضــمان أن يكــون هــذا التجريــد يف حــال حدوثــه كمــالذ أخــري وألقــصر فتــرة
  متفقاً مع القانون؛

ضــمان قــدرة األطفــال طــوال كــل مراحــل ســري العدالــة علــى احلــصول علــى     )ب(  
  معونة قانونية متوهلا احلكومة؛

ضمان قدرة األطفـال علـى ممارسـة حقهـم يف اسـتئناف أيِّ حكـم واحلـصول                    )ج(  
  الضرورية من أجل عمل ذلك؛على املعونة القانونية 

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

تيسري سبل التخـصص املهـين، أو علـى األقـل التـدريب املتخـصص، للمهنـيني                   )ه(  
فـال الـذين ُيـدَّعى أهنـم انتـهكوا قـانون        العاملني يف جمال العدالة اجلنائية الذين يتعاملون مع األط        

  .العقوبات أو ُيتهمون بذلك أو َيثُبت عليهم ذلك
    

  أو الالإنسانية  حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو املعاقبة القاسية  - رابع عشر
    أو املهينة

ُتحــثُّ الــدول األعــضاء، إقــراراً منــها بعــدم جــواز إخــضاع أيِّ طفــل للتعــذيب أو           -٣٦
  :روب املعاملة أو املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، على ما يليلض
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استعراض وتقييم، بل وحتديث إذا اقتضت الـضرورة، قوانينـها الوطنيـة حبيـث                )أ(  
حتظر حظراً فعَّاالً إصدار أيِّ أحكام تنطوي على أيِّ شـكل مـن أشـكال العقـاب اجلـسدي يف                    

  اجلرائم اليت يرتكبها األطفال؛
اســتعراض وتقيــيم، بــل وحتــديث إذا اقتــضت الــضرورة، قوانينــها الوطنيــة حبيــث   )ب(  

تكفل، مبوجب التشريعات ويف املمارسة العملية، عدَم توقيع عقوبـة اإلعـدام أو الـسجن املؤبـد يف         
  . عاماً دون إمكانية اإلفراج عنه١٨اجلرائم اليت ارتكبها أيُّ شخص عندما كان ُعْمُره يقل عن 

    
    منع ممارسة العنف ضد األطفال يف أماكن االحتجاز والتصدِّي له -  عشرخامس

ُتحـــثُّ الـــدول األعـــضاء، إقـــراراً منـــها بـــأنَّ غالبيـــة األطفـــال اجملـــردين مـــن حريتـــهم    -٣٧
ُيحتجزون لدى الشرطة أو ُيحتجـزون احتجـازاً سـابقاً حملاكمتـهم أو احتجـازاً احتياطيـاً وبـأنَّ                   

ــون عرضــ   ــضاء ومــع مراعاهتــا     هــؤالء األطفــال يكون ــد االقت ــام، عن ة ملخــاطر عنــف، علــى القي
  :صكوَك حقوقِ اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي

ضـــمان أن يكـــون بوســـع األطفـــال احملتجـــزين لـــدى الـــشرطة أو احملتجـــزين     )أ(  
ة احتجازاً سـابقاً حملاكمتـهم أو احتجـازاً احتياطيـاً أن ميثلـوا فـوراً أمـام حمكمـة أو هيئـة حتكيميـ                    

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

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

األخرى اليت تنطـوي علـى أطفـال ُيـدَّعى أهنـم انتـهكوا قـانون العقوبـات أو ُيتـهمون بـذلك أو                 
ر مـن احتجـاز األطفـال لفتـرات طويلـة أو      ب ما يترتب على هذا التأخُّ  َيثبت عليهم ذلك، وجتنُّ   

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

  أطفالٌ لدى الشرطة أو احتجازاً سابقاً حملاكمتهم أو احتجازاً احتياطياً؛
السعي إىل احلد مـن االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة، بعـدة وسـائل منـها اختـاذ                     )د(  

ــة واعتمــاد سيا  والقيــود  ســات بــشأن الــشروط املــسبقة هلــذا االحتجــاز  تــدابري تــشريعية وإداري
املفروضــة علــى اســتخدامه وبــشأن مدتــه وبدائلــه واختــاذ تــدابري هتــدف إىل تنفيــذ التــشريعات     

  .القائمة وضمان إتاحة إمكانية اللجوء إىل العدالة واحلصول على معونة قانونية
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 -  تكتنـف اعتقـال األطفـال      وُتحثُّ الـدول األعـضاء، إقـراراً منـها بـأنَّ الظـروف الـيت                -٣٨
يف حـد ذاهتـا أن تفـضي إىل تعرضـهم لـشىت أشـكال العنــف،        ميكنـها  - عنـدما يتحـتم اعتقـاهلم   

  :على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوقِ اإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
ضــمان أن تكــون كــل مرافــق االحتجــاز قــد اعتمــدت ونفــذت سياســات           )أ(  
ــرا ــسياسات      وإجـ ــك الـ ــال لتلـ ــد االمتثـ ــل، ورصـ ــات الطفـ ــة الحتياجـ ــات مراعيـ ءات وممارسـ

  واإلجراءات واملمارسات؛
حتديــد ِســعة اســتيعاب قــصوى ال تتجاوزهــا كــلُّ أمــاكن االحتجــاز، واختــاذ      )ب(  

  تدابري جمسدة ومستدامة تكفل معاجلة االكتظاظ يف تلك املؤسسات وتقليصه؛
ــالغ   )ج(     ني وفـــصل البنـــات عـــن البـــنني يف كـــل  ضـــمان فـــصل األطفـــال عـــن البـ

  أماكن االحتجاز؛
تشجيع املمارسات اجليِّدة من أجل تعزيـز محايـة وسـالمة األطفـال احملتجـزين                 )د(  

 آرائهـم بـشأن رعايـة أطفـاهلم     ىمع آباء مسجونني، مبا يشمل التـشاور مـع اآلبـاء للوقـوف علـ              
ت وأطفـاهلن أو وحـدات أسـرية        أثناء فترة االحتجاز وتوفري وحدات خاصـة جتمـع بـني األمهـا            

منفــصلة إذا كــان اآلبــاء حمتجــزين بــسبب انتــهاكهم قــوانني اهلجــرة، وذلــك مــن أجــل اســتبانة  
  احتياجاهتم اخلاصة وتوفري احلماية املالئمة وفقاً لتلك االحتياجات؛

تيسري تقييم وتصنيف األطفال املوَدعني يف مرافق االحتجاز مـن أجـل اسـتبانة                )ه(  
اخلاصـة وتـوفري احلمايـة املالئمـة وفقـاً لتلـك االحتياجـات، وتـصميم أمنـاط املعاجلـة                  احتياجاهتم  

وعمليات التدخل بناًء على كل حالة على حدة على حنو يـشمل احتـرام االحتياجـات اخلاصـة                  
ــار          ــال ذوي األعم ــتيعاَب األطف ــل اس ــق يكف ــن املراف ــدد كــاٍف م ــات، وضــمان وجــود ع للبن

  اوتة ومحايَتهم محايةً وافية؛ املختلفة أو االحتياجات املتف
ضمان توفري العالج والـدعم لألطفـال احملتجـزين ذوي االحتياجـات اخلاصـة،                )و(  

أو يــربني أطفــاهلن أثنــاء فتــرة اعتقــاهلن، وعــالج  /مبــن فــيهم البنــات احلوامــل أو الــاليت يلــدن و 
مـن األمـراض    األيـدز وغـريه     /املصابني بأمراض عقلية وإعاقـات وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية            

املعدية وغري املعدية ومدمين املخـدِّرات، وتلبيـة احتياجـات األطفـال الـذين ُيحتمـل أنْ ُيقْـدموا                   
  على االنتحار أو أنْ ُيلحقوا بأنفسهم أشكاالً أخرى من األذى؛

ضمان تـوفري مـا يلـزم مـن رعايـة ومحايـة لألطفـال املـرافقني آلبـاء أو أوصـياء                        )ز(  
  هم ألي سبب كان، مبا يف ذلك بسبب انتهاكهم قانونَ اهلجرة؛ عليهم ُجرِّدوا من حريت
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استعراض وحتديث وحتسني السياسات واملمارسات املتعلقة بالـسالمة واألمـن         )ح(  
داخل أماكن االحتجاز على حنو ُيعبِّر عن التزام الـسلطات بـضمان سـالمة األطفـال ومحايتـهم                  

  فيما بينهم؛من مجيع أشكال العنف، مبا فيها العنف املمارس 
  منع مجيع أشكال التمييز أو النبذ أو الوصم ضد األطفال احملتجزين؛  )ط(  
اختاذ تدابري صارمة تكفل اإلسراع فـوراً بـاإلبالغ عـن مجيـع حـوادث العنـف                   )ي(  

املزعومـة، مبــا فيهــا االعتــداء اجلنــسي علـى األطفــال يف أمــاكن احتجــازهم، وبــإجراء حتقيقــات   
  . من جانب السلطات املعنية ومبالحقة مرتكبيها إذا َتبيَّن صحةُ وقوعهامستقلة وفعَّالة بشأهنا

وُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها أيضاً بوجوب تقليص خماطر العنف ضد األطفـال               -٣٩
ــوقِ         ــا صــكوَك حق ــع مراعاهت ــضاء وم ــد االقت ــام، عن ــى القي ــدر ممكــن، عل احملتجــزين إىل أدىن ق

  : مبا يلياإلنسان الدوليةَ ذاَت الصلة،
ــائهم و    )أ(   ــوقهم  /ضــمان إدراك األطفــال احملتجــزين وآب ــيهم حلق أو األوصــياء عل

وقدرهتم على الوصول إىل اآلليات املوجودة من أجل محاية تلك احلقوق، مبا يـشمل حـصوهلم               
  على معونة قانونية؛

عقوبـة   أيِّ حظر احلبس يف زنزانـة مظلمـة أو ضـيقة أو احلـبس االنفـرادي، أو                 )ب(  
  ى ميكن أن تكون ضارة بصحة الطفل البدنية أو العقلية؛أخر

اعتماد وتنفيذ سياسات صارمة َتحكم استخداَم القوة والقيـود اجلـسدية ضـد               )ج(  
  األطفال أثناء احتجازهم؛

اعتمـــاد سياســـات حتظُـــر َحمـــلَ واســـتخداَم املـــوظفني أســـلحةً يف أيِّ مرفـــق    )د(  
  ُيحتجز أطفالٌ داخله؛

ي ومنع هـذا االسـتخدام منعـاً        يِّ عقاب جسدي كتدبري تأديب    حظر استخدام أ    )ه(  
فعَّاالً، واعتماد سياسـات وإجـراءات انـضباطية واضـحة وشـفافة تـشجع علـى اسـتعمال أمنـاط                    
انضباطية إجيابية وتعليميـة، والـنص يف القـانون علـى إلـزام مـديري مرافـق االحتجـاز والعـاملني                     

  ستخدم فيها تدابٌري أو عقوباٌت تأديبية؛فيها بتسجيل واستعراض ورصد أيِّ حالة ُت
حظر أيِّ شكل من أشكال العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد األطفـال               )و(  

من جانب املوظفني العاملني يف أماكن االحتجاز بغية إجبـار األطفـال علـى الـدخول كُْرهـاً يف             
  أنشطة معينة؛
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عند االقتـضاء مـن العنـف    ضمان وجود إشراف فعَّال على األطفال ومحايتهم    )ز(  
الذي ميارسه أطفال آخـرون وأشـخاص بـالغون، بعـدة وسـائل منـها وضـع تـدابري متنـع أعمـال                       

  البلطجة من جانب أشخاص بالغني أو أطفال آخرين، ومحاية األطفال من إيذاء أنفسهم؛
منع العنف املرتبط بأنشطة عـصابات صـغار الـسن، ومنـع التحـرش العنـصري              )ح(  

  أماكن االحتجاز؛والعنف داخل 
ــُصبُّ يف مــصلحة الطفــل الفــضلى علــى       )ط(   احلــرص قــدر اإلمكــان وعلــى حنــو َي

ــة وعمليــات االتــصال والتواصــل املنتظمــة بــني       ــارات العائلي ــار مــن الزي تــشجيع وتيــسري اإلكث
األطفال وأسـرهم ومـع العـامل اخلـارجي، وضـمان أالَّ تـشمل العقوبـاُت االنـضباطية الـيت ُتوقَّـع                     

  فال احملتجزين حظَر اتصاهلم بأفراد أُسرهم؛على األط
منــع ممارســة العنــف ضــد األطفــال املــصابني بــأمراض عقليــة أو املــدمنني، ومنــع    )ي(  

  .اإلساءة إليهم، بعدة وسائل منها وضع تدابري عالجية وتدابري أخرى متنعهم من إيذاء أنفسهم
 ضـد األطفـال مـن خـالل تـوخي           ُتحثُّ الدول األعضاء، إقراراً منها بأمهية منع العنف         -٤٠

العناية عنـد تعـيني املـوظفني وعنـد اختيـارهم وتدريبـهم واإلشـراف علـيهم، علـى القيـام، عنـد                       
  :االقتضاء، مبا يلي

 ضمان أن يكون مجيع املوظفني املتعـاملني مـع األطفـال يف أمـاكن االحتجـاز           )أ(  
راهتم وخـــصاهلم الشخـــصية مـــؤهلني وخمتـــارين بنـــاًء علـــى إمكانيـــاهتم املهنيـــة ونزاهتـــهم وقـــد

  وحاصلني على أجور كافية ومدربني تدريباً وافياً وخاضعني لإلشراف الفعَّال؛
ضــمان عــدم الــسماح أليِّ شــخص ســبق أن أُديــن بارتكــاب جرميــة ضــد           )ب(  

األطفال بالعمل يف هيئة أو منظمة تقدم خـدمات لألطفـال، ومطالبـة اهليئـات واملنظمـات الـيت                   
 مبنـع األشـخاص الـذين سـبق أن أدينـوا بارتكـاب جرميـة ضـد األطفـال                 تقدم خدمات لألطفال  
  من التعامل مع األطفال؛

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

 األطفال، وتـوفري محايـة فعَّالـة لألطفـال مـن العنـف علـى حنـو             حوادث العنف اليت ُترتكب ضد    
  .أخالقي ويراعي احتياجات الطفل واملتطلبات اجلنسانية
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وُتحثُّ الـدول األعـضاء، آخـذة بعـني االعتبـار االحتياجـات املتميـزة للبنـات وسـهولة                  -٤١
وقِ اإلنـسان   تعرضهن للعنف اجلنساين، على القيام، عنـد االقتـضاء ومـع مراعاهتـا صـكوَك حقـ                

  :الدوليةَ ذاَت الصلة، مبا يلي
شكل من أشـكال التحـرش بالبنـات وممارسـة العنـف             أيِّ   إزالة خماطر حدوث    )أ(  

  والتمييز ضدهن؛
ضمان أخذ االحتياجـات اخلاصـة بالبنـات وأوجـه ضـعفهن بعـني االعتبـار يف                   )ب(  

  عمليات اختاذ القرارات؛
ــات وصــوهنا أ     )ج(   ــة البن ــرام كرام ــيت    ضــمان احت ــذايت ال ــيش ال ــات التفت ــاء عملي   ثن

ال جيوز أن تنفذها سوى موظفات حصلن على التدريب املالئم بشأن طرائق التفتيش الالئقـة،               
  رة؛ووجوب أن تنفذ تلك العمليات وفقاً إلجراءات التفتيش املقرَّ

تنفيذ طرائق فحص بديلة، مثل املسح املقطعي، عوضاً عـن عمليـات التفتـيش                )د(  
ب مـا  يت تستلزم الَتَعري وعمليات التفتيش اليت تعتدي على ُحرمة اجلسد من أجـل جتنُّـ  الذايت ال 

  تسببه هذه العمليات من أذى نفسي ومن آثار جسدية حمتملة؛
اعتمــاد وتنفيــذ سياســات ولــوائح واضــحة بــشأن ســلوك املــوظفني مــن أجــل     )ه(  

مــن أيِّ عنــف أو اعتــداء أو حتــرش محايــة البنــات الالئــي ُجــرِّْدنَ مــن ُحريتــهِنَّ، محايــةً قــصوى، 
  .جنسي، جسدياً كان أم لفظياً

وُتحثُّ الدول األعضاء، إقـراراً منـها مبـا آلليـات الرصـد والتفتـيش املـستقلة مـن أمهيـة                       -٤٢
حامسة، على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقـوقِ اإلنـسان الدوليـةَ ذاَت الـصلة،                 

  :مبا يلي
عَّال ألماكن االحتجاز واملؤسسات احمللية والوصـول املنـتظم         ضمان الرصد الف    )أ(  

ــة حب      ــة معني ــة مــستقلة ومؤســسات وطني وق قــإليهــا والتفتــيش عليهــا مــن جانــب هيئــات وطني
 هلـم إجـراُء زيـارات مفاجئـة لتلـك      قُّ أو أعضاء يف اجلهـاز القـضائي حيـ   اإلنسان ودواوين مظامل 

ــابالت شخــصية مــ    ــاكن واملؤســسات وإجــراُء مق ــسات   األم ع األطفــال واملــوظفني خــالل جل
  خاصة يعقدوهنا معهم والتحقيُق يف مزاعم حدوث عنف؛

ضمان أن تتعاون آليات الرصد الوطنية مع آليـات الرصـد الدوليـة واإلقليميـة                 )ب(  
  ذات الصلة اليت حيق هلا قانوناً أن تزور املؤسسات اليت ُيجرَّد فيها األطفالُ من حريتهم؛
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ن الدويل بـشأن املمارسـات الفـضلى والـدروس املـستفادة املتعلقـة          تعزيز التعاو   )ج(  
  بآليات الرصد والتفتيش الوطنية؛

ضـــمان اإلبـــالغ عـــن مجيـــع حـــاالت الوفـــاة الـــيت تقـــع لألطفـــال احملتجـــزين    )د(  
واإلسراع بإجراء حتقيقات مستقلة بشأهنا، مع السعي احلثيـث، عنـد االقتـضاء، علـى اإلسـراع                 

ت اليت تلحق هبؤالء األطفال، وضمان إخطار آبـائهم أو األوصـياء علـيهم              بالتحقيق يف اإلصابا  
  .أو أقارهبم املقربني

    
  الكشف عن األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف نتيجة لتعاملهم  - سادس عشر

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

نظراً ملا ملسألة اإلسراع فوراً بتوفري احلماية والـدعم واإلرشـاد لألطفـال الـذين ُيبلّغـون               -٤٣
عن حوادث اعتـداء وعنـف تعرضـوا هلـا داخـل نظـام العدالـة مـن أمهيـة حامسـة، ُتحـثُّ الـدول                          
األعضاء على القيام، عند االقتضاء ومع مراعاهتا صكوَك حقوقِ اإلنسان الدوليـةَ ذاَت الـصلة،              

  :يليمبا 
إنـشاء آليــات ُتمكِّــن األطفــال ضــحايا العنـف داخــل نظــام العدالــة مــن تقــدمي     )أ(  

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

ــشأن حقــوقهم واإلجــراءا    ــة  وصــوهلم ألول مــرة إىل مكــان احتجــاز، ب ت ذات الــصلة، وكيفي
ممارســتهم حقهــم يف االســتماع إلــيهم واإلنــصات إىل أقــواهلم، وســبل االنتــصاف الفعَّالــة إزاء   
حوادث العنف، وخدمات املساعدة والدعم املتاحة هلم، وكذلك معلومـات تتـيح هلـم التمـاس          
التعــويض عمــا حلــق هبــم مــن أضــرار، وضــمان أن تتناســب تلــك املعلومــات مــع عمــر الطفــل    

ثقافته وأن تراعي احتياجاته واملتطلبـات اجلنـسانية، وضـمان تزويـد آبـاء األطفـال واألوصـياء                  و
  عليهم مبعلومات ذات صلة عن تلك التدابري؛

محاية األطفال الذين يبلِّغـون عـن االعتـداء علـيهم، خاصـة مـع مراعـاة خمـاطر                     )ج(  
ه يف أعمـال عنـف أو إسـاءة معاملـة     االنتقام منهم، على حنو يشمل إبعاَد كـل َمـْن ُيـزَعم َتَورُّطُـ            

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

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

  .اياوضمان تدبري متويل كاٍف ملخططات تعويض الضح
وُتحـثُّ الـدول األعـضاء، إقــراراً منـها بأمهيـة الكـشف عــن كـل حـوادث العنـف الــيت            -٤٤

يتعرض هلا األطفـال نتيجـة لتعاملـهم مـع نظـام العدالـة باعتبـارهم جمـرمني مزعـومني أو حمكـوم                       
  :عليهم والتصدِّي لتلك احلوادث، على القيام، عند االقتضاء، مبا يلي

 املنشئة اللتزامات اإلبالغ عن حوادث العنـف ضـد          ضمان أن َتحترم القواننيُ     )أ(  
األطفال الـيت تقـع داخـل نظـام العدالـة حقـوَق األطفـال وأن ُتجـسَّد تلـك القـوانني يف اللـوائح                         
ذات الصلة باهليئات ويف قواعد السلوك، وضمان أن تتوافر لدى مجيـع املتعـاملني مـع األطفـال                  

  به؛إرشادات واضحة بشأن متطلبات اإلبالغ وعواق
تنفيــذ تــدابري تكفــل محايــة املــوظفني الــذين يبلّغــون بُِحــْسن نيَّــة عــن حــوادث     )ب(  

عنف ُيزعم ارتكاهبـا ضـد األطفـال، واعتمـاد قواعـد وإجـراءات حتمـي هويـة املهنـيني واألفـراد                 
  العاديني الذين يلفتون انتباه السلطات املختصة إىل حاالت عنف ارُتكبت ضد أطفال؛

بــإجراء حتقيقــات مــستقلة وفعَّالــة يف مجيــع حــوادث العنــف  ضــمان اإلســراع   )ج(  
الـيت ُيـزعم ارتكاهبــا ضـد األطفـال املتعــاملني مـع نظـام العدالــة باعتبـارهم جمـرمني مزعــومني أو         
مــدانني، تقــوم هبــا ســلطات خمتــصة ومــستقلة وُيــستعان فيهــا مبــوظفني طبــيني، وذلــك يف ظــل    

  .االحترام التام ملبدأ السرية
    

    قوية آليات املساءلة واإلشرافت  - سابع عشر
الدول األعضاء على اختاذ مجيع التدابري املالئمة من أجل مكافحة اإلفـالت مـن              ُتحثُّ    - ٤٥

العدالة والتساهل مع العنف الذي ميارس ضد األطفال داخل نظام العدالـة، مبـا يف ذلـك إنـشاء                   
 ضـد األطفــال داخــل نظــام  بـرامج توعيــة وتثقيــف، واملقاضــاة الفعَّالـة ملــرتكيب حــوادث العنــف  

  .العدالة
وتشجَّع الدول األعضاء على ضمان وجود تعهـد والتـزام واضـحني ومـستدامني علـى                  -٤٦

مجيع املستويات يف مؤسسات العدالة مبنع العنف ضد األطفـال والتـصدِّي لـه علـى حنـو يراعـي         
  .احتياجات الطفل واملتطلبات اجلنسانية
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قيـام، عنـد االقتـضاء ومـع مراعاهتـا الـصكوَك القانونيـة              وُتحثُّ الدول األعضاء علـى ال       -٤٧
  : الدولية ذات الصلة، مبا يلي

تعزيز املساءلة عـن حـوادث العنـف ضـد األطفـال داخـل نظـام العدالـة، بعـدة                  )أ(  
  زاهةَ ومتنع الفساَد؛ وسائل منها وضع وتنفيذ تدابري فعَّالة تعزِّز الن

 يف أجهــــزة الــــشرطة وأمــــاكن إرســــاء آليــــات مــــساءلة داخليــــة وخارجيــــة  )ب(  
  االحتجاز؛
إرساء كل العناصر الرئيسية اليت يتألف منها نظام مساءلة فعَّـال، مبـا يف ذلـك                  )ج(  

آليات وطنية مستقلة معنية باإلشراف والرصد والشكاوى فيما خيص اهليئـات الـيت تتعامـل مـع                 
  األطفال؛
رائم الـيت تنطـوي علـى    ضمان إجراء حتقيقات مـستقلة وسـريعة وفعَّالـة يف اجلـ             )د(  

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

مورَِس ضـد األطفـال، وذلـك مـن خـالل تـدابري تأديبيـة ُتّتخـذ يف أمـاكن العمـل وإهنـاء خدمـة                          
  ية معهم عند االقتضاء؛هؤالء املسؤولني وإجراء حتقيقات جنائ

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

إجراء حتقيقات جنائية وحتقيقات أخرى عمومية بـشأن مجيـع التقـارير اجلـادة                )ز(  
ل يف أيِّ مرحلــة مــن مراحــل ســري العدالــة، وضــمان أن  املتعلقــة بــالعنف املمــارس ضــد األطفــا 

ُتجرى تلك التحقيقـات علـى يـد أشـخاص مـشهود هلـم بالنــزاهة وأن متـوَّل متـويالً كافيـاً وأن                        
  .ُتستكمل دون تأخري ال داعي له

 


