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فيينا

دليل املهنيني
ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالـة فــي الأم ــور
ِّ
املتعلقــة بالأطفــال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
�سـل�سـلة كُت ِّيبــات الع ــدالة اجلنـائية
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مالحظة:
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َّ
املتحدة.
واملعلومات الواردة يف هذا املن�شور عن م�ؤ�رشات مواقع املوارد
مقدمة بغية تي�سري الرجوع �إليها على
املوحدة ( )URLوعن املواقع على ال�شبكة َّ
ّ
القارئ ،وكانت �صحيحة وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار دقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون �أي موقع خارجي
على ال�شبكة.
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�شكر وتقدير
ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
دليل املهنيني
ِّ
عليها هذا �أع ّدته ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (مكتب املخدرات واجلرمية)
اخلبرية اال�ست�شارية �سرييل لوت�شي.
وراجع الدليل فريق من اخلرباء الدوليني املمثلني جلميع النظم القانونية الرئي�سية واملناطق يف
اجتماع ُعقد يف فيينا يومي  24و� 25أيار/مايو  .2007ويود مكتب املخدرات واجلرمية �أن يُعرب عن
�شكره وتقديره للم�ساهمات الق ِّيمة التي قدمها للدليل اخلرباء الذين �شاركوا يف ذلك االجتماع ،وهم:
�ألفارو �أ .بورغو�س ماتا ،بريغيتا �آنغبريغ ،كري�س غريف�سون� ،أمود كانث ،مي�شيل لور�سي� ،آن مي�شيلز،
�شارون موري�س-كامينغز ،جان-فران�سوا نويل ،جوليا �سلوث-نيل�سون ،ريناتيه فينرت .و�ساهمت �أماندا
ميلفيل و�آن غراندجني من منظمة الأمم املتحدة للطفولة بالكثري من املدخالت �أثناء عملية �صياغة
الدليل ومراجعته ،وهذا ما فعلته �أي�ضا ناديا بولريت ،مديرة املكتب الدويل حلقوق الطفل .وتابعت
كلوديا باروين و�أنّا غيدي�س �ساجيه من مكتب املخدرات واجلرمية م�سرية �إعداد الدليل ب�إر�شاداتهما
و�صوال �إىل ن�رشه.
ويود مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية �أن يعرب عن تقديره مل�ساهمة حكومتي
ال�سويد وكندا �صوب و�ضع هذا الدليل.
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مقدمــة
رّ
كثريا م� يكون ن�شيب �شح�ي� اجلرمية الن�شي�ن يف نظم العدالة اجلن�ئية .ا ّإن نظ�م العدالة اجلن�ئية
والفع�ل والإن�ش�ين هو النظ�م الذي يحرتم احلقوق الأ�ش��شية للم�شتبه فيهم واجلن�ة ف�شال
املن�شف
ّ
عن احلقوق الأ�ش��شية لل�شح�ي� ،وهو النظ�م الذي ي�شتند اإىل املبداأ الق�ئل ب� ّأن 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
م�شممة خ�شي�ش� لتن��شب ح�لتهم.
فيهم الأطف�ل ،حق ال�شتف�دة من تدابري
ّ
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 ،وتوفّر جمموعة اآخذة يف
التطور 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 املتحدة النموذجية الدني� لإدارة �شوؤون ق�ش�ء الأحداث (قواعد بيجني) )1(،ومب�دئ الأمم
املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث (مب�دئ الري��ص التوجيهية) )2(،وقواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن
املجردين من حريتهم )3(،واملب�دئ التوجيهية للعمل املتعلق ب�لأطف�ل يف نظ�م
حم�ية الأحداث
َّ
()4
العدالة اجلن�ئية.
ويف جم�ل حم�ية الأطف�ل ،ج�ء كل من اإعالن مب�دئ العدل الأ�ش��شية املتعلقة ب�شح�ي� الإجرام
والتع�شف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة( )5وقرار املجل�ص القت�ش�دي والجتم�عي  57/1989ب�ش�أن تنفيذ
ّ
والتع�شف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة وخطة العمل
إجرام
ل
ا
ب�شح�ي�
املتعلقة
أ�ش��شية
ل
ا
العدل
مب�دئ
اإعالن
ّ
()6
والتع�شف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة
لتنفيذ اإعالن مب�دئ العدل الأ�ش��شية املتعلقة ب�شح�ي� الإجرام
ّ
مف�شلة وحمددة ب�ش�أن مع�ملة الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�.
خ�لي� من اأي توجيه�ت
ّ
وتت�شمن اتف�قية حقوق الطفل )7(،التي يك�د الن�شم�م اإليه� اأن يكون ع�ملي� ،اأحك�م� ع�مة تت�شل
ّ
ب�لأطف�ل �شح�ي� الإيذاء وبق�ش�ء الأحداث )8(.وتوجد اأحك�م مت�شلة بحم�ية ال�شح�ي� اأي�ش� يف
1
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

�صكوك دولية خمتلفة ملزمة قانونا ،مثل نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية )9(،واتفاقية
املكملة لها )10(،ف�ضال عن
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت
ّ
()11
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
واعتمد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف قراره  20/2005املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة
يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها (امل�شار �إليها اخت�صارا فيما يلي
با�سم “املبادئ التوجيهية”) .وقد ملأت هذه املبادئ التوجيهية فراغا مهما يف املعايري الدولية يف
جمال معاملة الأطفال �ضحايا اجلرمية �أو ال�شهود عليها.
ومتثل هذه املبادئ التوجيهية املمار�سة اجليدة التي ت�ستند �إىل ما هو متوافق عليه من معارف
ع�رصية وقواعد ومعايري ومبادئ دولية و�إقليمية ذات �صلة ،وقد اعتُمدت بهدف توفري �إطار عملي
لتحقيق الأهداف التالية:
•  امل�ساعدة يف مراجعة القوانني والإجراءات واملمار�سات الوطنية لكي تكفل االحرتام
الكامل حلقوق الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها وت�سهم يف تنفيذ اتفاقية
حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف يف تلك االتفاقية؛
•  م�ساعدة احلكومات واملنظمات الدولية والأجهزة العمومية واملنظمات غري احلكومية
واملنظمات الأهلية وغريها من الأطراف املهتمة يف ت�صــميم وتنفـيذ ت�رشيعات
و�سيا�سات وبرامج وممار�سات تعالـج امل�سائل الأ�سا�سية املت�صلة بالأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها؛
املتطوعني ،الذين يتعاملون مع الأطفال
• �إر�شاد املهنيني ،وحيثما يكون ذلك منا�سبا
ّ
�ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،يف ممار�ساتهم اليومية يف �إجراءات العدالة املتعلقة
بالرا�شدين والأحداث على كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ،مبا يت�سق مع
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة؛
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية ل�ضحايا اجلرمية
ّ
•  تقدمي امل�ساعدة والدعم �إىل امل�ضطلعني برعاية الأطفال يف التعامل بح�س مرهف مع
الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.
وبغية م�ساعدة البلدان يف قيامها ،على امل�ستوى الوطني ،بتنفيذ الأحكام الواردة يف املبادئ التوجيهية
ويف غريها من ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،و�ضع مكتب املخدرات واجلرمية ،بالتعاون مع منظمة
الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) واملكتب الدويل حلقوق الطفل ،دليل املهنيني ومقرري ال�سيا�سات
ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها هذا.
وي�ستند هذا الدليل �إىل املمار�سات الدولية الف�ضلى يف معاملة الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
عليها يف نظام العدالة اجلنائية .ويُق�صد منه �أن يكون مبثابة مر�شد ملقرري ال�سيا�سات واملهنيني
الذين يتعاملون مع الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،كالق�ضاة واملوظفني الطبيني وموظفي
الدعم وامل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون وامل ّدعني العامني والأخ�صائيني االجتماعيني وموظفي املنظمات
غري احلكومية واملعلّمني.
وقد ُو�ضع الدليل مع الت�سليم ب� ّأن احلقائق القانونية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية تختلف
من بلد �إىل �آخر .وبناء عليه ،ال يُق�صد من التدابري املقرتحة يف الدليل �أن تكون توجيهات �صارمة
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بل �أن تكون مبثابة خريطة �أو نربا�س للبلدان الراغبة يف تلبية االحتياجات النوعية للأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها.
وي�ساير الدليل املبادئ التوجيهية يف بنيتها وحمتواها� ،إذ يت�ضمن  12ف�صال تتناول تباعا خدمة
م�صالح الطفل الف�ضلى ،واحلق يف املعاملة بكرامة و�شفقة ،واحلق يف احلماية من التمييز ،واحلق
يف احل�صول على املعلومات ،وحق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف التعبري عن �آرائه و�شواغله ،واحلق
فعالة ،واحلق يف احلرمة ال�شخ�صية ،واحلق يف احلماية من امل�شقة
يف احل�صول على م�ساعدة ّ
�أثناء �إجراءات العدالة ،واحلق يف الأمان ،واحلق يف التعوي�ض ،واحلق يف االنتفاع من تدابري وقائية
خا�صة ،وتنفيذ املبادئ التوجيهية.
يت�ضمن� ،إ�ضافة
وبا�ستثناء الف�صل الأخري املتعلّق بالتنفيذ ،ت ّتبع كل الف�صول بنية واحدة .فكل ف�صل
ّ
�إىل تقدميه ملحة عن كيفية تطبيق احلق الذي يتناوله الف�صل ذاته على ال�صعيدين الوطني والدويل،
“قائمة تنفيذ مرجعية” تبينّ التدابري الرئي�سية التي ينبغي �أن يتخذها خمتلف املهنيني املعنيني من
�أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية.

�أوال-

خدمة م�صالح �لطفل �لف�صلى

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل الث�لث ،املب�دئ ،الفقرة 8
 -8عم ً
ال 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:
‘ ’1احلم�ية .لكل طفل احلق يف احلي�ة والبق�ء ويف الوق�ية من اأي �شكل من
اأ�شك�ل امل�ش ّقة 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؛
‘ ’2النمو 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
تعر�ص ل�شدمة ،فينبغي اتخ�ذ كل اخلطوات
والجتم�عي .اأم� الطفل الذي ّ
الالزمة لتمكينه من التمتع بنمو �شليم . ...

ت�شكِّل “خدمة م�ش�لح الطفل الف�شلى” اأحد املب�دئ التوجيهية التي تن�ص عليه� اتف�قية حقوق
الطفل .ولهذا املفهوم نط�ق وا�شع جدا )12(.وقد ُح ِّددت الفقرة  1من امل�دة  3من التف�قية على اأنه�
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�
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

ملا يق�ضي به العرف املحلي (املادة  ،)5ف�إنها تلقي على عاتق الدول واجبا عاما ب�أن تكفل للطفل
احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه (املادة  ،3الفقرة .)2
وهذا يعني � ّأن �أي قرار يتخذه الكبار بخ�صو�ص الطفل ال بد �أن ي�ستند �إىل خدمة م�صاحله الف�ضلى.
معر�ضة للخطر ،ولكن يجب يف جميع الأحوال �أن تكون خدمة م�صالح
وقد تكون م�صالح �أخرى ّ
الطفل الف�ضلى واحدا من االعتبارات الأ�سا�سية.
و”خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى” هي �أي�ضا مبد�أ من املبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها املبادئ
التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها .وقد
جرى الت�أكيد عليه� ،ضمن مبادئ �أخرى ،يف الفقرة ( 8ج) من املبادئ التوجيهية ،التي تن�ص على
�أنه “يحق لكل طفل �أن تُوىل م�صاحله االعتبار الأول” .وتن�ص الفقرة ( 8ج) كذلك على � ّأن م�صالح
الطفل الف�ضلى ت�شمل �أي�ضا حقه يف احلماية ويف �أن تتاح لـه فر�صة للنمو املتنا�سق .ومع ذلك ،فهذه
لي�ست �سوى �أمثلة وينبغي �أ ّال تُفهم على �أنها حتد من نطاق ذلك املبد�أ .وت�ؤكّد الفقرة ( 8ج) ف�ضال
عن ذلك على �أنه رغم �رضورة �صون حقوق اجلناة املتهمني واملدانني ،ينبغي �إيالء م�صالح الطفل
االعتبار الأول.

القانون الدويل .اتفاقية حقوق الطفل لعام
 ،1989املادة  ،3الفقرة :1
“يف جميع الإجراءات املتعلقة بالأطفال،
�سواء قامت بها م�ؤ�س�سات الرعاية
االجتماعية العامة �أو اخلا�صة �أو املحاكم
�أو ال�سلطات الإدارية �أو الهيئات الت�رشيعية،
يوىل االعتبار الأول مل�صالح الطفل
الف�ضلى”.

ومبد�أ خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى معتمد يف الت�رشيعات املحلية للعديد من الدول ،وقد �أدرج
بع�ضها هذا املبد�أ يف د�ستوره.
وتختلف طريقة فهم وتف�سري وتطبيق مفهوم خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى باختالف الواليات
الق�ضائية حول العامل .وفيما يلي ملحة عن كيفية تف�سري هذا املفهوم يف بلدان خمتلفة تُبينِّ �أوجه
االختالف بني الدول من حيث نطاق تطبيق ذلك املبد�أ وطرائق تطبيقه.

�ألف	-االعرتاف املحلي مببد�أ خدمة م�صالح
الطفل الف�ضلى
ترى بع�ض الدول � ّأن فكرة “خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى” فكرة ذاتية التف�سري .فقد اعرتفت
املحكمة العليا يف �أ�سرتاليا بطابع هذه الفكرة الذاتية التف�سري و�إن �سلّمت بعدم دقتها (انظر املربع).
وجتعل جمهورية فنـزويال البوليفارية خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى مبد�أ عاما يف تف�سري القانون
وتطبيقه )13(.وحتيل فنلندا �إىل عن�رصي م�صالح الطفل الف�ضلى املحددين يف املبادئ التوجيهية،
()14
وهما احلماية والنمو املتنا�سق ،دون تقدمي �أي تعريف �آخر للفكرة.
تو�ضح م�ضمونهما على الأقل .وهذا ما تفعله
وتف�ضل دول �أخرى �أن حت ِّدد هذين العن�رصين �أو �أن ِّ
ّ
جنوب �أفريقيا يف قانون الطفل لعام ( 2005انظر املر ّبع).

�أ�سرتاليا ،املحكمة العليا ،الأمني� ،إدارة
اخلدمات ال�صحية واملجتمعية( ،والية
نورذرن تريتوري) �ضد JWB and SMB
(قـ�ضيـ ــة ماريــون) (175 CLR 218 ،)1992
:F.C. 92/010
“�صحيح � ّأن عبارة ‘م�صالح الطفل الف�ضلى’
تنق�صها الدقة ،ولكنها لي�ست �أقل دقة
من عبارة ‘رفاهية الطفل’ ومن مفاهيم
�أخرى عديدة ال ب ّد للمحاكم من �أن تخو�ض
غمارها”.

الف�صل 1

خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى

جنوب �أفريقيا ،قانون الطفل ،2005 ،القانون رقم  38لعام  ،2005اجلري ــدة احلكومــية،
املجلد  19 ،492حزيران/يونيه  ،2006الباب  ،7الفقرة :1
“يجب ،حيثما يق�ضي �أي حكم من �أحكام هذا القانون بتطبيق معيار خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى،
�أن ت�ؤخذ العوامل التالية يف االعتبار ،عند انطباقها—

(�أ)

طبيعة العالقة ال�شخ�صية بني—

	  ‘ ’1الطفل و�أبويه �أو �أي منهما حتديدا؛
	  ‘ ’2والطفل و�أي �شخ�ص �آخر يوفر له الرعاية �أو له �صلة بذلك يف تلك الظروف؛

(ب)

موقف الأبوين� ،أو �أي منهما حتديدا؛ من—

	  ‘’1

الطفل؛

	  ‘’2

وممار�سة امل�س�ؤوليات واحلقوق الأبوية جتاه الطفل؛

	(ج) قدرة الأبوين� ،أو �أي منها حتديدا� ،أو �أي موفر رعاية �أو �شخ�ص �آخر ،على الوفاء
باحتياجات الطفل ،مبا فيها احتياجاته العاطفية والفكرية؛
	(د) الأثر الذي يحتمل �أن يرتكه على الطفل �أي تغيرّ يف ظروفه ،مبا يف ذلك الأثر
املحتمل لأي انف�صال للطفل عن—
	  ‘’1

كال الأبوين �أو �أحدهما؛ �أو

	  ‘�  ’2أي �أخ �أو �أخت �أو طفل �آخر� ،أو �أي موفر رعاية �أو �شخ�ص �آخر ،كان الطفل
يعي�ش معه؛
	(هـ) ما ينطوي عليه ات�صال الطفل مبا�رشة ب�أبويه �أو ب�أي منهما حتديدا من �صعوبة
عملية وتكلفة ،وما �إذا كانـت هذه ال�صعوبة العملية �أو التكلفة �ست�ؤثّر كثريا على حق الطفل
يف االحتفاظ بعالقات �شخ�صية وات�صال مبا�رش ب�أبويه� ،أو ب�أي منهما حتديدا ،على �أ�سا�س
منتظم؛

(و)

حاجة الطفل �إىل—

	  ‘ ’1البقاء يف رعاية �أبيه �أو �أمه و�أ�رسته و�أ�رسته املمتدة؛
	  ‘’2

واحلفاظ على �صلته ب�أ�رسته �أو �أ�رسته املمتدة �أو ثقافته �أو تقاليده؛

(ز) �صفات الطفل—
	  ‘’1

�س ّنه ودرجة ن�ضجه ومرحلة منوه؛

	  ‘’2

ونوع جن�سه؛

	  ‘ ’3وخلفيته؛
	  ‘ ’4و�أي �صفات �أخرى ذات �صلة يتميز بها الطفل؛
(ح)  �أمن الطفل بدنيا وعاطفيا ومنوه الفكري والعاطفي واالجتماعي والثقايف؛
(ط)  �أي �إعاقة قد يكون الطفل م�صابا بها؛
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

(ي)  �أي مر�ض مزمن قد يكون الطفل معانيا منه؛
	(ك) حاجة الطفل �إىل �أن ين�ش�أ يف بيئة �أ�رسية م�ستقرة ،و�إذا مل يكن ذلك ممكنا ففي بيئة
ت�شبه �إىل �أق�صى حد ممكن البيئة الأ�رسية احلانية؛
(ل) �رضورة حماية الطفل من �أي �أذى بدين �أو نف�ساين قد ينجم عن—
	  ‘�  ’1إخ�ضاع الطفل ل�سوء املعاملة �أو الإيذاء �أو الإهمال �أو اال�ستغالل �أو الإهانة
�أو تعري�ضه للعنف �أو اال�ستغالل �أو غري ذلك من ال�سلوكيات ال�ضارة؛
	  ‘  ’2تعري�ض الطفل لإ�ساءة املعاملة �أو االعتداء �أو الإهانة �أو الق�سوة �أو العنف �أو
ال�سلوك ال�ضار جتاه �شخ�ص �آخر؛
(م)  �أي عنف �أ�رسي ي�شمل الطفل �أو �أي فرد من �أفراد �أ�رسته؛
	(ن) ما هو الإجراء �أو القرار الذي من �ش�أنه �أن مينع اتخاذ املزيد من الإجراءات
القانونية �أو الإدارية جتاه الطفل �أو يحد منها”.

و�أيا كان النهج الذي تختاره الدولة املعنية ،فال�شاغل الأول هو �أن تكون خدمة م�صالح الطفل
معرفة يف القانون ،قابلة للتطبيق �أمام املحاكم املحلية
الف�ضلى� ،سواء اعتربت ذاتية التف�سري �أو كانت ّ
و�أن يوليها الق�ضاة اعتبارا رئي�سيا عند اتخاذهم قرارا ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش على طفل
من الأطفال ،وخ�صو�صا الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.

باء	-التنفيذ املحلي ملبد�أ خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى
� ّإن مبد�أ خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى لي�س مق�صورا على العدالة اجلنائية؛ بل كثريا ما يُطلق ب�شكل
عام بحيث ي�شمل حياة الطفل بكل جوانبها .وكثريا ما تُعترب الأمور املدنية ،مبا فيها قانون الأ�رسة،
املجال الرئي�سي لتطبيق هذا املبد�أ .وعلى الرغم من �أهمية تطبيق هذا املبد�أ على تلك الأمور ،فمن
ال�رضوري �أن يوليه الق�ضاة املحليون ،وكذلك غريهم من امل�س�ؤولني يف جمال العدالة اجلنائية وكل
�شخ�ص ي�شغل من�صبا من منا�صب اتخاذ القرار ،اعتبارا رئي�سيا عند البت يف م�سائل تت�صل مب�شاركة
�أطفال �ضحايا و�شهود يف الإجراءات اجلنائية.
وينبغي على وجه اخل�صو�ص �أن يوىل االعتبار مل�صالح الطفل الف�ضلى و�أن توازن مع امل�صالح الأخرى
املناف�سة لها ،كحقوق املتهم ،وفقا ملا تن�ص عليه الفقرة ( 8ج) من املبادئ التوجيهية .وهذا التوازن
ذاته بني امل�صالح املتناف�سة ،الذي ينبغي �أن توىل فيه م�صالح الطفل الف�ضلى اعتبارا رئي�سيا ،حمقق
يف الت�رشيعات املحلية لدى عدة دول )16(،)15(.ويف جمهورية فنـزويال البوليفارية مثال جيد على ت�رشيع “بغية خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى� ،إذا
تنازعت حقوق الطفل �أو املراهق وم�صاحله
حملي يويل م�صالح الطفل الف�ضلى يف الأمور اجلنائية اعتبارا رئي�سيا (انظر املر ّبع).

جمهورية فنـزويال البوليفارية ،قانون
حماية الطفل واملراهق لعام  ،1998اجلريدة
الر�سمية ،العدد  ،266-5املادة  ،8الفقرة :2

وتدعيم �أولوية م�صالح الطفل الف�ضلى ب�إيالئها اعتبارا رئي�سيا يتقدم على غريها من امل�صالح
املناف�سة هو التزام مبقت�ضى اتفاقية حقوق الطفل.

مع حقوق وم�صالح �أخرى ت�ساويها يف
امل�رشوعية ،كانت الغلبة للأوىل”.

الف�صل 1

“الإيذاء الثانوي هو الإيذاء الذي يحدث
ال كنتيجة مبا�رشة للفعل الإجرامي بل
من خالل رد فعل امل�ؤ�س�سات والأفراد جتاه
ال�ضحية”
(الأمم املتحدة ،مكتب مراقبة املخدرات
ومنع اجلرمية ،الدليل اخلا�ص بتوفري
العدالة لل�ضحايا ب�ش�أن ا�ستخدام وتطبيق
�إعالن الأمم املتحدة اخلا�ص مببادئ العدل
والتع�سف
الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
يف ا�ستعمال ال�سلطة (نيويورك،)1999 ،
ال�صفحة  9من الن�ص الإنكليزي).

خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى

وحماية م�صالح الطفل الف�ضلى ال تعنى فح�سب حماية الطفل من الإيذاء الثانوي (انظر املر ّبع)
وامل�شقة �أثناء م�شاركته يف �إجراءات العدالة ب�صفته �ضحية �أو �شاهدا ،بل تعني �أي�ضا تعزيز قدرة
الطفل على امل�ساهمة يف تلك الإجراءات .وبالتايل ،ف� ّإن �إيالء م�صالح الطفل الف�ضلى اعتبارا رئي�سيا
�أمر يتفق وحماية م�صلحة العدالة ويت�سق مع اتفاقية حقوق الطفل.
ومبعزل عن الت�رشيع ،ميكن �أن توفر االجتهادات الق�ضائية توجيها ب�ش�أن حتقيق التوازن بني م�صالح
الأطفال ال�ضحايا وال�شهود وامل�صالح الأخرى ،وخ�صو�صا حقوق املتهمني .وقد ا�ضطلعت املحكمة
العليا للواليات املتحدة الأمريكية ،بوجه خا�ص ،بعملية موازنة من هذا القبيل يف ق�ضية والية
مرييالند �ضد ‘كريغ’ )( (Maryland v. Craigانظر املر ّبع)

الواليات املتحدة ،املحكمة الع ــليا ،واليـ ــة مربيـ ــالند �ضد كريغ Maryland v. Craig (89-
):478), 497 U.S. 836 (1990

“لقد �سلّمنا بالطبع ب� ّأن م�صلحة �أي والية يف ‘حماية �ضحايا اجلرائم اجلن�سية الق�صرّ من املزيد
من ال�صدمات والإحراج’ هي م�صلحة ‘قوية احلجة’ .جريدة غلوب �ضد املحكمة العلياGlobe -
)Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596, 607 (1982؛ انظر �أي�ضا الق�ضايا New York
)v. Ferber, 458 U.S. 747, 756-757 (1982؛ وFCC v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 749-
)750 (1978؛ و)Ginsberg v. New York, 390 U.S. 629, 640 (1968؛ وPrince v. Massachusetts,
)‘ .321 U.S. 158, 168 (1944لقد ا�ستندنا �إىل الت�رشيعات التي ت�ستهدف حماية �صحة ال�شباب بدنيا
وعاطفيا حتى يف احلاالت التي عملت فيها القوانني يف املجال احل�سا�س املتعلق باحلقوق املحمية
د�ستوريا ’.ق�ضية � ،Ferberأعاله ،ال�صفحة  .757ويف ق�ضية جريدة غلوب ،على �سبيل املثال ،ر�أينا � ّأن
م�صلحة �أي والية يف حمــاية ال�صحة البدنية والنف�سانية لل�ضحية القا�رص هي من الأهمية مبا يكفي
لتربير حرمان ال�صحافة واجلمهور من حقهما الد�ستوري يف ح�ضور املحاكمات ،عندما تقرر املحكمة
معينة � ّأن �إغ ــالق جل�ســات املحاكمة �أمر �رضوري حلماية �صــالح القا�رص .انظر،457 U.S.
يف ق�ضية ّ
ال�صفحتني  608و .609وهذا الف�صل ،ا�ستــندنا يف الق�ضية )Osborne v. Ohio, 495 U.S. (1990
يحرم اقتناء وم�شاهدة املواد التي يظهر فيها �أطفال يف لقطات �إباحية ،م�ؤكّدين �أنه
�إىل قانون للوالية ّ
“من الوا�ضح دومنا حاجة لل�رشح � ّأن م�صلحة �أي والية يف ‘حماية ال�صحة البدنية والنف�سانية للقا�رص’
م�صلحة ‘قوية احلجة( ” ’.اقتبا�سا من ق�ضية  Ferberاملذكورة �أعاله ،ال�صفحتني  756و.)757
ونخل�ص اليوم كذلك �إىل � ّأن م�صلحة �أي دولة يف حماية ال�صحة البدنية والنف�سانية ل�ضحايا االعتداء
على �أطفال قد تكون من الأهمية مبا يكفي لتكون ،يف بع�ض احلاالت على الأقل� ،أكرث �أهمية من حق
املدعى عليه يف مواجهة م ّت ِهميه يف املحكمة .وما قيام غالبية كبرية من الدول ب�سن قوانني حلماية
ّ
الأطفال ال�شهود من �صدمة الإدالء ب�شهاداتهم يف ق�ضايا االعتداء على �أطفال �سوى دليل ي�شهد على
الإميان الكبري ب�أهمية هذه ال�سيا�سة العمومية.
ونخل�ص �إجماال �إىل �أنه حيثما تدعو ال�رضورة �إىل حماية �أي طفل �شاهد من ال�صدمة التي يت�سبب
فيها الإدالء بال�شهادة يف ح�ضور املتهم ب�شخ�صه ،وذلك على الأقل عندما يكون من �ش�أن �صدمة كهذه
يحرم “�رشط املواجهة” ا�ستخدام �إجراء يكفل ،رغم غياب
�أن تُ�ضعف قدرة الطفل على التوا�صل ،ال ّ
املواجهة الفعلية ،موثوقية الأدلة ب�إخ�ضاعها الختبار قا�س من اخل�صم ويحافظ بالتايل على جوهر
املواجهة الفعلية .ومبا �أنه ال يوجد خالف على �أن الأطفال ال�شهود يف هذه الق�ضية �أدلوا ب�شهاداتهم
حتت الق�سم ،وخ�ضعوا لال�ستجواب الكامل ،ومتكّن القا�ضي واملحلّفون واملتهم من م�شاهدتهم وهم
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

يدلون بال�شهادة ،ف�إننا نخل�ص ،وقد تقرر وجود ال�رضورة على النحو الواجب� ،إىل � ّأن القبول مبثل هذه
ال�شهادة يتفق و�رشط املواجهة”.

ولدى النظر يف خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى ،ينبغي �أي�ضا �إيالء اهتمام خا�ص ملوازنة احلق يف
احلماية باحلق يف الإعراب عن الآراء واحلق يف امل�شاركةّ � .إن للأطفال احلق يف احلماية من امل�شقة
والإيذاء الثانوي الذي ينجم عن م�شاركتهم يف �إجراءات العدالة .ومع ذلك ،فلهم احلق �أي�ضا يف
التعبري عن �آرائهم ويف �أن يُ�ستمع �إليهم يف �إجراءات العدالة ومن ث َّم يف امل�شاركة يف هذه الإجراءات
(اتفاقية حقوق الطفل ،املادة  .)12وتتطلّب كل ق�ضية �إجراء تقييم مت�أن حلالة الطفل من �أجل
تقرير ماهية التدخل الذي يخدم م�صالح الطفل الف�ضلى .ويف بع�ض الق�ضايا ،ت�ؤدي �رضورة
احلماية �إىل اتخاذ قرار بعدم �إ�رشاك الطفل يف الإجراءات الق�ضائية .وهذه اال�ستثناءات من�صو�ص
عليها يف الت�رشيعات املحلية لبع�ض الدول ،على غرار ما يلي:
معينة على نحو م�ستقل ويف غياب
	(�أ) قد ي�أذن القانون للق�ضاة �أن ي�أمروا بح�سم م�س�ألة ّ
()19(،)18(،)17
الطفل عندما تقت�ضي م�صاحله الف�ضلى ذلك (انظر املر ّبع).

جنوب �أفريقيا ،قانون الطفل ،2005 ،القانون رقم  38لعام  ،2005اجلريدة احلكومية ،املجلد
 19 ،492حزيران/يونيه  ،2006الباب  ،61م�شاركة الأطفال:
“(ّ �  )3إن املحكمة—
  (�أ) يجوز لها ،يف بداية الإجراءات �أو يف �أي وقت �أثناءها� ،أن ت�أمر بح�سم امل�س�ألة �أو �أي
�أمر من �أمورها على نحو م�ستقل ويف غياب الطفل� ،إذا كانت م�صالح الطفل الف�ضلى تقت�ضي
ذلك؛ و
ت�سجل �أ�سباب �أي �أمر ت�صدره مبقت�ضى الفقرة (�أ)”.
  (ب) يجب عليها �أن ّ

	(ب) يجوز �إعفاء الأطفال ال�ضحايا �أو ال�شهود من الإدالء ب�شهادتهم عندما يرى الق�ضاة
()20
� ّأن قيامهم بذلك قد ي�ؤدي �إىل الإ�رضار بنموهم الذهني والعاطفي؛
	(ج) من اجلائز ،يف بع�ض احلاالت� ،أن ت�ؤدي حماية امل�صالح الف�ضلى للطفل ال�ضحية،
يف نهاية املطاف� ،إىل التخلي عن الدعوى املرفوعة على املعتدي على الطفل ،وفقا ملا هو
متاح يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية (انظر املر ّبع).
اململكة املتحدة ،النيابة العامة للتاج الربيطاين ،توفري العالج للأطفال ال�شهود قبل املحاكمة
اجلنائية� :إر�شادات تخ�ص املمار�سة ،البابان  4-4و:5-4
“� 4-4صالح الطفل الف�ضلى هي االعتبار الأول يف القرارات املتعلقة بتوفري العالج قبل املحاكمة
اجلنائية .ويف تقرير ما الذي يحمي امل�صالح الف�ضلى للطفل ،ينبغي �إيالء االعتبار الواجب للت�أكّد من
رغبات الطفل وم�شاعره بطريقة تنا�سب �سنه وفهمه .وينبغي ،عند التعامل مع الطفل �إما لأغرا�ض
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التقييم و�إما لأغرا�ض العالج ،مراعاة جن�سه وعرقه وثقافته ودينه ولغته و�إعاقته (�إذا كان يعاين �أي
نوع من �أنواع الإعاقة).
� 5-4إذا ُوج ــدت ح ــاجة وا�ضح ــة �إىل توفيـ ــر العـ ــالج وكان من املحـ ــتمل �أن ي�ؤثـ ــر الع ــالج �سلبا
يف الإجراءات اجلنائيـ ـ ــة ،قــد يك ـ ــون من ال�رضوري التخلي عن تلك الإجـ ــراءات حـ ــفاظا على رفاه
الطفل .ولكي يت�سنى �إيالء مثل هذا االعتبار ،ال بد من تزويد املدعي العـ ــام باملعل ـ ــومات املتـ ــعلقة
بالعالج”.

قائمة التنفيذ املرجعية  :1خدمة م�صالح الطفل الف�ضلى
بغية تنفيذ املبادئ التوجيهية ،ينبغي دائما �إيالء االعتبار الأول خلدمة م�صالح الطفل الف�ضلى:
  (�أ) عندما يبت الق�ضاة يف م�سائل متعلقة مب�شاركة �أطفال �ضحايا و�شهود يف الإجراءات
اجلنائية ،وخ�صو�صا عند معاجلتهم م�صالح مناف�سة كحقوق جانب الدفاع؛
  (ب) عندما يعالج موظفو �إنفاذ القانون ق�ضايا ت�شمل �أطفاال �ضحايا �أو �شهودا .فينبغي
ملوظف �إنفاذ القانون ،على �سبيل املثال ،عندما يجري مقابلة مع طفل� ،أن يحاول معرفة
َمن مِ ن موظفي �إنفاذ القانون يرتاح �إليه الطفل على الأكرث و�أن يكلّف هذا املوظف مبهمة
متابعة الطفل طوال �سري الإجراءات؛
رشعون �أو مقررو ال�سيا�سات �أن يكون مبد�أ “خدمة م�صالح الطفل
  (ج) عندما يكفل امل� ِّ
الف�ضلى” قابال للتطــبيق �أمام املحــاكم املح ــلية� ،إما بالتطبيـ ــق املبا�شــر للقواعد الدولية
مثل اتفاقية حق ــوق الطفل ،و�إما بتط ــبيق �أحكام ت�رشيعية حمـ ــددة؛ وعندما يجري
مقررو ال�سيا�سات تقييما مل�سائل تت�صل مب�ش ــاركة �أطفـ ــال �ضحايا �أو �شهود يف
امل� ِّ
رشعون �أو ِّ
الإجراءات اجلنائية؛
العامون ق�ضايا ت�شمل �أطفاال �ضحايا �أو �شهودا ،مبا يف ذلك
  (د) عندما يتناول املدعون
ّ
متابعة الق�ضية بدون م�شاركة الطفل عندما يخدم ذلك م�صالح الطفل الف�ضلى؛
  (هـ) عندما يقرر الأخ�صائيون االجتماعيون �أو �أخ�صائيو ال�صحة �أو موظفو املنظمات
غري احلكومية �أو غريهم من �أفراد املجتمعات املحلية كيفية الإبالغ عن ق�ضية من الق�ضايا
�أو متابعتها.
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ثانيا-

�حلق يف �ملعاملة بكر�مة و�صفقة

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل الث�لث ،املب�دئ ،الفقرة  ،8والف�شل اخل�م�ص ،احلق يف املع�ملة
بكرامة و�شفقة ،الفقرات  10اإىل 14
 -8عم ً
ال 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
وحرمته؛
اخل��شة وم�ش�حله ُ
وح�ص مرهف طوال �شري اإجراءات العدالة،
 -10ينبغي اأن يع�مل الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود بعن�ية
ّ
مع مراع�ة و�شعهم ال�شخ�شي واحتي�ج�تهم الع�جلة و�ش ّنهم 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.

 -12وينبغي اأن يك ـ ــون التدخل يف حي�ة الطفل اخل��شة حم�شورا يف احلد الأدنى الالزم ،مع
متخ�ص اإجراءات العدالة عن نت�ئج
التقيد يف الوقت ذاته ب�ملع�يري الرفيعة جلمع الأدلة بغية �شم�ن ّ
ّ
ع�دلة ومن�شفة.
يتوىل اإجـ ــراء املق ـ ــ�بالت مع
 -13وبغية جت ّنب حتميل الطفـ ــل مزيدا من امل�ش ــقة ،ينبغـ ــي اأن ّ
بح�ص مرهف
ـ�رشفون
مدربـ ــون يت ـ ّ
الطفل والتحري�ت معه وغري ذلك من اأ�ش ــك�ل التحقيـ ــق مهنيـ ــون ّ
ّ
واحرتام ومتكّن.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

املبينة يف هذه املبادئ التوجيهية على نحو مراع الحتياجات
 -14وينبغي �إجراء كل التفاعالت ّ
الطفل ،داخل بيئة مالئمة تلبي احتياجات الطفل اخلا�صة ،تبعا لقدراته و�س ّنه ون�ضجه الفكري وتطور
�إمكاناته .وينبغي �أن تكون �أي�ضاً بلغة ي�ستعملها الطفل ويفهمها.

معب عنه يف الف�صل
� ّإن كرامة الطفل هي مبد�أ �آخر �شامل من املبادئ التوجيهية .وهذا املبد�أ رّ
املكمل ،وهو ال�شفقة.
اخلام�س من املبادئ التوجيهية مقرتنا بالعن�رص ال�رضوري
ّ
ويُر�سي حق الطفل يف �أن يُعامل بكرامة و�شفقة حجر الأ�سا�س ملعاملة جميع ال�ضحايا وال�شهود،
وخ�صو�صا الأطفال منهم ،بح�س مرهف .ويعني هذا �ضمنا �إعطاء الطفل دورا مفيدا طوال �سري
وتطور مداركه (انظر املربع) .وقد ي�ساهم ذلك بدوره يف ا�ستعداد الطفل
�إجراءات العدالة ،مبا يتفق
ّ
للم�ساعدة يف التحقيق ويف �إجراءات العدالة ويحد يف الوقت نف�سه من خطر �إ�صابته ب�إيذاء ثانوي.
وقد �أدجمت واليات ق�ضائية عديدة هذا احلق يف ت�رشيعاتها وجعلته التزاما عاما .ولئن كان احلق يف
املعاملة بكرامة و�شفقة متناوال مبزيد من التف�صيل يف مواد �أخرى من املبادئ التوجيهية (انظر على
وجه اخل�صو�ص الف�صول ال�ساد�س وال�سابع والثامن من هذا الدليل التي تتناول على التوايل احلق
يف احل�صول على م�ساعدة فعالة ،واحلق يف احلرمة ال�شخ�صية ،واحلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء
�إجراءات العدالة) ،فهو يحتاج �إىل تدابري عملية خمتلفة تكفل تنفيذه من قبل ال�سلطات الق�ضائية
وغريها من امل�ؤ�س�سات املعنية ،كم�ؤ�س�سات اخلدمات االجتماعية.

تطور املدارك مفهوم �أ�سا�سي
�إن مفهوم ّ
للتوازن بني االعرتاف بالأطفال كعنا�رص
فاعلة يف حياتهم اخلا�صة ،لهم احلق يف
�أن ي�ستمع �إليهم و�أن يُحرتموا ويمُ نحوا
اال�ستقالل يف ممار�سة احلقوق ،ولهم احلق
يف الوقت نف�سه �أي�ضا يف احلماية تبعا لقلة
ن�ضجهم ن�سبيا ولني عودهم .وهو يوفر
الإطار الالزم لكفالة االحرتام املنا�سب
لفاعلية الأطفال دون تعري�ضهم قبل الأوان
لكامل امل�س�ؤوليات امل�صاحبة عادة لبلوغ
�سن الر�شد ،وي�أخذ يف االعتبار احتياجات
الأطفال و�سنهم ونوعهم و�إعاقتهم وم�ستوى
ن�ضجهم.
(Gerison Lansdown, The Evolving

Capacities of the Child, Innocenti
Insight Series No. 11 (Florence,

UNICEF Innocenti Research Centre,
)2005), pp. 3-4.

�ألف -االعرتاف املحلي باحلق يف املعاملة بكرامة و�شفقة
� ّإن �إحدى طرائق تطبيق حق الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها يف �أن يعاملوا بكرامة و�شفقة
هي ت�ضمني هذا احلق يف الت�رشيعات املحلية .وتختلف ممار�سات الدول من حيث طرائق القيام
بذلك وما يرتتب عليه من �آثار .وغالبا ما تكون حماية كرامة الطفل مكفولة مبوجب القانون ،ولكنها
قد تكون �أحيانا مكفولة مبقت�ضى الد�ستور ذاته؛ ومع ذلك ،و�إن يكن لهذا الأمر �صلة مهمة بنظام
الدولة املحلي ب�أكمله ،ف�إنه ال يعالج حتديدا حالة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود وينبغي بالتايل تكميله
يف القانون ب�أحكام �أخرى �أكرث حتديدا .وتعرتف دول عديدة بهذا احلق لل�ضحايا ب�رصف النظر
عن �سنهم .ولهذا االعرتاف قيدان اثنان� :أوال� ،إنه بعدم تفرقته بني الكبار وال�صغار ال ي�ؤكّد على
وتطور مداركهم؛ وثانيا ،ال يزال القانون �صامتا فيما يتعلق بال�شهود.
احتياجات الأطفال اخلا�صة
ّ
وتتيح لوائح تنظيمية حملية �أخرى نف�س احلق جلميع من ي�صادف تدخلهم يف �إجراءات جنائية �أو
مدنية ،فت�صحح بذلك الق�صور الثاين ولكن لي�س الأول .وثمة نهج �آخر يتمثل يف تعريف كرامة
الطفل يف القانون ،ب�رصف النظر عن تعلقها ب�إجراءات العدالة؛ ورغم � ّأن مثل هذا احلكم هو
خطوة م�ستح�سنة ،فما زالت تنق�صه الدقة املطلوبة لكفالة �إيالء موظفي �إنفاذ القانون وال�سلطات
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الق�ضائية وغريها من امل�ؤ�س�سات املعنية االعتبار الواجب ل�ضعف املوقف الذي يكون فيه الأطفال
�ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها .واحرتام كرامة الطفل وارد يف بع�ض الأحيان �أي�ضا فيما يتعلق
بالأطفال املخالفني للقانون ،وهو �أمر ،و�إن كان ينبغي ت�شجيعه ،لي�ست له �صلة مبا�رشة بحالة
الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها وينبغي بالتايل تكميله ب�أحكام �أخرى.
وينبغي الرتويج لالعرتاف بكرامة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود باعتباره الطريقة الوحيدة ليكون
احرتام هذا املبد�أ م�ضمونا بقدر كاف من اليقني .و�أف�ضل النُ ُهج هو توفري لوائح تنظيمية
حمددة تعالج حالة الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها وتكفل حقهم يف �أن يعاملوا بكرامة
()21
و�شفقة.
البــرازيل ،قــانون النظام الأ�سا�سي
اخلا�ص بالأطفال واملراهقني لعام
 ،1990املادتان  17و:18
“احلق يف االحرتام يتمثل يف عدم جواز
انتهاك �سالمة الطفل واملراهق البدنية
والعقلية واملعنوية ،وت�شمل احلفاظ على
ال�صورة والهوية واال�ستقالل الذاتي
والقيم والأفكار واملعتقدات وامل�ساحات
ال�شخ�صية والأ�شياء... .
ومن واجب اجلميع احلر�ص على كرامة
الطفل واملراهق وحمايتهما من �أي
معاملة تت�سم بالال�إن�سانية �أو العنف �أو
الإرهاب �أو الإغاظة �أو الإكراه”.

وتذهب الت�رشيعات املحلية يف بع�ض الدول �إىل �أبعد من جمرد االعرتاف باحلق يف املعاملة بكرامة
�إذ تورد تعريفا للحق يف االحرتام والك ــرامة .ول ــهذا التع ــريف �أهمية خا�صة عندما ي�ستهدف
الأطفال ،كما يفعل قانون النظام الأ�سا�سي اخلا�ص بالأطفال واملراهقني لعام  1990يف الربازيل
(انظر املربع).

باء -التنفيذ املحلي للحق يف املعاملة بكرامة و�شفقة
احلق يف املعاملة بكرامة و�شفقة يعنى �ضمنا وجوب معاملة الطفل باعتباره �إن�سانا له حقوق كاملة
ولي�س جمرد متلق �سلبي للرعاية واحلماية من الكبار (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن احلق يف احلماية
من التمييز) .وميكن حتقيق ذلك مبعاملة الطفل وفقا الحتياجاته الفردية وتطور مداركه .وينبغي
�أن يعامل الأطفال وفق �سنهم وم�ستوى ن�ضجهم� ،إذ �إن فهمهم للو�ضع قد يختلف عن فهم الكبار
له ،و�إن يكن من املحتمل �أن يكونوا دقيقني .وللأطفال احلق �أي�ضا يف املعاملة ب�شفقة ،ما يعني
�ضمنا فهم م�شاعرهم واحتياجاتهم ومعتقداتهم و�أ�سلوبهم يف التوا�صل وجتاربهم الفردية ومراعاتها.
وينبغي لأي �شخ�ص يتعامل مع �أطفال من �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها �أن يدرك � ّأن الطفل قد
ال يكون يف وقت معينّ يف و�ضع ي�ستطيع معه �أن يفهم وي�رسد بالكامل الأحداث التي وقعت �أو �أن
يدرك الأثر الكامل للجرمية املرتكبة .لذا ،ينبغي تزويد الطفل بالدعم املنا�سب يف هذا ال�صدد .وقد
ي�ساعد فهم تطور مدارك الطفل و�أثر هذا التطور يف �إجراءات العدالة على توقّع اخلدمات التي
يحتاج �إليها الأطفال يف حالتهم اخلا�صة من �أجل احلفاظ على النـزاهة �أو ك�سبها.
ومزاولو مهنة العدالة� ،سواء كانوا من موظفي �إنفاذ القانون �أو مدعني عامني �أو ق�ضاة ،يحتاجون،
عالوة على تدربهم الفني� ،أن يتلقوا تدريبا خا�صا متعدد التخ�ص�صات على كيفية التعامل مع
الأطفال ب�أ�سلوب و ّدي .وثمة تدبري عملي �آخر ميكن �أن يعزز حق الطفل يف �أن يُعامل بكرامة و�شفقة،
وهو �ضمان عدم متكّن �سوى موظفي �إنفاذ القانون املدربني تدريبا خا�صا من �إجراء مقابالت مع
الأطفال .وميكن تطبيق هذا ال�ضمان يف كل مرحلة من مراحل الإجراءات.
وقد �أ ّدى االعرتاف يف عدة بـ ــلدان باحلاجة �إىل ا ّتباع نهج متعدد التخ�ص�صات �إزاء الأطفال
ال�ضحايا وال�شهود (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن احلق يف احلـ ــماية من امل�شـ ــقة �أثناء �إجراءات
العدالة) �إىل �إن�شاء ما يُدعى “الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات املعنية بحاالت االعتداء على الأطفال”
(انظر املر ّبع).
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات املعنية بحاالت االعتداء على الأطفال
  (�أ) التعريف .الفريق املتعدد التخ�ص�صات املعني بحاالت االعتداء على الأطفال (اخت�صارا،
الفريق املتعدد التخ�ص�صات) هو وحدة مهنية قوامها ممثلون م�ستمدون من �أجهزة اخلدمات
ال�صحية واالجتماعية والقانونية و�إنفاذ القانون للعمل معا على تن�سيق امل�ساعدة الالزمة
ملعاجلة حاالت االعتداء على الأطفال.
  (ب) ال�شكل .ميكن �أن تتخذ الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات عدة �أ�شكال خمتلفة ،كالأ�شكال
التي ت�ؤكد على التحقيقات امل�شرتكة بني مر�شد اجتماعي من �إحدى دوائر حماية الطفل
وموظف من موظفي �إنفاذ القانون ،والأ�شكال التي يعقد فيها مر�شدون اجتماعيون من دوائر
عامون وغريهم من املهنيني املعنيني
حماية الطفل وموظفون معنيون ب�إنفاذ القانون وم ّدعون ّ
اجتماعات دورية للبحث يف حاالت االعتداء على �أطفال �أو يف امل�سائل ال�سيا�ساتية .وميكن �أن
ي�شتمل النهج املتعدد التخ�ص�صات �أي�ضا على �إن�شاء مركز ملنا�رصة الطفل لتوفري مكان مركزي
مالئم للطفل جترى فيه املقابالت مع الأطفال �ضحايا االعتداء.
  (ج) الغر�ض .الغر�ض من الفريق املتعدد التخ�ص�صات هو ر�صد �سالمة الطفل ورفاهه طوال
�سري الق�ضية واحلفاظ بذلك على موثوقية ال�شهادة التي يديل بها� .أما �أهداف مثل هذا الفريق
فهي ‘ ’1احلد ما �أمكن من عدد املقابالت التي تجُ رى مع الطفل والتقليل بذلك من خماطر
الإيحاء يف عملية املقابلة؛ و‘ ’2توفري اخلدمات التي يحتاج �إليها الطفل؛ و‘ ’3ر�صد �سالمة
الطفل ورفاهه.
  (د) الدور .ت�شمل اخلدمات التي تقدمها الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات ‘ ’1تن�سيق
اخلدمات وتقدمي امل�ساعدة يف حاالت االعتداء؛ و‘ ’2خدمات الت�شخي�ص والتقييم الطبيني؛
و‘ ’3امل�شورات الهاتفية يف احلاالت الطارئة؛ و‘ ’4التقييمات الطبية فيما يتعلق باالعتداء �أو
الإهمال؛ و‘ ’5الت�شخي�صات والتقييمات اخلا�صة بال�صحة العقلية والنف�سية؛ و‘ ’6ال�شهادات
الطبية والنف�سية من �أهل اخلربة وغريها من ال�شهادات الفنية ذات ال�صلة؛ و‘ ’7توفري التدريب
للق�ضاة واملتقا�ضني واملوظفني الق�ضائيني وغريهم.
  (هـ) �إن�شاء فريق من هذا القبيل .تتمثل �إحدى طرائق �إن�شاء فريق متعدد التخ�ص�صات يف
عقد م�ؤمتر �سابق لعملية التحقيق .والغر�ض من عقد مثل هذا امل�ؤمتر هو مناق�شة املعلومات
املتاحة يف التقرير الأويل �أو وقت الإحالة بغية تقرير ما �إذا كان يلزم �إجراء حتقيق م�شرتك.
و�إذا تقرر لزوم �إجراء مثله ،ي�ضع امل�شاركون يف امل�ؤمتر خطة ال�سرتاتيجية التحقيق واملتابعة
مع دوائر النيابة العامة .ويُ�ستخدم امل�ؤمتر ال�سابق للتحقيق �أي�ضا للح�صول على معلومات
عن الطفل ال�ضحية وتاريخه ال�شخ�صي والظروف املحيطة به وتعميمها على �أع�ضاء الفريق.
ويُ�ستخدم نظام امل�ؤمترات ال�سابقة للتحقيق هذا على وجه اخل�صو�ص يف الواليات املتحدة.
  (و) طرائق التحقيق امل�شرتك .طرائق التحقيقات امل�شرتكة قد تختلف .وفيما يلي بع�ض
احللول املن ّفذة يف دول خمتلفة:
    ‘  ’1يف بلجيكا ،ي�ستطيع موظفو �إنفاذ القانون ا�شرتاط ح�ضور �أخ�صائيني اجتماعيني
�أثناء املقابلة .ودور ه�ؤالء الأخ�صائيني هو جعل الطفل ي�شعر باالرتياح وم�ساعدته
على رواية ق�صته.
    ‘  ’2ويف موري�شيو�س� ،أن�ش�أت ال�رشطة وحدة لنماء الطفل .وتتلقى هذه الوحدة ،يف
تعر�ض الطفل لإ�ساءة املعاملة ،مدخالت من
معر�ض التحقيق وتقييم احتمال ّ
مهنيني �آخرين ،كالعلماء النف�سانيني وامل�ست�شارين القانونيني و�ضباط ال�رشطة،
ومن غري املهنيني ،كالوالدين واجلريان والأقرباء.
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    ‘  ’3ويف اململكة املتحدة (انكلرتا)� ،أن�ش�أت �رشطة مدينة لندن �أفرقة حلماية الأطفال
م�ؤلفة من �ضباط �رشطة يتعاونون مع �أجهزة اخلدمات االجتماعية على التحقيق
يف حاالت االعتداء على �أطفال .وهذه الأفرقة متاحة � 24ساعة يف اليوم� ،سبعة
�أيام يف الأ�سبوع ،وتتلقى الق�ضايا بعدد من الطرائق ،مبا يف ذلك مبا�رشة من دوائر
اخلدمات االجتماعية وامل�ست�شفيات واملدار�س وقوة دوريات ال�رشطة .وب�إمكانها
�أي�ضا الو�صول مبا�رشة ،عن طريق نظمها احلا�سوبية� ،إىل �سجل “املعر�ضني
للخطر” الذي حتتفظ به �إدارة اخلدمات االجتماعية.
    ‘  ’4ويف الواليات املتحدة (ق�ضاء �سافوك ،ما�سات�شو�ست�س) ،يحتل برنامج النيابة العامة
اخلا�ص بال�ضحايا وال�شهود مركز ال�صدارة يف تن�سيق النهج املتعدد التخ�ص�صات
املتبع يف الق�ضاء املذكور �إزاء حاالت االعتداء على �أطفال .ويقوم حملّل جنائي
يف هذا الربنامج ب�إجراء املقابلة بينما يراقب �أع�ضاء الفريق الآخرون من خالل
زجاج �شفاف من جانب واحد.
    ‘  ’5ويف الواليات املتحدة �أي�ضا ،يوجد لدى العديد من قبائل ال�سكان الأ�صليني الأمريكيني
�أفرقة متعددة التخ�ص�صات كثريا ما تدعى �أفرقة حماية الطفل �أو الأفرقة املعنية
بحاالت االعتداء على الأطفال �أو �إهمالهم امل�شتبه بها .وقد و�ضع املركز الهندي
الوطني ل�ش�ؤون العدالة دليال لإعداد الربوتوكوالت املتعلقة باالعتداءات اجلن�سية
على الأطفال يبينّ با�ستفا�ضة الدور وامل�س�ؤولية املحددين لكل جهاز يف التحقيق يف
االعتداءات اجلن�سية على الأطفال ومالحقة مرتكبيها ق�ضائيا.

الربتغال ،قانون حماية الأطفال
والأحداث املعر�ضني للخطر ،رقم 99/147
( ،)1999املادة :87
 -1ال ي�ؤمر بالفحو�ص الطبية التي
ميكن �أن جترح حياء الطفل �أو احلدث
ما مل يعترب �أنها �رضورية �أ�شد ال�رضورة
و�أنها يف �صالح الطفل ،ويجب �أن تجُ رى
هذه الفحو�ص بح�ضور �أحد والدي
الطفل على الأقل �أو �شخ�ص يحظى
بثقته ،ما مل يكن الطفل غري راغب يف
ذلك �أو مل تكن م�صلحته تقت�ضي ذلك.
 -2يجب �أن تجُ رى الفحو�ص الطبية
امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة على
يد موظفني طبيني يتمتعون بامل�ؤهالت
املنا�سبة و�أن يُكفل للطفل �أو احلدث
احل�صول على الدعم النف�سي الالزم.

وقد يكون الفح�ص الطبي �أي�ضا جتربة �شديدة الوط�أة على الطفل ،وخ�صو�صا يف حالة االعتداء
اجلن�سي .لذا ينبغي عدم الأمر ب�إجراء مثل هذا الفح�ص �إال �إذا كان �رضوريا �أ�شد ال�رضورة للتحقيق
يف الق�ضية وكان يخدم م�صالح الطفل الف�ضلى ،وينبغي �أن يكون التدخل املالزم لهذا الفح�ص
يف �أ�ضيق احلدود .ويف هذه احلاالت ،ينبغي �إجراء فح�ص واحد .ويف الربتغال ممار�سة جيدة يف
�ضمان مراعاة حالة الطفل يف الفحو�صات الطبية (انظر املر ّبع) .ويق�ضي القانون امل�ست�شهد به
بعدم الأمر ب�إجراء هذا الفح�ص ما مل يكن ال غنى عنه �أو يف �صالح الطفل وب�أن يجريه �أخ�صائي
طبي م�ؤهل على النحو الواجب .وينبغي �ضمان �إمكانية احل�صول على الدعم النف�سي ،مبا يف ذلك
ح�ضور �أحد والدي الطفل �أو �شخ�ص م�ؤازر (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن احلق يف احلماية من
امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة ،الباب �ألف) .وت�شرتط �أملانيا موافقة الطفل على هذا الفح�ص� ،أو
و�صيه القانوين يف حال اعتباره عاجزا عن فهم حقه يف رف�ض هذا الفح�ص )22(.وينبغي
موافقة
ّ
�أن ي�سمح الت�رشيع للطفل باختيار جن�س املوظفني الطبيني وبرف�ض �أي فحو�ص بعد �إعالمه بتبعات
هذا الرف�ض .وينبغي رف�ض م�شاركة الوالدين حيثما تقت�ضي م�صالح الطفل الف�ضلى ذلك وعندما
يقرر الطفل ذلك.
وثمة �شاغل �آخر وهو �ضمان تنفيذ كل الإجراءات املتعلقة بالأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،كاملقابالت
وفحو�ص التحليل اجلنائي ،يف بيئة مالئمة للطفل .ومن الأهمية مبكان �أ ّال ي�شعر الطفل ب�أنه م�س�ؤول
عن اجلرمية �أو عن الأحداث املحيطة بها و�أ ّال ي�صار �إىل جعله ي�شعر �أنه م�س�ؤول عما �أ�صابه.
والواقع �أن اخلــرباء يج ــدون � ّأن هذه النـزعة الطب ــيعية نحـ ــو لوم الذات ه ــي رد ف ــعل م ــعتاد من
يتعرف عليهم الطفل ال�ضحية �أو ال�شاهد ب�صفتهم ممثلي ال�سلطة �أن
�أي �ضحية )23(.وينبغي ملن
ّ
ي�ؤكّدوا له � ّأن ال�سلوك الإجرامي الذي نال منه �أو من �أحبائه �سلوك منتهك للقانون و�أنه� ،أي الطفل،
لي�س م�س�ؤوال وال ينبغي �أن ي�شعر بامل�س�ؤولية عن ارتكاب هذا ال�سلوك و� ّأن القانون ي�ستهدف معاقبة
مرتكبي اجلرائم .وينبغي �أن يعيد الأخ�صائيون طم�أنة الأطفال بخ�صو�ص هذه امل�سائل كلما �سنحت
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

لهم فر�صة القيام بذلك .وال بد �أي�ضا من تدريب مزاويل مهنة العدالة واملوظفني الطبيني و�إذكاء
وعيهم على النحو املنا�سب ،وخ�صو�صا يف �أ�ساليب التوا�صل و�إجراء املقابالت.
معينة لها �أثر معينّ على الأطفال وينبغي بالتايل �أن ت�ؤخذ
و�أخريا ،ثمة �أو�ضاع اجتماعية و�سيا�سية ّ
يف احل�سبان .ففي حاالت النزاع امل�سلّح ،على �سبيل املثال ،كثريا ما يكون الأطفال �أول �ضحايا العنف
وانتهاكات حقوق الإن�سان .ويحدث يف العديد من النزاعات �أن يُ�ضم الأطفال عنوة �إىل �صفوف
اجلماعات امل�سلّحة )24(.ويقت�ضي الأثر اال�ستثنائي الذي يرتكه العنف املت�صل بالنزاع على كل جانب
من جوانب منو الطفل بدنياً وعاطفياً وفكرياً واجتماعياً وروحياً �أن تُبذل جهود خا�صة حلماية
الأطفال امل�شاركني يف �آليات العدالة االنتقالية والتقليدية .وتوفر �إجراءات العدالة االنتقالية يف
�سرياليون مثاال يثري االهتمام على الآليات املراعية للطفل .فعلى �سبيل املثال ،ي�أخذ قانون جلنة
احلقيقة وامل�صاحلة لعام  2000يف االعت ـ ــبار وعلى الن ـ ــحو الواجب الأثر الـ ـ ــذي تركه النـ ــزاع
امل�سلّح على الأطفال في ـ ــق�ضي ،يف جملة �أمور ،ب�إيـ ــالئهم اهتماما مكيفا ح�سب احتياجاتهم .و�أعدت
جلنة احلقيقة وامل�صاحلة و�شبكة منتديات الطفل واليوني�سيف وبعثــة الأمم املتحدة يف �سـ ــرياليون،
يف عام � ،2004صيغـ ــة مالئمـ ــة للأطفال من تقـ ــرير احلقيقة وامل�صاحلة )25(.وقد �شارك ما يزيد
جتمع لديهم من ق�ص�ص للخروج بتقرير
على  100طفل يف �صياغة تلك الوثيقة ،م�ستخدمني ما ّ
�صنعه �أطفال من �أجل الأطفال .و�أدت هذه العملية الفريدة �إىل زيادة م�شاركة الأطفال يف �إجراءات
العدالة االنتقالية يف �سرياليون.

قائمة التنفيذ املرجعية  :2احلق يف املعاملة بكرامة و�شفقة
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة حق الطفل يف املعاملة بكرامة و�شفقة ،ينبغي �أن تنظر اجلهات
الفاعلة التالية فيما يلي:
  (�أ) الق�ضاة:
    ‘  ’1ترويج اتباع نهج مراع للطفل �إزاء الأطفال ال�ضحايا وال�شهود باحرتام حقهم
يف املعاملة بكرامة و�شفقة وعناية زائدة؛
    ‘  ’2عدم الأمر ب�إجراء فح�ص حتليلي جنائي للأطفال ال�ضحايا ما مل يكن ال غنى
عن �إجرائه �أو ما مل يكن �إجرا�ؤه يف �صالح الطفل ،واجتناب املزيد من الفحو�ص
كلما �أمكن ذلك؛
    ‘’3

  (ب)

�ضمان اعتماد تدابري حمائية تعزز يف الوقت نف�سه كرامة الأطفال ال�شهود؛

موظفو �إنفاذ القانون:

    ‘  ’1ترويج اتباع نهج مراع للطفل �إزاء الأطفال ال�ضحايا وال�شهود باحرتام حقهم
يف املعاملة بكرامة و�شفقة وعناية زائدة؛

�سرياليون ،قانون جلنة احلقيقة وامل�صاحلة
لعام  ،2000املادتان ( )2( 6ب) و:)4( 7
 )2( 6دون امل�سا�س بعمومية الفقرة (،)1
تكون مهمة اللجنة— ...
  ب -العمل على ا�ستعادة الكرامة
الإن�سانية لل�ضحايا والت�شجيع على
امل�صاحلة ب�إتاحة الفر�صة لل�ضحايا
للإفادة عن االنتهاكات والتجاوزات
التي عانوا منها و�إتاحة مثلها للجناة
للإفادة عن جتاربهم ،وبتوفري مناخ
يعزز التوا�صل البناء بني ال�ضحايا
واجلناة ،مع �إيالء اهتمام خا�ص
ملو�ضوع التجاوزات اجلن�سية وجتارب
الأطفال يف خ�ضم النـزاع امل�سلّح؛ ...
 )4( 7يجب �أن ت�أخذ اللجنة يف االعتبار
م�صالح ال�ضحايا وال�شهود عند دعوتهم �إىل
الإدالء ب�أقوالهم ،مبا يف ذلك ما يكون لدى
الذين قد ال يرغبون يف �رسد رواياتهم على
امللأ من �شواغل �أمنية وغري �أمنية ،ويجوز
للجنة �أي�ضا �أن تنفّذ �إجراءات خا�صة للوفاء
معينني كالأطفال �أو
باحتياجات �ضحايا ّ
كالذين عانوا من جتاوزات جن�سية ،وكذلك
يف العمل مع �أطفال من مرتكبي التجاوزات
�أو االنتهاكات

الف�صل 2

احلق يف املعاملة بكرامة و�شفقة

    ‘  ’2ترويج اتباع نهج متعدد التخ�ص�صات �إزاء الق�ضايا املت�صلة بالأطفال ب�إن�شاء
مدربة تدريبا خا�صا لهذا الغر�ض و�/أو امل�شاركة
وحدات نوعية لإنفاذ القانون ّ
يف �أفرقة متعددة التخ�ص�صات معنية بحاالت االعتداء على الأطفال؛
    ‘�  ’3ضمان جعل موظفي �إنفاذ القانون املدربني خ�صي�صا لهذا الغر�ض من كال
اجلن�سني متاحني لغر�ض �إجراء املقابالت مع الأطفال ال�ضحايا؛

   (ج)

امل�رشعون/مقررو ال�سيا�سات:
ّ

    ‘  ’1توفري لوائ ــح تنظيمية ت ـعـ ــالج حتديدا حـ ــالة الأطفال �ضحايا اجلرمية
وال�شهود عليها وتكفل حقهم يف املعاملة بكرامة و�شفقة �أثناء م�شاركتهم يف
�إجراءات العدالة؛
التدرب �إلزاميا على كل املوظفني الذين يتعاملون مع الأطفال يف �إطار
    ‘  ’2جعل
ّ
العامون
�إجراءات العدالة (موظفو الدعم واملوظفون الطبيون واملدعون
ّ
وغريهم) ل�ضمان اتباع نهج مالئم للطفل؛
    ‘  ’3الت�شجيع على �إن�شاء وا�ستخدام �أفرقة متعددة التخ�ص�صات معنية بحاالت
االعتداء على الأطفال ،وعلى �إن�شاء وا�ستخدام ُدور للأطفال �أو ما �شابهها
من مراكز؛
    ‘  ’4القيام ،عند االنطباق ،برتويج �آليات العدالة الت�صاحلية التي يعامل فيها
الأطفال ال�ضحايا وكذلك اجلناة بكرامة واحرتام؛
   (د) املوظفون الطبيون وموظفو الدعم:
    ‘  ’1ترويج اتباع نهج متعدد التخ�ص�صات يف الق�ضايا املت�صلة بالأطفال باالن�ضمام
مدربة خ�صي�صا لذلك الغر�ض و�/أو امل�شاركة يف �أفرقة
�إىل وحدات نوعية ّ
متعددة التخ�ص�صات معنية بحاالت االعتداء على الأطفال؛
    ‘�  ’2ضمان �أن يُجري الفحو�ص الطبية موظفون مدربون خ�صي�صا لهذا الغر�ض،
بطريقة مراعية للطفل وب�أ�سلوب يت�سم باحرتام خلفية الطفل الثقافية
والدينية ومع الدعم النف�ساين الالزم؛
ومقدم الرعاية
    ‘  ’3احل�ص ــول ،قبل امل�ضـ ــي قدما ،عـ ــلى املوافقة من الطفـ ــل
ّ
�أو من ال�سلطات ال�رضورية وفق ما تن�ص عليه املبـ ــادئ التوجيهية املحلية
اخلا�صة باملوافقة؛
    ‘’4

عدم �إرغام الطفل �إطالقا على اخل�ضوع لفح�ص طبي؛

    ‘�  ’5ضمان اح ــرتام احل ــرمة ال�شـ ــخ�صية يف كل الأوقات ،وم ــراعاة �شعـ ــور الطفل
�سح َب
باحلرج وال�ضعف ،ووقف الف ــح�ص �إذا �أبدى الطـ ــفل �ضيقه به �أو َ
الإذن مبوا�صلته؛
    ‘  ’6القيام مع الطفل بو�ضع قواعد �أ�سا�سية لإجراء املقابلة والفح�ص ،مبا يف
ذلك �إعطاء الطفل �إذنا �رصيحا ليقول �إنه ال يعلم و�إعطا�ؤه الإذن بت�صحيح
ال�شخ�ص الذي يُجري معه املقابلة؛
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

    ‘�  ’7إعداد الطفل دائما ب�رشح ما تفعله املعدات وجعله يراها ،وت�شجيعه على
توجيه �أ�سئلة ب�ش�أن الفح�ص؛
    ‘�  ’8س�ؤال الطفل� ،إذا كان كبرياً بقدر كاف واعتُرب ذلك منا�سباَ ،من يود �أن يكون
حا�رضا معه يف الغرفة مل�ساندته �أثناء الفح�ص؛
العامون:
املدعون
   (هـ)
ّ
ّ
    ‘  ’1ترويج اتباع نهج مراع للطفل �إزاء الأطفال ال�ضحايا وال�شهود باحرتام حقهم
يف املعاملة بكرامة و�شفقة وعناية زائدة؛
    ‘  ’2الت�شجيع على �إن�شاء وا�ستخدام �أفرقة متعددة التخ�ص�صات معنية بحاالت
االعتداء على الأطفال ،وعلى �إن�شاء وا�ستخدام ُدور للأطفال �أو ما �شابهها
من مراكز؛
    ‘�  ’3ضمان جعل موظفي �إنفاذ القانون املدربني خ�صي�صا لهذا الغر�ض من كال
اجلن�سني متاحني لغر�ض �إجراء املقابالت مع الأطفال ال�ضحايا؛
   (و) الأخ�صائيون االجتماعيون ،والقادة الدينيون والثقافيون ،وموظفو املنظمات غري
احلكومية ،وغريهم من �أفراد املجتمعات املحلية:
تعر�ض منهم
    ‘�  ’1رشح �أهمية معاملة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،وخ�صو�صا َمن ّ
جلرائم جن�سية ،بكرامة و�شفقة ،مبا يف ذلك فيما يتعلق مب�شاركتهم يف
�إجراءات العدالة وفيما يتعلق بالفحو�ص الطبية التي جترى لهم ،عند اللزوم؛
    ‘�  ’2إ�رشاك الأخ�صائيني االجتماعيني واملجتمعيني (التابعني للمنظمات الأهلية،
على �سبيل املثال) يف الدعم املتعدد التخ�ص�صات للأطفال امل�شاركني يف
�إجراءات العدالة؛
    ‘  ’3كفالة تدريب جميع املوظفني الذين يتعاملون مع الأطفال على اجلوانب
النف�سانية مل�شاركة الأطفال ك�شهود و�ضحايا.

ثالثا-

�حلق يف �حلماية من �لتمييز

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل الث�لث ،املب�دئ ،الفقرة ( 8ب) ،والف�شل ال�ش�د�ص ،احلق يف احلم�ية
من التمييز ،الفقرات  15اإىل 18
 -8عم ً
ال 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
و�شيه ال�رشعي من انتم�ء عرقي اأو اثني اأو لون اأو جن�ص اأو لغة
النظر عم� للطفل اأو والديه اأو
ّ
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؛ ...
 -15ينبغي 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.
 -16وينبغي اأن تكون اإجراءات العدالة وخدم�ت الدعم املت�حة لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود
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
اأو لجئ وكذلك لحتي�ج�ت الطفل اخل��شة ،مب� فيه� �شحته واإمك�ن�ته وقدراته .وينبغي تدريب
املهنيني وتثقيفهم ب�ش�أن هذه الختالف�ت.
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ِّ

 -17ويف حاالت معينة� ،سيلزم ا�ستحداث خدمات وتدابري حماية خا�صة لكي ي�ؤخذ يف احل�سبان
جن�س الطفل والطبيعة املختلفة جلرائم معينة ت�ستهدف الأطفال ،كاالعتداء اجلن�سي عليهم.
 -18وال ينبغ ــي �أن ي�شـ ـكّل ال�سـ ــن حاجـ ــزا �أمـ ــام حـ ــق الطـ ــفل يف امل�ش ــاركة الكامـ ــلة يف �إج ـ ــراءات
العدالة .وينبغي معام ـ ــلة كل طفل ك�شـ ــاهد قادر ،رهنا بفحـ ــ�ص تلـ ــك القدرة ،ويـ ــنبغي �أال يف ـ ــرت�ض
م�سبقا �أن �ش ــهادته باطلـ ــة �أو غري جدي ــرة بالثقة ب�سبب �س ّنه فح�سب ،طاملا كان عمره �أو ن�ضجه
ميكنانه من الإدالء ب�شهادة مفهومة وذات م�صداقية بوا�سطة �أدوات ات�صال وو�سائل م�ساعدة �أخرى
�أو بدونها.

� ّإن للمبد�أ الثاين الوارد يف الفقرة ( 8ب) من املبادئ التوجيهية� ،أي مبد�أ عدم التمييز ،ثالثة جوانب.
�أوال ،احلماية العامة من التمييز التي تعني وجوب حماية الطفل من جميع �أ�شكال التمييز .ثانيا،
كثريا ما ي�أتي كنتيجة طبيعية لعدم التمييز مبد�أ عدم التمييز بني الأطفال �إال على �أ�سا�س م�صاحلهم
الف�ضلى واحتياجاتهم النوعية ،ما يقت�ضي بذل جهود �إ�ضافية ل�ضمان الوفاء بحقوق جميع الأطفال
�سوا�سية .ومبد�أ التمييز الإيجابي هذا وارد يف الفقرتني  16و 17من املبادئ التوجيهية ،اللتني
تن�صان على �أنه ينبغي �أن تكون �إجراءات العدالة وخدمات الدعم مراعية لو�ضعية الطفل واحتياجاته
اخلا�صة ،مبا يف ذلك امل�سائل اجلن�سانية ،ولطبيعة اجلرمية .و�أخريا ،يرد اجلانب الثالث للحماية
من التمييز يف الفقرة  18من املبادئ التوجيهية ،وهو � ّأن �صغر �سن الطفل ال ميكن �أن يكون وحده
�سببا كافيا لتجاهل �شهادته.

�ألف -توفري احلماية العامة للأطفال من جميع �أ�شكال التمييز
� ّإن حظر جميع �أ�شكال التمييز �أمر م�ؤكد يف عدة �صكوك �إقليمية وعاملية من القانون الدويل ،وعلى
وجه اخل�صو�ص يف املادة  2من اتفاقية حقوق الطفل .ولكن مع ـ ــظم هذه ال�ص ــكوك ال يت�صل
حتديدا مب�س�ألة الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،بل يتناول ب�شـ ــكل عـ ــام ح ـ ــماية حقوق
الإن�سان� ،أو احلماية يف حاالت النزاع امل�سـ ـلّح� ،أو حقوق الطفـ ــل� ،أو الق�ضاء على �أ�شـ ــكال حمددة من
الإجرام� .أما قائمة �أ�سباب التمييز املحظورة ،كالعرق والل ـ ــون والـ ــجن�س والديانة واللغ ـ ــة والر�أي
ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي والأ�صل القومي �أو الإثني �أو االج ــتماعي واملمتلكات والإعاقة واملولد،
ولكن معظم هذه ال�صكوك يظل مفتوحا حلظر التمييز ب�سبب �أي
فقد تختلف من �صك �إىل �آخر،
ّ
“و�ضع �آخر”.
مكر�س ،و�إن يكن بعبارات خمتلفة ،يف د�ستور معظم البلدان وينطبق
واملبد�أ العام للحماية من التمييز ّ
على كل �إن�سان �أو مواطن ب�رصف النظر عن �سنه (انظر املربع) .ويعالج عدد قليل من الد�ساتري
م�س�ألة حماية الأطفال من التمييز حتديدا.
وحماية الأطفال من التمييز ،باعتبارها جانبا حمددا من جوانب توفري احلماية العامة للمواطنني،
تكفلها قوانني حماية الطفل� ،ضمن غريها من القوانني .ومن الأهمية مبكان �أن يُركَّز يف منع

املمار�سة الدولية.
تن�ص الفقرة  3من املادة  21من نظام روما
الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية على
�أنه “يجب �أن يكون تطبيق وتف�سري القانون
مت�سقني مع حقوق الإن�سان املعرتف بها
دوليا و�أن يكونا خاليني من �أي متييز �ضار
ي�ستند �إىل �أ�سباب مثل نوع اجلن�س ،على
املعرف يف الفقرة  3من املادة � ،7أو
النحو ّ
ال�سن �أو العرق �أو اللون �أو اللغة �أو الدين �أو
املعتقد �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي
�أو الأ�صل القومي �أو االثني �أو االجتماعي �أو
الرثوة �أو املولد �أو �أي و�ضع �آخر”.

الف�صل 3

�إندوني�س ــيا ،الد�س ــتور،1945 ،
املادة  28باء)2( ،
لكل طفل احلق يف �أن يعي�ش
وينمو ويتطور ،وله احلق يف
احلماية من العنف والتمييز.

اململكة املتحدة ،املدون ــة اخلا�صــة
ب�أع�ضاء النيابة العامة للتاج الربيطاين
(لندن ،)2004 ،الباب :2-2
“يجب �أن يكون �أع�ضاء النيابة العامة
للتاج الربيطاين من�صفني وم�ستقلني
ومو�ضوعيني .ويجب �أ ّال يدعوا �أي �آراء
�شخ�صية عن الأ�صل االثني �أو القومي
للمتهم �أو ال�ضحية �أو ال�شاهد �أو عن
�إعاقته �أو جن�سه �أو معتقداته الدينية �أو
�آرائه ال�سيا�سية �أو توجهه اجلن�سي ،ت�ؤثر
على قراراته ــم .ويج ــب �أ ّال يــر�ضخوا لأي
�ضغط غ ــري �سـ ــليم �أو غري من ــا�سب �أيا
كان م�صدره”.

احلق يف احلماية من التمييز

التمييز على احلالة النوعية للأطفال لأن ذلك يعطي فر�صة ملعاجلة �أ�سباب التمييز املت�صلة
مغيبة يف الأحكام الد�ستورية العامة .وت�شمل قوانني حماية
بالأطفال حتديدا ،التي عادة ما تكون ّ
()26
الطفل عوامل تت�صل بوالدي الطفل �أو ممثليه القانونيني �أو معلميه؛ وكون الطفل مولودا
يف كنف الزوجية �أو خارجه؛( )27وما �إذا كان الطفل يعي�ش يف �أ�رسة يوجد فيها �أحد الوالدين �أو
كالهما؛(� )28أو كان متبنى؛(� )29أو يعي�ش مع و�صي ،)30(.وميكن �أن ت�ؤكّد هذه القوانني �أي�ضا انطباق
احلماية العامة التي يكفلها الد�ستور على الأطفال )32(،)31(.وينبغي توجيه االهتمام �أي�ضا �إىل � ّأن
قائمة �أ�سباب التمييز الواردة يف الفقرة  15من املبادئ التوجيهية لي�ست ح�رصية ،كما يتبينّ
من الإ�شارة اخلتامية �إىل “�أي و�ضع �آخر” ،وميكن �أن ت�شمل ،على وجه اخل�صو�ص الأطفال غري
امل�صحوبني �أو الأطفال املخالفني للقانون .واتباع نهج عام كهذا �أمر م�ستح�سن� ،إذ �إنه يعطي هذا
احلكم من املبادئ التوجيهية املرونة الالزمة لتطويعه لكل حالة بعينها ب�إعطاء الق�ضاة احلرية يف
امل�رشع .ومع ذلك ،ف� ّإن
ت�ضمني احلماية من التمييز �أ�سبابا معينة ميكن �أن تكون قد غابت عن بال
ّ
جمرد حظر التمييز “�أيا” كان �سببه.
تعديد �أ�سباب التمييز املحظورة يوفر �أي�ضا حماية �أكرب من ّ
ويتحقق التوازن املثايل يف هذا ال�صدد بو�ضع قائمة غري ح�رصية ت�شمل �أكرث الأ�سباب املحظورة
و�ضوحا .وينبغي الت�شجيع على اعتماد ت�رشيع من هذا القبيل يعالج م�س�ألة التمييز بطريقة جتعل
من الطفل وجهة تركيزها.
وعالوة على ت�أكيد مبد�أ احلماية من التمييز ،ينبغي اتخاذ خطوات �إيجابية ملكافحة ال�سلوكيات
التمييزية التي ت�صدر عن مزاويل مهنة العدالة ،وخ�صو�صا الق�ضاة وموظفي �إنفاذ القانون
واملدعني العامني .ويف مدونة اململكة املتحدة اخلا�صة ب�أع�ضاء النيابة العامة للتاج الربيطاين
ّ
مثال على احلكم الذي يق�ضي بتدريب املهنيني وتثقيفهم يف حقوق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود
التو�سع يف طائفة املهنيني امل�ستهدفني لكي ت�شمل
توجه اجلهود نحو
(انظر املربع) .وينبغي �أن ّ
ّ
الق�ضاة واملحامني وموظفي �إنفاذ القانون والأخ�صائيني االجتماعيني .وميكن �أن يتحقق ذلك من
خالل بناء القدرات يف جمال الر�صد والإ�رشاف ويف معاجلة التمييز ومنعه .ويتوقف تنفيذ مثل
هذه الربامج على اتخاذ مقرري ال�سيا�سات ما يلزم من الإجراءات بدعم من املنظمات الدولية
وغري احلكومية.

باء  -التمييز الإيجابي
� ّإن حظر التمييز ال يعني �أن يُعام ـ ــل الأطفال ال�ضح ـ ــايا وال�شهود على قدم امل�ساواة مع الكبار،
ب�رصف النظر عن ح ـ ــالتهم اخلا�صة واحتياجاتهم النوعية .بل على الع ـ ــك�س� ،إذ كثريا ما ي�ؤكد
القانـ ــون ال ــدويل على �رضورة متيـ ــيز الأطفال عن الكبار وت�أمني حماي ـ ــة �أف�ض ـ ــل للأط ـ ــفال
الأك ـ ــرث �ضعفا.
وال بد من �أن يكون هناك متييز من �أجل احرتام التنوع واالعرتاف بالظروف ال�شخ�صية ل�ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها ،كال�سن واجلن�س وال�صحة والطابع اخلا�ص الذي تت�سم به اجلرمية .ويحتاج
الأطفال �إىل حماية خا�صة ب�سبب عدم ن�ضجهم ن�سبيا وم�ستوى تطور مداركهم .ي�ضاف �إىل ذلك
� ّأن هناك �أطفاال �شديدي ال�ضعف ويحتاجون �إىل حماية �إ�ضافية كالأطفال غري امل�شمولني برعاية
الأبوين �أو الأطفال �ضحايا جرائم معينة (انظر املر ّبع).
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دليل املهنيني
ِّ

املمار�سة الدولية.
ي�أخذ النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية مببد�أ التمييز الإيجابي �إذ يق�ضي مبراعاة م�صالح
ال�ضحايا وال�شهود وظروفهم ال�شخ�صية ،مبا يف ذلك �سنهم وجن�سهم و�صحتهم والطابع اخلا�ص
للجرمية (الفقرة ( 8ب) من املادة  ،36والفقرة  9من املادة  ،42والفقرة ( 1ب) من املادة  ،54والفقرة
 1من املادة  .)68وتن�ص الفقرة  3من القاعدة  17من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة
اجلنائية الدولية على �أن تويل وحدة ال�ضحايا وال�شهود املن�ش�أة �ضمن �سجل املحكمة “عناية خا�صة
الحتياجات الأطفال وامل�سنني واملعوقني”.
وتن�ص الفقرة  4من املادة  15من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اخلا�صة ل�سرياليون على �أنه “نظرا
لطبيعة اجلرائم التي ترتكب واحل�سا�سيات اخلا�صة لدى البنات والفتيات والأطفال �ضحايا
االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي واالختطاف واال�سرتقاق بجميع �أنواعه ،ينبغي عند تعيني املوظفني
�إيالء االعتبار الواجب لتعيني م ّدعني عامني وحمققني لديهم خربة يف اجلرائم املت�صلة باجلن�س ويف
*
ق�ضاء الأحداث”.
*اعرتفت املحكمة اخلا�صة ل�سرياليون يف اجتهاداتها باال�ست�ضعاف النوعي للأطفال ال�شهود و�أكّدت على
“�رضورة �إيالء اعتبار خا�ص ل�ضحايا العنف اجلن�سي �أو للأطفال �أثناء �شهادتهم يف املحكمة” (املدعي العام
�ضد �سي�ساي ،كالون ،اغباو (“ق�ضية اجلبهة املتحدة الثورية”) ،SCSL-04-15-T ،القرار املتعلق ب�إ�شعار االدعـ ــاء
ال�سـ ــري مبوجـ ــب الق ــاعـ ــدة  92مكررا بـ ــقبول م�ستـ ــخرجات �شـ ــهادة كل من  ،TF1-023و ،TF1-104وTF1-
وتو�صلت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا
( 169الدائرة االبتدائية) 9 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2005
ّ
ال�سابقة يف وقت �سابق �إىل نتيجة مماثلة (املدعي العام �ضد دو�س ــكو تادت ــ�ش )” ،(“Prijedorالق�ضــية رقم
 ،IT-94-1-Tاحلكم ) 15 ،(ACمتوز/يوليه  ،1999الفقرة .305

وي�شكِّل التمييز الإيجابي العمود الفقري لكامل املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل
التي ت�شمل الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها :ذلك � ّأن الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
عليها يحتاجون �إىل حماية خا�صة لكونهم ،حتديدا� ،أكرث �ضعفا من ال�ضحايا وال�شهود الكبار.
وتت�صل الفقرتان  16و 17من املبادئ التوجيهية بالأطفال ال�ضحايا وال�شهود الذين تزيدهم عوامل
�أخرى �ضعفا فوق �ضعفهم النا�شئ عن كونهم �أطفاال.
عوقه .وال�صحة
ومن العوامل املت�صلة بازدياد �ضعف مناعة الطفل حالته ال�صحية �أو مر�ضه �أو َ
مذكورة حتديدا يف الفقـ ــرة  16من املبادئ التوجيهية .ويت�صل عامل ثان مبا ميلك الطفل �أو
�أ�رسته من ثروة .والعوامـ ــل االجـ ــتماعية واالقت�صادية م�أخوذة يف االعـ ــتبار يف احلـ ــماية من
التمييز ومن�صو�ص عليه ـ ــا يف بع�ض الت�رشيعات املحلية .ويف احلـ ــالة املثاليـ ــة ،ينبـ ــغي �أن يرتتب
على التمييز الإيجابي على �أ�سـ ــ�س اقت�صادية-اجتماعية كفالة فر�صـ ــة الو�صول املجـ ــاين �إىل
نظـ ــام العدالة لكل طفل يكون �ضحية جرمية �أو �شـ ــاهدا عـ ــليها متى كان بدون ذلك عاجزا
عن حتـ ـ ّـمل تكاليف ذلك الو�صول .وتت�صل بهذا العامل و�ضعية الطفل كمهاجر �أو الجئ ،التي
قد تتطلب �أيـ ــ�ضا حماية خا�صة .وقد تنتج عن البيئة االجتماعية عوامل �أخرى تـ ــزيد من
وتعدد الفقرة  16من املبادئ التوجيهيـ ــة ه ـ ــذه العوامـ ــل ،فتذك ـ ــر �س ـ ــن الطفل
�ضعـ ــف املناعة.
ِّ
ورغباته ومدى فهمه وجن�سـ ـ ــه وميولـه اجلن�سية وخلفيته الإثنيـ ــة والثقافيـ ــة والدين ـ ــية واللغوية
واالجتماعية وو�ضعيته الطائفية.
وق ـ ــد �أدرجـ ــت بعـ ــ�ض البلدان يف ت�شـ ــريعاتها املحلـ ــية عوامــل �أخ ـ ــرى ،كم ـ ــيول الطف ـ ــل
()34(،)33
اجلن�سـ ـ ــية.
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الف�صل 3

املمار�سة الدولية.
ترى املحاكم الدولية �أنه يجدر القبول
ب�شهادة الطفل الذي ميكن� ،إن مل يكن
قادرا على فهم طبيعة التع ّهد الر�سمي
بقول احلق� ،أن ي�ؤذن له بالإدالء ب�شهادته
دون هذا التعهد (القاعدة الفرعية  2من
القاعدة  66من القواعد الإجرائية وقواعد
الإثبات للمحكمة اجلنائية الدولية ،على
�سبيل املثال) .و�أقرب مثال على ذلك ما
تن�ص عليه القاعدة ( 90جيم) من القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة
اخلا�صة ل�سرياليون� ،إذ تقول“ :يُ�سمح للطفل
بال�شهادة �إذا ر�أت دائرة املحكمة �أنه بلغ من
الن�ضج ما يكفي ليكون قادرا على �إبالغ
احلقائق التي يعرفها ،و�أنه يفهم واجب قول
احلق ،و�أنه غري خا�ضع لت�أثري غري منا�سب.
ولكن ال يجوز �إرغامه على �أن ي�شهد ب�رشط
الإدالء بالإعالن الر�سمي ”.ولكن فيما يتعلق
بتقييم �شهادة مثل هذا الطفل ال�شاهد،
ت�ؤكد املحكمة اخلا�صة ل�سرياليون على � ّأن
“�شهادات هذه الفئة من [الأطفال ال�شهود]
ينبغي� ،إما كم�س�ألة قانون و�إما كم�س�ألة
ممار�سة� ،أن تُفح�ص بقدر من اليقظة
الق�ضائية نظرا حل�سا�سياتها اخلا�صة”.
(املدعي العام �ضد نورمان ،فوفانا ،كونديوا
(“ق�ضية قوة الدفاع املدين”) ،رقمSCSL-
) ،04-14-PT (2004القرار املتعلق بطلب
االدعاء �شفويا ا�ستدعاء حمققي مكتب
املدعي العام الذين �أخذوا كتابة �أقوال
�شاهد الإثبات ) 7 ،TF2-021 (TCكانون
الأول/دي�سمرب  ،2004الفقرة .)23

جيم  -عدم االعتـ ــداد ب�سن الطفل كعائق يحول دون م�شاركته يف
�إجراءات العدالة
� ّإن مبد�أ معاملة كل طفل� ،أيا كانت �سنه ،على �أنه �شاهد ال يقل �أهلية عن ال�شاهد الرا�شد وعدم
اعتبار �شهادته باطلة �أو غري جديرة بالثقة ب�سبب �سنه فح�سب ،هو �آخر جوانب احلماية من التمييز
وتن�ص عليه الفقرة  18من املبادئ التوجيهية.
وتبعا لت�رشيعات الدولة املعنية ،تُعالج م�س�ألة ن�ضج الأطفال الكايف للإدالء بال�شهادة يف املحكمة �إما
باعتبارها م�س�ألة قبول �أدلة الطفل و�إما باعتبارها م�س�ألة موثوقية هذه الأدلة .ويت�صل القبول مبا
�إذا كان با�ستطاعة القا�ضي �أن يقبل بعر�ض الأدلة وي�أخذها بعني االعتبار عند البت يف الق�ضية؛
�أما املوثوقية فتت�صل بالثقل الذي �سيعطيه القا�ضي للأدلة التي قُبلت �سابقا .وحتدد الفقرة  18من
املبادئ التوجيهية بو�ضوح �أنه ال ينبغي �أن ت�شكّل ال�سن حاجزا �أمام حق الطفل يف امل�شاركة الكاملة
يف �إجراءات العدالة .وتقول الفقرة ذاتها �إنه “ينبغي معاملة كل طفل ك�شاهد قادر ،رهنا بفح�ص
تلك القدرة ،وينبغي �أال يفرت�ض م�سبقا �أن �شهادته باطلة �أو غري جديرة بالثقة ب�سبب �س ّنه فح�سب،
طاملا كان عمره �أو ن�ضجه ميكنانه من الإدالء ب�شهادة مفهومة وذات م�صداقية”.
وتنفيذ املبادئ التوجيهية يعني �ضمنا وجوب اعتبار �أهلية الطفل لل�شهادة معيارا ملوثوقية �شهادته
التي ينبغي �أن يُرى دائما �أنها جديرة بالقبول .وقد يتطلب مثل هذا التطور تعديل ت�رشيعات بع�ض
الدول .وميكن �أن ي�ؤدي االجتهاد الق�ضائي �أي�ضا دورا يف هذا ال�صدد :فعلى �سبيل املثال ،قررت
حمكمة النق�ض يف اجلمهورية العربية ال�سورية �أنه رغم وجود حظر عام على �شهادة من هم دون
الثامنة ع�رشة ،ميكن للمجني عليه القا�رص �أن ي�شهد يف دعاوى االغت�صاب �أو الأفعال املنافية
()35
ولكن مثل هذا التقدم املحرز يف االجتهادات الق�ضائية يحتاج �أحيانا كثرية �إىل �أن
للح�شمة.
ّ
يُدعم ب�أحكام قانونية.
ومن املمار�سات اجليدة يف هذا ال�صدد افرتا�ض �أهلية الطفل لل�شهادة ،ب�رصف النظر عن �سنه،
وجعل �سنه وم�ستوى ن�ضجه عاملني ي�ؤخذان بعني االعتبار يف تقييم �شهادته .ويف اململكة املتحدة،
ال يرتبط املعيار املحدد لأهلية ال�شهود لل�شهادة ب�سن ال�شاهد ،بل بقدرة ال�شخ�ص على فهم الأ�سئلة
املوجهة �إليه ك�شاهد والرد عليها ب�أجوبة مفهومة (انظر املر ّبع).

اململكة املتحدة ،قانون ق�ضاء ال�شباب والأدلة وتتباين النظم املحلية من حيث احللول العملية املعتمدة لتقييم �شهادة الطفل .وفيما يلي �أمثلة على
اجلنائية لعام  ،1999الباب � ،53أهلية ال�شهود نظم خمتلفة:
لتقدمي الأدلة:

( )1كل الأ�شخا�ص (�أيا كانت �سنهم) �أهل
لل�شهادة يف كل مرحلة من مراحل الإجراءات
اجلنائية... .
(  )3ال يكون ال�شخ�ص �أهال لل�شهادة يف
الإجراءات اجلنائية �إذا بدا للمحكمة �أنه
�شخ�ص غري قادر على—
(�أ) فهم الأ�سئلة املوجهة �إليه
ك�شاهد ،و
(ب) الرد عليها ب�أجوبة
مفهومة.

  (�أ) الإعفاء من �رشط الق�سم قبل ال�شهادة .ت�شرتط معظم البلدان على ال�شهود يف الإجراءات
�أن ي�ؤ ّدوا الق�سم قبل الإدالء ب�شهاداتهم� ،أي التع ّهد ر�سميا بقول احلق .واال�ستثناءات ال�شائعة
من هذا ال�رشط مُتنح عندما يكون ال�شاهد �أحد �أقرباء املتهم .وتعفي ت�رشيعات بع�ض الدول
الأطفال دون �سن معينة من �أداء الق�سم )36(.ولكن يجوز �أن يذكّر القا�ضي الطفل ،حتى لو
كان معفى من �أداء الق�سم ،ب� ّأن عليه واجب قول احلق )37(.و�إعفاء الطفل من �أداء الق�سم
يحميه من احتمال اتخاذ �إجراءات �ضده بدعوى انتهاكه حرمة املحكمة يف حال �إدالئه
ب�شهادة كاذبة .وكبديل عن الق�سم ،ميكن القبول ب�أن يديل الطفل ب�شهادته بعد �أن يتع ّهد
ب�شكل غري ر�سمي ب�أن يقول احلق� ،رشيطة اقتناع القا�ضي ب� ّأن هذا الطفل قادر على فهم
()38
جدية هذا التع ّهد.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

  (ب) تعزيز �شهادة الطفل (انظر املر ّبع) .فيما يتعلق بالتعزيز ،تنطبق على �شهادة الطفل
نف�س القاعدة املنطبقة على �شهادة الرا�شد .ف�إذا كان قانون الدولة يجيز الإدانة ا�ستناد �إىل
�شهادة الرا�شد غري املعززة فينبغي �أن يجيزها �أي�ضا ا�ستنادا �إىل �شهادة الطفل غري املعززة.
ومبجرد القبول بهذا الإطار الإجرائي ي�صبح تقييم ال�شهادات م�س�ألة جترى لكل ق�ضية على
حدة حيث يجب �أن ي�ؤخذ �سن املجني عليه �أو ال�شاهد وم�ستوى ن�ضجه بعني االعتبار يف
تقدير القيمة الإثباتية ل�شهادته.
  (ج) اختبار الأهلية .يف الواليات املتحدة ،عندما يطلب �أحد الطرفني �إجراء اختبار لأهلية
الطفل مبينا �أ�سبابا مقنعة للقيام بذلك ،يجوز للقا�ضي �أن ي�أمر ب�إخ�ضاع الطفل ملثل هذا
االختبار .وجتري املحكمة هذا االختبار بعيدا عن �أنظار املحلَّفني م�ستندة �إىل �أ�سئلة يقدمها
الطرفان ويجب �أن تكون هذه الأ�سئلة منا�سبة ل�سن الطفل
وتطور مداركه ،و�أ ّال تكون مت�صلة
ّ
بامل�سائل امل�شمولة باملحاكمة ،و�أن تركّز على حتديد مدى قدرة الطفل على فهم الأ�سئلة
الب�سيطة والإجابة عنها.
اختبار الأهلية .جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،العنوان  ،18الف�صل  ،223الباب ،3509
حقوق الأطفال ال�ضحايا والأطفال ال�شهود ،الباب الفرعي (ج):
( )2قرينة االفرتا�ض .يُفرت�ض � ّأن الطفل كامل الأهلية.
( )3ا�شرتاط الطلب الكتابي .ال يجوز �أن جتري املحكمة اختبارا لأهلية طفل �شاهد ما مل يقدم �أحد
الطرفني طلبا كتابيا وعر�ضا لإثبات عدم الأهلية.
( )4ا�شرتاط وجود �أ�سباب قاهرة .ال يجوز �أن جتري املحكمة اختبارا لأهلية طفل ما مل تقرر،
ر�سميا ،وجود �أ�سباب قاهرة .و�سن الطفل وحدها لي�ست �سببا قاهرا.
( )5الأ�شخا�ص امل�سموح ح�ضورهم .الأ�شخا�ص الوحيدون الذين يجوز ال�سماح لهم باحل�ضور �أثناء
اختبار الأهلية هم—
  (�ألف)

القا�ضي؛

  (باء) وكيل احلكومة؛
  (جيم) وكيل امل ّد َعى عليه؛
  (دال)  �أحد مقرري املحكمة؛
  (هاء) الأ�شخا�ص الذين ترى املحكمة �أن ح�ضورهم �رضوري ل�صالح الطفل وراحته ،ومنهم
و�صيه يف اخل�صومة �أو مرافقه الرا�شد.
حمامي الطفل �أو
ّ
( )6لي�س �أمام املحلَّفني .يُجرى اختبار �أهلية الطفل ال�شاهد بعيدا عن �أنظار هيئة املحلَّفني.
( )7اختبار الطفل مبا�رشة .اختبار �أهلية الطفل جتريها عادة املحكمة باال�ستناد �إىل �أ�سئلة
املدعى عليه ،مبا يف ذلك الطرف الذي يتوىل الدفاع عن نف�سه.
يقدمها وكيل احلكومة ووكيل ّ

املمار�سة الدولية.
تن�ص القاعدة  ’1‘ 96من القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الدولية
ليوغو�سالفيا ال�سابقة واملحكمة اجلنائية
الدولية لرواندا على �أنه يف ق�ضايا االعتداء
اجلن�سي “ال يلزم تعزيز �شهادة ال�ضحية”.
وقد ُف�سرِّ ت هذه القاعدة يف االجتهادات
الق�ضائية على �أنها متثل القاعدة العامة
بخ�صو�ص ال�شهادة ب�رصف النظر عن
طبيعة اجلرمية“ :من املحتمل �أن تطلب
دائرة ابتدائية تعزيز �شهادة ال�ضحية ،ولكن
من الوا�ضح � ّأن هذا لي�س �رشطا مبقت�ضى
املمار�سة املرعية يف هذه املحكمة ويف
حمكمة يوغو�سالفيا ال�سابقة( ”.املحكمة
اجلنائية الدولية لرواندا ،املدعي العام
�ضد مو�سيما ،ICTR-96-13-A ،حكم دائرة
اال�ستئناف ال�صادر يف  16ت�رشين الثاين/
نوفمرب  ،2001الفقرة 36؛ واملحكمة الدولية
ليوغو�سالفيا ال�سابقة ،املدعي العام �ضد
�أليك�سوف�سكي ،IT-95-14/1-A ،حكم دائرة
اال�ستئناف ال�صادر يف � 24آذار/مار�س
 ،2000الفقرة  .)62وينطبق هذا املبد�أ
املو�سع ذاته �أمام املحكمة اجلنائية الدولية
ّ
التي تن�ص القاعدة  )4(63من القواعد
الإجرائية وقواعد الإثبات اخلا�صة بها على
ما يلي“ :دون الإخالل ب�أحكام الفقرة  3من
املادة  ،66متتنع دائرة املحكمة عن فر�ض
�رشط قانوين يق�ضي بوجوب تقدمي ما يعزز
�إثبات �أي جرمية تقع �ضمن اخت�صا�ص
املحكمة ،ال �سيما جرائم العنف اجلن�سي”.
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ويجوز �أن ت�سمح املحكمة للوكيل ولكن لي�س للط ــرف املتويل الدفاع عن نف�سه باختبار الطفل
مبا�رشة بخ�صو�ص الأهلية� ،إذا كانت على قناعة من �أن الطفل لن ي�صاب ب�صدمة عاطفية جراء
هذا االختبار.
( )8توجيه �أ�سئلة منا�سبة .يجب �أن تكون الأ�سئلة التي توجه �إىل الطفل يف اختبار �أهليته منا�سبة
وتطور مداركه ،و�أ ّال تكون مت�صلة بامل�سائل امل�شمولة باملحاكمة ،و�أن تركّز على حتديد مدى قدرة
ل�سنه
ّ
الطفل على فهم الأ�سئلة الب�سيطة والإجابة عنها.
( )9االختبارات النف�سانية والعقلية .ال ي�ؤمر باالختبارات النف�سانية والعقلية لتقييم �أهلية الطفل
ال�شاهد بدون �إقامة الدليل على وجود �رضورة قاهرة.

  (د) احل�صول على �شهادة خبري ب�ش�أن قدرة ال�شاهد على ال�شهادة .عندما يثري طرف يف
الدعوى �شكا يف �أهلية �شخ�ص ،لي�س طفال بال�رضورة ،مدعو ك�شاهد للإدالء ب�شهادته� ،سواء
حملَّفا �أو غري حملَّف ،ويف كل ق�ضية تقبل فيها �شهادة طفل دون الثانية ع�رشة من العمر،
ميكن تعيني خبري لي�شهد� ،سواء بعد �أداء الق�سم �أو بدون ذلك ،على مدى ن�ضج هذا ال�شخ�ص
�أو الطفل فكريا وعاطفيا )40(،)39(.وميكن تكليف اخلرباء مبهام خمتلفة :كتقييم مدى قدرة
الطفل على ال�شهادة �أو تقييم مدى موثوقية �شهادته .ويف ق�ضايا االعتداء اجلن�سي ،يجوز
�أن ي�شهد اخلبري على ما �إذا كان �أو مل يكن �سلوك الطفل �أو و�ضعه العاطفي مت�سقا مع
االعتداء املزعوم .وميكن �أن يُطلب �إىل اخلبري تقييم قدرات الطفل الفكرية والعقلية ون�ضجه
العاطفي ،وم�ستوى النمو العام لدى الأطفال يف مثل �سنه ،ومدى ات�ساق �سلوكه مع �سلوك
الأطفال من نف�س فئته العمرية املعتدى عليهم جن�سيا ،والأعرا�ض التي تظهر على الطفل
املعتدى عليه جن�سيا  ،ومدى موثوقية مزاعم االعتداء ،و�أمناط الإف�صاح والإنكار ،و�أهلية
الأطفال لل�شهادة يف املحكمة ،ومدى �إمكانية الإيحاء بحوادث االعتداء �أو تذكّرها.
نيبال ،قانون الأدلة لعام ،1974
الباب :38
“يجوز لأي �شخ�ص � ...أن ي�صبح
�شاهدا ،با�ستثناء من ترى املحكمة
�أنه عاجز عن فهم ال�س�ؤال املوجه
�إليه �أو �إعطاء �إجابة معقولة عنه
ب�سبب �صغر �سنه �أو طعونه يف ال�سن
�أو ب�سبب �أي مر�ض بدين �أو عقلي
�أو ما �شابه ذلك من الأ�سباب”.

و�أيا كانت احللول العملية املعتمدة يف كل نظام حملي ،يظل النهج الأف�ضل هو اعتبار الطفل م�ساويا
متاما لأي �شاهد را�شد يلزم التحقق من �أهليته وموثوقيته وفق معايري ذات �صلة ت�أخذ يف االعتبار
مدى منو ال�شخ�ص عقليا ومدى فهمة ومهاراته التخاطبية ،قبل احلكم بالإدانة ا�ستنادا �إىل �شهادته.
وهذا النهج موجود على وجه اخل�صو�ص يف قانون الأدلة يف نيبال (انظر املربع).
معينا من طرف واحد يف الدعوى ،يُحتمل �أن يُعينّ الطرف الآخر خبريا من
وعندما يكون اخلبري ّ
جانبه ،فيت�ضاعف بذلك عدد املقابالت التي جترى مع الطفل .ويو�صى بالتايل ب�أن يكون اخلرباء
معينني من املحكمة اجتنابا ملثل هذا االحتمال.
وفيما يتعلق ب�أدوات االت�صال وغريها من و�سائل امل�ساعدة املذكورة باخت�صار يف الفقرة  ،18انظر
الف�صل اخلام�س ب�ش�أن حق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف التعبري عن �آرائه و�شواغله.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

قائمة التنفيذ املرجعية  :3احلق يف احلماية من التمييز
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال
�ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة حق الطفل يف احلماية من التمييز ،ينبغي �أن
تنظر اجلهات الفاعلة التالية فيما يلي:
  (�أ) الق�ضاة:

    ‘  ’1مكافحة ال�سلوكيات التمييزية وعلى وجه اخل�صو�ص عدم ال�سماح
للآراء ال�شخ�صية ب�ش�أن الأ�صل الإثني �أو القومي �أو ال�سن �أو الإعاقة �أو
نوع اجلن�س �أو املعتقدات الدينية �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو امليل اجلن�سي �أو
�أي اعتبار �آخر ب�أن ت�ؤثر يف ال�سلوك �أو القرارات؛
    ‘  ’2مراعاة الأطفال ال�شديدي ال�ضعف ب�سبب حالتهم ال�صحية �أو مر�ضهم
�أو عوقهم �أو �سنهم �أو رغباتهم �أو م�ستوى فهمهم �أو جن�سهم �أو
ميولهم اجلن�سية �أو خلفيتهم الإثنية �أو الثقافية �أو الدينية �أو اللغوية
�أو االجتماعية �أو و�ضعيتهم الطائفية ،واتباع تدريب منا�سب بهذا
اخل�صو�ص؛
    ‘  ’3اعتبار �شهادة الطفل مقبولة يف املحكمة بنف�س  �رشوط قبول �شهادة
الرا�شد وو�ضع معايري لالجتهادات الق�ضائية ب�ش�أن تقييم موثوقيتها؛
  (ب) موظفو �إنفاذ القانون:
    ‘  ’1مكافحة ال�سلوكيات التمييزية وعلى وجه اخل�صو�ص عدم ال�سماح
للآراء ال�شخ�صية ب�ش�أن الأ�صل الإثني �أو القومي �أو ال�سن �أو الإعاقة �أو
نوع اجلن�س �أو املعتقدات الدينية �أو الآراء ال�سيا�سية �أو امليول اجلن�سية
�أو �أي اعتبار �آخر ب�أن ت�ؤثر يف ال�سلوك �أو القرارات؛
    ‘  ’2مراعاة الأطفال ال�شديدي ال�ضعف ب�سبب حالتهم ال�صحية �أو مر�ضهم
�أو عوقهم �أو �سنهم �أو رغباتهم �أو م�ستوى فهمهم �أو جن�سهم �أو ميولهم
اجلن�سية �أو خلفيتهم الإثنية �أو الثقافية �أو الدينية �أو اللغوية �أو
االجتماعية �أو و�ضعيتهم الطائفية ،واحل�صول على تدريب منا�سب بهذا
اخل�صو�ص؛
امل�رشعون/مقررو ال�سيا�سات:
  (ج)
ّ
‘  ’1توفري لوائح تنظيمية حمددة حلظر التمييز �ضد الأطفال :ميكن �أن
تتناول هذه اللوائح على وجه اخل�صو�ص قائمة غري ح�رصية ب�أ�سباب
التمييز املحتملة �ضد الأطفال ،كالعوامل املت�صلة بوالدي الطفل �أو ممثليه
القانونيني �أو معلّميه اخل�صو�صيني� ،أو بكونه مولودا يف كنف الزوحية �أو
خارجه� ،أو مبا �إذا كان يعي�ش يف �أ�رسة يوجد فيها كال الوالدين �أو �أحدهما
دون الآخر� ،أو كان متبنى �أو خا�ضعا للو�صاية� ،أو ب�أي و�ضعية �أخرى؛

الف�صل 3

احلق يف احلماية من التمييز

    ‘  ’2و�ضع �سيا�سات ملكافحة التمييز ت�ستهدف املهنيني العاملني يف جمال
�إنفاذ القانون؛
    ‘�  ’3إن�شاء �آليات لر�صد حاالت التمييز �ضد الأطفال ال�ضحايا وال�شهود
واتخاذ ما يلزم من تدابري ب�ش�أنها؛
    ‘  ’4تعديل الت�رشيعات عند االقت�ضاء ب�إن�شاء قرينة افرتا�ض �أهلية الأطفال
لل�شهادة يف املحكمة� ،أيا كانت �سنهم :ينبغي �أن ت�صبح �أهلية الأطفال
معيارا ملوثوقية �شهادتهم ولي�س ملقبوليتها؛
    ‘  ’5توفري الرتتيبات الت�رشيعية الالزمة من �أجل م�ساعدة الق�ضاة يف تقييم
�شهادة الطفل ،كاخلربة الفنية واختبارات الأهلية ،وما �إىل ذلك؛

  (د)

املدعون العامون:

    ‘  ’1مكافحة ال�سلوكيات التمييزية وعلى وجه اخل�صو�ص عدم ال�سماح
للآراء ال�شخ�صية ب�ش�أن الأ�صل الإثني �أو القومي �أو ال�سن �أو الإعاقة �أو
نوع اجلن�س �أو املعتقدات الدينية �أو الآراء ال�سيا�سية �أو امليول اجلن�سية
�أو �أي اعتبار �آخر ب�أن ت�ؤثر يف ال�سلوك �أو القرارات؛
    ‘  ’2مراعاة الأطفــال ال�شديدي ال�ضعف ب�سبب حالتهم ال�صحية �أو مر�ضهم
�أو عوقهم �أو �س ــنهم �أو رغبـ ــاتهم �أو م�ستوى فهمهم �أو جن�سهم �أو
ميولهم اجلن�سية �أو خلفيتهم الإثنية �أن الثقافية �أو الدينية �أو اللغوية
�أو االجتماعية �أو و�ضعيتهم الطائفية ،واحل�صول على تدريب منا�سب
بهذا اخل�صو�ص؛
  (هـ) الأخ�صائيون االجتماعيون وموظفو املنظمات غري احلكومية:
    ‘  ’1و�ضع برامج ملكافحة التمييز وم�ساعدة ال�سلطات يف تنفيذ �سيا�سات
مكافحة التمييز؛
    ‘  ’2ر�صد تنفيذ �سيا�سات مكافحة التمييز.
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ر�بعا-

�حلق يف �حل�صول على �ملعلومات

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل ال�ش�بع ،احلق يف احل�شول على املعلوم�ت
 -19ينبغي اإبالغ الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ووالديهم اأو اأولي�ء اأمورهم وممثليهم ال�رشعيني،
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:
(ب) مدى توافر اخلدم�ت ال�شحية والنف�شية والجتم�عية وغريه� من اخلدم�ت ذات
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؛
(ج) اآلي�ت الدعم املوجودة ل�ش�لح الطفل عند التق ّدم ب�شكوى وامل�ش�ركة يف التحقيق
والإجراءات الق�ش�ئية؛

(د)

الأم�كن والأوق�ت املح ّددة اخل��شة بجل�ش�ت ال�شتم�ع وغريه� من الأحداث ذات ال�شلة؛

(هـ)

توافر تدابري احلم�ية؛

(و)

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

(ز) حقوق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ذات ال�شلة مبوجب اتف�قية حقوق الطفل ومبوجب
والتع�شف يف ا�شتعم�ل ال�شلطة.
اإعالن مب�دئ العدل الأ�ش��شية ل�شح�ي� اجلرمية
ّ
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

 -20وعالوة على ذلك ،ينبغي �إبالغ الأطفال ال�ضحايا ووالديهم �أو �أولياء �أمورهم وممثليهم
ال�رشعيني ،ب�صورة �رسيعة ووافية وبالقدر املمكن واملالئم ،مبا يلي:

  (�أ)
املحددة وما ت�ؤول �إليه ،مبا يف ذلك حالة توقيف املتهم واعتقاله
التقدم املحرز يف الق�ضية
ّ
ّ
واحتجازه و�أي تغريات ينتظر �أن تطر�أ على تلك احلالة ،وقرار النيابة العامة ،والتطورات ذات
ال�صلة التي حتدث بعد املحاكمة ،ونتيجة الق�ضية؛
  (ب) الفر�ص املتوفرة للح�صول على تعوي�ض من املجرم �أو من الدولة من خالل �إجراءات
العدالة �أو من خالل �إجراءات مدنية بديلة �أو من خالل �إجراءات �أخرى.

يوجد جانبان حلق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود يف احل�صول على املعلومات وفق ما تن�ص عليه
الفقرتان  19و 20من املبادئ التوجيهية .اجلانب الأول هو الأعم ويتمثل يف �إطالع الأطفال ال�ضحايا
وال�شهود على امل�ساعدة التي يحق لهم احل�صول عليها ،وطريقة تنظيم الإجراءات القانونية ،والدور
الذي ميكن �أن يقوموا به يف تلك الإجراءات �إن هم قرروا ذلك .وهذا اجلانب الأول مرتبط ارتباطا
وثيقا بحق احل�صول على امل�ساعدة املنا�سبة وكثريا ما ي�شكّل �رشطا م�سبقا للح�صول عليها (انظر
فعالة)� .أما اجلانب الثاين فهو �أكرث حتديدا
الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن احلق يف احل�صول على م�ساعدة ّ
ويت�صل باملعلومات عن الق�ضية امل�شمول بها الطفل على وجه التحديد :ويعني �ضمنا حق احل�صول
على معلومات عن �سري هذه الق�ضية ،وعن مواعيد �إجراءات املحاكمة ،وعما هو متوقع من الطفل
القيام به ،وعن القرارات التي ت�صدر ،وعن و�ضعية اجلاين ،وما �إىل ذلك.
تقدم املعلومات �إىل الطفل بلغة يفهمها .ومن املمار�سات
ومن املهم �أي�ضا الت�أكيد على �أنه ال بد من �أن ّ
اجليدة امل�ستبانة يف هذا ال�صدد املمار�سة املن�صو�ص عليها يف املادة  )2( 9من قانون نيوزيلندا
اخلا�ص بالأطفال والأحداث و�أ�رسهم لعام ( 1989انظر املربع).
نيوزيلندا ،قانون الأطفال والأحداث و�أ�رسهم لعام  ،1989املادة  ،)2( 9املرتجمون ال�شفويون
()2

مقت�ضيات هذه الفقرة هي كما يلي:

  (�أ) حيثما—
    ‘  ’1تكون لغة الطفل �أو احلدث الأوىل �أو املف�ضلة هي اللغة املاورية �أو �أي لغة �أخرى
غري الإنكليزية؛ �أو
    ‘’2

يكون الطفل �أو احلدث غري قادر ،ب�سبب �إعاقة بدنية ،على فهم الإنكليزية—،

توفّر للطفل �أو احلدث خدمات مرتجم �شفوي:

  (ب)

وحيثما—

    ‘  ’1تكون اللغة الأوىل �أو املف�ضلة لدى �أي الوالدين �أو الو�صي �أو �شخ�ص �آخر م�ضطلع
برعاية الطفل �أو احلدث هي اللغة املاورية �أو �أي لغة �أخرى غري الإنكليزية؛ �أو

الف�صل 4

احلق يف احل�صول على املعلومات

    ‘  ’2يكون ذلك الوالد �أو الو�صي �أو ال�شخ�ص الآخر غري قادر ،ب�سبب �إعاقة بدنية،
على فهم الإنكليزية—،
توفّر لذلك الوالد �أو الو�صي �أو ال�شخ�ص الآخر خدمات مرتجم �شفوي.

�ألف  -احلق يف احل�صول على معلومات عن امل�ساعدة املتاحة وعن دور
الطفل ال�ضحية وال�شاهد يف �إجراءات العدالة
يت�صل هذا اجلانب الأول من احلق يف احل�صول على املعلومات باملعلومات التي ينبغي �أن يتلقاها
الطفل ب�رصف النظر عن م�شاركته يف �إجراءات العدالة ،ويبد�أ �رسيانه عقب الإبالغ عن اجلرم
مبا�رشة .ويرتبط هذا اجلانب �أي�ضا ارتباطا وثيقا باحلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء �إجراءات
العدالة (انظر الف�صل الثامن) .ومن املهم �إطالع الأطفال و�أ�رسهم على املخاطر املت�صلة مب�شاركتهم
يف �إجراءات العدالة وعلى تدابري احلماية املتاحة لهم لكي يتمكنوا من اتخاذ قرار م�ستنري ب�ش�أن
م�شاركتهم �أو يطلبوا �أن تُ ّتخذ اخلطوات الالزمة حلمايتهم �أو كال الأمرين .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي
�إطالعهم بال�شكل املنا�سب على النتائج املحتملة للق�ضية وما يرتتب على م�شاركتهم من تبعات لكي
تت�سم توقعاتهم بالواقعية .وعند االنطباق ،ينبغي �أن ي�شمل هذا التوا�صل معلومات عن حق املجني
عليه يف جرب ال�رضر �أو التعوي�ض �أو كليهما.
وحق �ضحايا اجلرمية يف احل�صول على املعلومات عن امل�ساعدة املتاحة والإجراءات والدور الذي
ميكن �أن ي�ؤديه الطفل يف الإجراءات الق�ضائية والنتائج املحتملة �أمر معرتف به عادة �سواء كانوا
ق�صرّ ا �أو مل يكونوا .وتدابري �إعمال هذا احلق ل�صالح الأطفال حتديدا مكفولة على وجه اخل�صو�ص
()43
يف كندا (كيبيك) )41(،وكو�ستاريكا )42(،والفلبني.
ومن الطرائق الفعالة يف جعل هذه املعلومات متاحة القيام بتوزيع ن�رشات مطوية �أو ما �شابهها
باللغات املحلية من خالل خمافر ال�رشطة وامل�ست�شفيات وغرف االنتظار واملدار�س واملكاتب العمومية
�ضعت الأحكام القانونية على
ودوائر اخلدمات االجتماعية وعرب الإنرتنت .ويف بع�ض البلدانَ ،و َ
()44
عاتق موظفي �إنفاذ القانون عبء نقل املعلومات �إىل ال�ضحايا عند �أول ات�صال بهم .ويوجد يف
مدونة الواليات املتحدة لوالية �أالباما مثال جيد على ت�رشيع من هذا القبيل ين�شئ بخ�صو�ص �أجهزة
�إنفاذ القانون التزاما بنقل معلومات �شاملة يف الوقت املنا�سب (انظر املربع).

الواليات املتحدة (�أالباما) ،مدونة �أالباما لعام  ،1975العنوان  ،15املادة  ،3الباب  :62-23-15واجب
جهاز �إنفاذ القانون يف تزويد املجني عليه باملعلومات املتعلقة باخلدمات وا�ستحقاقات التعوي�ض وغري
ذلك“ :على جهاز �إنفاذ القانون �أن يقوم يف غ�ضون � 72ساعة عقب االت�صال الأول بني �ضحية جرمية
مبلَّغ عنها واجلهاز� ،إما م�ستجيبا لبالغ املجني عليه �أو �شخ�ص �آخر عن اجلرمية و�إما لكونه م�س�ؤوال
عن التحقيق والتحري ب�ش�أن اجلرمية ،بتزويد املجني عليه ،ب�أ�سلوب و�شكل م�صممني ومو�ضوعني
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

للجهاز �أو املكتب احلكومي املنا�سب ،ما مل يكن املجني عليه غري موجود �أو عاجزا جراء اجلرمية،
باملعلومات التالية:
()1

توافر خدمات خا�صة بالطوارئ والأزمات.

( )2توافر ا�ستحقاقات تعوي�ض املجني عليهم ،وا�سم جلنة �أالباما لتعوي�ض �ضحايا اجلرمية
وعنوانها ورقم هاتفها.
( )3ا�سم موظف �إنفاذ القانون ورقم هاتف جهاز �إنفاذ القانون م�شفوعا بالعبارة التالية�“ :إذا مل
تخطَ ر يف غ�ضون  60يوما ب�إلقاء القب�ض على املتهم يف ق�ضيتك ،كان لَك �أن تت�صل على رقم هاتف
ُ
جهاز �إنفاذ القانون لال�ستف�سار عن و�ضعية الق�ضية”.
()4

اخلطوات الإجرائية التي تنطوي عليها املحاكمة اجلنائية.

التذرع
( )5احلقوق التي ي�أذن بها د�ستور �أالباما فيما يتعلق بحقوق املجني عليهم ،مبا يف ذلك �شكل
ّ
بهذه احلقوق.
( )6وجود جرب ال�رضر والتعوي�ض و�رشوط ا�ستحقاق احل�صول عليهما عمال بالباب  65-18-15وما
يليه والباب  1-23-15وما يليه.
تعر�ض املجني عليه للتهديد �أو الرتهيب.
(�  )7إجراء يو�صى باتخاذه يف حال ّ
()8

ا�سم مكتب املدعي العام ورقم هاتفه لالت�صال طلبا للمزيد من املعلومات.

وينبغي �أي�ضا عدم �إغفال حق ال�شهود يف احل�صول على هذا النوع من املعلومات .فالأطفال ال�شهود،
وخ�صو�صا ال�شهود منهم على جرائم من قبيل العنف الأ�رسي ،التي ترتكب يف حميطهم املبا�رش ،قد
يعانون �أي�ضا مما لهذه اجلرائم من ت�أثري على حياتهم اليومية وعالقاتهم مبقدمي الرعاية .وهم
يحتاجون �إىل نف�س النوع من امل�ساعدة االجتماعية �أو النف�سانية التي يحتاج �إليها املجني عليهم.
يو�صى مبد غطاء الأحكام املتعلقة بامل�ساعدة املوفرة للمجني عليهم لي�شمل حالة
وبناء على ذلكَ ،
الأطفال ال�شهود.

باء  -احلق يف احل�صول على معلومات عن و�ضعية الق�ضية
يبد�أ احلق يف احل�صول على معلومات ب�ش�أن �سري الق�ضية مع بدء م�شاركة الطفل يف �إجراءات
العدالة وي�ستمر يف مرحلة ما بعد املحاكمة بالن�سبة للمعلومات املتعلقة ب�إنفاذ الأحكام .واحل�صول
على معلومات ب�ش�أن �سري الق�ضية ،مبا يف ذلك يف املرحلة ال�سابقة للمحاكمة �أو مرحلة التحقيق
واملرحلة الالحقة للمحاكمة �أو مرحلة �إنفاذ احلكم ،هو �رشط م�سبق حا�سم الأهمية مل�شاركة الأطفال
ال�ضحايا يف الإجراءات وحلقهم يف التعبري عن �آرائهم و�شواغلهم (انظر املر ّبع).
وتن�ص معظم الت�رشيعات املحلية على حقوق ال�ضحايا ،مبن فيهم ال�ضحايا الأطفال ،يف احل�صول
على املعلومات ب�ش�أن نتيجة الق�ضية اجلنائية املرفوعة على اجلاين عليهم )46(،)45(.ومع ذلك ،من

املمار�سة الدولية.
تعرتف القواعد الإجرائية وقواعد
الإثبات للمحكمة اجلنائية الدولية
اعرتافا عاما بحق ال�ضحايا يف احل�صول
على املعلومات يف كل مرحلة من مراحل
الدعوى املقامة �أمام املحكمة .ويبد�أ هذا
احلق مع بدء التحريات والتحقيقات
ب�ش�أن �أي حالة �أو ق�ضية (القاعدة ،50
الفقرتان  1و )5وي�ستمر حتى مرحلة
ما بعد املحاكمة (القاعدة  ،224الفقرة
 .)1وحق ال�ضحايا يف احل�صول على
املعلومات ب�ش�أن الدعوى املقامة �أمام
املحكمة �أكّدت عليه مرة �أخرى الدائرة
التمهيدية فيما يتعلق مبواعيد جل�سات
اال�ستماع والقرارات واالقرتاحات
والوثائق وغريها من امل�ستندات ذات
ال�صلة بالق�ضية (احلالة يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،رقم ،ICC-01/04
القرار املتعلق بطلبات امل�شاركة يف
�إجـ ــراءات الق�ض ــايا  ،VPRS1و،VPRS2
و ،VPRS3و ،VPRS4و ،VPRS5وVPRS6
(الدائرة التمهيدية) 17 ،كانون الثاين/
يناير  ،2006الفقرة  - 76باالنكليزية).
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احلق يف احل�صول على املعلومات

املهم الذهاب �إىل �أبعد من هذا احلد املتدين وتزويد املجني عليهم باملعلومات طيلة �سري الإجراءات
الق�ضائية ،كما تفعل دول عديدة ،وخ�صو�صا ب�ش�أن ما يلي:
 (�أ) االتهامات املوجهة �إىل املتهم �أو ب�ش�أن وقف الإجراءات �ضده يف حال عدم توجيه �أي
()48(،)47
اتهامات �إليه؛
(ب) �سري التحقيق ونتائجه؛

()50(،)49

(ج) �سري الق�ضية؛

()52(،)51

 (د) و�ضعية املتهم ،مبا يف ذلك �إطالق �رساحه بكفالة �أو الإفراج عنه �إفراجا م�ؤقتا �أو م�رشوطا
()53
�أو الإعفاء عنه �أو هروبه �أو فراره من العدالة �أو وفاته؛
(هـ) الأدلة املتاحة؛

()55(،)54

(و) دورهم يف الإجراءات؛

()56

(ز) حقهم يف التعبري عن �آرائهم و�شواغلهم فيما يت�صل بالإجراءات؛

()58(،)57

(ح) مواعيد النظر يف الق�ضية؛

()60(،)59

 (ط) جميع القرارات ،مبا يف ذلك القرارات التمهيدية� ،أو على الأقل القرارات التي ت�ؤثر يف
()62(،)61
م�صاحلهم؛
(ي) اتفاق الإقرار بالذنب ،يف حال التو�صل �إىل مثل هذا االتفاق؛

()64(،)63

(ك) حقهم يف الطعن �أو ا�ستئناف القرارات وطرائق هذا اال�ستئناف؛

()65

 (ل) و�ضعية اجلناة املدانني و�إنفاذ العقوبة املحكوم بها عليهم ،مبا يف ذلك احتمال الإفراج
()67(،)66
عنهم �أو نقلهم �أو فرارهم �أو وفاتهم.
وتق�ضي الدول �أحيانا بعدم �إعطاء املجني عليه معلومات من هذا القبيل ما مل يطلبها �رصاحة،
تبعا ملا يُ�شار �إليه ب�سيا�سة “خيار القبول” .ولكن على الرغم من �أن هذه ال�سيا�سة ت�ستهدف حماية
ال�ضحايا من ال�شعور باالنزعاج من تلقي معلومات ال يرغبون يف تلقيها ،فقد ت�ؤدي �إىل فقدان
املجني عليه معلومات مفيدة كان يف الواقع �سيود تلقيها .وميكن حتقيق االحرتام ذاته لرغبة املجني
عليه يف عدم معرفة �شيء عن الإجراءات ،باال�ستعا�ضة عن نظام “خيار القبول” بنظام “خيار
الرف�ض” ،الذي يتلقى املجني عليه تبعا له كل املعلومات ذات ال�صلة تلقائيا ما مل يطلب �رصاحة
عدم تلقيها .و�أثبتت الأدلة القائمة على البحث يف بع�ض البلدان ،كاململكة املتحدة مثالّ � ،أن هذا
اخليار الأخري يعود بالفائدة.
وينبغي �إيالء االهتمام �أي�ضا �إىل �أن الو�صول �إىل املعلومات عن الق�ضية ميكن يف العديد من البلدان
املتدنية املوارد �أن يتعثرّ لأ�سباب خمتلفة ،كنق�ص املوارد املتاحة لنظام العدالة� ،أو �أُمية ال�ضحايا� ،أو
االفتقار �إىل مرافق النقل التي ميكن �أن ي�ستخدمها ال�ضحايا �أو �إىل و�سائل االت�صال بهم .وينبغي �أن
ت�شمل احللول العملية �ضمان تقدمي الأخ�صائيني االجتماعيني والأفراد الفاعلني يف املجتمع املحلي
امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا وتي�سري م�شاركتهم يف �إجراءات العدالة.
وتذهب بع�ض البلدان �إىل �أبعد من ذلك فتمنح الأطفال حق تلقي �رشوح من الق�ضاة بخ�صو�ص
()70(،)69(،)68
�إجراءات املحاكمة والقرارات التي ت�صدر فيها.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

ويف البلدان التي ميثل فيها املجني عليهم حمام (انظر الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن احلق يف احل�صول على
فعالة) ،ينبغي �أن يتلقى ال�ضحايا �أن�سب املعلومات ب�ش�أن الإجراءات من جميع ممثليهم.
م�ساعدة ّ
ولكن اجلمع بني املعلومات التي ينقلها املحامون وم�صادر املعلومات الأخرى يوفِّر حماية �أكرب
ّ
حلق املجني عليه يف احل�صول على املعلومات .وغالبا ما ت�شكّل امل�ساعدة عن طريق �شخ�ص م�ؤازر
املمار�سة الف�ضلى يف �ضمان نقل معلومات كاملة �إىل املجني عليه (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن احلق
يف احلماية من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة ،الباب �ألف).
و�أيا كان النظام القانوين ،ف�إن حتديد الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن نقل املعلومات �إىل ال�ضحايا خطوة
�رضورية يف �سبيل �ضمان احرتام حق ال�ضحايا يف احل�صول على املعلومات .وينبغي الن�ص بالتف�صيل
على تقا�سم امل�س�ؤوليات ،على غرار ما هو متبع يف ت�رشيعات الواليات املتحدة (انظر املر ّبع).

الواليات املتحدة ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،الباب  ،10607تقدمي اخلدمات �إىل
ال�ضحايا ،البابان الفرعيان (�أ) و(ج):
(�أ) تعيني املوظفني امل�س�ؤولني
يُعينّ رئي�س كل �إدارة ووكالة يف الواليات املتحدة تعمل يف جمال تع ّقب اجلرمية �أو التحري والتحقيق
ب�ش�أنها �أو مالحقة مرتكبيها ق�ضائيا الأ�شخا�ص الذين �سيتولون م�س�ؤولية التعرف على �ضحايا
اجلرمية و�أداء اخلدمات الوارد و�صفها يف الباب الفرعي (ج) من هذا الباب يف كل مرحلة من مراحل
الق�ضية اجلنائية ،مبينا �أ�سماء ه�ؤالء الأ�شخا�ص و�أ�سماء منا�صبهم... .
(ج) و�صف اخلدمات
  ()1

يقوم املوظف امل�س�ؤول مبا يلي—

	 (�ألف)  �إبالغ املجني عليه باملكان الذي ميكن �أن يتلقى فيه خدمات طبية واجتماعية
طارئة؛
	 (باء)  �إبالغ املجني عليه ب�أي جرب لل�رضر �أو انت�صاف �آخر قد يحق للمجني عليه
مبوجب هذا القانون �أو �أي قانون �آخر وبالطريقة التي ميكن احل�صول بها على هذا
االنت�صاف؛
	 (جيم)  �إبالغ املجني عليه بالربامج العمومية واخلا�صة املتاحة لتقدمي امل�شورة
والعالج وغري ذلك من �أ�شكال الدعم �إىل املجني عليه؛
	 (دال) م�ساعدة املجني عليه يف االت�صال بالأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن توفري اخلدمات
و�سبل االنت�صاف املبينة يف الفقرات الفرعية (�ألف) و(باء) و(جيم)... .
  (�  )3أثناء التحقيق واملالحقة الق�ضائية بخ�صو�ص جرمية مرتكبة ،يكون على املوظف
امل�س�ؤول �إ�شعار املجني عليه يف �أبكر وقت ممكن مبا يلي—
	 (�ألف) حالة التحقيق يف الق�ضية ،ما دام من املنا�سب �إبالغ املحني عليه بها وما دام
ذلك ال ي�رض بالتحقيق؛
	 (باء)  �إلقاء القب�ض على جان م�شتبه به؛
	 (جيم)

توجيه االتهامات �إىل اجلاين امل�شتبه به؛

	 (دال) موعد انعقاد كل جل�سة من جل�سات املحكمة يكون على املجني عليه �أن
يح�رضها �أو يحق له مبوجب الباب ( 10606ب) (� )4أن يح�رضها؛

الف�صل 4

احلق يف احل�صول على املعلومات

	 (هاء) و�ضعية الإفراج عن اجلاين �أو اجلاين امل�شتبه به �أو و�ضعية احتجازه؛
	 (واو) القبول باتفاق الإقرار بالذنب �أو بالدفع بعدم االعرتا�ض� ،أو ب�صدور قرار
املحلَّفني بعد املحاكمة؛
	 (زاي) العقوبة املحكوم بها على اجلاين ،مبا يف ذلك املوعد الذي �سيكون فيه اجلاين
م�ؤهال لأن يفرج عنه �إفراجا م�رشوطا... .
  ( )5بعد املحاكمة ،يكون على املوظف امل�س�ؤول �إ�شعار املجني عليه يف �أبكر وقت ممكن مبا
يلي—
املوعد املحدد جلل�سة اال�ستماع اخلا�صة بالإفراج امل�رشوط عن اجلاين؛

(�ألف)

	 (باء) هروب اجلاين �أو الإفراج عنه للعمل �أو منحه �إجازة �أو �أي �شكل من �أ�شكال
ال�سجن؛
�إطالق �رساحه من ّ
وفاة اجلاين �إذا حدثت وفاته �أثناء �سجنه... .

	 (جيم)

( )8على املوظف امل�س�ؤول �أن يز ِّود املجني عليه مبعلومات عامة عن العملية الت�أديبية ،مبا يف ذلك
معلومات ب�ش�أن الإفراج عن اجلاين للعمل ،وب�ش�أن منحه �إجازة ،وو�ضعه حتت االختبار و�أهليته لكل
من هذه التدابري.

ويحق للأطفال ال�ضحايا �أي�ضا تلقي معلومات عن �إجراءات املحاكمة ،وخ�صو�صا عن مواعيد
جل�سات اال�ستماع وعما هو متوقع منهم القيام به (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن احلق يف احلماية
من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة) .لذلك من امل�ست�صوب تو�سيع نطاق الأحكام املت�صلة بتقا�سم
املعلومات مع ال�ضحايا لت�شمل حالة الأطفال ال�شهود.

قائمة التنفيذ املرجعية  :4احلق يف احل�صول على املعلومات
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة حق الطفل يف احل�صول على املعلومات ،ينبغي �أن تنظر اجلهات
الفاعلة التالية فيما يلي:
  (�أ) الق�ضاة:
    ‘ ’1تزويد الأطفال ال�ضحايا وال�شهود باملعلومات عن �إجراءات العدالة ،وم�شاركتهم
فيها ،و�ضمان النطق بالقرارات بطريقة متكّنهم من فهمها؛

    ‘ ’2الر�صد يف �سبيل الت�أكد من ح�صول الأطفال ال�ضحايا وال�شهود على معلومات
وم�ساعدة منا�سبتني من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني ب�أ�سلوب مالئم للأطفال وم�ساير ل�سن

الطفل املعني وتطور مداركه؛

(ب)

موظفو �إنفاذ القانون:

    ‘’1

حتديد ونقل املعلومات املت�صلة بامل�ساعدة املتاحة و�سبل الو�صول �إىل العدالة

�إىل الأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أو ممثليهم القانونيني ،بدءا ب�أول ات�صال لهم
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

مبوظفي �إنفاذ القانون .وهذا �أمر مهم بوجه خا�ص لأن موظفي �إنفاذ القانون هم
عادة �أول املت�صلني باملجني عليه �أو ال�شاهد؛

    ‘’2

�ضمان تقدمي املعلومات منهجيا �إىل الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ب�أ�سلوب مالئم

للأطفال وم�ساير ل�سن الطفل املعني وتطور مداركه؛

  (ج)

املحامون:

    ‘’1

يف البلدان التي توفَّر فيها لل�ضحايا امل�ساعدة القانونية من حمام ،تزويد

الأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أو ممثليهم القانونيني باملعلومات ذات ال�صلة عن
امل�ساعدة املتاحة ،و�سبل و�صولهم �إىل العدالة ،و�سري الق�ضية ،وو�ضعية اجلاين،

ومواعيد جل�سات اال�ستماع ،والقرارات ال�صادرة ،وما �إىل ذلك ،ب�أ�سلوب مالئم

وتطور مداركه؛
للأطفال وم�ساير ل�سن الطفل املعني
ّ
امل�رشعون/مقررو ال�سيا�سات:
  (د)
ّ

    ‘� ’1ضمان الن�ص يف القانون على �آليات على غرار الأ�شخا�ص امل�ؤازرين وم�شاركتهم
يف نقل املعلومات �إىل الأطفال ال�ضحايا وال�شهود؛

    ‘�  ’2إعداد مواد ات�صال منا�سبة تت�ضمن املعلومات املهمة للأطفال ال�ضحايا
وال�شهود وتعميمها من خالل خمافر ال�رشطة وامل�ست�شفيات وغرف االنتظار واملدار�س

ودوائر اخلدمات االجتماعية واملكاتب العمومية وعرب الإنرتنت؛

    ‘ ’3حتديد املعلومات التي يتعينّ نقلها �إىل الأطفال ال�ضحايا وال�شهود عن
امل�ساعدة التي يجوز لهم تلقيها و�سبل و�صولهم �إىل العدالة ،والأ�شخا�ص الذين
�سيكونون م�س�ؤولني عن نقل هذه املعلومات ،حتديدا وا�ضحا؛

  (هـ) املنظمات غري احلكومية:
    ‘�  ’1إعداد مواد ات�صال منا�سبة تت�ضمن املعلومات املهمة للأطفال ال�ضحايا
وال�شهود وتعميمها من خالل خمافر ال�رشطة وامل�ست�شفيات وغرف االنتظار واملدار�س

ودوائر اخلدمات االجتماعية واملكاتب العمومية وعرب الإنرتنت؛
    ‘’2

عند االنطباق ،متابعة ق�ضايا معينة ت�شمل �أطفاال ب�صفتهم �شهودا �أو �ضحايا

و�ضمان ح�صول ه�ؤالء الأطفال على معلومات مراعية للطفل؛

    ‘�  ’3إدماج تعـ ــزيز ف ـ ــر�ص الو�ص ـ ــول �إىل العدالة يف �أهداف الربامج وتنظيم
حمالت لتوعية الأطفال وجمتمعاتهم املحلية بامل�سائل املت�صلة مبختلف �آليات
العدالة؛

الف�صل 4

احلق يف احل�صول على املعلومات

  (و)

العامون :تزويد الأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أو ممثليهم القانونيني باملعلومات
املدعون
ّ

ذات ال�صلة عن امل�ساعدة املتاحة ،و�سبل و�صولهم �إىل العدالة ،و�سري الق�ضية ،وو�ضعية

اجلاين ،ومواعيد جل�سات اال�ستماع ،والقرارات ال�صادرة ،وذلك ب�أ�سلوب مالئم للأطفال
وم�ساير ل�سن الطفل املعني وتطور مداركه؛

  (ز) الأ�شخا�ص امل�ؤازرون :يف البلدان التي يُز َّود فيها ال�ضحايا بامل�ساعدة عن طريق
�شخ�ص م�ؤازر ،تزويد الأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أو ممثليهم القانونيني باملعلومات ذات
ال�صلة عن امل�ساعدة املتاحة ،و�سبل و�صولهم �إىل العدالة ،و�سري الق�ضية ،وو�ضعية اجلاين،
ومواعيد جل�سات اال�ستماع ،والقرارات ال�صادرة ،وما �إىل ذلك ،ب�أ�سلوب مالئم للأطفال

وم�ساير ل�سن الطفل املعني وتطور مداركه؛

  (ح)

املعلِّمون ،وق ــادة املج ــتمعات املحلية ،والقادة الدينيون ،والآباء والأمهات� :إطالع

الأطفال على �إجراءات العدالة ،وكيف ميكنهم الو�صول �إىل العدالة عند احلاجة ،وتبعات

قرار الطفل بامل�شاركة يف �إجراءات الع ــدالة ،وامل�س ــاعدة ذات ال�صلة التي يجوز له تلقيها
يف حال تعر�ضه للإيذاء.
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خام�صا -حق �لطفل يف �أن ُي�صتمع �إليه ويف �لتعبري عن
�آر�ئه و�صو�غله

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل الث�لث ،املب�دئ ،الفقرة  ،8والف�شل الث�من ،حق الطفل يف اأن يُ�شتمع
اإليه ويف التعبري عن اآرائه و�شواغله
-8

عم ً
ال 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

عن وجه�ت نظره واآرائه ومعتقداته بحر ّية ،بعب�راته الذاتية ،واأن ي�ش�هم بوجه خ��ص يف
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�ش ّنه 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)

املبينة
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 ّ

يف الفقرة  19اأعاله؛
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

  (ب) كفالة متكني الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من التعبري بحر ّية وبطريقتهم اخلا�صة عن
�آرائهم و�شواغلهم فيما يتعلق مب�شاركتهم يف �إجراءات العدالة ،وعن �شواغلهم فيما يتعلق

يف�ضلون اتباعها يف الإدالء بال�شهادة ،وعن م�شاعرهم
ب�أمانهم �إزاء املتهم ،وعن الطريقة التي ِّ

فيما يتعلق بنتائج الإجراءات؛

  (ج)  �إيالء االعتبار الواجب لآراء الأطفال و�شواغلهم ،و�إذا تع ّذر على املهنيني مراعاتها
يو�ضحوا للطفل �أ�سباب ذلك.
فينبغي لهم �أن ِّ

� ّإن امل�شاركة هي �أحد املبادئ التوجيهية يف اتفاقية حقوق الطفل كما �إنها �أحد التحديات الأ�سا�سية
فيها .وي�ؤكد هذا املبد�أ على � ّأن الأطفال �أ�شخا�ص كاملو الأهلية لهم احلق يف التعبري عن �آرائهم
يف كل الأمور التي ت�ؤثر فيهم ويق�ضي ب�أن يُ�ستمع �إىل تلك الآراء و�أن تُعطى الوزن الذي ت�ستحقه
وفقا ل�سن الطفل وم�ستوى ن�ضجه .وتتوخى االتفاقية حدوث تغيرّ يف العالقة بني الكبار وال�صغار،
فال يعود يُنظر �إىل الآباء والأمهات واملعلّمني وموفِّري الرعاية وغريهم من املتعاملني مع الأطفال
جمرد موفِّري خدمات �أو حماية �أو مدافعني عن احلقوق ،بل على �أنهم �أي�ضا مفاو�ضون
على �أنهم ّ
ومي�سرِّ ون .وبناء على ذلك ،يتوقع من الكبار �إف�ساح املجاالت وتعزيز العمليات التي ت�ستهدف متكني
()71
الأطفال من التعبري عن �آرائهم ومن �أن يُ�ست�شاروا وي�ؤثروا يف القرارات.
املمار�سة الدولية.
يعرتف نظام املحكمة اجلنائية الدولية �أي�ضا بوجه عام بحق ال�ضحايا ،ب�رصف النظر عن كونهم
ق�صرّ ا �أو را�شدين ،يف امل�شاركة يف كل مرحلة من مراحل �إجراءات العدالة ويف التعبري عن �آرائهم
و�شواغلهم بخ�صو�ص كل م�س�ألة ت�ؤثر يف م�صاحلهم ،كقرار املدعي العام فتح باب التحقيق �أو عدم
فتحه ،ومقبولية الق�ضية ،واالتهامات ،والتعاون بني الدول ،والإفراج امل�رشوط ،واجلمع بني الق�ضايا
والف�صل بينها ،واتفاق الإقرار بالذنب ،والعقوبة ،وجرب ال�رضر ،وتخفيف العقوبة بعد املحاكمة،
وما �إىل ذلك .وتكفل هذا احلق الفقرة  3من املادة  68من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية �إذ تن�ص على ما يلي“ :ت�سمح املحكمة للمجني عليهم ،حيثما تت�أثر م�صاحلهم ال�شخ�صية،
بعر�ض �آرائهم و�شواغلهم والنظر فيها يف �أي مرحلة من الإجراءات تراها املحكمة منا�سبة وعلى نحو
ال مي�س �أو يتعار�ض مع حقوق املتهم ومقت�ضيات �إجراء حماكمة عادلة .ويجوز للممثلني القانونيني
للمجني عليهم عر�ض هذه الآراء وال�شواغل حيثما ترى املحكمة ذلك منا�سبا ،وفقا للقواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات ”.وقد �أو�ضحت االجتهادات الق�ضائية ا�شرتاط مراعاة م�صالح ال�ضحايا فيما يتعلق
مب�شاركتهم يف �إجراءات العدالة ،فجعلت حق ال�ضحايا امل�ضمون يف الو�صول �إىل املحكمة “التزاما
وفعال� ،أي ]متكينهم[ ،من
�إيجابيا على املحكمة بتمكينهم من ممار�سة ذلك احلق ب�شكل ملمو�س ّ
ناحية ،من عر�ض �آرائهم و�شواغلهم ومتكينهم ،من الناحية الأخرى ،من فح�صها( ”.املحكمة اجلنائية
الدولية ،احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،الرقم  ،ICC-01/04القرار املتعلق بطلبات
امل�شاركة يف �إجراءات الق�ضايا  ،VPRS1و ،VPRS2و ،VPRS3و ،VPRS4و ،VPRS5وVPRS6
(الدائرة التمهيدية) ( 17كانون الثاين /يناير  ،2006الفقرتان  71و.)72

والتحدي املقرتن ب�إعمال حق الأطفال يف امل�شاركة ك�ضحايا و�شهود ي�شتد حدة يف �سياق نظام
العدالة اجلنائية .فقد درج التقليد يف نظام العدالة اجلنائية على اعتبار ال�ضحايا وال�شهود بوجه

الف�صل 5

حق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف التعبري عن �آرائه و�شواغله

جمرد “�أدوات” ،بل �أدوات ميكن �أحيانا كثرية الت�ضحية بها يف
عام ،والأطفال منهم بوجه خا�صّ ،
�سبيل النجاح يف املحاكمة .وقد �أبرز التقدم الذي �أحرز م�ؤخرا يف جمال البحوث املتعلقة بال�ضحايا،
وعلى الأخ�ص منذ اعتماد �إعالن الأمم املتحدة ملبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة يف عام � ،1985أهمية �إف�ساح املجال مل�شاركة ال�ضحايا م�شاركة كاملة
يف �إجراءات العدالة اجلنائية .ويف اتفاقية حقوق الطفل كما يف االعرتاف بالأطفال باعتبارهم
�أ�صحاب حقوق تذكري ب� ّأن هذه امل�شاركة تنطبق �أي�ضا على الأطفال.
وحق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه يذهب �إىل �أبعد من جمرد �إدالئه بال�شهادة �أو ح�ضوره املحاكمة كطرف
�أو �شاهد� .إذ ي�شمل هذا احلق ،مبعزل عن تقدمي �إفادة ر�سمية عن الوقائع التي حدثت ،حق التعبري
عن الآراء وال�شواغل ب�ش�أن �أثر اجلرم املرتكب وب�ش�أن طريقة ت�سيري الإجراءات وب�ش�أن احتياجات
الطفل وتوقعاته .ويرتبط هذا احلق ارتباطا وثيقا مب�سائل �أخرى يف املبادئ التوجيهية ،وخ�صو�صا
احلق يف احلماية من التمييز ،واحلق يف احل�صول على املعلومات ،واحلق يف احل�صول على م�ساعدة
فعالة ،واحلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة (انظر املر ّبع).
وللم�شاركة م�ستويات خمتلفة هي :احل�صول على املعلومات ،والتعبري عن ر�أي م�ستنري ،وجعل ذلك
الر�أي ي�ؤخذ يف االعتبار ،و�أداء الدور الرئي�سي �أو دور امل�شارك يف �صنع القرار .ومثلما ُذكر �سابقا،
ت�ؤكّد املادة  12من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل يف امل�شاركة يف كل الأمور التي مت�سه.
ولكن النتيجة يف حاالت مثل الإجراءات الق�ضائية �إمنا يقررها الكبار ولكنها ت�ستنري وتت�أثر ب�آراء
الطفل .وتن�ص املادة  ،12ف�ضال عن ذلك ،على وجوب �إيالء �آراء الطفل ما ت�ستحقه من �أهمية
وفقا ل�سنه ون�ضجه .ومثلما ت�ؤكّد الفقرة ( 21ج) من املبادئ التوجيهية ،ف� ّإن هذا ال ين�شئ التزاما
بالوفاء باملتطلبات والتوقعات التي يعرب عنها الطفل .و�أما حق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف
التعبري عن �آرائه و�شواغله فال يعني �ضمنا �سوى �أن تتيح ال�سلطات امل�س�ؤولة وغريها من اجلهات
الو�سيطة للأطفال ال�ضحايا وال�شهود فر�صة التعبري عن �آرائهم ،و�أن ت�ستمع �إليهم وتويل �آراءهم
االعتبار الواجب.
ويعني هذا احلق �ضمنا �أي�ضا �أنه عندما يتعذّر الوفاء مبتطلبات الطفل وتوقعاته ،لأي �سبب وجيه،
يو�ضح له ذلك ال�سبب .وكثريا ما يكون لدى الطفل ال�ضحية �أو ال�شاهد فهمه اخلا�ص ملدى
ينبغي �أن َّ
�أهمية بع�ض جوانب اجلرمية ومدى �أهمية �شهادته .وينبغي �أن تُ�رشح للطفل ،ب�أ�سلوب منا�سب ل�سنه،
�أ�سباب اتخاذ بع�ض القرارات ،وملاذا يجري �أو ال يجري مناق�شة عنا�رص �أو حقائق معينة �أو الت�شكيك
فيها يف املحكمة ،وملاذا ال ت�ؤخذ بع�ض الآراء بعني االعتبار .ومن املهم �إبداء االحرتام �إزاء العنا�رص
التي يجدها الطفل مهمة يف روايته ولكنها لي�ست بال�رضورة مهمة ك�أدلة �إثباتية.

�ألف  -االعرتاف املحلي بحق الأطفال ال�ضحايا يف التعبري عن �آرائهم
و�شواغلهم يف الإجراءات اجلنائية
مثلما �شرُ ح �سابقا يف الف�صل الثالث املتعلق بحق الطفل يف احلماية من التمييز ،ينبغي االفرتا�ض
ب� ّأن الأطفال قادرون ،ب�رصف النظر عن �سنهم ،على التعبري عن �آرائهم و�شواغلهم واملثول ك�شهود
ولكن هذا االفرتا�ض لأهلية الطفل للم�شاركة يف الإجراءات الق�ضائية لي�س معرتفا
�أمام املحكمة.
ّ
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

يعبوا عن �آرائهم �أو ال
به يف كل مكان وما زالت عدة دول حتدد �سنا ال ي�ستطيع الأطفال دونها �أن رّ
ي�ستطيعون ذلك ما مل ي�أذن به الق�ضاة .وحتاول االجتهادات الق�ضائية املحلية يف بع�ض الأحيان �أن
تتجاوز حدود الن�ص القانوين فتعرتف بحق الطفل يف التعبري عن نف�سه يف الدعاوى املرفوعة �أمام
()72
املحاكم.
ولكن هذه ال�سوابق يلزم دعمها بتعديالت ت�رشيعية لتثبيت حق الطفل يف عر�ض �آرائه
ّ
والتعبري عنها يف الإجراءات اجلنائية.
وهناك دول عديدة تعرتف ،بعبارات عامة ،مببد�أ حق الطفل يف التعبري عن �آرائه و�شواغله �أمام
املحاكم املحلية )77(،)76(،)75(،)74(،)73(.ولكن يلزم حتديد نطاق ذلك احلق وطرائق تطبيقه الواقعية ،ل ّأن
هذه امل�شاركة قد تكون مق�صورة �أحيانا على الإجراءات املدنية �أو على حالة الأطفال املخالفني
للقانون حتديدا .ولئن كانت هناك دول �أخرى تكفل جلميع ال�ضحايا ،ب�رصف النظر عن �سنهم،
حقهم يف التعبري عن �آرائهم ،فما مل تُ�ستكمل هذه الأحكام برتتيبات حمددة للأطفال ،يُخ�شى من
يو�صى باعتماد لوائح تنظيمية
خطر جتاهل احلالة واالحتياجات النوعية للأطفال .وبناء على ذلكَ ،
تن�ص حتديدا على حق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود يف التعبري عن �آرائهم و�شواغلهم يف الق�ضايا
اجلنائية املرفوعة على اجلناة املعتدين عليهم.
وهناك قيد �شائع على حق الطفل يف التعبري عن �آرائه و�شواغله يتمثل يف ا�شرتاط �أن يعطي
والداه �إذنا م�سبقا بذلك .وهذا القيد ال يتفق مع االعرتاف بحق الأطفال الكامل يف التعبري
عن �آرائهم و�شواغلهم ،بل قد يكون ،على العك�س من ذلك� ،ضارا بهم �أ�شد ال�رضر يف احلاالت
التي يكون فيها للوالدين م�صلحة يف عدم حماكمة اجلناة .وبناء عليه ،يقت�ضي التنفيذ الكامل
للمبادئ التوجيهية �إزالة هذا ال�رشط من ت�رشيعات الدول املعنية .ولكن قد يظل من امل�ست�صوب
تقت�ض م�صالح الطفل الف�ضلى غري
ال�سماح بح�ضور الوالدين والت�شجيع على ح�ضورهما ما مل
ِ
ذلك.
�أما يف بلدان القانون العام ،فاملبد�أ املعمول به هو � ّأن ال�ضحايا لي�سوا �أطرافا يف الق�ضايا اجلنائية.
ويُحقق التوازن يف هذا املبد�أ �أحيانا باعرتاف تدريجي بحق ال�ضحايا يف �أن يُ�ستمع �إليهم ،و�إن مل
يُعرتف بهم كمطالبني بهذا احلق .والأمثلة اجليدة على هذه التطورات يف �إجراءات القانون العام
موجودة ،على �سبيل املثال ،يف كندا (انظر املر ّبع) .وتعمد بلدان �أخرى من بلدان القانون العام ،مع
احتفاظها مببد�أ عدم ال�سماح للأطفال بامل�شاركة يف الإجراءات اجلنائية� ،إىل �إتاحة ا�ستثناء يف حالة
الأطفال ال�ضحايا فت�أذن لهم بالتعبري عن �آرائهم و�شواغلهم )78(.ففي �إ�رسائيل ،يتيح قانون حقوق
معينة (كاالعتداء اجلن�سي والعنف الأ�رسي) ،مبن فيهم
�ضحايا اجلرمية ( )2001ل�ضحايا جرائم ّ
الأطفال ،الفر�صة يف �أن يُ�ستمع �إليهم يف عدة من مراحل الإجراءات ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال،
قبل التو�صل �إىل اتفاق تفاو�ضي لتخفيف العقوبة.
�أما بلدان القانون املدين فتعترب ال�ضحايا ،مبن فيهم ال�ضحايا الأطفال� ،أطرافا يف الق�ضايا اجلنائية
ويحق لهم املثول باعتبارهم مطالبني مدنيني ،ولهم �أحيانا �صالحية �إقامة دعوى عمومية على
اجلاين .ويكون نطاق م�شاركتهم �أو�سع �أي�ضا.

كندا ،البيان الكندي اخلا�ص مببادئ العدل
الأ�سا�سية ل�ضحايا اجلرمية ،2003 ،املبد�أ :8
“�آراء ال�ضحايا و�شواغلهم و�أقوالهم هي
اعتبار مهم يف �إجراءات العدالة اجلنائية
وينبغي النظر فيها وفق القانون ال�سائد
وال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة”.

الف�صل 5

حق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف التعبري عن �آرائه و�شواغله

عبوا عن �آرائهم
باء  -امل�سائل التي يجوز للأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أن ُي رّ
و�شواغلهم ب�ش�أنها
حتدد ت�رشيعات معظم الدول بدقة نطاق م�شاركة ال�ضحايا وال�شهود يف الإجراءات وامل�سائل التي
يجوز التما�س �آرائهم ب�ش�أنها .ومبعزل عن م�شاركتهم العامة يف �إجراءات املحاكمة ،تن�ص هذه
اللوائح التنظيمية على وجوب النظر يف �آراء و�شواغل ال�ضحايا وال�شهود ،مبن فيهم الأطفال،
فيما يتعلق باجلوانب الأكرث حتديدا من الإجراءات ،مثل (�أ) التعبري عن �آرائهم ب�ش�أن ا�ستهالل
الإجراءات؛( )79و(ب) والتعبري عن �آرائهم قبل �أي وقف للإجراءات �أو �أي تدبري �آخر يف �صالح
املتهم ،ك�إطالق �رساحه بكفالة؛( )81(،)80و(ج) التعبري عن �آرائهم ب�ش�أن فر�صة ا�ستخدام �إجراءات
معجلة ،كاالتفاق على الإقرار بالذنب؛( )83(،)82و(د) طلب تدابري حمائية لأنف�سهم �أو لأ�رسهم والتعبري
ّ
()87(،)86
عن �آرائهم بهذا ال�ش�أن؛( )85(،)84و(هـ) وتن�صيب �أنف�سهم م ّدعني خ�صو�صيني �أو طرفا مدنيا؛
و(و) تقدمي الطلبات املوجهة �إىل املحكمة �أو القا�ضي؛( )88و(ز) امل�شاركة يف عر�ض الأدلة و�/أو
تقدميها ب�أنف�سهم؛( )90(،)89و(ح) التعليق على التحقيق وعلى الأدلة املقدمة من الطرفني؛( )92(،)91و(ط)
ا�ستجواب املتهم وال�شهود واخلرباء؛( )94(،)93و(ي) طلب تدابري للتعوي�ض؛( )97(،)96(،)95و(ك) التعبري عن
�آرائهم بخ�صو�ص العقوبة؛( )99(،)98و(ل) ا�ستئناف القرارات والأحكام؛( )101(،)100و(م) التعبري عن �آرائهم
()103(،)102
بخ�صو�ص م�س�ألة الإفراج املبكر عن الأ�شخا�ص املحكوم عليهم.
ويولىَ اهتمام خا�ص للح�صول على �آراء الأطفال ال�ضحايا ،وعلى �آراء �أ�رسهم �إذا لزم الأمر ،فيما
يتعلق ب�أثر اجلرم .ويف الواليات املتحدة ،تجُ مع هذه الآراء عن طريق ا�ستمارة تُعرف با�سم “بيان
يعده مراقب ال�سلوك :يطلب
الأثر على ال�ضحية” ترفق بالتقرير ال�سابق لفر�ض العقوبة الذي ّ
مراقب ال�سلوك ،لهذا الغر�ض ،معلومات من �أحد الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات املعنية بحاالت
االعتداء على الأطفال ومن م�صادر �أخرى منا�سبة ،كالو�صي يف اخل�صومة ،ملعرفة �أثر اجلرم على
الطفل ال�ضحية و�أي �أطفال �آخرين ميكن �أن يكونوا قد ت�أثروا به )104(.وتُطلع هذه اال�ستمارة املحكمة
على ما خلفته اجلرمية من �أثر يف حياة املجني عليه ،وينبغي �أن تُقر�أ وقت احلكم بالعقوبة ،بل
وميكن ا�ستخدامها لغر�ض تقرير التعوي�ض املطلوب من اجلاين .ويُق�صد منها �أن تعطي �ضحايا
اجلرمية �صوتا �أثناء �إجراءات العدالة اجلنائية .وت�شمل النُ�سخ املعدة للأطفال من ا�ستمارة بيان
الأثر على ال�ضحايا �صورا ملختلف تعابري الوجه لكي ي�ستطيع �أي من ال�صغار �أن يبينِّ كيف ي�شعر.
وميكن �أن يُدعى �صغار الأطفال �أي�ضا �إىل ر�سم �صور تبينّ �شعورهم �إزاء اجلرمية �أو �إزاء �أنف�سهم
يعبوا عن م�شاعرهم و�أفكارهم
�أو �إزاء اجلاين ،بينما ي�ستطيع بع�ض ال�ضحايا من املراهقني �أن رّ
من خالل املجالت �أو ال�شِّ عر �أو الأعمال الفنية )105(.وبيانات الأثر على ال�ضحايا موجودة �أي�ضا
يف ت�رشيعات دول �أخرى )106(.ويف اململكة املتحدة ،ال ميكن الإحالة �إىل بيانات ال�ضحايا هذه يف
املد َعى عليه بالذنب �أو عندما يُر ّد
�إجراءات العدالة اجلنائية �إ ّال �إذا انطلقت املحاكمة من �إقرار َّ
قرار الإدانة ال�صادر عن هيئــة املحلَّفــني يف املحاكمة ،من �أجل احرتام حق اجلاين يف املحاكمة
وفق الأ�صول القانونية )107(.و�إ�ضفاء ال�صفة الر�سمية على بيانات الأثر على ال�ضحايا ميكن اعتباره
ممار�سة جيدة �إذ ميكّن ال�ضحايا من نقل �آرائهم �إىل املحكمة بطريقة منا�سبة ومريحة ومرنة �أكرث
من ال�شهادة ال�شفوية احلية ويكفل عدم التقليل من �أهمية �أثر الإيذاء على حياتهم �أو جتاهله.
و�أخريا ،يجوز �أي�ضا ا�ست�شارة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ب�ش�أن م�شاركتهم يف الإجراءات ،بعد تلقيهم
معلومات وافية عن هذه امل�شاركة وعن �أي خماطر يحتمل �أن تكمن فيها وعن امل�ساعدة املتاحة.
ويف �أملانيا ،يُ�سمح للأطفال ب�أن يرف�ضوا الإدالء ب�شهادتهم؛ ويجب �إطالعهم على هذا احلق ،بل
()108
وب�إمكانهم تقرير عدم الإدالء ب�شهادتهم حتى لو مثلوا �أمام املحكمة.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

قائمة التن ــفيذ املرجعية  :5ح ــق الطفـ ــل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف التعبري عن
�آرائه و�شواغله
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة من �أجل �ضمان حق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف التعبري عن
�آرائه و�شواغله ،ينبغي �أن تنظر اجلهات الفاعلة التالية فيما يلي:
  (�أ) الق�ضاة :القيام بر�صد دقيق للطريقة التي تخاطب بها الأطراف الأطفال ال�ضحايا
وال�شهود وكفالة ا�ستخدام لغة منا�سبة؛

  (ب)

موظفو �إنفاذ القانون:

    ‘  ’1االهتمام مبا قد يبديه الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من �آراء و�شواغل واحتياجات
�أثناء لقاءاتهم مبوظفي �إنفاذ القانون ،وذلك بالرد على نحو �إيجابي كلما كان
ذلك ممكنا وتقدمي �رشح بلغة يفهمها الطفل لأ�سباب �أخذ �أو عدم �أخذ �آراء �أو
طلبات �أو توقعات معينة يف االعتبار؛
    ‘  ’2جعل التدريب على التوا�صل مع الأطفال �إلزاميا على موظفي �إنفاذ القانون
الذين يتعاملون مع الأطفال؛
  (ج) املحامون :يف البلدان التي ي�ساعد فيها ال�ضحايا الأطفال حمام ،الت�أكد من �آراء
الطفل و�شواغله وتوقعاته واحتياجاته ،ونقل هذه �إىل ال�سلطات املعنية ،وتقدمي �رشح للطفل
يو�ضح له ماذا يُعقل �أن يُتوقع من م�شاركته يف �إجراءات العدالة؛

  (د)

رشعون/مقررو ال�سيا�سات:
امل� ِّ

    ‘  ’1الت�أكيد يف الت�رشيعات على حق كل طفل ،ب�رصف النظر عن �سنه ،ودومنا حاجة
للح�صول على �إذن م�سبق ،يف التعبري عن �آرائه و�شواغله يف الإجراءات التي
ي�شارك فيها ب�صفته �ضحية �أو �شاهدا؛
    ‘  ’2ا�ستحداث املمار�سة املتمثلة يف جتميع بيانات الأثر على ال�ضحايا �أو اتباع
�إجراءات معادلة من �أجل الت�أكّد من �آراء الطفل و�أ�رسته؛
    ‘  ’3الت�شجيع ،عند االنطباق ،على ا�ستخدام �إجراءات العدالة الت�صاحلية التي
ميكن �أن يعرب فيها الأطفال ال�ضحايا وجمتمعاتهم املحلية عن �آرائهم و�أن
يُ�ستمع �إىل ما �أ�صابهم من �رضر؛
    ‘  ’4يف البلدان التي ال ي�ستطيع فيها ال�ضحايا امل�شاركة يف الإجراءات اجلنائية
واملدنية املقامة �ضد اجلناة عليهم ،الن�ص يف الت�رشيعات على �أن ت�ؤخذ �آراء
الأطفال ال�ضحايا و�شواغلهم ،رغم ذلك ،بعني االعتبار؛
    ‘  ’5جعل التدريب على التوا�صل مع الأطفال �إلزاميا على كل �أفراد الفئات املهنية
املتعاملة مع الأطفال يف �إجراءات العدالة؛

الف�صل 5

حق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف التعبري عن �آرائه و�شواغله

  (هـ) املنظمات غري احلكومية واملنظمات الأهلية:
    ‘  ’1ترويج الأن�شطة التي تعطي الأطفال فر�صا للتعبري عن �آرائهم ب�ش�أن امل�سائل
املت�صلة ب�إجراءات العدالة وتُي�سرِّ م�شاركتهم يف هذه الإجراءات؛
    ‘�  ’2إطالع الأطفال وجمتمعاتهم املحلية على حقوقهم يف التعبري عن �آرائهم يف
�إجراءات العدالة؛
  (و)

املدعون العامون:
ّ

    ‘  ’1ا�ستحداث املمار�سة املتمثلة يف احل�صول على بيانات الأثر على ال�ضحايا
وعر�ضها �أو اتباع �إجراءات �أخرى معادلة من �أجل �سماع �آراء الأطفال و�أ�رسهم؛
    ‘  ’2الت�شجيع ،عند االنطباق ،على ا�ستخدام �إجراءات العدالة الت�صاحلية التي
ميكن �أن يعرب فيها الأطفال ال�ضحايا وجمتمعاتهم املحلية عن �آرائهم و�أن
يُ�ستمع �إىل ما �أ�صابهم من �رضر ،وامل�شاركة يف هذه الإجراءات؛
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�صاد�صا-

فعالة
�حلق يف �حل�صول على م�صاعدة رّ

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل الث�لث ،املب�دئ ،الفقرة  ،8والف�شل الت��شع ،احلق يف احل�شول على
فع�لة ،الفقرات 24-22
م�ش�عدة ّ
 -8عم ً
ال 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... .
‘ ’2النمو 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.
تعر�ص ل�شدمة ،فينبغي اتخ�ذ كل اخلطوات الالزمة لتمكينه من
اأم� الطفل الذي ّ
التمتع بنمو �شليم . ...
 -22ينبغي اأن تُت�ح لالأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ،ولأفراد اأ�رشتهم حيثم� يكون ذلك من��شب�� ،شبل
املبني يف
يقدمه� املهنيون الذين تلقوا التدريب املن��شب على النحو ّ
احل�شول على امل�ش�عدة التي ّ
الفقرات من  40اإىل  42اأدن�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 متكّنه من امل�ش�ركة بفع�لية يف جميع مراحل اإجراءات العدالة.
 -23ولدى م�ش�عدة الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ،ينبغي للمهنيني اأن يبذلوا ق�ش�رى جهدهم لتن�شيق
عر�ص الطفل لتدخالت مفرطة.
الدعم حتى ل يُ ّ
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

 -24وينبغي للأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أن يتلقوا امل�ساعدة من �أ�شخا�ص م�ؤازرين مثل املتخ�ص�صني
املعنيني بالأطفال ال�ضحايا/ال�شهود ،وذلك ابتداء من البالغ الأويل و�إىل �أن ت�صبح تلك اخلدمات غري
�رضورية.
 -25وينبغي للمهنيني �أن ي�صوغوا وين ّفذوا تدابري تي�سرّ على الأطفال الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي
الب ِّينات بغية حت�سني االت�صال والفهم يف مرحلتي املحاكمة وما قبل املحاكمة .وميكن �أن ت�شمل هذه
التدابري ما يلي:
  (�أ) توفري املتخ�ص�صني املعنيني بالأطفال ال�ضحايا وال�شهود لتلبية احتياجات الطفل
اخلا�صة؛
  (ب) توفري امل�ؤازرين ،ومنهم املتخ�ص�صون و�أفراد الأ�رسة املنا�سبون ،ملرافقة الطفل �أثناء
الإدالء ب�شهادته؛

  (ج)

تعيني �أو�صياء ،حيثما كان ذلك منا�سباً ،حلماية م�صالح الطفل القانونية.

� ّإن للإيذاء �أثارا �ضارة بالكبار� .أما يف حالة ال�صغار ،فقد تكون له �آثار بعيدة املدى يف منوهم
النف�ساين ،ويف عالقاتهم مبوفري الرعاية والأ�شقاء والأقران ،ويف قدرتهم على التعلّم ،وما �إىل ذلك.
يتعر�ض لهما عواقب
لتعر�ض الطفل للعنف الأ�رسي �أو االعتداء اجلن�سي �أو م�شاهدة غريه ّ
وقد يكون ّ
طويلة الأمد على منو قدراته .فاالعتداء ميكن �أن يحطّ م طفولة الأطفال وكثريا ما يكون له �أثر
مد ِّمر على حياتهم ككبار .وقد ت�سبب عواقب كال�صدمة وحتطّ م العالقات وفقدان الثقة يف معاناة
خطرية .وكثريا ما يكون الأطفال الذين تعر�ضوا العتداء خطري �أكرث عر�ضة لأن ي�صبحوا �ضحايا
لالعتداء واال�ستغالل يف مرحلة الحقة من حياتهم.
وملنع هذه العواقب �أو التخفيف من وط�أتها بقدر الإمكان وتعزيز منو قدرات الطفل ب�شكل مت�سق،
يلزم تقدمي امل�ساعدة املنا�سبة للأطفال ال�ضحايا وال�شهود يف �أبكر وقت ممكن بعد وقوع اجلرم .ويف
حالة الطفل املعاين من الأمل �أو ال�صدمة ،ينبغي اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة لتمكني هذا الطفل
من التمتع بنمو �صحيح .وتبعا الحتياجات الطفل املحددة ،ميكن �أن تتمثل هذه امل�ساعدة يف خدمات
مالية �أو قانونية �أو ا�ست�شارية �أو �صحية �أو اجتماعية �أو تعليمية� ،أو يف خدمات ال�سرتداد العافية
البدنية والنف�سانية �أو غري ذلك من اخلدمات ال�رضورية لإعادة ت�أهيل الطفل و�إعادة �إدماجه يف
املجتمع .وميكن �أن تتخذ امل�ساعدة �أ�شكاال خمتلفة تبعا للبيئة والثقافة اللتني يعي�ش فيهما الطفل.
ففي حني � ّأن امل�ساعدة يف املجتمعات املتقدمة النمو تقدم عادة عن طريق اخلدمات العمومية ،قد
يكون الدعم الأ�رسي واملجتمعي وغري ذلك من الدعم االجتماعي ،يف العديد من البيئات النامية،
�أن�سب ومقبوال �أكرث من الناحية الثقافية .وقد تكون اخلدمات املتخ�ص�صة لل�ضحايا ،مبن فيهم
ال�ضحايا الأطفال ،منعدمة يف العديد من البلدان .ويف مثل هذه الأطر ،ميكن �أن تُق ِّدم الدعم
النف�سي املنظمات الأهلية واملنظمات غري احلكومية و�أن يقدمه املعلّمون �أو غريهم من �أفراد املجتمع
املحلي الذين ي�ؤدون دورا داعما وتثقيفيا للأطفال .وينبغي �أن ي�ستمر هذا الدعم طيلة املدة التي
ت�ستغرقها �إجراءات العدالة من �أجل التلطيف من وقع الإيذاء الثانوي على الطفل وا�ستعادته ذكرى
التجربة امل�ؤملة .وينبغي �أن ي�ستمر الدعم بعد االنتهاء من الإجراءات وطيلة احتياج الطفل �إليه.
ويتطلب تنفيذ حق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود يف احل�صول على امل�ساعدة اتخاذ تدابري م�ساعدة
عامة ت�ستهدف تعزيز النمو املتنا�سق لدى الطفل جنبا �إىل جنب مع تدابري م�ساعدة خا�صة تت�صل
مب�شاركته يف �إجراءات العدالة.

الف�صل 6

فعالة
احلق يف احل�صول على م�ساعدة ّ

�ألف  -امل�ساعدة الالزمة لنمو الطفل منوا متنا�سقا
كثريا ما تق�ضي الت�رشيعات املحلية ،بعبارات عامة على الأقل ،ب�أن يح�صل �ضحايا اجلرمية ،ب�رصف
النظر عن �سنهم �أو �أ�شكال الإجرام التي قا�سوا منها ،على امل�ساعدة التي قد تكون طبية �أو نف�سانية
()110(،)109
ولكن هذه امل�ساعدة تظل مرهونة بتوافر الو�سائل املنا�سبة ،وعلى وجه
�أو اجتماعية.
ّ
()111
اخل�صو�ص املالية منها .وميكن حتقيق هذه التدابري املت�صلة بال�ضحايا باعتماد لوائح تنظيمية
ولكن توفري امل�ساعدة
تن�ص على توفري امل�ساعدة ب�رصف النظر عما �إذا كان الطفل �ضحية �أو �شاهدا.
ّ
املنا�سبة والفعالة للأطفال ال�ضحايا وال�شهود تتطلّب لوائح تنظيمية �أكرث تف�صيال وتقت�ضي �إر�ساء
خمططات واقعية للم�ساعدة.
وتوجد �أمثلة عديدة على الت�رشيعات املحلية التي تق�ضي بتلقي ال�ضحايا ،مبن فيهم �ضحايا
اجلرمية الأطفال ،امل�ساعدة ال�رضورية ،التي ت�شمل عادة اجلوانب الطبية والنف�سانية واالجتماعية.
�أما امل�ساعدة املالية ،فقلما ت ّقدم مبا�رشة ،وخ�صو�صا �إىل �ضحايا النـزاع امل�سلّح �أو اال�ضطرابات
الداخلية )113(،)112(.ويف املك�سيك مثال جيد على الت�رشيعات التي تق�ضي بتقدمي امل�ساعدة �إىل
ال�ضحايا وتُعينِّ دوائر النيابة العامة لتكون ال�سلطات امل�س�ؤولة عن تن�سيق هذه امل�ساعدة (انظر
املربع) .ويف ت�رشيعات بع�ض الدول ،ال تقت�رص هذه امل�ساعدة دائما على ال�ضحايا بل قد ت�شمل
ّ
()115(،)114
ال�شهود �أي�ضا.
املك�سيك ،قانون توفري الرعاية والدعم ل�ضحايا اجلرمية يف منطقة العا�صمة ،لعام :2003
املادة  - 3يكون مكتب النائب العام الهيئة امل�س�ؤولة ،من خالل مكتب وكيل النائب العام ،عن كفالة
جمن عليه �أو طرف مت�رضر يف ق�ضية �ستنظر فيها �إحدى حماكم منطقة العا�صمة ما يحتاجه
تلقي �أي ٍ
من م�شورة قانونية ورعاية طبية ونف�سانية ون�صائح اجتماعية.
جمن عليه �أو طرف مت�رضر احلق ،يف �أي مرحلة من مراحل الإجراءات ،وح�سب
املادة  - 11لكل ٍ
االقت�ضاء... :
خام�سا -يف تلقي م�شورة قانونية جمانية من مكتب وكيل النائب العام ب�ش�أن دعواه �أو �شكواه ويف
احل�صول ،عند اللزوم ،على م�ساعدة مرتجم �شفوي و�/أو حتريري �إذا كان ينتمي �إىل فئة من الفئات
الإثنية �أو ال�سكان الأ�صليني� ،أو ال يتكلم الإ�سبانية �أو ال يفهمها جيدا� ،أو م�صابا ب�إعاقة ت�ضعف قدرته
على ال�سمع �أو التكلم؛ ...
عا�رشا -يف تلقي رعاية طبية �أو نف�سانية عاجلة عند االقت�ضاء؛ ...
ثاين ع�رش -يف تلقي م�ساعدة نف�سانية عند ال�رضورة ،ويف حالة اجلرائم التي تنال من النمو
اجلن�سي النف�ساين ال�سوي ومن احلرية ،يف تلقي هذه امل�ساعدة من �شخ�ص من نف�س اجلن�س؛ ...
�ساد�س ع�رش -يف �أن يرافقه �أثناء الإجراءات �أحد والديه �أو معلّم �أو و�صي �أو �إذا مل يوجدوا فخبري
نف�ساين معينّ من املحكمة� ،إذا كان املجني عليه قا�رصا �أو فاقد الأهلية ومدعوا للمثول �أمام النيابة
العامة؛ ...
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

وقد اعتُمدت خمططات خمتلفة من �أجل توفري هذه امل�ساعدة .ويُلقِ ي العديد من الدول عبء تزويد
()118(،)117(،)116
ال�ضحايا بامل�ساعدة املنا�سبة على عاتق النيابة العامة.
وبغية توفري امل�ساعدة يف �أبكر وقت ممكن� ،أن�ش�أت بع�ض الدول يف خمافر ال�رشطة وحدات خمت�صة
بحماية الأطفال ميكن �أن يحال �إليها الأطفال ال�ضحايا فور اكت�شاف اجلرمية )120(،)119(.و�أقيمت
�أي�ضا يف عدة دول دوائر لدعم ال�ضحايا من �أجل جعل امل�ساعدة املقدمة �إىل ال�ضحايا مركزية
وتن�سيق �أن�شطة خمتلف اجلهات الفاعلة امل�شاركة يف هذه العملية .وقد تكون هذه اخلدمات حكومية
�أو غري حكومية .فعلى �سبيل املثال ،فتحت اجلزائر  67مركزا ا�ست�شاريا �إقليميا يف املناطق التي
تعاين من الإرهاب ،من �أجل تزويد �ضحايا العنف الإرهابي من الأطفال بالرعاية الطبية وامل�شورة
النف�سانية وم�ساعدتهم على �إعادة االندماج يف املجتمع ،كما فُتحت ثالثة مراكز وطنية للعناية
بالأطفال ال�ضحايا الذين فقدوا الوالدين .ويف �إثيوبيا� ،أن�شئت يف خمافر ال�رشطة يف �أدي�س �أبابا
وحدات حلماية الأطفال تعمل كجهات تن�سيق حيث تقدم امل�ساعدة وامل�شورة املنظمة غري احلكومية
املعروفة با�سم ال�شبكة الأفريقية ملنع االعتداء على الأطفال و�إهمالهم واحلماية منهما .وقد يكون
جعل موظفي �إنفاذ القانون م�س�ؤولني عن �إحالة ال�ضحايا ،مبوافقتهم� ،إىل دوائر دعم ال�ضحايا
فعالة ل�ضمان العناية بال�ضحايا يف �أبكر مرحلة .وفيما يتعلق بدوائر دعم ال�ضحايا،
القائمة طريقة ّ
من املمار�سات اجليدة �إناطة موظفي �إنفاذ القانون مب�س�ؤولية �إحالة بيانات هوية ال�ضحايا وتفا�صيل
االت�صال بهم ،رهنا مبوافقتهم� ،إىل هذه الدوائر .وقد نُفِّذ هذا النظام بنجاح يف العديد من البلدان،
ومنها �سوي�رسا (انظر املر ّبع).
و�أقيمت يف بع�ض البلدان خمططات مبتكرة لتقدمي امل�ساعدة :فعلى �سبيل املثال� ،أن�شئت يف التفيا
م�ؤ�س�سات خا�صة �أو �أق�سام يف م�ؤ�س�سات طبية عامة لتوفري العالج الطبي وخدمات �إعادة الت�أهيل
ل�ضحايا العنف من الأطفال ولتوفري العالج من الأمرا�ض املنقولة عن طريق االت�صال اجلن�سي،
وحت�صلها من اجلاين مبوجب �إجراءات الإحالل
وتغطي الدولة نفقات العالج النف�سي الإلزامي
ّ
(انظر املر ّبع).

التفيا ،قانون حماية حقوق الطفل لعام  ،2003الباب —52الأطفال �ضحايا العنف �أو غريه
من الأفعال املنافية للقانون
( )1تقام م�ؤ�س�سات خا�صة �أو �أق�سام يف امل�ؤ�س�سات الطبية العامة لتوفري العالج الطبي وخدمات
�إعادة الت�أهيل لأي طفل قا�سى من العنف ،وتُر�صد يف ميزانية الدولة موارد خا�صة لهذا الغر�ض.
وحت�صلها من الأ�شخا�ص املذنبني مبوجب
وتتك ّفل الدولة بنفقات عالج الطفل طبيا و�إعادة ت�أهيله
ّ
�إجراءات الإحالل.
( )2يُوفَّر العالج الطبي اخلا�ص لأي طفل ي�صاب مبر�ض منقول عن طريق االت�صال اجلن�سي.
وحت�صل منهم تكاليف
ويتحمل الكبار املت�سببون يف نقل هذا املر�ض امل�س�ؤولية وفق ما يحدده القانون
ّ
ّ
العالج الطبي.
()3

الطفل الذي ت�أذّى من العنف (الفعل املنايف للقانون) ،ال يجوز:

  �  )1أن يُرتك وحده� ،إال يف احلاالت التي يختار فيها الطفل نف�سه ذلك ويرى خبري نف�ساين
تعر�ضوا للعنف � ّأن هذا االختيار منا�سب؛
تلقى �إعدادا خا�صا للعمل مع الأطفال الذين ّ

�سوي�رسا ،القانون االحتادي املتعلق
بتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا االنتهاكات،
رقم  ،RS 312.5لعام  ،1991املادة ،6
“م�س�ؤوليات ال�رشطة و�أجهزة التحري”:
  ( )1تُطلِع ال�رشطة املجني عليه،
يف �أول جل�سة ا�ستماع لأقواله،
على وجود مراكز ا�ست�شارية؛
  ( )2تزود ال�رشطة املركز
اال�ست�شاري با�سم املجني عليه
وعنوانه ،بعد القيام �أوال ب�إبالغ
املجني عليه بحقه يف رف�ض
املوافقة على مثل هذا الإف�شاء.

الف�صل 6

فعالة
احلق يف احل�صول على م�ساعدة ّ

  �  )2أن يرتك دون رعاية نف�سانية �أو غريها من �أ�شكال الرعاية؛
   )3مواجهته بال�شخ�ص الذي ميكن �أن يكون مرتكب حادث العنف (الفعل املنايف للقانون)
بينما ال يكون الطفل م�ستعدا نف�سانيا بالقدر الكايف ملثل هذه املواجهة؛
  �  )4إخ�ضاعه لأي تداب ــري �إل ــزامية من �أجل احل�صــول عل ــى مع ــلومات �أو من �أج ــل �أي
غــر�ض �آخر.
تعر�ض للعنف (لفعل مناف للقانون)
( )4توفر رعاية خارجة عن نطاق الأ�رسة دون �إبطاء لأي طفل ّ
داخل �أ�رسته �أو يوجد خطر حقيقي ب�أن يتعر�ض ملثله� ،إذا مل يكن من املمكن �إبعاد الأ�شخا�ص املذنبني
عن هذا الطفل.

ويف اململكة املتحدة ،ت�ضطلع وحدات رعاية ال�شهود مبهمة تقييم احتياجات جميع ال�ضحايا
وال�شهود :حتدد وثائق التقييم امل�ساعدة التي يحتاجها ال�ضحايا �أو ال�شهود وتهديهم �إىل املنظمات
التي توفرها (النيابة العامة للتاج الربيطاين ،ميثاق الطفل لعام  ،2005الباب  .)14-3وا�ستحدثت
مف�صلة بدقة فيما يتعلّق بتقدمي امل�ساعدة الطبية
النيابة العامة للتاج الربيطاين �أي�ضا ممار�سات
ّ
()121
والنف�سانية �إىل الأطفال.

باء  -امل�ساعدة �أثناء م�شاركة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود يف �إجراءات
العدالة
املكيفة التي ت�أخذ يف االعتبار تطور مدارك الطفل ،كتعيني �شخ�ص م�ؤازر ،م�رشوحة
� ّإن التدابري
َّ
مبزيد من التف�صيل يف الف�صل الثامن ب�ش�أن احلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة.
فعالة يذهب �إىل �أبعد من ح�ضور
ولكن حق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود يف احل�صول على م�ساعدة ّ
مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص امل�ؤازرين .فــقد يرتتب على هذا احلق تعيني و�صي قانوين مثلما جاء يف
الفقرة ( 25ج) من املبادئ التوجيهية ليح ّل حم ّل الو�صيني على الطفل املعتادين (�أي الوالدين)،
عندما تقت�ضي م�صالح الطفل الف�ضلى ذلك )123(،)122(.ويختلف التعريف الدقيق للو�صي القانوين
ولكن هذا التعبري ي�شري يف جوهره �إىل تعيني
ووظيفته وطريقة تعيينه بني والية ق�ضائية و�أخرى.
ّ
�شخ�ص را�شد م�س�ؤول �أو منظمة م�س�ؤولة عن كف ــالة م ــراعاة امل�صــالح الف�ضـلى للطفل مراعاة
()124
كاملة.
ين�ص م�رشوع املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ب�ش�أن اال�ستخدام املنا�سب للرعاية البديلة
املقدمة للأطفال و�رشوطها على ما يلي:
*

 ينبغي �أن تكفل الدول وجود �آلية لتعيني فرد متمتع بكال احلق القانوين وامل�س�ؤولية القانونية
ليتخذ ،بالت�شاور مع الطفل ،القرارات اليومية التي تخدم م�صالح الطفل الف�ضلى ،وذلك يف
احلاالت التي يكون فيها والدا الطفل غائبني �أو عاجزين عن اتخاذ مثل هذه القرارات.
...
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

ينبغي �أن ت�شتمل امل�س�ؤوليات املحددة لل�شخ�ص املعينَّ على ما يلي:
  (�أ) كفالة ح�صول الطفل على ما ينا�سبه من الرعاية وال�سكن والرعاية ال�صحية والدعم
النف�ساين والتعليم والدعم اللغوي.
  (ب) كفالة ح�صول الطفل على التمثيل القانوين وغريه من �أ�شكال التمثيل عند ال�رضورة،
والت�شاور مع الطفل لكي ت�ؤخذ �آرا�ؤه بعني االعتبار من قِ بل ال�سلطات املنوطة باتخاذ القرار،
و�إعالم الطفل بحقوقه و�إبقا�ؤه مطّ لعا عليها.
  (ج) امل�ساهمة يف �إيجاد حل م�ستقر يخدم م�صالح الطفل الف�ضلى.

  (د)

توفري �صلة و�صل بني الطفل وخمتلف املنظمات التي ميكن �أن توفر له خدمات.

  (هـ)

م�ساعدة الطفل على اقتفاء �أثر �أ�رسته.

  (و) الت�أكد يف حال الإعادة �إىل الوطن �أو ل ّـم �شمل الأ�رسة من �أن يخدم ذلك م�صالح الطفل
الف�ضلى.

  (ز)

م�ساعدة الطفل على البقاء على ات�صال ب�أ�رسته ،عندما يكون ذلك منا�سبا.

*(م�رشوع املبادئ التوجيهية للأمم املتحدة ب�ش�أن اال�ستخدام املنا�سب للرعاية البديلة املتاحة للأطفال
و�رشوطها)Draft United Nations guidelines for the appropriate use and conditions of alternative care :

).for children (www.crin.org/docs/Draft_UN_guidelines.pdf

وينبغي �أن ت�شمل امل�ساعدة املتاحة للأطفال ال�ضحايا وال�شهود �أثناء الإجراءات توفري امل�ساعدة
القانونية .ومبا � ّأن ال�ضحايا لي�سوا �أطرافا يف �إجراءات العدالة يف بلدان القانون العام ،ف�إنهم ال
يز َّودون عادة بامل�ساعدة القانونية .وهذا هو ال�سبب ،مع بع�ض اال�ستثناءات امللحوظة ،يف � ّأن معظم
البلدان التي تعطي ال�ضحايا حق احل�صول على امل�ساعدة القانونية �إمنا تنتمي �إىل عامل القانون
املدين .وتعرتف معظم بلدان القانون املدين بحق الأطفال ال�ضحايا يف احل�صول على امل�ساعدة
القانونية )127( ،)126(،)125(.وتوفَّر هذه امل�ساعدة جمانا للم�ستفيدين غري القادرين على دفع �أتعاب
حماميهم )130(،)129(،)128(.وتُعتمد �أحيانا حلول مبتكرة للحد من تكلفة امل�ساعدة القانونية التي تتكبدها
الدولة :ففي كولومبيا ،على �سبيل املثال ،ميكن لل�ضحايا الذين ال يقدرون على حتمل �أتعاب حمام
�أن يتلقوا امل�ساعدة من �أخ�صائيني قانونيني �آخرين �أو طلبة حقوق ،وميكن يف حالة تعدد ال�ضحايا
ق�رص عدد املحامني الذين ميثلونهم على اثنني.
والقليل من بلدان القانون العام يعرتف ،على �سبيل اال�ستثناء ،بحق الأطفال ال�ضحايا يف احل�صول
على امل�ساعدة القانونية يف الإجراءات اجلنائية .ويف هذه الظروف ،ت�أخذ الدولة التكلفة على
عاتقها )131(.ولو امتد هذا اال�ستثناء يف حالة الأطفال ال�ضحايا �إىل جميع بلدان القانون العام ل�ساهم
ذلك كثريا يف حمايتهم �أثناء م�شاركتهم يف �إجراءات العدالة.
وميكن يف حالة الأطفال ال�ضحايا املحتاجني �إىل م�ساعدة قانونية �أن يتلقوا م�ساعدة مرتجم �شفوي يتاح
لهم باملجان �أثناء م�شاركتهم يف الإجراءات )133(،)132(.وينبغي التخطيط �أي�ضا لتدابري توفري م�ساعدات
�أخرى من �أجل متكني الأطفال من امل�شاركة يف �إجراءات العدالة ،مع مراعاة �سنهم وم�ستوى ن�ضجهم
واحتياجاتهم الفردية اخلا�صة التي ميكن �أن تعود ،على �سبيل املثال ال احل�رص� ،إىل العجز �أو االنتماء
الإثني �أو الفقر �أو احتمال التعر�ض مرة �أخرى للإيذاء� ،أو كل هذه العوامل جمتمعة.

الف�صل 6

فعالة
احلق يف احل�صول على م�ساعدة ّ

كولومبيا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  906لعام  ،2004املادة “ ،137م�شاركة ال�ضحايا

يف الإجراءات اجلنائية”�“ :ضمانا للحق يف معرفة احلقيقة ويف العدل وجرب ال�رضر ،يكون ل�ضحايا

اجلرمية احلق يف امل�شاركة يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية ،وفق القواعد التالية... :
-3

ال ي�شرتط على ال�ضحايا ،لكي ميار�سوا حقوقهم� ،أن ميثلهم حمام؛ ولكن يجب� ،أثناء جل�سة

اال�ستماع ال�سابقة للمحاكمة ومن ذلك احلني ف�صاعدا� ،إذا �أرادوا امل�شاركة يف الإجراءات� ،أن يكونوا

م�صحوبني مبمار�س قانوين �أو ا�ست�شاري قانوين حتت التدريب من كلية حقوق معتمدة ح�سب الأ�صول.
الن�ص الأ�صلي للقانون رقم  906لعام :2004
جمن عليه واحد ،يطلب املدعي العام من
< -4فقرة غري واجبة الإنفاذ> حيثما يوجد �أكرث من ٍ
يعينوا حماميني اثنني على الأكرث لتمثيلهم .ويف حالة عدم التو�صل
املجني عليهم� ،أثناء التحقيق� ،أن ّ
�إىل اتفاق ،يقوم املدعي العام بتعيني ال�شخ�ص الذي يرى �أنه الأن�سب والأكرث كفاءة.

�  -5إذا مل يكن لدي املجني عليه موارد كافية لتوكيل حمام من �أجل امل�شاركة يف الإجراءات ،تقوم
النيابة العامة لكولومبيا ،بحكم من�صبها ،بتعيني حمام لذلك الغر�ض... .

و�أخريا ،جتيز قوانني الإجراءات اجلنائية يف بع�ض بلدان القانون املدين لرابطات الدفاع عن
معينة :هذا النظام متاح
ال�ضحايا �أن ت�ساعد ومتثّل ال�ضحايا يف �إجراءات العدالة يف ظروف ّ
معينة يف كمبوديا (انظر املر ّبع) وفرن�سا وفنـزويال (جمهورية  -البوليفارية)
بخ�صو�ص جرائم ّ
وميكن �أن ي�شكّل �أداة فعالة مل�ساعدة ال�ضحايا يف و�صولهم �إىل العدالة.

كمبوديا ،م�رشوع مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،2006املادة  ،L.131-5رابطات الق�ضاء
على جميع �أ�شكال العنف اجلن�سي �أو العنف الأ�رسي �أو العنف �ضد الأطفال:
�أي رابطة �أعلنت �رشعيا يف غ�ضون ثالث �سنوات قبل تاريخ حدوث جرمية ما � ّأن �أحد موا�ضيع نظمها
الأ�سا�سية احلاكمة هو مكافحة العنف اجلن�سي �أو العنف الأ�رسي �أو العنف �ضد الأطفال ،كان لها حق
مدعية يف ق�ضية مدنية تتعلق ب�أي من اجلرائم التالية:
معرتف به يف �أن تكون َّ
	•تعري�ض حياة �شخ�ص للخطر عمدا؛
التحر�ش بالأ�شخا�ص؛
	•
ّ
التحر�ش اجلن�سي.
	•
ّ
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

فعالة
قائمة التنفيذ املرجعية  :6احلق يف احل�صول على م�ساعدة ّ
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا
فعالة ،ينبغي �أن
اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة �ضمان حق الطفل يف احل�صول على م�ساعدة ّ
تنظر اجلهات الفاعلة التالية فيما يلي:
  (�أ) الق�ضاة:
    ‘  ’1الأمر ،عند ال�رضورة ،بتعيني و�صي على الطفل �أو �إنفاذ تدابري �أخرى
للم�ساعدة؛
    ‘  ’2يف البلدان التي درج فيها العرف على تعيني �شخ�ص م�ؤازر ،القيام بتعيني مثل
هذا ال�شخ�ص ،ما مل يطلب موظفو �إنفاذ القانون ذلك (انظر الف�صل الثامن
ملزيد من املعلومات عن دور ال�شخ�ص امل�ؤازر ووظائفه).

(ب)

موظفو �إنفاذ القانون:

    ‘�  ’1إبقاء املعلومات املتعلقة بتوفري امل�ساعدة للأطفال ال�ضحايا وال�شهود متاحة
يف خمافر ال�رشطة؛
    ‘  ’2لدى �أول ات�صال للأطفال ال�ضحايا وال�شهود مبوظفي �إنفاذ القانون� ،إحالتهم
على الفور� ،إذا وافقوا على ذلك� ،إىل خدمات الدعم القائمة؛
    ‘  ’3يف البلدان التي درج فيها العرف على تعيني �شخ�ص م�ؤازر ،طلب تعيني مثل
هذا ال�شخ�ص (انظر الف�صل الثامن ملزيد من املعلومات عن دور ال�شخ�ص
امل�ؤازر ووظائفه)؛
  (ج) املحامون :يف البلدان التي ميكن �أن ي�ساعد فيها ال�ضحايا حمامون� ،إطالع ال�ضحايا
على خدمات امل�ساعدة املتاحة واالت�صال مبوفري تلك اخلدمات وبال�سلطات من �أجل
�ضمان ح�صول �ضحايا اجلرمية على �أف�ضل فر�ص امل�ساعدة.

  (د)

رشعون/مقررو ال�سيا�سات:
امل� ِّ

    ‘  ’1الن�ص يف الت�رشيعات على حق جميع الأطفال وال�شهود يف تلقي امل�ساعدة
املنا�سبة ،مبا يف ذلك ،عند االقت�ضاء ،امل�ساعدة الطبية �أو النف�سانية �أو
االجتماعية �أو غري ذلك من امل�ساعدات ،يف �أبكر مرحلة بعد اكت�شاف اجلرم،
وحتديد طرائق تقدميها؛ ك�أن ت�ضطلع ال�رشطة �أو دوائر النيابة العامة مبهمة
تن�سيق هذه امل�ساعدة التي ميكن �أن تقدمها دوائر حكومية �أو غري حكومية؛
    ‘’2

توفري �أو تعزيز خدمات م�ساعدة الأطفال ال�ضحايا ودعمهم؛

الف�صل 6

فعالة
احلق يف احل�صول على م�ساعدة ّ

    ‘  ’3الت�شجيع على �إن�شاء دوائر خدمة جمتمعية غري حكومية حترتم ال�رسية وتن�أى
عن و�صم ال�ضحايا الذين ي�ست�شريون هذه الدوائر؛
    ‘  ’4توفري امل�ساعدة القانونية للأطفال ال�ضحايا امل�شاركني يف �إجراءات العدالة،
وذلك يف �شكل تعيني حمام لتمثيلهم وم�ساعدتهم (ينبغي ،عند االقت�ضاء� ،أن
يعينَّ املحامي من قِ بل املحكمة ويقدم خدماته للمجني عليه باملجان)؛
    ‘  ’5تطوير ما تقوم به رابطات الدفاع عن ال�ضحايا بال�سماح لها ،على �سبيل
املثال ،بتمثيل الأطفال ال�ضحايا يف �إجراءات العدالة؛
    ‘  ’6ا�ستحداث مبادرات تع ّزز الدور الداعم الذي ي�ؤديه موفرو الرعاية للأطفال
ال�ضحايا والأطفال امل�شاركني يف �إجراءات العدالة ،وذلك برتويج الو�صول �إىل
املعلومات التي تبينّ �أهمية الدعم الأ�رسي واملجتمعي.
  (هـ) املنظمات غري احلكومية واملنظمات الأهلية:
    ‘  ’1م�ساعدة الدول يف توفري امل�ساعدة املنا�سبة للأطفال ال�ضحايا وال�شهود،
ب�إقامة مراكز حلماية الأطفال ،على �سبيل املثال ،تكون لها روابط وثيقة
بال�رشطة ودوائر النيابة؛
    ‘  ’2ترويج الآليات املجتمعية اخلا�صة بحماية الأطفال ودعمهم التي ميكن �أن
تخدم الأطفال امل�شاركني يف �إجراءات العدالة؛
    ‘	’3اال�ضطالع ب�أن�شطة تع ِّزز الأدوار الداعمة التي ي�ؤديها القائمون على رعاية
الأطفال ال�ضحايا.

  (و)

املدعون العامون:
ّ

    ‘�  ’1إحالة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود �إىل دوائر خدمات الدعم القائمة ،ما مل يكن
موظفو �إنفاذ القوانني قد قاموا بهذه املهمة؛
    ‘  ’2مراقبة و�صول الأطفال ال�ضحايا وال�شهود �إىل خدمات الدعم القائمة واتخاذ
ما قد يلزم من تدابري ل�ضمان تلقيهم امل�ساعدة املنا�سبة؛
    ‘  ’3عند ال�رضورة ،طلب تعيـ ــني و�صي على الطفل �أو �إنفاذ تدابري �أخرى
للم�ساعدة.
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�صابعا-

�حلق يف �حلرمة �ل�صخ�صية

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

 -27وينبغي حم�ية املعلوم�ت التي تتعلق مب�ش�ركة الطفل يف اإجراءات العدالة .وميكن حتقيق ذلك
ال�رشية وتقييد اإف�ش�ء املعلوم�ت التي قد توؤدي اإىل ك�شف هوية الطفل ال�شحية
من خالل احلف�ظ على
ّ
اأو ال�ش�هد يف اإجراءات العدالة.
 -28وينبــغي اتخ�ذ ت ــدابري حلم�ية الأطفــ�ل من اأي افت�ش�ح ل داعي لـه ،مثال ب�إق�ش�ء ع�مة
الن��ص وو�ش�ئط الإعالم ع ــن ق�عة املحكمة اأثن ــ�ء اإدلء الطفل ب�شه�دته ،حيثم� ك�ن الق�نون الوطني
ي�شمح بذلك.

ا ّإن اإف�ش�ء املعلوم�ت عن الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد ،وخ�شو�ش� يف و�ش�ئط الإعالم ،قد تكون له
عر�ص هذا الإف�ش�ء �شالمة الطفل للخطر (انظر الف�شل
اآث�ر ج�شيمة على هذا الطفل .اأول ،قد يُ ِّ
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 تو ّتر عالق�ت الطفل ب�لأ�رشة والأقران واملجتمع املحلي ،وخ�شو�ش� يف ح�لة العتداء اجلن�شي.
وقد يوؤدي اأي�ش� يف بع�ص احل�لت اإىل و�شمه ب�لع�ر من قبل املجتمع املحلي ويعمل بذلك على
تف�قم الإيذاء الث�نوي للطفل .وتن�ص الفقرة ( 1هـ) من امل�دة  8من 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) وجت ّنب
ن�رش معلوم�ت لي�ص من املن��شب ن�رشه�.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

املمار�سة الدولية.
يعالج النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الفقرة ( 3ج) من املادة  57والفقرة  1من
املادة  ،68حتديدا ،م�س�ألة حماية خ�صو�صية ال�شهود واملجني عليهم (حرمتهم ال�شخ�صية) .وت�صف
اجتهادات املحكمة اجلنائية الدولية حق املجني عليهم وال�شهود يف اخل�صو�صية (احلرمة ال�شخ�صية)
ب�أنه م�صلحة مناف�سة يجب �أن تتوازن مع حق املتهم يف املحاكمة العلنية.
*

*احلالة يف جمهــورية الكونغ ــو الدميـ ــقراطية ،رقم  ،ICC-01/04املدعي العـ ــام �ضد توما�س لوبانغا
ديي ــلو ،القـ ــ�ضية رقم  ،01/04-01/06القرار املن�شئ للمبادئ التي تنظّ م طلبات تقييد الك�شف عمال بالقاعدة
 )2( 81و( )4من النظام الأ�سا�سي (الدائرة التمهيدية)� 19 ،أيار/مايو  ،2006الفقرة 32

ومن املعرتف به عموما � ّأن لكل ال�ضحايا احلق يف احلرمة ال�شخ�صية؛ وميلك ذلك احلق ال�ضحايا
الأطفال على وجه اخل�صو�ص ،وتكفله �أحيانا د�ساتري الدول )135(،)134(.وتوفر املبادئ التوجيهية
طريقتني �أ�سا�سيتني حلماية احلرمة ال�شخ�صية للأطفال ال�ضحايا وال�شهود� :أوال ،بتقييد �إف�شاء
املعلومات املتعلقة بالأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،وثانيا ،بتقييد ح�ضور عامة النا�س �أو �أ�شخا�ص غري
�أ�سا�سيني يف قاعات املحاكم.

�ألف-

تقييد الإف�شاء

� ّإن التدبري الأول حلماية احلرمة ال�شخ�صية للأطفال ال�ضحايا وال�شهود املو�صى به يف الفقرة 27
من املبادئ التوجيهية هو تقييد �إف�شاء املعلومات التي قد ت�ؤدي �إىل ك�شف هوية الطفل ال�ضحية �أو
ال�شاهد يف �إجراءات العدالة .وت�ضطلع ال�سلطات الق�ضائية يف عدة دول مب�س�ؤولية �ضمان �رسية
املعلومات املتعلقة بهوية الطفل ومكان وجوده )138(،)137(،)136(.وتنطبق هذه القاعدة على الأطفال
ال�ضحايا وال�شهود كما تنطبق على الأطفال املخالفني للقانون .والواقع � ّأن ال�رسية ينبغي �أن تُكفل
معينة من الإجرام ،كاجلرائم اجلن�سية مثال.
جلميع ال�ضحايا ب�رصف النظر عن �سنهم� ،أو يف �أ�شكال ّ
والقيود على �إف�شاء املعلومات حتمي الأطراف املعنيني ب�رصف النظر عن و�سيلة الإف�شاء املحتملة،
�سواء كانت �شفوية �أو كتابية �أو �سمعية ب�رصية.
ويف الت�رشيع االحتادي للواليات املتحدة ب�ش�أن حقوق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود مثال على الئحة
تنظيمية تكفل �رسية املعلومات املت�صلة بالأطفال ال�ضحايا وال�شهود (انظر املر ّبع).

الواليات املتحدة  ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،العنوان  ،18الف�صل  ،223الباب
 ،3509حقوق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،الباب الفرعي (د) ،حماية احلرمة ال�شخ�صية:
()1

�رسية املعلومات—.

  (�ألف) على ال�شخ�ص الذي يعمل ب�صفة من ال�صفات املذكورة يف الفقرة الفرعية (باء) فيما
يت�صل ب�إجراءات جنائية �أن—
     ‘  ’1يحفظ جميع الوثائق التي تبينّ ا�سم الطفل �أو �أي معلومات �أخرى تتعلق به يف
مكان �آمن بحيث ال ي�صل �إليها �أي �شخ�ص لي�س لديه �سبب ملعرفة حمتواها؛ و
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     ‘  ’2ال يك�شف عن الوثائق املذكورة يف البند ‘� ’1أو املعلومات الواردة فيها التي
تتعلق بطفل �إ ّال للأ�شخا�ص الذين لديهم �سبب ،بحكم م�شاركتهم يف الإجراءات،
للوقوف على هذه املعلومات.
  (باء)

تنطبق الفقرة الفرعية (�ألف) على—

     ‘  ’1جميع موظفي احلكومة املت�صلني بالق�ضية ،مبن فيهم موظفو وزارة العدل
و�أي جهاز من �أجهزة �إنفاذ القانون تكون له �صلة بالق�ضية ،و�أي �شخ�ص
توظفه احلكومة لتقدمي امل�ساعدة يف الإجراءات؛ و
     ‘’2

موظفي املحكمة؛ و

 املدعى عليه وموظفي امل ّدعى عليه ،مبن فيهم حمامي امل ّدعى عليه والأ�شخا�ص
     ‘’3
ّ
املدعى عليه �أو حماميه لتوفري امل�ساعدة يف الإجراءات؛ و
الذين ي�ست�أجرهم ّ
     ‘�  ’4أع�ضاء هيئة املحلَّفني.
( )2احلفظ يف ملفات خمتومة -.جميع الأوراق التي يتعينّ تقدميها يف املحكمة وتبينّ ا�سم طفل �أو
�أي معلومات �أخرى تتعلق بذلك الطفل ،تحُ فظ يف ملفات خمتومة دون �رضورة احل�صول على �أمر من
مقدم هذه الأوراق �أن ي�سلّم كاتب املحكمة—
املحكمة .وعلى ال�شخ�ص ّ
  (�ألف)

الورقة الكاملة املراد حفظها يف ملف خمتوم؛ و

  (باء) الورقة ذاتها وقد ُع ّتمت فيها الأجزاء التي تبينّ ا�سم الطفل �أو �أي معلومات تتعلق به،
لكي تو�ضع يف ال�سجل العمومي ...
( )4الك�شف عن املعلومات —.هذا الباب الفرعي ال يحظّ ر الك�شف عن ا�سم الطفل �أو عن �أي
للمدعى عليه� ،أو حمامي امل ّدعى عليه� ،أو لفريق متعدد التخ�ص�صات معني بحاالت
معلومات تتعلق به ّ
االعتداء على الأطفال� ،أو للو�صي يف اخل�صومة� ،أو ملرافق را�شد� ،أو لأي �شخ�ص ترى املحكمة � ّأن
اطّ العه على هذه املعلومات �رضوري مل�صلحة الطفل ورفاهه.

ومنع ن�رش املعلومات املتعلقة بالأطفال على امللأ مكفول ف�ضال عن ذلك يف دول عديدة ب�أحكام
حتظّ ر ن�رش مثل هذه املعلومات �أو �إذاعتها على الهواء .وي�شمل هذا احلظر ن�رش ر�سوم �أو �صور
ت�رسب هذه
فوتوغرافية للطفل يف و�سائط الإعالم ،لدرجة منع هذه الو�سائط ،حتى يف حالة ّ
املعلومات رغم القيد املفرو�ض على الك�شف عنها ،من ا�ستغالل هذه الفر�صة .وعادة ما يكون
هذا احلظر تلقائيا )143(،)142(،)141(،)140(،)139(.وقد ي�أتي �أي�ضا نتيجة �أمر حمدد من املحكمة لهذه
الغاية )144(،ما يجعل القا�ضي ملزما ،عند تقدمي طلب بذلك� ،أن ي�صدر �أمرا مبنع ن�رش �أي
�شاهد دون الثامنة ع�رشة من العمر يف الق�ضايا
جمن عليه �أو
ٍ
معلومات ميكن �أن تك�شف عن هوية ٍ
املتعلقة بجرائم جن�سية وجرائم عنف مدرجة يف قائمة اجلرائم .واخليار الأول� ،أي احلظر
التلقائي� ،أكرث حماية من الثاين .وتعترب عدة دول �إذاعة مثل هذه املعلومات املحمية على الهواء
()146(،)145
فعال �إجراميا.
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ِّ

باء-

تقييد احل�ضور

� ّإن تقييد احل�ضور يف املحاكمات التي ي�شارك فيها طفل ب�صفته �ضحية �أو �شاهدا هو التدبري
الثاين حلماية احلرمة ال�شخ�صية وتن�ص عليه الفقرة  28من املبادئ التوجيهية .وعادة ما تُفر�ض
القيود على احل�ضور ب�أمر من املحكمة وميكن �أن تختلف يف مداها .فقد ت�أمر املحكمة �أحيانا
ولكن قيام املحكمة با�ستبعاد اجلمهور العام كليا من
معينة من الأ�شخا�ص فح�سب.
ّ
با�ستبعاد فئات ّ
احل�ضور وعقد الإجـراءات بالتايل يف جل�سات مغلقة (�أي يف جل�سات �رسية) من �أجل حماية احلرمة
ال�شخ�صية للأطفال ال�ضحايا �أو ال�شهود ،هو تدبري من�صو�ص عليه يف الت�رشيعات املحلية لدى معظم
الدول )149(،)148(،)147(.وميكن �أن ت�صدر املحكمة مثل هذا الأمر من تلقاء نف�سها �أو بناء على طلب
خا�ص من �أحد الطرفني .والقواعد العامة التي تتيح �إمكانية الأمر ب�أن تعقد الإجراءات يف جل�سات
�رسية من �أجل مثول الأطفال ال�ضحايا �أو ال�شهود تكون �أحيانا م�ستكملة برتتيبات جتعل اجلل�سات
معينة من الإجرام ،مثل اجلرائم اجلن�سية �أو
املغلقة �أمرا تلقائيا يف الإجراءات املتعلقة ب�أ�شكال ّ
()151(،)150
االجتار بالأ�شخا�ص.

قائمة التنفيذ املرجعية  :7احلق يف احلرمة ال�شخ�صية
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال
�ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة حق الطفل يف احلرمة ال�شخ�صية ،ينبغي �أن
تنظر اجلهات الفاعلة التالية
فيما يلي:
  (�أ) الق�ضاة :احرتام �رسية املعلومات املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
عليها؛ وحيث تقت�ضي ال�رضورة حماية احلرمة ال�شخ�صية للأطفال ال�ضحايا �أو
ال�شهود ،الأمر با�ستبعاد اجلمهور كليا من ح�ضور الإجراءات وبعقدها يف جل�سات
�رسية؛
  (ب) موظفو �إنفاذ القانون :احرتام �رسية املعلومات املتعلقة بالأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها؛ وعلى وجه اخل�صو�ص االمتناع عن �إف�شاء هذه املعلومات
لأي �شخ�ص دون �إذن م�سبق؛
  (ج) املحامون :احرتام �رسية املعلومات املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
عليها؛ وعلى وجه اخل�صو�ص االمتناع عن �إف�شاء هذه املعلومات لأي �شخ�ص دون
�إذن م�سبق؛ وطلب اتخاذ تدابري حلماية هوية الطفل ال�ضحية �أو ال�شاهد �إذا كانت
هذه التدابري ال تنطبق تلقائيا؛
رشعون/مقررو ال�سيا�سات :جعل ال�سلطات الق�ضائية م�س�ؤولة عن �ضمان
  (د) امل� ِّ
�رسية املعلومات املتعلقة بهوية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود و�أماكن وجودهم؛ وحظر
ن�رش هذه املعلومات يف و�سائط الإعالم وجترمي مثل هذا الن�رش؛ وجعل اجلل�سات
معينة من الإجرام ،كاجلرائم
املغلقة تدبريا تلقائيا للإجراءات املتعلقة ب�أ�شكال ّ
اجلن�سية �أو االجتار بالأ�شخا�ص؛
  (هـ) و�سائط الإعالم :اعتماد تدابري تنظيم ذاتي حلماية حرمة املجني عليه
وبياناته ال�شخ�صية واحرتام هذه التدابري؛
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  (و) املنظمات غري احلكومية متعاونة مع جميع اجلهات املعنية� :إذكاء الوعي بدور
و�سائط الإعالم وم�س�ؤولياتها فيما يتعلّق بحقوق الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
عليها؛ والت�شجيع على تنفيذ مدونات ال�سلوك؛
املدعون العامون :احرتام �رسية املعلومات املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية
  (ز)
ّ
وال�شهود عليها؛ وطلب اتخاذ تدابري حلماية هوية الطفل ال�ضحية �أو ال�شاهد يف
حال عدم انطباق هذه التدابري تلقائيا؛ ومقا�ضاة و�سائط الإعالم يف حال انتهاكها
حق الطفل يف احلرمة ال�شخ�صية �أو يف ال�رسية.
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ثامنا-

�حل ـ ــق يف �حلمـ ــاية م ــن �مل�ص ــقة �أثن ـ ــاء
�إج ـ ــر�ء�ت �لعد�لة

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل احل�دي ع�رش ،احلق يف احلم�ية من امل�شقة اأثن�ء اإجراءات العدالة
 -29ينبغي للمهـ ــنيني اأن يتخ ــذوا الت ــدابري الالزم ــة لتج ّنب امل�شقة اأثن�ء اإجراءات الك�شف والتحقيق
واملالحقــة الق�شــ�ئية بغية �ش ــم�ن اح ــرتام م�ش�لح الأط ــف�ل ال�شح�ي� وال�شهود وكرامتهم على
اأف�شل وجه.
بح�ص مرهف ،لكي يت�شنى لهم م� يلي:
 -30وينبغي للمهنيني اأن يع�ملوا الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود
ّ
(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
وا�شحة مبعلوم�ت عم� ميكنهم توقّعه يف الإجراءات ،ب�أكب قدر ممكن من اليقني .وينبغي
التخطيط م�شبق� مل�ش�ركة الطفل يف جل�ش�ت ال�شتم�ع واملح�كمة ،كم� ينبغي بذل كل اجلهود
ل�شم�ن ال�شتمرارية يف العالق�ت بني الأطف�ل واملهنيني الذين هم على �شلة بهم طوال
الإجراءات؛
(ج) �شم�ن اإجراء املح�كم�ت يف اأقرب وقت ممكن عملي� ،م� مل يكن الإبط�ء يف م�شلحة
الطفل الف�شلى .كم� ينبغي تعجيل التحقيق يف اجلرائم التي يكون فيه� الأطف�ل �شح�ي�
اأو �شهوداً ،وينبغي اأن تكون هن�ك اإجراءات اأو قوانني اأو قواعد ق�ش�ئية تن�ص على تعجيل
الق�ش�ي� التي يكون فيه� الأطف�ل �شح�ي� اأو �شهودا؛
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م�صممة
  (د) ا�ستعمال �إجراءات مراعية للأطفال ،مبا يف ذلك توفري غرف للمقابالت تكون
ّ
للأطفال وتوفري خدمات متعددة التخ�ص�صات للأطفال ال�ضحايا تجُ مع كلها يف مكان واحد،
وتكييف بيئة املحكمة على نحو يُراعي وجود �شهود من الأطفال ،و�إتاحة فرتات راحة �أثناء
اال�ستماع �إىل �شهادة الطفل ،وعقد جل�سات ا�ستماع حت ّدد �أوقاتها اليومية على نحو ينا�سب �سن
الطفل وم�ستوى ن�ضجه ،واتباع نظام �إ�شعار منا�سب ل�ضمان عدم ذهاب الطفل �إىل املحكمة
�إ ّال عندما يكون ذلك �رضوريا ،وغري ذلك من التدابري املنا�سبة لتي�سري �إدالء الطفل بال�شهادة.
 - 31وينبغي للمهنيني �أي�ضاً تنفيذ تدابري من �أجل:
  (�أ) احلد من عدد املقابالت :ينبغي تنفيذ �إجراءات خا�صة جلمع الأدلة من الأطفال
ال�ضحايا وال�شهود من �أجل التقليل من عدد املقابالت والإفادات وجل�سات اال�ستماع ،وعلى وجه
التحديد ،امل�شاركة غري ال�رضورية يف �إجراءات العدالة ،وميكن �أن يكون ذلك مثال با�ستعمال
الت�سجيل بالفيديو؛
  (ب) �ضمان حماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود� ،إذا كان ذلك يتما�شى مع النظام القانوين ومع
يتعر�ضوا لال�ستجواب من اجلاين املزعوم :فينبغي،
االحرتام الواجب حلقوق الدفاع ،من �أن ّ
ح�سب االقت�ضاء� ،إجراء املقابالت مع الأطفال ال�ضحايا وال�شهود والتحقيق معهم داخل
املحكمة ،بعيدا عن �أنظار اجلاين املزعوم ،وينبغي توفري قاعات انتظار منف�صلة و�أماكن خا�صة
للمقابالت داخل املحاكم؛
  (ج) �ضمان طرح �أ�سئلة على الأطفال ال�ضحايا وال�شهود على نحو مراع لهم ،وال�سماح للق�ضاة
مبمار�سة الإ�رشاف ،وتي�سري الإدالء بال�شهادة ،والتقليل من احتماالت ترهيب الطفل ،وذلك مثال
با�ستعمال �أدوات ت�ساعد على الإدالء بال�شهادة �أو تعيني خرباء نف�سانيني.

مثل ما تن�ص عليه الفقرة  29من املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل
الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،متثّل احلماية من امل�شقة من بداية �إجراءات العدالة
وحتى ختامها �رشطا ل�ضمان احرتام م�صالح الأطفال ال�ضحايا وال�شهود الف�ضلى وكرامتهم .وعندما
يحمي املهنيون الطفل من الإ�صابة بالتوتر بال داع �أثناء �إجراءات العدالة ،يكونون م�س�ؤولني عن جعل
م�شاركته يف هذه الإجراءات �أ�سهل و�أقل �رضرا .ويف نهاية املطاف ،ت�ؤدي حماية الأطفال ال�ضحايا
وال�شهود من امل�شقة �إىل زيادة قدرتهم على امل�شاركة يف �إجراءات العدالة.
ويتعر�ض الأطفال ال�ضحايا �أو ال�شهود للم�شقة طيلة �سري �إجراءات العدالة ،وي�شار �إىل هذه امل�شقة
ّ
�أي�ضا بو�صفها الإيذاء الثانوي :قد يحدث ذلك �أثناء الإبالغ عن اجلرمية ورواية وقائعها ،و�أثناء
انتظار املحاكمة ،و�أثناء الإدالء بال�شهادة يف املحكمة.
�أوالّ � ،إن الأطفال الذين كانوا �شهودا على جرمية �أو �ضحايا لها ،وخ�صو�صا يف حالة االعتداء
اجلن�سي ،قد يكونون بالذات غري راغبني يف الك�شف �أو الإبالغ عن الوقائع والإدالء ب�أقوالهم
بخ�صو�ص ما حدث .وتفكري الطفل يف الإبالغ �أو عدم الإبالغ عن اجلرمية ،وخ�صو�صا �إذا كان
مرتكبها من �أقربائه ،ويف الطريقة التي �ستُ�ستنبط بها املعلومات منه ،قد يت�سببان يف �إ�صابته بالتوتر
النف�سي .وقد ت�شمل �أ�سباب التوتر وطبيعته خوف الطفل من �أن ي�ؤذيه اجلاين ،واحتمال خوفه من
النبذ �أو اللوم ،وخوفه من عدم ت�صديقه ،وخوفه من �أن يكون رد فعل والديه �سلبيا ،و�إلقاءه بالالئمة
على نف�سه ،وما �إىل ذلك .ولهذا التوتر عواقبه التي ميكن مالحظتها يف جماالت خمتلفة من حياة

الف�صل 8

احلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة

الطفل ،كحياته املدر�سية ،وعالقاته ب�أقرانه ،وحياته الأ�رسية ،وقدرته على التوا�صل ،وال�سلوك
العنيف الذي من �صوره �إيذاء الذات بدنيا ،وما �إىل ذلك )152(.وقد تزداد هذه امل�شقة �سوءا يف
راعى فيها م�صالح الطفل الف�ضلى وكرامته.
احلاالت التي ال تُ َ
وثانيا ،قد تكون فرتة االنتظار ال�سابقة للمحاكمة جتربة �شديدة ال�صعوبة على العديد من الأطفال،
وخا�صة �أ�صغرهم �سنا .وعندما يقرتن الت�أخري بعوامل �أخرى ك�إرجاء املحاكمة �أو مبا كان �أ�سو�أ،
كالتحر�ش من قبل اجلناة املزعومني ،تكون ال�رضيبة التي يدفعها الطفل باهظة ويحتمل �أن تعيق
ّ
ب�شكل خطري منوه املتنا�سق .ويف احلاالت التي يكون فيها �إيذاء الطفل قد جاء على يد واحد �أو �أكرث
من �أفراد الأ�رسة ،ترتتب على ف�ضح هذا التجاوز عواقب تنال من الأ�رسة ككل ويظل الطفل مت�أثرا
بها طيلة الفرتة ال�سابقة للمحاكمة :فقد يظل على ات�صال مبا�رش �أو غري مبا�رش باجلاين املزعوم (�أو
عدل �شهادته �أو ميتنع عن الإدالء بها.
اجلناة املزعومني)
ويتعر�ض لل�ضغط لكي يُ ّ
ّ
وثالثاّ � ،إن الإدالء بال�شهادة �أمام املحكمة جتربة �شديدة الوط�أة على الأطفال .وت�شمل م�شاعر اخلوف
والإحباط التي قد تنتابهم حيال هذه ال�شهادة اخلوف من مواجهة املتهم و�/أو اجلمهور ،وو�صف
التفا�صيل الدقيقة واملخزية يف حاالت االعتداء اجلن�سي ،وعدم القدرة على فهم الأ�سئلة املوجهة
�إليهم ،والظهور مبظهر مثري لل�سخرية ،وما �إىل ذلك .ولكن ال ي�شرتط �أن يكون الإدالء بال�شهادة يف
املحكمة �أمرا �ضارا يف كل الأحوال ،بل ميكن �أن ي�صبح جتربة �إيجابية .لذا ،يُ�ستح�سن ت�شجيع الطفل
على ال�شهادة �إذا بدا � ّأن لديه القدرة واال�ستعداد للقيام بذلك .ويف هذا ال�صدد ،قد تكون املحاكمة
اجليدة الإعداد واملراعية للطفل مفيدة يف واقع احلال� ،إذ تتيح للطفل فر�صة ت�أكيد وقوع انتهاك
حلقوقه ،و�إدانة هذا الظلم ر�سميا ،والدفاع عن نف�سه .وبالتايل ،ف� ّإن حماية الأطفال ال�ضحايا
وال�شهود من امل�ش ّقة هي م�س�ؤولية م�شرتكة بني جميع اجلهات الفاعلة يف الإجراءات الق�ضائية.
وي�شرتك يف هذه امل�س�ؤولية املهنيون التايل بيانهم:
  (�أ) املعلّمون والعاملون الطبيون والأخ�صائيون االجتماعيون ،الذين كثريا ما يكونون يف
�أف�ضل موقع ليكونوا �أول من يكت�شف العالمات التي ت�شري �إىل � ّأن جرمية ما قد ارتكبت �أو
يجري ارتكابها ويالحظ ت�أثري الإجراءات على حياة الطفل؛
  (ب) موظفو �إنفاذ القانون ،الذين يكونون �أول من ي�أخذ �إفادة الطفل عما حدث؛

  (ج)
املدعون العامون ،الذين يقررون ال�سري يف الق�ضية من عدمه ،كما يقررون مقدار
ّ
حتمله؛
امل�شاركة يف الإجراءات الذي ي�ستطيع الطفل ّ
  (د) الق�ضاة ،يف �ضمان النظر دون �إبطاء يف الق�ضايا التي ت�شمل �أطفاال �ضحايا �أو �شهودا
ومبراقبة املناق�شات واال�ستجواب يف املحكمة لكي ت�سري الإجراءات على نحو مالئم للأطفال؛
  (هـ) املحامون ،وعند االنطباق حمامو الأطفال ال�ضحايا على وجه اخل�صو�ص ،الذين
ينبغي �أن تكون مهمتهم الأوىل هي الت�أكد من احرتام م�صالح الطفل الف�ضلى.
معب عنه يف الفقرتني  30و 31من املبادئ
واحلق يف احلماية من امل�ش ّقة �أثناء �إجراءات العدالة رّ
التوجيهية من خالل �ستة مبادئ ميكن تلخي�صها كما يلي:
  (�أ) ينبغي توفري امل�ساعدة عن طريق �شخ�ص م�ؤازر �أثناء م�شاركة الطفل يف �إجراءات
العدالة؛

  (ب)

ينبغي توفري اليقني ب�ش�أن �إجراءات العدالة؛
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  (ج) ينبغي التعجيل يف عمليات التحري والتحقيق واملحاكمات والق�ضايا التي ت�شمل
�أطفاال �ضحايا و�شهودا؛

  (د)

ينبغي اعتماد �إجراءات مراعية للأطفال؛

  (هـ)

ينبغي اجتناب االت�صاالت غري ال�رضورية ب�إجراءات العدالة؛

  (و)

ينبغي منع الرتهيب.

�ألف -توفري امل�ساعدة عن طريق �شخ�ص م�ؤازر �أثناء �إجراءات العدالة
� ّإن ح�ضور �شخ�ص م�ؤازر �أثناء مثول الطفل املجني عليه �أمام املحكمة مكفول يف العديد من البلدان
ب�رصف النظر عما �إذا كانت �إجراءات البلد اجلنائية ذات طابع حتقيقي �أو خ�صومي �أو غري ذلك ت�ضطلع وحدة ال�ضحايا وال�شهود يف
(انظر املر ّبع).
املحكمة اجلنائية الدولية مبهمة م�ساعدة
املمار�سة الدولية.

وقليلة هي ال�صكوك الدولية التي تعالج حتديدا م�س�ألة م�ؤازرة املجني عليهم �أثناء م�شاركتهم يف
الإجراءات الق�ضائية ،ومنها على وجه اخل�صو�ص �إعالن مبادىء العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا
الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة (املبد�أ ( 6ج)).
وينبغي �أن حتدد الت�رشيعات املحلية بو�ضوح الغر�ض من ح�ضور مثل هذا ال�شخ�ص امل�ؤازر للمجني
عليه �أو ال�شاهد ،وهو لتوفري الدعم العاطفي والتخفيف من الأثر ال�ضار املرتتب على املثول يف
املحكمة� .إذ ينبغي �أن يكون الطفل يف كل الأوقات برفقة �شخ�ص را�شد يكون ح�ضوره مفيدا
�إذا انتاب الطفل �شعور بالتوتر الزائد عن احلد .ويُ�ستح�سن �أن يُعينَّ ال�شخ�ص امل�ؤازر يف بداية
الإجراءات الق�ضائية ،عندما ي�رشع موظفو �إنفاذ القانون يف جمع املعلومات عن الواقعة ،وينبغي
�أن يبقى متاحا حتى نهاية �إجراءات املحكمة .وح�ضور �شخ�ص م�ؤازر قد يُ�ساعد الطفل �أي�ضا على
يحبذه
التعبري عن �آرائه وقد يُ�سهم يف تعزيز حق الطفل يف امل�شاركة .وهو بالتايل تدبري ميكن �أن ّ
الق�ضاة من �أجل دعوة طفل ما �إىل املثول �أمام املحكمة ومن �أجل �ضمان احرتام حقوق هذا الطفل.
املدعون العامون� ،أو حمامي الطفل �إذا لزم الأمر.
وميكن �أن يلج�أ �إىل هذا التدبري �أي�ضا ّ
وقد تختلف املعايري اخلا�صة بتعيني �شخ�ص م�ؤازر باختالف �سن الطفل ومدى �ضعفه .وتن�ص
الت�رشيعات املحلية يف بع�ض الدول على � ّأن تعيني �شخ�ص م�ؤازر للطفل قد ي�صبح �أمرا تلقائيا
تبعا لطبيعة اجلرمية (ففي �إيطاليا ،على �سبيل املثال ،تق�ضي املادة  609مكررا تا�سعا من املدونة
اجلنائية ب�أن يتلقى امل�ساعدة يف كل خطوة من الإجراءات �أي طفل يقع �ضحية لال�ستغالل اجلن�سي).
ويف بع�ض الدول ،مثل �سوي�رسا( )153ونيبال ،يق�ضي القانون ب�أن يكون ال�شخ�ص امل�ؤازر من نف�س جن�س
امل�رشعني �أخذوا يف االعتبار م�س�ألة جن�س ال�شخ�ص
املجني عليه .ولئن دلّت هذه الأمثلة على � ّأن
ّ
امل�ؤازر ،ف� ّإن �إعطاء الأطفال ال�ضحايا فر�صة اختيار جن�س ال�شخ�ص الذي �سي�ؤازرهم قد يحقق لهم
حماية �أكرب وينبغي ت�شجيعه .ويف بع�ض بلدان القانون العام ،ي�شكّل تعيني �شخ�ص م�ؤازر للأطفال
املجني عليهم جزءا من االخت�صا�صات املالزمة ملهمة الق�ضاة� ،إذ ي�ستطيع الق�ضاة تقرير ذلك من
تلقاء �أنف�سهم �أو بناء على طلب هيئة االدعاء �أو الدفاع .ويف بلدان �أخرى من بلدان القانون العام،
ين�ص القانون حتديدا على �صالحية تعيني �شخ�ص م�ؤازر )154(.ومن اجلائز �أي�ضا �أن يطلب املجني
()155
عليه �أو ال�شاهد نف�سه احل�صول على م�ساعدة �شخ�ص م�ؤازر.

ال�ضحايا وال�شهود وحمايتهم ،مبا يف ذلك
“م�ساعدتهم على امل�شاركة يف خمتلف
مراحل الإجراءات” (الفقرة ( 1ج) من
القاعدة  ،16من القواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات للمحكمة اجلنائية الدولية)
و”م�ساعدتهم عند دعوتهم �إىل الإدالء
ب�شهادتهم �أمام املحكمة” (الفقرة ( 2ب) ‘’2
من القاعدة  .)17وت�شمل مهمة ق�سم دعم
ال�ضحايا وال�شهود يف نظم جنائية دولية
�أخرى تزويدهم بالدعم املنا�سب ،وخا�صة يف
حاالت االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي.
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عرف على �أنه “�شخ�ص
وتختلف و�ضعية ال�شخ�ص امل�ؤازر يف الت�رشيعات املحلية باختالف الدول ،فيُ َّ
و�صيه
من اختيار الطفل”� ،أو “�شخ�ص حمل ثقة” �أو “�شخ�ص را�شد”� ،أو “والد الطفل �أو والدته �أو
ّ
القانوين”� ،أو “�صديق �أ�رسة الطفل �أو �أحد �أفرادها”� ،أو “�شخ�ص م�ؤهل ت�أهيال خا�صا”� ،أو”�شخ�ص
ولكن اجلانب الأهم هو
مقرب من الطفل” �أو �أي “�شخ�ص” �آخر” توافق عليه املحكمة”.
ّ
�آخر ّ
�أن ي�ستويف ال�شخ�ص امل�ؤازر ال�رشوط التالية�( :أ) �أن يكون قد تلقى تدريبا منا�سبا ورمبا مهنيا يف
التوا�صل مع الأطفال من خمتلف الأعمار واخللفيات وم�ساعدتهم ملنع خماطر الإكراه والإيذاء
والإيذاء الثانوي؛ و(ب) �أن يق ّدم للطفل دعما ملمو�سا ويي�سرّ م�شاركته الفعلية؛ و(ج) �أن ال يعوق
�سري الإجراءات بح�ضوره؛ و(د) و�أن يكون اختياره قد جرى من خالل عملية �شارك فيها الطفل.
وقد توفّر �أفرقة دعم الأطفال ال�ضحايا (انظر املر ّبع) �أو وحدات خدمة ال�ضحايا �أ�شخا�صا م�ؤهلني
خ�صي�صا لهذا الغر�ض .وينبغي �أن ت�رشف هيئة م�ستقلة على طريقة اختيار ال�شخ�ص امل�ؤازر .ويف
�سياق التقييم ،قد يكون من املهم احرتام اختيار الطفل ملن يريده �أن يكون ال�شخ�ص امل�ؤازر .ومع
ذلك ،قد تكون من م�صلحة الطفل يف بع�ض احلاالت �أ ّال ي�ؤخذ اختياره بعني االعتبار ،وذلك ،على
�سبيل املثال ،يف احلاالت التي يُ�شك فيها يف تالعب ال�شخ�ص امل�ؤازر ،و�/أو حيثما ال يكون با�ستطاعة
يعب عن �آرائه بحرية.
الطفل �أن رّ
والدور الدقيق لل�شخ�ص امل�ؤازر م�رشوح بالتف�صيل يف ت�رشيعات الواليات املتحدة (انظر املربع).
جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،العنوان  ،18الف�صل  ،223الباب  ،3509حقوق الأطفال
ال�ضحايا وال�شهود ،الباب الفرعي ‘:’1
“يجوز للمحكمة� ،إذا ا�ستن�سبت ذلك� ،أن ت�سمح للمرافق الرا�شد �أن يبقى بجوار الطفل �أو على ات�صال
به وهو يديل ب�شهادته .ويجوز للمحكمة �أن ت�سمح للمرافق الرا�شد ب�أن يمُ �سك بيد الطفل �أو �أن ت�سمح
للطفل باجللو�س على حجر املرافق الرا�شد طيلة �سري الإجراءات .وعلى املرافق الرا�شد �أن ميتنع عن
تزويد الطفل بجواب عن �أي �س�ؤال يوجه �إليه �أثناء �إدالئه ب�شهادته �أو عن الإيحاء له بهذا اجلواب ب�أي
�سجل �صورة ُمرافق الطفل على �رشيط فيديو ،طيلة الوقت الذي يديل فيه الطفل
طريقة �أخرى .وتُ ّ
ب�شهادته �أو ت�ؤخذ فيه �أقواله”.
�أفرقة دعم الأطفال ال�ضحايا .ت�ستخدم املنظمات التي تقدم امل�ساعدة �إىل الأطفال ،يف عدة
بلدان ،مثل “منظمة توفري احلماية جلميع الأطفال اليوم” ) ،(Protect All Children Todayيف والية
مدربني لكي ي�ساعدوا الأطفال قبل مثولهم �أمام املحكمة و�أثناءه،
كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ،متطوعني َّ
بتعريفهم بجو املحكمة و�رشح دورهم ك�شهود والرتفيه عنهم �أثناء فرتة انتظار مثولهم �أمام املحكمة
والقيام بدور الأ�شخا�ص امل�ؤازرين لهم ،جال�سني بقربهم �أثناء �إدالئهم ب�شهادتهم.
وحدات خدمة ال�ضحايا .تتكون هذه الوحدات عادة من موظف واحد على الأقل ومتطوعني:
من الأمثلة على هذه الوحدات “املعهد الوطني مل�ساعدة ال�ضحايا والتو�سط” (Institut national
)( d’aide aux victimes et de médiationيف فرن�سا) .وبع�ض اخلدمات التي ميكن �أن توفرها
وحدات خدمة ال�ضحايا ،تبعا لت�رشيعات الدولة املعنية ،ما يلي� :إجراء االت�صال الأول بال�ضحايا عن
طريق املكاملات الهاتفية؛ وتوفري معلومات عن و�ضعية الق�ضية؛ واجللو�س مع ال�ضحايا �أثناء اجلل�سة
و�/أو قبلها وبعدها ل�رشح الإجراءات لهم؛ والإجابة عن الأ�سئلة التقنية وتف�سري امل�صطلحات التي قد
تكون جديدة على ال�ضحايا؛ واال�ستماع �إىل ال�ضحايا؛ وم�ساعدة ال�ضحايا على ملء ا�ستمارات رد
احلق �أو التعوي�ض؛ وتعريفهم باملوارد الأخرى املتاحة ،كتقدمي امل�شورة ،والتدابري الأمنية ،وما �إىل ذلك.
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ِّ

باء-

توفري اليقني ب�ش�أن �إجراءات العدالة

من �أجل احلد من امل�شقة الإ�ضافية ،من امل�ستح�سن على وجه اخل�صو�ص للطفل ال�شاهد وال�شخ�ص
امل�ؤازر له �أن يعرفا مقدما ما �إذا كان �سيُطلب من الطفل �أن ي�شهد يف املحكمة ومتى �سيكون ذلك،
وما �إذا كان من املمكن �أم ال �أن تتخذ ترتيبات لتي�سري �شهادته ،و َمن �سيح�رض جل�سة اال�ستماع .وحق
الأ�شخا�ص امل�شاركني يف �إجراءات العدالة يف تلقي املعلومات ذات ال�صلة بهذه الإجراءات تن�ص
عليه بع�ض �صكوك القانون الدويل فيما يتعلق بال�ضحايا وال�شهود ،وخ�صو�صا ال�ضحايا وال�شهود
()157(،)156
الأطفال.

 -1تعيني مهني واحد ملتابعة الق�ضية مع الطفل حتى ح�سمها
تعمل اال�ستمرارية و�إمكانية التنب�ؤ طيلة �إجراءات العدالة على زيادة �شعور الطفل بالثقة .و�إعطاء
الطفل �شعورا بال�سيطرة طيلة �سري �إجراءات العدالة �أمر مهم عموما حلمايته من امل�شقة .ومن املهم،
والتع�سف يف ا�ستعمالها� ،أن
خ�صو�صا يف ق�ضايا الإيذاء ،التي كثريا ما تت�سم با�ستغالل ال�سلطة
ّ
ي�سرتد الطفل �سيطرته على املوقف .وقد ينتاب الطفل �أثناء �إجراءات العدالة �شعور بالعجز وفقدان
ال�سيطرة ،ويعاين بذلك من الإيذاء الثانوي.
ومن امل�ست�صوب تعيني �شخ�ص م�ؤازر يف مرحلة مبكرة وجعل هذا ال�شخ�ص ذاته يرافق الطفل من
بداية الإجراءات وحتى نهايتها .وكلما زاد �شعور الطفل بالألفة جتاه ال�شخ�ص امل�ؤازر له ،زاد �شعوره
بالراحة .وقد يتحقق هذا اال�ستقرار بتعيني مهني منا�سب يف �أبكر فر�صة وجعله ي�ضطلع بامل�س�ؤولية
عن الق�ضية حتى ح�سمها .وميكن �أن يكون هذا املهني ،تبعا للنظام املحلي يف الدولة املعنية،
مدعيا عاما� ،أو حماميا� ،أو مهنيا �آخر .وينبغي �أن يكون توفري
واحدا من موظفي �إنفاذ القانون� ،أو ّ
التدريب املتخ�ص�ص يف امل�سائل املت�صلة بالأطفال له�ؤالء املهنيني �رشطا �أ�سا�سيا .ويف بع�ض الواليات
الق�ضائية ،يتوىل متابعة تقدمي �أي �شكوى املهني امل�ضطلع مبهمة املناق�شة التنويرية مع الطفل ب�ش�أن
تبعات هذه ال�شكوى .وي�ستح�سن تعيني نف�س هذا املهني ليكون جهة التن�سيق نيابة عن الطفل يف كل
ات�صال له مع امل�ؤ�س�سة الق�ضائية.

 -2تعريف ال�شاهد ب�إجراءات املحكمة
  (�أ) تعريف ال�شاهد ب�إجراءات املحكمة :يف بلدان القانون العام
  من الطرائق الأخرى الفعالة املعرتف بها يف معظم بلدان القانون العام ملنع ت�سبب الإجراءات
يف �شعور الأطفال ال�ضحايا وال�شهود باالرتباك وعدم اال�ستقرار طريقة يُطلق عليها “تعريف
ال�شاهد ب�إجراءات املحكمة” .وتعريف ال�شاهد ب�إجراءات املحكمة قبل املثول �أمامها هو
خطوة معتادة يف بلدان القانون العام حيث يحق للأطراف تهيئة �شهودهم .وهذه التهيئة
حا�سمة الأهمية للحيلولة دون فقدان ال�شهود اال�ستقرار �أو رباطة اجل�أ�ش ما �أن ميثلوا �أمام
املحكمة وخ�صو�صا �أثناء مرورهم بالتجربة اال�ستفزازية ،جتربة اال�ستجواب من اخل�صم.
ويكون للجانب الذي ي�ستدعي ال�شاهد� ،سواء كان جانب االدعاء �أو جانب الدفاع ،م�صلحة
وا�ضحة يف �أن ي�رشح لل�شاهد ما ميكن �أن يتوقعه �أثناء مثوله �أمام املحكمة ،متحققا ثانية
من ثقته بنف�سه وقدرته على تذكّر ما �صدر عنه من �أقوال .ومن املفيد �أي�ضا تهيئة ال�شاهد
ملواجهة عملية اال�ستجواب من اخل�صم والرد على الأ�سئلة والت�صدي ملحاوالت الأطراف
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الأخرى النيل من قيمة الأدلة املقدمة .وت�صبح هذه اخلطوة �أ�شد �أهمية يف حالة ال�شهود
ال�ضعفاء ،كالأطفال و�ضحايا االعتداء اجلن�سي .ومن املمكن يف بع�ض الدول �أن ي�ضطلع
مبهمة تعريف ال�شاهد الطفل ب�إجراءات املحكمة �أي�ضا ال�شخ�ص امل�ؤازر له ،الذي ينبغي �أن
يكون قد تلقى تدريبا قبل ذلك.
  وتبينّ املبادئ التوجيهية الوطنية لل�سيا�سة املتعلقة ب�ضحايا اجلرائم اجلن�سية يف جنوب
�أفريقيا خمتلف جوانب عملية تهيئة ال�ضحايا هذه بالتف�صيل (انظر املر ّبع).
جنوب �أفريقيا� ،إدارة العدالة والتطوير الد�ستوري ،املبادئ التوجيهية الوطنية لل�سيا�سة
املتعلقة ب�ضحايا اجلرائم اجلن�سية؛ و�إدارة العدالة ،املبادئ التوجيهية الوطنية للمدعني
العامني يف ق�ضايا اجلرائم اجلن�سية (بريتوريا ،)1988 ،الف�صل  ،3الباب “ :10ينبغي اتباع
اخلطوات التالية جلعل �صدمة �إجراءات املحكمة خفيفة قدر الإمكان على
املجني عليه:
“ -1الذهاب باملجني عليه ،قبل يوم املحاكمة� ،إىل املحكمة التي �ستنظر يف الق�ضية .ترتيب
املدعي العام .الت�شاور مع املدعي العام قبل املحاكمة �أمر ال ب ّد منه .الرتتيب
وقت منا�سب مع ّ
مد ٍع عام معينّ � .أخذ حافظة الدعوى �إىل املحكمة قبل الإجراءات لإتاحة وقت كاف
لتخ�صي�ص ّ
للأعمال التح�ضريية.
املدعي العام قد يطلب �إىل القا�ضي
“� -2رشح معنى “جل�سة �رسية” ( )in cameraللمجني عليه ،لأن ّ
اال�ستماع �إىل ال�شهادة يف جل�سة مغلقة.
“�  -3إعطاء املجني عليه البيان الذي �سيديل به ليقر�أه مرة �أخرى .قد ت�صبح التفا�صيل ال�صغرية
مهمة يف هذا البيان ،وخا�صة يف �إجراءات املحكمة ،وهذا ما �سي�ساعد على تهيئة املجني عليه.
“� -4سريى املجني عليه مرا�سلني يف املحكمة ،وهذا ما قد يُقلقه .لذا ينبغي طم�أنته ب� ّأن تفا�صيل
ق�ضيته لن تن�رش ما مل ي�أذن القا�ضي بن�رشها (انظر الباب � 335ألف من قانون الإجراءات اجلنائية).
ويحظى الطفل دائما باحلماية يف هذا ال�صدد.
“ -5من واجب ال�رشطة �إبالغ املجني عليه باحتمال حدوث ت� ّأخر يف �إجراءات املحكمة وت�شجيعه
على املثابرة يف الق�ضية”.

  وقد اعتُمد يف الواليات املتحدة نهج �آخر� ،إذ �أُن�شئت “حمكمة �أطفال” يديرها مكتب املدعي
العام املحلي ملنطقة توالري بوالية كاليفورنيا ،بالتعاون مع عدة وكاالت و�أ�شخا�ص مهتمني،
من �أجل م�ساعدة الأطفال على امل�شاركة يف �إجراءات العدالة بتعريفهم مبحيط املحكمة
وموظفيها و�إجراءاتها .وتُن َّفذ هذه العملية التثقيفية بعقد اجتماعات مع خمتلف الأفراد
الذين ي�شكلون جزءا من منظومة املحاكم لكي ي�رشحوا خاللها ما يقومون به ويجيبون عن
الأ�سئلة التي يوجهها �إليهم الأطفال والآباء والأمهات .ويتفاعل �أخ�صائيو العالج واملتطوعون
املتدربون مع الأطفال وموفري الرعاية لهم مل�ساعدتهم على فهم م�شاعرهم والتعبري عنها
والتغلّب على التوتر املقرتن باملثول �أمام املحكمة .فعو�ضا عن �أن يت�أهب الأطفال انفراديا
لتجربة ال�شهادة يف املحكمة ،ف�إنهم يت�أهبون للمحكمة بامل�شاركة يف جتربة جماعية داعمة.
ويجري �إ�رشاك الآباء والأمهات وموفري الرعاية كذلك يف “حمكمة الأطفال” ويح�رضون
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دورات منف�صلة تعالج احتياجاتهم اخلا�صة .ويف جنوب �أفريقيا برنامج مماثل ت�ضطلع
به منظمات يذكر منها منظمة توجيه املوارد نحو منع االعتداء على الأطفال و�إهمالهم
وم�ستو�صف “تيدي بري” ).(Teddy Bear Clinic
  وتوجد مبادرات �أخرى ت�ستهدف تعريف الأطفال ال�ضحايا وال�شهود على نحو منا�سب
ب�إجراءات املحكمة قبل مثولهم �أمامها .ففي هونغ كونغ ،ال�صني ،ن�رش برنامج دعم ال�شهود
يف عام “ 1997كرا�سة ال�شهود الأطفال” مل�ساعدة الأطفال على التخفيف من قلقهم املت�صل
مب�شاركتهم يف الإجراءات الق�ضائية .ويف اململكة املتحدة ،ن�رشت اجلمعية الوطنية ملنع
الق�سوة على الأطفال ومنظمة “ت�شايلد الين” ،بالت�شاور مع غريهما من املنظمات غري
احلكومية و�أجهزة العدالة اجلنائية ،طائفة من املواد حتت عنوان “كرا�سة ال�شهود الأحداث”
لتثقيف ال�شهود الأطفال وال�شهود الأحداث وم�ساعدتهم ا�ستعدادا حل�ضور املحاكمة ك�شهود.
وت�شمل هذه املواد طائفة من الكتيبات لفئات عمرية حمددة من ال�شهود الأطفال وال�شهود
الأحداث وكتيبا للآباء والأمهات ودليال للأ�شخا�ص امل�شرتكني يف تهيئة ال�شهود الأحداث
عدا للأطفال الأكرب �سنا بعنوان “الإدالء بال�شهادة:
للمثول �أمام املحكمة و�رشيط فيديو ُم ّ
كيف يجري ذلك؟”.

  (ب) تعريف ال�شهود ب�إجراءات املحكمة :يف بلدان القانون املدين
  كثريا ما ترف�ض بلدان القانون املدين كفالة مثل هذه التهيئة لل�ضحايا وال�شهود قبل مثولهم
�أمام املحكمة ،منطلقة من الأ�سا�س املنطقي ب� ّأن العفوية تعترب �أحيانا كثرية عامال �أ�سا�سيا
يف تقييم �شهادتهم .وقد يكون هذا النهج �ضارا بالأطفال :فحتى لو خلت �إجراءات املحاكم
يف هذه البلدان من اال�ستجواب من اخل�صم ،وهو االختبار الأكرث �إثارة للتوتر ،ف� ّإن ال�ضحايا
وال�شهود ميثلون مع ذلك �أمام املحكمة لتقدمي بيان �شفوي حول الوقائع والإجابة عن الأ�سئلة.
وقد يكون هذا ،حتى حتت �سيطرة القا�ضي الذي يرت�أ�س اجلل�سة ،جتربة قا�سية وخميفة
وت�ستحق بالتايل الت�أهب لها كما يجب .ومع ذلك ،فهذه التهيئة والدعم ال يوفّران عادة،
بخالف اال�ستثناءين التاليني:
  (�أ) يف البلدان التي ميثل فيها املجني عليهم حمامون (انظر الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن احلق
فعالة) ،ميكن �أن يقوم حمامي الطفل بتعريفه بالإجراءات؛
يف احل�صول على م�ساعدة ّ
  (ب) قبل ا�ستنطاق ال�ضحايا وال�شهود ،يقوم عادة القا�ضي الذي يرت�أ�س اجلل�سة بتذكريهم
ب�أهمية �شهادتهم ومبا لتقدميهم �شهادة كاملة و�صادقة من داللة بالن�سبة للق�ضية .ويف
البلدان التي يُحذَّ ر فيها ال�شهود من مغبة رف�ض الإجابة عن الأ�سئلة والإدالء ب�شهادة كاذبة،
يُعمد �أحيانا �إىل ا�ستثناء ال�ضحايا وال�شهود الأطفال من هذا التحذير الجتناب تخويفهم
مبثل هذا التهديد.
ولكن هذه احللول ال تعالج بالكامل م�شكلة حق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود يف احلماية من امل�ش ّقة
ّ
�أثناء �إجراءات العدالة.
ميزت املحكمة اجلنائية الدولية بني تعريف الأطفال ال�ضحايا وال�شهود بطريقة تنظيم
وقد ّ
�إجراءات املحكمة والطرائق الواقعية ملثولهم ،ما ي�شكّل وفقا لهذه املحكمة “�رشطا �إلزاميا” ،من
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ناحية ،وما ي�شار �إليه يف بلدان القانون العام بعبارة “�صقل �أداء ال�شاهد” (� )witness proofingأي
تدريب ال�شاهد على ال�شهادة التي �سيديل بها وتهيئته لعملية اال�ستجواب من اخل�صم قبل مثوله �أمام
املحكمة ،ما اعتربته املحكمة اجلنائية الدولية �أمرا “مرفو�ضا لكونه منافيا للأخالق والقانون” ،من
الناحية الأخرى .ولع ّل ق�ضاة بلدان القانون املدين
وم�رشعيها ينظرون يف تطبيق نف�س هذا التمييز
ّ
على الإجراءات يف حماكمها املحلية وجعل تعريف الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ب�إجراءات املحكمة،
بدال من تدريبهم على ال�شهادة ،مطلبا �أ�سا�سيا .وميكن توفري الإر�شاد عن طريق التهيئة اجلماعية،
مثلما تفعل حماكم �أطفال توالري �أو عن طريق توزيع كرا�سات للت�أهب مالئمة للأطفال ،كتلك
املوجودة يف هونغ كونغ ،ال�صني� ،أو يف اململكة املتحدة .وميكن �أن يُقيم مثل هذه الربامج يف بلدان
القانون املدين الأخ�صائيون االجتماعيون و�/أو املدار�س و�/أو املنظمات غري احلكومية بالتعاون مع
�أخ�صائيي العالج.

جيم-

�ضمان الإ�رساع يف الإجراءات

قد يكون لت�أخري الإجراءات و�إطالتها ت�أثري �سلبي على عملية تعايف الطفل وقد ت�سهم يف معاناته
عقليا لأمد طويل .لذا ،ينبغي معاجلة الق�ضايا ب�أ�رسع ما ميكن من �أجل اخت�صار الوقت الذي
ت�رض به وال�سماح للطفل بتجاوز جتربته ك�ضحية .بل � ّإن
يتعر�ض فيه الطفل لإجراءات يحتمل �أن
ّ
ّ
املطولة قد جتعل الأطفال يرتاجعون عن �أقوالهم .ومن ال�صعب �أي�ضا على الطفل �أن
التحقيقات
ّ
يتعامل مع هذه الإجراءات �إذا كان غافال �أو لديه معلومات خاطئة عن ت�سل�سل الأحداث ،ومواعيد
جل�سات اال�ستماع ،وخ�صو�صا عما ميكن توقعه من �إجراءات العدالة.
ولكن بع�ض ال�صكوك
ويعترب احلق يف املحاكمة ال�رسيعة عادة حقا �أ�سا�سيا من حقوق جانب الدفاع.
ّ
الدولية تتناول م�س�ألة ال�رسعة �أي�ضا من منظور حماية ال�ضحايا من مزيد من التوتر الذي ميكن
املطولة .وال�رسعة التي تخدم م�صلحة ال�ضحايا مكفولة بوجه خا�ص فيما
�أن ينجم عن الإجراءات
ّ
معينة من اجلرائم وعندما يكون ال�ضحايا �أطفاال (انظر املر ّبع).
يتعلّق ب�أنواع ّ

معينة من اجلرائم :اتفاقية مناه�ضة التعذيب
مبد�أ ال�رسعة يف القواعد الدولية .فيما يتعلّق ب�أنواع ّ
وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (الأمم املتحدة ،جمموعة
املعاهدات ،املجلد  ،1465الرقم  ،)24841املادة 13؛ واتفاقية البلدان الأمريكية ملنع العنف �ضد املر�أة
ومعاقبة مرتكبيه والق�ضاء عليه ،املادة ( 7و) ،على �سبيل املثال.

وفيما يتعلق بالأطفال :منظمة االحتاد الأفريقي ،امليثاق الأفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته( ،حقوق
الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الثاين :ال�صكوك الإقليمية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم
املبيع ( E.97.XIV.1بالإنكليزية)) ،الباب جيم ،الرقم  ،)39املادة ( )2( 17ج) ‹›4؛ ومنظمة الدول
الأمريكية ،اتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�صة باالجتار الدويل بالق�صرّ  ،املادة 14؛ وجمل�س �أوروبا،
االتفاقية الأوروبية املتعلقة مبمار�سة حقوق الطفل (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد
 ،2135الرقم  ،)37249املادة 7؛ والربوتوكول االختياري ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف
البغاء ويف املواد الإباحية امللحق باتفاقية حقوق الطفل (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد
 ،2171الرقم  ،)27531املادة ( 8ز) ،على �سبيل املثال.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

املدعي العام ،عبء العمل على تفادي �أي ت�أخري يف الإجراءات
ويقع على عاتق الأطراف ،وخ�صو�صا ّ
وتربير �أي �إرجاء يف �ضوء م�صالح الطفل الف�ضلى .ويجب �أن يكون تفادي �أي ت�أخري ال داعي له حمل
“تنطبق املبادئ العامة التالية عند
اهتمام رئي�سي يف كل مرحلة من مراحل الإجراءات.

�أ�سرتاليا (كوينـزالند) ،قانون الأدلة
لعام  ،1977الباب  9هاء (:)2

والإبالغ عن احلاالت التي ي�شك يف انطوائها على اعتداء �أو �إهمال �أمر واجب .وتبعا للت�رشيع ،ي�رسي
معينة من الأخ�صائيني املتعاملني مع الأطفال .فعلى �سبيل
هذا الواجب على كل فرد �أو على فئات ّ
املثال ،ين�ص قانون الطفل لعام  2001يف ماليزيا (الباب  )27على هذا الإبالغ الإلزامي على الأطباء
واملمار�سني الطبيني .ومبجرد �إبالغ ال�سلطات بال�سلوك الإجرامي ،ميكن و�ضع �أطر زمنية حمددة
ل�ضمان ال�سري يف الإجراءات دون �إبطاء؛ ويف الفلبني ،تتاح لل�رشطة مهلة � 48ساعة للتحرك مبجرد
�إبالغها بحالة اعتداء حمتمل على طفل.

التعامل مع �شاهد طفل يف دعوى
ق�ضائية( ... :د) ينبغي ح�سم الدعوى
ب�أ�رسع وقت ممكن”.

ومن امل�ستحيل �أن تو�ضع معايري فيما يتعلّق بالطول املعقول ملدة الإجراءات اجلنائية ،وينبغي لكل
املحاكم املحلية �أن تعتمد عو�ضا عن ذلك نهج حتديد هذا الطول تبعا للق�ضية� ،آخذة يف االعتبار
الطبيعة اخلا�صة لكل ق�ضية ومدى تع ّقدها .وتن�ص ت�رشيعات بع�ض الدول ،ك�أ�سرتاليا مثال ،على
احلاجة �إىل �إجراءات �رسيعة مراعاة مل�صالح ال�ضحايا وال�شهود ،وخ�صو�صا �أكرثهم �ضعفا ،كالأطفال
(انظر املربع).
وعندما تكون الق�ضية التي حتقق فيها �سلطات حملية قد حدثت يف بلد �آخر ،ميكن �أن تتيح
اتفاقات التعاون الثنائي �إمكانية االت�صال املبا�رش بني �سلطات املالحقة اجلنائية عو�ضا عن القنوات
الدبلوما�سية �أو �إ�ضافة �إليها :فعلى �سبيل املثال ،ي�سمح اتفاق معقود بني �أملانيا وتايلند يف عام 1995
املدعون العامون �إىل وزارة العدل يف بلدهم �إعالم وزارة الطرف الآخر مبا�رشة .وميكّن
ب�أن يطلب ّ
املدعي العام التايلندي من اال�ستجابة ملطلب �أملاين يف نف�س اليوم
ا�ستخدام نظم االت�صال احلديثة ّ
()158
الذي يتلقاه فيه .وين�ص على �إجراءات مماثلة اتفاقان معقودان بني كندا وتايلند وبني الفلبني
واململكة املتحدة.
ويف املرحلة ال�سابقة للمحاكمة ،ميكن �أن ت�سمح الإجراءات امل�ستعجلة بتجاوز املراحل التي ال تعترب
حا�سمة الأهمية لعدالة الإجراءات �إذا كان ذلك يخدم امل�صالح الف�ضلى للأطفال ال�ضحايا وال�شهود.
ففي اململكة املتحدة ،على �سبيل املثال ،ا�ستحدث قانون العدالة اجلنائية لعام � 2003إجراء يجوز
وفقا له لرئي�س النيابات العامة �أن يحيل م�س�ألة تتعلق بطفل �شاهد �إىل حمكمة التاج مبا�رشة دون
مرحلة �إحالة ر�سمية �سابقة .وميكن ا�ستخدام هذا الإجراء عندما يرى رئي�س النيابات العامة � ّأن
الأدلة كافية لإحالة املتهم �إىل املحاكمة و�أنه ينبغي �أن ت�أخذ حمكمة التاج بزمام الق�ضية وت�سري فيها
دون �إبطاء “من �أجل تفادي �أي م�سا�س مب�صالح الطفل”.
ويف املحاكمة ،ت�شمل احللول العملية لت�رسيع الإجراءات دون النيل من م�صالح جانب الدفاع ،على
�سبيل املثال ،تقدمي الق�ضية املعنية على الق�ضايا الأخرى املرفوعة �أمام املحكمة وال يوجد فيها
�أطفال �ضحايا �أو �شهود .وينبغي كذلك �أن تكون الأ�سباب القانونية �رشطا فيما يتعلق بالقرارات
الآمرة باال�ستمرار يف الدعوى �أو ردها يف مثل هذه احلاالت .وهذه احللول العملية معاجلة يف لوائح
الواليات املتحدة التنظيمية املتعلقة بحقوق الأطفال ال�ضحايا والأطفال ال�شهود :ففي الق�ضايا التي
يكون فيها �أطفال �ضحايا �أو �شهود ،يجوز ملحاكم الواليات املتحدة �أن تنتقل �إىل الإجراءات امل�ستعجلة
امل�صممة خ�صي�صا ملثل هذه الق�ضايا (انظر املربع).

جمموعة مدونات الواليات املتحدة،
العنوان  ،18الف�صل  ،223الباب ،3509
حقوق الأطفال ال�ضحايا والأطفال
ال�شهود ،الباب الفرعي (ي) ،املحاكمة
امل�ستعجلة:
"يف الق�ضايا املحددة على �أنها م�ستعجلة،
يكون على املحكمة �أن  ...ت�ستعجل ال�سري
يف الق�ضية وتكفل �أن تكون لها الأ�سبقية
على �أي ق�ضية �أخرى .وعلى املحكمة
�أن تكفل الإ�رساع يف املحاكمة من �أجل
اخت�صار املدة التي يتحمل فيها الطفل
وط�أة التوتر جراء امل�شاركة يف الإجراءات
اجلنائية .وعلى املحكمة لدى تقريرها
ما �إذا كانت �ستمنح الإذن باملوا�صلة� ،أن
ت�أخذ يف االعتبار �سن الطفل وما يحتمل
�أن يكون للت�أخري من �أثر �سلبي على
رفاهه .وعليها عند منح الإذن باملوا�صلة
يف الق�ضايا التي يكون فيها طفل �أن
تعد بيانا كتابيا بالوقائع واال�ستنتاجات
القانونية".
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وميكن عو�ضا عن ذلك �أن تُن�ش�أ حماكم خا�صة للأطفال تخت�ص حتديدا بالق�ضايا التي يكون
فيها املجني عليهم �أطفاال؛ وميكن بالتايل متديد والية حماكم الأطفال القائمة ،التي كثريا ما
تكون خم�ص�صة للأطفال املخالفني للقانون دون غريهم ،لت�شمل الأطفال املجني عليهم .ذلك � ّأن
االخت�صا�ص احل�رصي لهذه املحاكم يح ّد من حاالت الت�أخر يف الإجراءات ويتيح �إمكانية تطبيق
�إجراءات خا�صة للوفاء باحتياجات الأطفال املجني عليهم .وقد اتخذت مثل هذه املبادرة يف الربازيل
ب�إن�شاء ثالث حماكم للطفل يف ر�سيف و�سلفادور وفورتاليزا .ومن املنطلق ذاته� ،أن�ش�أت جنوب �أفريقيا
يف عام � ،1993ضمن حمكمة وينبريغ ،حمكمة خمت�صة باجلرائم اجلن�سية ،تعرف با�سم ”:“G Court
و�إن مل تكن هذه املحكمة خم�ص�صة للأطفال ،ف� ّإن لديها قواعد و�إجراءات ل�ضحايا االعتداءات
()159
اجلن�سية ،وخ�صو�صا الأطفال منهم.

دال-

و�ضع �إجراءات مالئمة للطفل

ي�شمل و�ضع �إجراءات مالئمة للطفل وفق املبادئ التوجيهية ،ت�صميم حلول عملية لإزالة هالة
الغمو�ض التي حتيط ب�إجراءات املحكمة .فعلى �سبيل املثال ،ميكن ،منعا خلوف الطفل من هذه
الإجراءات بال داع� ،أن تجُ َرى املقابلة مع الطفل يف بيئة تبدو م�ألوفة لديه ولي�س يف خمفر ال�رشطة.
ويف الفقرة ( 30د) من املبادئ التوجيهية تف�صيل ملجموعة غري ح�رصية من التدابري الرامية �إىل
احلد من خطر تعر�ض الطفل للإيذاء الثانوي .وغالبية هذه احللول ب�سيطة ومتدنية التكلفة،
بحيث ي�ستطيع كل نظام حملي تطبيقها �أو �إيجاد “غري ذلك من التدابري املنا�سبة لتي�سري �إدالء
الطفل بال�شهادة”.

 -1توفري غرف خا�صة للمقابالت
ويو�صى عموما
� ّإن اختيار مكان �إجراء املقابلة مع الطفل جانب مهم من جوانب عملية �إجراء املقابلة.
َ
ب�إجراء املقابلة يف بيئة حمايدة )160(.فيمكن مثال �أن جتري �أفرقة التحري والتحقيق هذه املقابالت
يف مدر�سة الطفل حيث ق ــد ي�شـ ــعر الطف ــل بالراحة بق ــدر �أكرب وحيث قد ال يكون للجاين املزعوم
�أي �ســيطرة تذكر .وميكــن �إجــراء هــذه املق ــابلة �أي�ضا يف خم ــفر ال�ش ــرطة على �أن تجُ ــرى يف غرفة
خا�صة ميكن ،مثال ،زخرفتها وتزويدها باللُّعب والكرا�سي ال�صغرية وطلي جدرانها ب�ألوان منا�سبة
للأطفال )161(.ويف �إندوني�سيا� ،أن�شئت وحدات للخدمات اخلا�صة )” (“RPK Unitsمن خالل تعميم
�صادر عن ال�رشطة ،وهي غرف خم�ص�صة يف خمافر ال�رشطة على م�ستوى الأقاليم واملقاطعات تجُ رى
فيها املقابالت مع �ضحايا العنف ،مبن فيهم �ضحايا العنف اجلن�سي ،الن�ساء منهم والأطفال .وميكن �أن
توفِّر مراكز منا�رصة الطفل بدورها �أماكن مثالية لإجراء املقابالت مع الأطفال (انظر الباب � 2أدناه).
وميكن ف�ضال عن ذلك �أن ت�ستخدم يف املحاكمة مواقع ُمع ّدة �إعدادا حمددا :ففي الرنويج ،ين�ص
الباب  239من قانون الإجراءات اجلنائية على � ّأن ا�ستجواب �شاهد دون الرابعة ع�رشة من العمر
�أو �شاهد تقت�ضي م�صاحله ذلك ،يجب �أن يُجرى خارج جل�سات املحكمة ،عندما يرى القا�ضي � ّأن
ذلك يخدم م�صالح ال�شاهد .وثمة حل �آخر ي�ستند �إىل التكنولوجيات احلديثة ،وهو ا�ستخدام دوائر
تلفزيونية مغلقة لتمكني الطفل من الإدالء ب�شهادته من مكان �آخر يف مبنى املحكمة من خالل
االئتمار عن طريق الفيديو .وهذا اخليار م�ستخدم يف عدة بلدان ،كالبو�سنة والهر�سك ،واجلمهورية
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الدومينيكية ،وجنوب �أفريقيا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة .بل � ّإن ال�شهادة عن طريق الدوائر
()162
التلفزيونية املغلقة ُجعلت �إلزامية عندما يتقدم الطفل املجني عليه �أو الطفل ال�شاهد بطلب ذلك
�أو يف ق�ضايا االعتداء اجلن�سي على �أطفال )163(.وحيثما ال يتوافر مثل هذا املوقع املعد �إعدادا
حمددا ،جتيز دول عديدة اال�ستماع �إىل �شهادة الأطفال ال�ضحايا يف جل�سات �رسية ،وجتتنب بذلك
()164
ح�ضور عموم النا�س الذي يُخيف الطفل.

 -2توفي ــر خـ ــدمات متعددة التخ�ص�صات ومتكاملة يف مكان واحد من �أجل
الأطفال ال�ضحايا
للت�أكّد مما �إذا كان طفل ما قد عانى من اجلرمية �أو كان �شاهدا على ارتكابها ،يلزم �إجراء مقابلة �أو
مناق�شة �أولية مع هذا الطفل .ومبا �أنه قد يلزم �أن ي�شرتك يف عملية التحقيق عدة من الأخ�صائيني
والأجهزة ،فمن املمكن �أن يخ�ضع الطفل تكرارا لال�ستجواب من عدد كبري من امل�س�ؤولني املختلفني.
وعالوة على ذلك� ،إذا مل يكن ه�ؤالء امل�س�ؤولون قد تلقوا تدريبا منا�سبا يف امل�سائل املت�صلة بالأطفال
ال�ضحايا �أو ال�شهود ،ف�إن الطريقة التي يجرون بها هذه املقابالت قد تك�شف عن �أدلة �ضارة و�/أو
ت�ستخرج �أدلة غري �سليمة ،وقد يكون لهذا الأمر يف كلتا احلالتني تداعيات مهمة ت�ؤثر يف الطفل و/
�أو يف جمريات الق�ضية .ونتيجة لذلك� ،أن�ش�أت عدة دول �أفرقة متعددة التخ�ص�صات ميكن بف�ضلها
�إجراء حتقيقات م�شرتكة بطريقة ح�سا�سة جتاه الأطفال .بيد � ّأن هناك مناذج �أخرى يُعترب وفقا لها
� ّأن من الأف�ضل �أن يُجري املقابلة مع الطفل على انفراد �شخ�ص متمتع باملهارة الالزمة.
ومن اخلطوات الأوىل يف اتباع نهج متعدد التخ�ص�صات يف التحريات والتحقيقات املت�صلة ب�أطفال
مدربة خ�صي�صا لهذا الغر�ض :ففي مقاطعة بنغا يف زمبابوي ،مثال،
�إن�شاء وحدات �رشطة حمددة ّ
مكونة من اثنني من �ضباط ال�رشطة مدربني تدريبا خا�صا� ،أحدهما
�أُن�شئت وحدات �رشطة متنقلة ّ
()165
�أنثى والآخر ذكر ،للتحري والتحقيق يف حاالت االعتداء اجلن�سي على �أطفال .و�أن�شئت كذلك
وحدات من ال�رشطة حلماية الأطفال يف دول و�أقاليم يذكر منها �أ�سرتاليا (تا�سمانيا)( )166وهونغ
�سمته مراكز خدمة املر�أة والطفل داخل دوائر ال�رشطة يف
كونغ ،ال�صني .و�أن�ش�أت نيبال بدورها ما ّ
مدربني حتديدا على معاجلة
 17مقاطعة (من بني  75مقاطعة يف املجموع) ،وزودتها مبوظفني َّ
اجلرائم املت�صلة بالن�ساء والأطفال ب�أ�سلوب ح�سا�س.
وت�شمل الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات �أخ�صائيني يعملون يف جماالت حماية الطفل والتحريات
والتحقيقات اجلنائية ودعم ال�ضحايا ومنع االعتداء على الأطفال (انظر “الأفرقة املتعددة
التخ�ص�صات املعنية بحاالت االعتداء على الأطفال” يف الف�صل الثاين ب�ش�أن احلق يف املعاملة
بكرامة و�شفقة) .و�إن�شاء مثل هذه الأفرقة امل�شرتكة بني الوكاالت يقلّل من عدد املقابالت التي تجُ رى
مع الطفل وميكن �أن تعزز ثقة الطفل بنف�سه وبالآخرين .وت�شمل املزايا الأخرى حت�سني التوا�صل
فيما بني املهنيني من خالل اجتماع املهارات واخلربة وازدياد فر�ص الو�صول �إىل املعلومات .وعو�ضا
عن حفظ بيانات �إنفاذ القانون والبيانات االجتماعية والطبية و�/أو النف�سانية يف ملفات خمتلفة
لدى �أجهزة خمتلفة ،تحُ ِّبذ الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات تقا�سم املعلومات فيما بني خمتلف اجلهات
الفاعلة ب�إن�شاء ملف واحد.
و�أخرياّ � ،إن �أكرث الطرائق تعزيزا التباع نهج متعدد التخ�ص�صات �إزاء التحريات والتحقيقات هو �إن�شاء
مراكز ملنا�رصة الطفل .وهذه املراكز هي بنى دائمة ُمقامة ال�ست�ضافة الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات

الف�صل 8

احلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة

املعنية بحاالت االعتداء على الأطفال .وت�ساعد هذه املراكز على الدمج بني اخلربات الفنية ،حيث
ين�ضم موظفو �إنفاذ القانون دوريا �إىل �أخ�صائيي �ش�ؤون الأطفال وموفري الرعاية اخلا�صة بال�صحة
العقلية لإجراء املقابالت .ويحول التدريب املتوا�صل دون نفاد املهنيني ويحد من تب ّدل املوظفني،
بينما يز ِّود املوظفني ب�أحدث التقنيات والتطويرات يف هذا املجال .وتوفّر هذه املراكز �أي�ضا مكانا
�آمنا وبعيدا عن التهديد للأطفال ال�ضحايا و�أ�رسهم ي�ستفيدون فيه من العمليات التثقيفية ،كتلك
التي توفرها حماكم الأطفال (انظر الباب باء �( 2أ) �أعاله) ،ويتلقون طائفة �شاملة من اخلدمات
التي ت�شمل املقابلة الأولية ،والإحالة �إىل جهات تلقي العالج واخلدمات الطبية ،وامل�ساعدة يف
تقدمي ا�ستمارات التعوي�ض ،والدعم والتوجيه طيلة م�شاركتهم يف الإجراءات الق�ضائية .والأمثلة
على مراكز منا�رصة الأطفال موجودة يف الواليات املتحدة وكندا )167(.ولئن كانت هذه املراكز تقدم
العديد من املزايا ف�إنها ال تخلو من املخاطر :فلو �أ�صبح معروفا يف املجتمع املحلي � ّأن هذه املراكز
تُعنى ب�ضحايا االعتداء والإهمال من الأطفال ،كان من املحتمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل �إل�صاق و�صمة عار
بالأطفال و�أفراد �أ�رسهم الذين يزورون هذه املراكز .لذا ،من املهم التزام ال�رسية التامة (مبا يف ذلك
�إعطاء املركز ا�سما حمايدا) .وينبغي عموما �أن يكون الدعم الذي يقدم �إىل الأطفال ال�ضحايا منظما
بقدر الإمكان يف بنية جمتمعية ،دون انتقاء فئات معينة وت�سميتها بـِ”ال�ضعيفة”.

 -3تعديل �أجواء املحكمة
�أمثلة على املرافق املالئمة للطفل:
	•غرف م�ستقلة للمقابالت هو اخليار
الأف�ضل ،و�إ ّال فمقاعد مرتفعة �أو
و�سادات متكّن الطفل من ر�ؤية
املحكمة ومتكّن احل�ضور من ر�ؤيته
وهو يف املكان املخ�ص�ص لل�شهادة
	•�أماكن انتظار مز ّودة بالل ُعب �أو
احليوانات �أو الر�سوم املتحركة �أو
الكتب �أو غري ذلك من الأ�شياء التي
ت�شغل الطفل .ورهنا باملناخ ،ال ي�شرتط
�أن تكون �أماكن االنتظار هذه داخل
مبنى ،بل ميكن �أن تكون يف حديقة �أو
مكان �آخر �آمن .ويجوز �أن تكون �أماكن
�رسة
االنتظار مز ّودة مبراحي�ض و�أَ ّ
وم�رشوبات و�أطعمة لكي ي�شعر الطفل
دائما بالراحة .و�أهم ما يف الأمر هو
�إبقاء الأطفال دائما يف غرفة م�ستقلة،
بعيدا عن املتهمني وحمامي الدفاع
وغريهم من ال�شهود
	•الت�شجيع على اعتماد تقنيات تخفيف
التوتر ،كتمارين التنف�س واال�سرتخاء
الع�ضلي والألعاب والدعم العاطفي
	•ال�سماح للأطفال بالإم�ساك بدبدوب
(� )teddy bearأو دمية وهو يديل
ب�شهادته

قد تثري ال�شكليات يف �إجراءات املحكمة وحميط املحكمة الرهبة يف نفو�س الأطفال .وعلى الرغم
يوجد االحرتام للنظام القانوين ،ف�إنها قد تثري اخلوف
من التحجج ب� ّأن احلفاظ على هذه ال�شكليات ِ
لدى الأطفال وحتدو بهم �إىل عدم الرغبة يف التكلم .وميكن حت�سني جتربة الطفل �أثناء هذه
الإجراءات بتوفري مرافق مالئمة للأطفال ،كتوفري مقاعد منا�سبة لقامتهم ،وو�ضع مكربات لل�صوت
يف املكان املخ�ص�ص لل�شهادة يف قاعات املحاكم ل�ضمان �سماع �شهادة الطفل يف الأماكن الأ�سا�سية يف
قاعة املحكمة ،وتوفري لُعب يف �أماكن االنتظار ليلهو بها الطفل �أثناء فرتات اال�سرتاحة (انظر املربع).
وتق�ضي الت�رشيعات املحلية يف بع�ض الدول ب�أن تُعقد جل�سات اال�ستماع لأقوال املجني عليهم الذين
تقل �أعمارهم عن � 18سنة يف جو و ّدي غري ر�سمي )168(.ففي اململكة املتحدة ،روعي يف “القائمة
املرجعية التكميلية ملا قبل املحاكمة بخ�صو�ص الق�ضايا التي ت�شمل �أطفاال” �أي�ضا ما قد يكون للزي
الواجب على رجال (ون�ساء) الق�ضاء ارتدا�ؤه يف املحاكم ،بوقاره املفرط ،من �أثر مثري للرهبة يف
نفو�س الأطفال� ،إذ تن�ص هذه القائمة على جواز تعبري ال�شهود الأطفال عن ر�أيهم يف هذا اللبا�س
وعلى جواز نزع الق�ضاة واملحامني ال�شعر امل�ستعار والعباءة الر�سمية ،عند ال�رضورة )169(.وت�رسي
()170
قواعد مماثلة يف والية فكتوريا� ،أ�سرتاليا.

 -4اال�سرتاحات اخلا�صة من جل�سات اال�ستماع وجدولة هذه اجلل�سات والإ�شعار بها
على الرغم من �أهمية الإ�رساع يف تناول الق�ضايا التي يوجد فيها �أطفال ،ف�إن طاقة الطفل على
املطولة املجدولة دون �إيالء االعتبار حلالة الأطفال اخلا�صة هي عن�رص
حتمل جل�سات اال�ستماع
ّ
ّ
�آخر ال بد من �أن ي�ؤخذ يف احل�سبان .وينبغي �أن جتد اجلهات املعنية �سبال كفيلة باخت�صار الوقت
الذي يق�ضيه الطفل يف حرم املحكمة و�أن جتعل هذه الفرتات متوافقة مع حياة الطفل اخلا�صة
واحتياجاته.
وعلما ب� ّأن مدة انتباه الطفل حمدودة ،ينبغي اجتناب جل�سات اال�ستجواب الطويلة .وميكن �أن يُ�صدر
الق�ضاة املرتئ�سني جل�سات املحاكم توجيهات ب�ش�أن مدة مثول الطفل �أمام املحكمة :فيمكن و�ضع
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حدود زمنية �أو حدود ق�صوى لعدد الأ�سئلة التي ميكن توجيهها �إىل الطفل .وميكن كذلك �أن تتخلل
مثول الطفل �أمام املحكمة فرتات ا�سرتاحة ق�صرية :فيمكن �أن يوافق الق�ضاة على طلبات منح
ا�سرتاحات ق�صرية املقدمة من الطفل �أو ال�شخ�ص امل�ؤازر له ،بل ميكنهم �أن ي�أمروا من تلقاء نف�سهم
ب�أخذ ا�سرتاحة كهذه عندما يرون �أن الطفل بحاجة �إليها.
وللتخفيف قدر الإمكان من ا�ضطراب حياة الطفل جراء م�شاركته يف الإجراءات الق�ضائية ،ميكن �أن
حتاول املحاكم جدولة مواعيد مثول الأطفال املجني عليهم �أو ال�شهود لت�أتي يف الأيام التي يُفرت�ض
�أال يذهبون فيها �إىل املدر�سة (كالإجازات �أو �أيام العطلة) .ومن �ش�أن ذلك ،على وجه اخل�صو�ص،
لتغيبهم عن املدر�سة .ومن امل�ست�صوب �أي�ضا ،لدى
�أن يعفيهم من اال�ضطرار لإيجاد تعليالت وجيهة ّ
و�ضع اجلداول الزمنية جلل�سات اال�ستماع� ،أن يُجتنب قدر امل�ستطاع حتديد مواعيد ليلية مت�أخرة
النعقادها ،وذلك لكي تكون متفقة مع الإيقاع الذي ي�سري عليه الطفل .وميكن �أن يتحقق ذلك
بالت�أكد ،عند �إعداد اجلدول الزمني جلل�سة ما ،من �إعطاء الأولوية للق�ضايا التي يوجد فيها �أطفال
لكي ي�ستمع �إليهم �أوال يف بداية اجلل�سة .وت�شكّل هذه اجلدولة الزمنية والرتتيبات االحتياطية جزءا
من “القائمة املرجعية التكميلية ملا قبل املحاكمة بخ�صو�ص الق�ضايا التي ت�شمل �أطفاال” امل�ستخدمة
يف اململكة املتحدة.
وت�ؤ ِّدي جدولة مواعيد الق�ضايا التي يوجد فيها �أطفال جدولة �صحيحة بحيث ي�أتي دورها يف بداية
جلل�سات� ،أي�ضا� ،إىل تي�سري �إر�سال �إ�شعارات دقيقة مبواعيد جل�سات اال�ستماع واجتناب �ساعات
االنتظار بال طائل يف حرم املحكمة وحاالت الإرجاء يف �آخر حلظة ب�سبب ازدحام اجلداول الزمنية،
( )1حيثما—
ما ي�ؤدي �إىل الذهاب يف رحالت ال لزوم لها �إىل املحكمة.

�إيرلندا ،قانون الأدلة اجلنائية لعام ،1992
الباب  ،14تقدمي الأدلة عن طريق و�سيط:

 -5تدابري �أخرى منا�سبة لتي�سري �شهادة الطفل

  (�أ) يُتهم �شخ�ص بارتكاب جرمية
ي�رسي عليها هذا اجلزء ،و
  (ب) يكون �شخ�ص دون ال�سابعة
ع�رشة من العمر يف معر�ض �أو على
و�شك الإدالء ب�شهادته من خالل
و�صلة تلفزيونية بالبث احلي،

قد تكون ال�شهادة �شاقة على الأطفال ،وخا�صة ال�صغار جدا منهم .وقد بذلت حماوالت لإيجاد بع�ض
احللول الكفيلة بتح�سني التوا�صل بغية تي�سري ال�شهادة .فعندما يديل الطفل ب�شهادته ،من امل�ستبعد
يجوز للمحكمة ،بناء على طلب الإدعاء �أو
�أن يكون ملما باللغة القانونية من النوع امل�ستخدم يف قاعة املحكمة.
ويُعمد يف بع�ض البلدان �إىل تي�سري التوا�صل مع الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من خالل ا�ستخدام
و�سطاء .ويجب التمييز بني ه�ؤالء الو�سطاء والأ�شخا�ص امل�ؤازرين الذين يجوز �أي�ضا �أن يرافقوا
الطفل .فالو�سيط ميكن �أن يكون �أحد الأبوين� )171(،أو حماميا عاما معينا ب�صفة خا�صة� )172(،أو
()174
()173
تعينه املحكمة )175(.وحيثما يرى القا�ضي
و�صيا يف اخل�صومة� ،أو خبريا� ،أو �أي �شخ�ص �آخر ّ
�أن الطفل مل يفهم �س�ؤاال ُو ِّجه �إليه ،يقوم الو�سيط “برتجمة” ال�س�ؤال �إىل لغة يفهمها الطفل .ويجوز
عب عنه بلغة حتتاج �إىل املزيد من ال�رشح .وقرار تعيني
للو�سيط �أي�ضا �أن يعلّق على جواب الطفل �إذا رّ
هذا الو�سيط يرجع �إىل تقدير املحكمة ،ويكون عادة على الطرف الذي يطلب تعيني هذا الو�سيط
عبء الإثبات ب� ّأن تعيينه �سيكون يف م�صلحة العدالة .ويف �إيرلندا مثال جيد على قانون ين�ص على
()176
ولكن ا�ستخدام مثل ه�ؤالء الو�سطاء لن يالقي قبوال يف
تعيني مثل هذا الو�سيط (انظر املربع).
ّ
كل نظام قانوين :فق�ضاة القانون املدين على وجه اخل�صو�ص يقاومون عادة ب�شدة ا�ستخدام مثل
ه�ؤالء الو�سطاء لأن “اقتناعهم العميق”( )177يجب �أن يعتمد على التقييم املبا�رش لأقوال ال�شاهد.
وتقرتح املبادئ التوجيهية ا�ستخدام “�أدوات ت�ساعد على الإدالء بال�شهادة” (الفقرة ( 31ج)).
ويختلف تعريف هذه الأدوات بني دولة و�أخرى :ففي كندا ،ت�شري هذه العبارة �إىل تدابري من قبيل

املتهم� ،إذا كانت على قناعة ،مراعية �سن
ال�شاهد �أو حالته العقلية ،ب� ّأن م�صلحة
وجه عن طريق و�سيط
العدالة تقت�ضي ب�أن تُ َّ
�أي �أ�سئلة يراد توجيهها �إىل ال�شاهد� ،أن ت�أمر
بتوجيه �أي �أ�سئلة كهذه على هذا النحو.

( )2الأ�سئلة التي توجه �إىل ال�شاهد عن
طريق و�سيط مبوجب �أحكام هذا الباب،
يجب �أن تكون �إما بالعبارات امل�ستخدمة من
قبل موجه الأ�سئلة و�إما بعبارات تنقل معنى
هذه الأ�سئلة �إىل ال�شاهد بطريقة منا�سبة
ل�سنه وحالته العقلية.
( )3الو�ســيط امل�شار �إليه يف الباب
تعينه املحكمة ويجب �أن يكون،
الفرعي (ّ )1
بر�أيها ،م�ؤهال للعمل بهذه ال�صفة.
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ال�ستائر والدوائر التلفزيونية املغلقة وتعيني �شخ�ص م�ؤازر .وت�شري يف بلدان �أخرى �إىل �أدوات �أو
�أجهزة ميكن بوا�سطتها تو�صيل الأ�سئلة بفعالية �إىل الطفل و�سماع �أجوبته ،وتُراعى بذلك عوامل مثل
�سن الطفل وم�ستوى ن�ضجه ومنوه و�أي عوق �أو اعتالل �أو �ضعف �آخر قد يكون الطفل م�صابا به.
وقد ت�شمل الأدوات امل�ساعدة على الإدالء بال�شهادة مكربات ال�صوت واخلرائط واخلطط وال�صور
الفوتوغرافية ولوحات التخاطب ال�صامت واحلوا�سيب والدمى التي حتاكي بدقة الرتكيب البنيوي
جل�سم الإن�سان .ويف جنوب �أفريقيا ،ميكن ا�ستعمال جمموعة من الدمى املحاكية للرتكيب البنيوي
لأج�سام الكبار وال�صغار من كال اجلن�سني من �أجل متثيل ما حدث عندما تكون قدرات الطفل
()178
ولكن بع�ض البلدان ،ومنها ال�سويد ،تخلّت عن ا�ستعمال هذه الدمى �إذ ر�أت
الكالمية حمدودة.
ّ
�أنها قد ت�ؤثر يف موثوقية �شهادة الطفل.
ومن الأمثلة الأخرى على الأدوات امل�ساعدة على ال�شهادة مثال يتطلّب و�سائل تكنولوجية �أكرث تطورا،
وهو االئتمار عن طريق الفيديو ،الذي ميكّن الطفل من الإدالء ب�شهادته من مكان بعيد ،بل وحتى
من بلد �آخر ،دون املثول �أمام املحكمة .وهذا التدبري متاح على وجه اخل�صو�ص يف اململكة املتحدة
لل�شهود الذين تقل �أعمارهم عن � 14سنة يف ق�ضايا االعتداء على �أ�شخا�ص دون ال�ساد�سة ع�رشة من
العمر �أو �إ�صابتهم بجروح �أو معاملتهم بوح�شية ويف جرائم االعتداء اجلن�سي على الأطفال )179(.وتتاح
()180
يف فرن�سا تدابري مماثلة من �أجل حاالت اال�ستنطاق واملواجهة يف مرحلة التحري والتحقيق.
�سرياليون ،قانون جلنة احلقيقة وامل�صاحلة
لعام  ،2000الباب :)2( 7
"للجنة �أن تلتم�س امل�ساعدة من الزعماء
التقليديني والدينيني لتي�سري انعقاد دوراتها
العامة ويف ت�سوية النـزاعات املحلية النا�شئة
من انتهاكات �أو جتاوزات �سابقة �أو يف دعم
عملية التعايف والت�صالح".
الباب " :)4( 7على اللجنة �أن تراعي
م�صالح ال�ضحايا وال�شهود عند دعوتهم
�إىل الإدالء ب�أقوالهم ،مبا يف ذلك ال�شواغل
الأمنية وغري الأمنية ملن قد ال يود منهم
�أن يروي ما حدث له على امللأ ،ويجوز
للجنة �أي�ضا �أن تنفذ �إجراءات خا�صة لتلبية
احتياجات �ضحايا من نوع معينّ كالأطفال
�أو �ضحايا االعتداءات اجلن�سية ،كما يجوز
لها ذلك يف التعامل مع �أطفال ارتكبوا
جتاوزات �أو انتهاكات".

والتدابري املذكورة �أعاله هي �أمثلة على احللول املحددة يف املبادئ التوجيهية وت�ستهدف جعل
م�شاركة الطفل يف �إجراءات العدالة �سهلة بقدر الإمكان والتخفيف ما �أمكن من التوتر الذي يعرتيه.
و�أثناء �صياغة املبادئ التوجيهية ،تُركت قائمة التدابري هذه مفتوحة عن عمد ،وذلك من �أجل �إف�ساح
املجال �أمام خمتلف اجلهات الفاعلة لتنفيذ حلول �أخرى قد تراها منا�سبة لتحقيق ذلك الهدف.
ويُعطي تنوع النظم القانونية املحلية واخللفيات الثقافية والو�سائل املتاحة فر�صة كاملة لت�صميم
وو�ضع وتنفيذ تدابري مبتكرة يجوز �أن تكون منا�سبة ومفيدة يف بع�ض ال�سياقات ولكنها قد ال تكون
قابلة للمحاكاة يف �سياقات �أخرى.
ولئن اختلفت جتارب العدالة االنتقالية �أو الت�صاحلية املنفذة يف بلدان �شتى ،ك�سرياليون مثال ،عن
العدالة اجلنائية مبعناها ال�ضيق ،فقد تكون ملهمة لإيجاد طرائق �أخرى تكفل �إمكانية م�شاركة
الطفل يف الإجراءات دون تعر�ضه للإيذاء الثانوي ،ك�إ�رشاك املجتمع املحلي برمته يف هذه الإجراءات
()181
(انظر املربع).

هاء  -احلد من ات�صال الطفل ب�إجراءات العدالة
ميثل احلد من ات�صال ال�ضحايا وال�شهود ال�ضعيفي املناعة ب�إجراءات العدالة طريقة �أخرى للتخفيف
من وط�أة م�شاركتهم يف هذه الإجراءات� .إذ قد يتعينّ على الطفل يف بع�ض احلاالت �أن يكرر نف�س
الأقوال �أمام موظفي �إنفاذ القانون والأخ�صائيني االجتماعيني وموظفي املنظمات غري احلكومية
والأخ�صائيني النف�سانيني واخلرباء وق�ضاة التحقيق وق�ضاة املحاكمة� ،إ�ضافة �إىل وجوب �أن يكونوا
متاحني لال�ستجواب من قبل االدعاء والدفاع .وكلما زاد عدد النا�س الذين يجتمع بهم الطفل �أثناء
التحقيق ،زادت وط�أة حمنته .وقد ي�ؤدي تكرار الأقوال �أي�ضا �إىل �شعور الطفل ب� ّأن هذه الإجراءات
ال جتدي نفعا �أو � ّأن ال�صيغ ال�سابقة من �أقواله “مل تكن جيدة مبا يكفي” وحتتاج �إىل حت�سني .وقد
يُفهم � ّأن هذه الأقوال “مل تُ�سمع” �أو “مل تُ�ص ّدق” ،ويكون لذلك الأمر عدة تداعيات على ثقة الطفل
بالآخرين و�أحا�سي�سه.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

وللتخفيف ما �أمكن من �إجهاد الطفل بال داع ،ينبغي �إيثار �إجراء مقابلة واحدة مع ال�ضحايا
وال�شهود الأطفال .وينبغي �أن تجُ َرى هذه املقابلة الواحدة �أثناء املرحلة ال�سابقة للمحاكمة (مرحلة
التحقيق والتحري) ،وميكن �أن يجريها املحققون املعنيون ب�إنفاذ القانون �أو امل ّدعون العامون �أو
ق�ضاة التحقيق ،تبعا للنظام القانوين املحلي املعني .ومثلما ذُكر �سابقاّ � ،إن ملراكز منا�رصة الطفل،
حيثما وجدت ،مزية احلد من عدد املقابالت .ومن املهم يف مرحلة هذه املقابلة الأوىل والوحيدة
اتخاذ ما يلزم من تدابري حلفظ �سجل دقيق للأدلة املدىل بها :ميكن حفظ مثل هذا ال�سجل ،رهنا
بالت�رشيعات الإجرائية والو�سائل التكنولوجية املتاحة ،بوا�سطة البيان الكتابي(� )182أو بت�سجيل املقابلة
�صوتيا �أو بالفيديو (انظر املربع) )185(،)184(،)183(.وجتعل بع�ض الدول الت�سجيل ال�صوتي �أو بالفيديو
للمقابلة الأوىل مع الطفل املجني عليه �أمرا يجري تلقائيا ،مبوافقة الطفل �أو ممثله القانوين ،يف
()186
ق�ضايا اجلرائم اجلن�سية.
وينبغي التمييز بني النظم القانونية املختلفة .ففي بلدان القانون املدين ،حيث يقود عملية التحقيق
والتحري قا�ضي التحقيق ،ميكن التعويل �أثناء مرحلة املحاكمة على التدابري املتخذة �أثناء املرحلة
ال�سابقة للمحاكمة� .أما يف بلدان القانون العام ،فال يوجد توافق بني ا�ستخدام املحاكمة الأدلة التي
ُجمعت يف املرحلة ال�سابقة للمحاكمة وحق املتهم يف ا�ستجواب �شهود اخل�صم .وقد ابتُكرت عدة
حلول حلماية ال�شهود الأطفال مع احرتام حق اخل�صم يف ا�ستجوابهم ،وهي:

  (�أ)

كفالة �أن تتاح للطرفني عند ت�سجيل الأقوال فر�صة كافية ال�ستجواب ال�شاهد؛

()188(،)187

  (ب)  �إخ�ضاع ال�رشيط للتدقيق يف املحكمة وال�سماح للقا�ضي بتحرير ال�رشيط وا�ستبعاد �أي
()189
�أجزاء منه تكون خمالفة لقانون الأدلة؛
  (ج) ميكن �أي�ضا ا�ستدعاء مجُ ري املقابلة ذاته ال�ستجوابه �أثناء املحاكمة .ففي �إ�رسائيل،
يُجري املقابلة مع �أي طفل دون الرابعة ع�رشة �شخ�ص خمت�ص ب�إجراء املقابالت مع الأطفال.
ثم يُ�ستدعى هذا ال�شخ�ص ليديل ب�شهادته ويبدي انطباعه ب�ش�أن م�صداقية الطفل� .أما
الأطفال نف�سهم فال يدلون بال�شهادة؛
  (د) ويوجد حل �آخر قد يفي باملقت�ضيات الإجرائية لبلدان القانون العام ،وهو مكفول يف
�أ�سرتاليا ويتمثل يف ق�رص مثول املجني عليه �أمام املحكمة على �أهم مرحلة يف الإجراءات،
�أي مرحلة �إدالئه بال�شهادة يف املحكمة �أثناء املحاكمة ،و�إعفائه بذلك من ح�ضور الإجراءات
()190
ال�سابقة للمحاكمة ،كجل�سة �إحالة الدعوى (انظر املربع).

الواليات املتحدة (�أريزونا) ،ت�رشيعات �أريزونا املنقحة ،املادة  ،30ال�شهود الأطفال ،الباب
:4252-13
“�ألف -الت�سجيل لبيان �شفوي يديل به قا�رص قبل بدء �إجراءات الدعوى م�سموح تقدميه �ضمن الأدلة
�إذا �صح كل ما يلي:
   -1

مل يكن �أي حمام عن �أي الطرفني حا�رضا وقت الإدالء بالبيان.
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     -2كان الت�سجيل ب�رصيا و�سمعيا وم�سجال على فيلم �أو �رشيط فيديو �أو و�سيلة �إلكرتونية
�أخرى.
   -3

التعرف على كل �صوت يف الت�سجيل.
من املمكن
ّ

   �  -4إذا كان ال�شخ�ص الذي يجري املقابلة مع القا�رص يف الت�سجيل حا�رضا يف املحكمة
ومتاحا لل�شهادة �أو لال�ستجواب من قبل �أي الطرفني.
   �  -5أتيحت للجاين �أو ملحاميه فر�صة م�شاهدة الت�سجيل قبل تقدميه �ضمن �أدلة الإثبات.
   �  -6إذا كان القا�رص متاحا لل�شهادة.
   �  -7إذا كانت معدات الت�سجيل قادرة على �إخراج ت�سجيل دقيق وكان م�ش ّغل هذه املعدات
م�ؤهال لت�شغيلها وكان الت�سجيل دقيقا ومل يحدث �أي تغيري فيه.
    -8مل يكن البيان قد �أديل به ردا على �أ�سئلة حم�سوبة ت�ؤدي �إىل �إدالء الطفل ببيان معينّ .
   �  -9إذا قُبل الت�سجيل الإلكرتوين للبيان ال�شفوي الذي �أدىل به قا�رص �ضمن الأدلة،
مبوجب �أحكام هذا الباب ،كان لأي الطرفني �أن ي�ستدعي القا�رص لل�شهادة وكان
للطرف اخل�صم �أن ي�ستجوب هذا القا�رص”.

و�سواء كانت طبيعة الإجراءات اجلنائية حتقيقية �أو خ�صومية ،ينبغي الت�شجيع على �أن تُ�ستخدم يف
املحاكمة �أدلة الطفل امل�سبقة الت�سجيل.
وميكن الت�ساهل يف تطبيق مبد�أ �إدالء الطفل ببيان واحد �إذا وجدت �أ�سباب وجيهة لإجراء مقابالت
�إ�ضافية ،ك�أن يكون ذلك من �أجل اجتناب جل�سات اال�ستجواب الأويل الطويلة �أو من �أجل بناء ثقة
الطفل بنف�سه �أو للت�أكد ثانية من م�سائل معينة جاءت يف بيانه .و�أهم عامل يف هذا املقام هو �أن
تُعالج هذه امل�س�ألة ب�أ�سلوب ح�سا�س من بداية الإجراءات ،وتقدمي م�صالح الطفل الف�ضلى على
احلاجة �إىل معلومات �إ�ضافية باجتناب املقابالت غري ال�رضورية.

واو-

�إعفاء الطفل من مواجهة املتهم

كثريا ما يتحتم على الطفل عندما يديل ب�شهادته �أن ينظر �إىل املتهم عينا بعني .وحيثما يُ ّدعى ب� ّأن
املتهم قد اعتدى على الطفل ،ميكن �أن يت�سبب تالقي الأعني هذا يف �إ�صابة الطفل بال�صدمة،
تعر�ض الطفل للتهديد .ويهدف املبد�أ التوجيهي الوارد يف الفقرة
وخا�صة يف حاالت احتمال ّ
الفرعية ( 31ب) �إىل التخفيف قدر الإمكان من ال�شعور بالرهبة الذي قد يعرتي الأطفال ال�ضحايا
وال�شهود �أثناء مثولهم �أمام املحكمة ،وخا�صة لدى مواجهتهم اجلاين املزعوم .وميكن اتخاذ طائفة
متنوعة من التدابري من �أجل م�ساعدة الأطفال عند تقدميهم الأدلة �أو تلقيهم �إياها .وتت�صل
هذه التدابري مبقبولية الأدلة ،كالت�سجيالت امل�أخوذة على �رشيط فيديو للبيانات التي �أدلوا بها
يقدم الأدلة عرب دوائر
قبل املحاكمة (انظر الباب هاء �أعاله) وا�ستخدام مرافق ت�سمح للطفل �أن ّ
تلفزيونية مغلقة دون ر�ؤية املتهم ،من غرفة خا�صة لإجراء املقابالت داخل حرم املحكمة (انظر
الباب دال ،الباب الفرعي � ،1أعاله) �أو ا�ستخدام �ستار حاجب قابل للإزالة �أو �ستارة من �أجل قطع
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خط النظر بني ال�شاهد واملتهم .ومن الطرائق الأخرى الجتناب مثل هذه املواجهة الأمر ب�إخراج
املتهم من قاعة املحكمة.
وكثريا ما يعترب ا�ستخدام ال�ستار احلاجب بني الطفل واملتهم بديال �أقل تكلفة من ا�ستخدام الدوائر
التلفزيونية املغلقة� ،إذ �إن تركيبه ونقله �أ�سهل بكثري من الدوائر التلفزيونية املغلقة .وت�ستخدم �أنواع
ال�سرت احلاجبة يف الواليات الق�ضائية املختلفة ،كالقاطع غري ال�شفاف القابل للإزالة
خمتلفة من ُ
الذي يف�صل بني الطفل واملتهم بحيث ال ي�ستطيع الواحد منهما �أن يرى الآخر� ،أو الزجاج ال�شفاف
من جانب واحد بحيث ي�ستطيع املتهم ر�ؤية الطفل ولكن لي�س العك�س� ،أو القاطع غري ال�شفاف القابل
للإزالة املزود ب�آلة ت�صوير بالفيديو تنقل �صورة الطفل �إىل �شا�شة تلفزيونية ميكن �أن يراها املتهم.
وا�ستخدام مثل هذه الأدوات من�صو�ص عليه يف الت�رشيعات املحلية لعدة دول )192(،)191(.وهذه التدابري
ي�أمر بها القا�ضي ومن اجلائز �أن تكون تلقائية �أو تقديرية .ويجوز �أن ي�أمر الق�ضاة بتدبري من
هذا القبيل من تلقاء �أنف�سهم �أو بناء على طلب �أحد الطرفني �أو الطفل نف�سه �أو �أبويه �أو �أو�صيائه
القانونيني .ويف فيجي ،ب�إمكان �أحد الأبوين �أو الو�صي �أن يتق ّدم �إىل املدعي العام بطلب و�ضع �ستار
()193
حاجب حول الطفل ،ويحيل املدعي العام هذا الطلب �إىل املحكمة.
و�إخراج املتهم من قاعة املحكمة عند �إدالء الطفل ب�شهادته هو تدبري �آخر تن�ص عليه بع�ض النظم
املحلية )196(،)195(،)194(.ويُ�سمح للمتهم عادة ،ويف احلالة هذه ،مبتابعة �شهادة الطفل على جهاز عر�ض
من غرفة م�ستقلة.
ويثري منع تالقي الأنظار بني الطفل واجلاين املزعوم م�س�ألة التعرف على املتهم يف املحكمة� .إذ
التعرف الر�سمي على املتهم يف املحكمة دعامة �أ�سا�سية من دعائم
تعترب معظم النظم القانونية
ّ
قرينة الرباءة .وبالتايل يُطلب ،وفق الإجراء املرعي ،من ال�شهود الذين ين�سبون �أفعاال مزعومة �إىل
التعرف الب�رصي .فيُ�س�أل
التعرف �شيوعا هو
متهم ما �أن يتعرفوا عليه يف املحكمة .و�أكرث �أ�شكال
ّ
ّ
ال�شاهد يف هذا ال�سياق �إن كان يرى يف قاعة املحكمة ال�شخ�ص الذي يق�صده ،ثم يُطلب �إليه� ،إذا
رد �إيجابا� ،أن ي�شري بالبنان �إىل هذا ال�شخ�ص .ومن �أجل التخفيف من الأثر الدرامي ورمبا املجدد
تعرف
لل�صدمة ملثل هذا
التعرف امل�ستند �إىل �شهادة الطفل ،يق�ضي القانون يف �أ�سرتاليا ب�أن يجري ّ
ّ
الطفل على املتهم بعد انتهاء الطفل من تقدمي كل ما لديه من �أدلة ،مبا يف ذلك ا�ستجوابه من
اخل�صم و�إعادة ا�ستجوابه ،كما يق�ضي بعدم �إلزام الطفل ب�أن يكون موجودا بح�ضور املتهم �أطول
()197
مما يلزم لذلك الغر�ض.
وي�ؤكّد املبد�أ التوجيهي الوارد يف الفقرة ( 31ب) �أي�ضا على �رضورة منع ا�ستجواب الطفل من قبل
املتهم مبا�رشة ،حيثما كان ذلك متوافقا مع النظام القانوين وحقوق الدفاع .ففي النظام الإجرائي
للقانون العام ،ي�شكّل حق ا�ستجواب �شهود الإثبات من قبل اخل�صم عن�رصا �أ�سا�سيا من عنا�رص قرينة
الرباءة .وعادة ما يتوىل عملية اال�ستجواب املمثل القانوين للمتهم .ولكن عندما يرف�ض املتهم توكيل
ممثل قانوين ويود تويل الدفاع عن نف�سه ،ي�صبح اال�ستجواب املبا�رش لل�شهود ال�ضعفاء ،كالأطفال،
م�س�ألة فيها نظر.
ومتنع الت�رشيعات املحلية يف بع�ض الدول املتهمني غري املمثَّلني من ا�ستجواب ال�شهود الأطفال منعا
باتا ،وخ�صو�صا يف حالة اجلرائم اجلن�سية )199(،)198(.ويتعينّ على الق�ضاة يف تلك الدول �أن يرف�ضوا
الطلبات املقدمة من متهمني غري ممثَّلني ال�ستجواب �شهود �أطفال .ولكن من اجلائز للقا�ضي يف
بع�ض البلدان ،كحل بديل� ،أن يُعينّ ممثال عن املتهم لغر�ض �إجراء هذا اال�ستجواب حتديدا ،ويكون
()200
على هذا املمثل �أن ينقل �أ�سئلة املتهم �إىل الطفل ،وتجُ تنب بذلك امل�ضايقة املبا�رشة �أو الرتهيب.
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زاي �ضمان مراعاة الطفل يف اال�ستجواب واالمتناع عن ترهيبه
قد يتخذ ا�ستجواب ال�شهود �أ�شكاال خمتلفة تبعا للإجراءات املعتمدة يف كل دولة .ويف بلدان القانون
املدين وغريها ،حيث ال وجود لال�ستجواب من اخل�صم بحد ذاته ،ينفرد رئي�س الدائرة عادة بطرح
الأ�سئلة ويقرر ما �إذا كان �سيوجه الأ�سئلة التي اقرتحها الطرفان )202(،)201(.وت�أذن بع�ض بلدان القانون
املدين للطرفني با�ستجواب ال�شاهد مبا�رشة ،ويختلف ذلك عن �إخ�ضاعه لال�ستجواب من اخل�صم،
ولكن هذا اال�ستجواب يظل دائما خا�ضعا للمراقبة ال�شديدة من قبل قا�ضي الدائرة الذي يرت�أٍ�س
ّ
اجلل�سة )203(.ويف كلتا احلالتني ي�سيطر قا�ضي الدائرة الذي يرت�أ�س اجلل�سة �سيطرة كاملة على
طريقة ا�ستجواب ال�شهود من قبل الطرفني ،وي�ستطيع �أن ي�أمر الطرف ب�إعادة �صياغة �س�ؤال ما �أو
�سحبه و�أن يحذّر الطرفني من خماطبة ال�شهود ال�ضعفاء والأطفال منهم بطريقة يجدونها مفرطة
يف الرتهيب �أو الإ�ساءة �أو غري الئقة.
وميكن منع الرتهيب بتدابري ب�سيطة ،كتذكري الأطراف بوجوب خماطبة ال�شهود ال�ضعفاء والأطفال
()207(،)206(،)205
منهم بلغة وا�ضحة( )204وعناية زائدة.
و�إذا تبينّ �أن �سيطرة القا�ضي على طريقة خماطبة الأطفال يف املحكمة لي�ست كافية ،ميكن �أن ي�أمر
القا�ضي الذي يرت�أ�س اجلل�سة با�ستخدام �آليات �أخرى ،كتوجيه الأ�سئلة عن طريق و�سيط يرتجم
هذه الأ�سئلة �إىل لغة يفهمها الطفل (انظر الف�صل اخلام�س ب�ش�أن حق الطفل يف �أن يُ�ستمع �إليه ويف
()209(،)208
التعبري عن �آرائه و�شواغله).
كذلك ،يف احلاالت التي ال يكون فيها مثول الطفل معقودا يف جل�سة �رسية حلماية حرمته ال�شخ�صية
(انظر الف�صل ال�سابع ب�ش�أن احلق يف احلرمة ال�شخ�صية) ،يجوز مع ذلك للقا�ضي الذي يرت�أ�س
اجلل�سة �أن ي�ستبعد عامة النا�س من �أجل حماية الطفل من ال�شعور بالرهبة �أثناء مثوله �أمام
()212(،)211(،)210
املحكمة.
ويحدث الرتهيب على الأرجح �أثناء مرحلة اال�ستجواب من اخل�صم .وتتناول املبادئ التوجيهية
�أ�سلوب اال�ستجواب هذا بعينه يف الفقرة ( 31ج) .ويف الواليات الق�ضائية التي ت�سود فيها هذه
املمار�سة ،كثريا ما يُ�ساق اال�ستجواب من اخل�صم وغريه من �أ�شكال ا�ستجواب الطفل التي تجُ رى
جمردة من الإح�سا�س على يد م�س�ؤولني مثل موظفي �إنفاذ القانون �أو �أع�ضاء النيابة العامة
ب�صورة َّ
�أو الق�ضاة �أو حمامي الدفاع ،بو�صفها من �أكرث جوانب �إجراءات العدالة اجلنائية ت�سببا يف �شعور
الأطفال بالتوتر.
وحق املتهم يف ا�ستجواب ال�شاهد �أو جعله يُ�ستجوب يُ�ستخدم �أحيانا لرتهيب ال�شهود الأطفال .فقد
يوجه حمامو الدفاع ،على �سبيل املثال� ،أ�سئلة تتجاوز م�ستوى تطور مدارك الطفل وي�ستخدمون
�أ�ساليب عدائية قد يكون لها �أثر �ضار على الطفل .وقد يكون الطفل املجني عليه ،وخ�صو�صا يف
ق�ضايا االعتداء اجلن�سي ،ال�شاهد الوحيد وميكن �أن يعتمد جناح املحاكمة اعتمادا يكاد يكون كليا
على الأدلة التي يقدمها .وت�شمل الأ�ساليب التي ي�ستخدمها حمامو الدفاع وينبغي �أن مينعها الق�ضاة
مر
ما يلي�( :أ) بناء الثقة لدى الطفل ثم تدمريها ،والعمل بذلك على �إعادة متثيل التجارب التي ّ
بها الطفل على يد املعتدي؛ و(ب) توجيه �أ�سئلة ال �صلة لها باملو�ضوع يُق�صد منها حتديدا م�ضايقة
الطفل؛ و(ج) �إرباك الطفل ب�أ�سئلة متكررة و�/أو �رسيعة ومقاطعة �إجاباته مرارا �أو مبطالبته مطالبة
قدر وقت وقوع حدث ما
غري واقعية بتذكّر مواقيت وتفا�صيل حمددة؛ و(د) الطلب من الطفل �أن يُ ِّ
�أو �أن يبينّ عدد الأحداث �أو ت�سل�سلها ،ما يُف�ضي به �إىل التزام ال�صمت �أو االعرتاف ب�أنه ال يدري
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�أو تقدمي �إجابة غري دقيقة؛ و(هـ) القول ب� ّأن الطفل وافق على ما حدث �أو �إخ�ضاع الطفل لأ�سئلة
تتعلّق بتاريخه اجلن�سي.
يتفح�صوا بدقة ويراقبوا ب�إحكام عملية
وينبغي للق�ضاة الذين يرت�أ�سون جل�سات املحاكمة �أن
ّ
ا�ستجواب ال�شهود الأطفال من اخل�صم .وحتظر املمار�سة املحلية يف بلدان القانون العام ،على وجه
اخل�صو�ص ،توجيه �أي �أ�سئلة فيها ترهيب �أو م�ضايقة �أو قلة احرتام )216(،)215(.وب�شكل �أعم ،وك�أي
ا�ستجواب �آخر ،ينبغي �أن يُجرى اال�ستجواب من اخل�صم دون �أن يغيب عن البال � ّأن ال�شهود ال�ضعفاء
والأطفال منهم ينبغي خماطبتهم بطريقة ب�سيطة ومت�أنية ومت�سمة باالحرتام .وعند ال�رضورة ،تكون
م�س�ؤولية القا�ضي �أن يُذ ِّكر الطرفني بهذا املبد�أ الأ�سا�سي و�أن يفكّر فيما �إذا كانت م�شاركة الطفل
يف مثل هذه الآليات تخدم م�صاحله الف�ضلى.

قائمة التنفيذ املرجعية  :8احلق يف احلماية من امل�ش ّقة �أثناء �إجراءات العدالة
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة حق الطفل يف احلماية من امل�ش ّقة �أثناء �إجراءات العدالة ،ينبغي
�أن تنظر اجلهات الفاعلة التالية فيما يلي:
  (�أ) الق�ضاة:
    ‘  ’1الأمر ب�أن يرافق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود يف كل الأوقات �أثناء م�شاركتهم
يف �إجراءات العدالة �شخ�ص م�ؤازر؛
    ‘�  ’2أن ي�رشحوا للأطفال املاثلني �أمام املحكمة مدى �أهمية �شهادتهم وما لتقدميهم
�شهادة كاملة و�صادقة من داللة ن�سبة �إىل الق�ضية؛
    ‘’3

ا�شرتاط تعريف الأطفال ب�إجراءات املحكمة قبل مثولهم �أمامها؛

    ‘�  ’4إعطاء الأولوية للق�ضايا التي ت�شمل �أطفاال �ضحايا �أو �شهودا على الق�ضايا
الأخرى املدرجة يف قائمة الق�ضايا التي �ستنظر فيها املحكمة؛
    ‘  ’5حتبيذ �سماع �شهادة الطفل وهو يديل بها من غرفة خا�صة مزخرفة بطريقة
مالئمة للأطفال �أو بوا�سطة دوائر تلفزيونية مغلقة ،حيثما تكون متاحة؛
    ‘�  ’6أن ير�صدوا بدقة ا�ستجواب الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،وخ�صو�صا ا�ستجوابهم
من اخل�صم ،بغية حمايتهم من امل�ضايقة �أو الرتهيب و�ضمان خماطبتهم بلغة
الئقة؛
    ‘  ’7حتبيذ البيئة الودية وغري الر�سمية ل�سماع �شهادة الأطفال ،وذلك ،على �سبيل
املثال بالأمر بنـزع املالب�س الر�سمية الواجب ارتدا�ؤها يف املحكمة؛
    ‘  ’8احلد من مدة بقاء الطفل يف املحكمة �أو من عدد الأ�سئلة التي توجه �إليه
والأمر بفرتات ا�سرتاحة؛
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    ‘  ’9ر�صد مثول الطفل �أمام املحكمة للت�أكد من عدم �شعوره بالتعب �أو القلق املفرط
�أو معاناته بخالف ذلك من �شدة االنزعاج؛
    ‘  ’10حتديد مواعيد مثول الأطفال �أمام املحكمة بحيث تكون متوافقة مع الإيقاع
الذي ي�سريون عليه ،بالن�سبة �إىل الدوام املدر�سي واجلل�سات املت�أخرة وما �إىل
ذلك ،و�إيالء الأولية ،عند �إعداد اجلدول الزمني جلل�سة ما ،للق�ضايا التي
يوجد فيها �أطفال لكي ي�ستمع �إليهم �أوال ،يف بداية اجلل�سة؛
    ‘  ’11احلد قدر الإمكان من عدد املقابالت التي تجُ رى مع الطفل ،وذلك ب�إ�صدار
�أوامر تكفل ت�سجيل �أقوال الطفل الأولية على النحو الواجب و�إعطاء الأدلة
امل�سجلة نف�س الوزن الذي حتظى به ال�شهادة احلية ،ما دامت حقوق الدفاع
حتظى باالحرتام؛
    ‘  ’12الأمر ،عند االقت�ضاء ،ب�أن يديل الطفل ب�شهادته على اجلانب الآخر من و�سيلة
متنع وقوع نظره مبا�رشة على نظر املتهم� ،أو الأمر ب�إخراج املتهم من قاعة
تعرف
املحكمة؛ وعند �إ�صدار هذا الأمر� ،إ�صدار �أمر �آخر ب�أن تجُ َرى عميلة ّ
الطفل على املتهم� ،إن ُوجدت ،يف نهاية �شهادة الطفل (مبا يف ذلك اال�ستجواب
من اخل�صم و�إعادة اال�ستجواب) وب�أال يبقى الطفل موجودا بح�ضور املتهم
التعرف؛
�أطول مما يلزم لأغرا�ض هذا
ّ
    ‘ ’13الأمر عند الإمكان ب�أن يديل الطفل ب�شهادته يف جل�سة مغلقة؛
    ‘  ’14حظر ا�ستجواب الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من قبل متهم غري ممثَّل قانونيا،
و�إذا لزم الأمر ،تعيني ممثِّل للمتهم لكي يتوىل مهمة ا�ستجواب الطفل فح�سب؛

  (ب)

موظفو �إنفاذ القانون:

يف�ضل �أن يكون من نوع اجلن�س الذي يختاره
    ‘  ’1تعيني موظف واحد للطفلّ ،
الطفل ويكون قد تلقى تدريبا حمددا يف امل�سائل املتعلقة مبراعاة الأطفال،
مبا يف ذلك �أ�سلوب التوا�صل معهم وغري ذلك من املهارات ذا ال�صلة ،ملتابعة
الطفل يف كل مراحل الق�ضية؛
    ‘  ’2امل�ساهمة يف تعريف الأطفال مبحيط املحكمة وموظفيها و�إجراءاتها عن
طريق امل�شاركة يف عمليات تثقيفية مثل “حماكم الأطفال” و�/أو بن�رش وتوزيع
مل�صقات �أو كتيبات بلغة ي�سهل على الطفل فهمها؛
    ‘  ’3اال�ستجابة دون �إبطاء وب�أ�سلوب ي�ستلطفه الأطفال لأي بالغ عن حالة تتعلق
بطفل معتدى عليه؛
    ‘�  ’4إجراء املقابالت مع الأطفال يف بيئة مالئمة لهم ،والأف�ضل �أن تكون حمايدة،
كمدر�سة الطفل �أو يف غرفة مز ّينة بطريقة مالئمة للأطفال �أو يف مركز من
مراكز منا�رصة الطفل؛
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

    ‘  ’5الت�شجيع على اتباع نهج متعدد التخ�ص�صات �إزاء الق�ضايا املت�صلة بالأطفال
مدربني خ�صي�صا لذلك
ب�إن�شاء وحدات حمددة لدى ال�رشطة تز َّود مبوظفني ّ
الغر�ض ومنخرطني يف الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات املعنية بحاالت االعتداء
على الأطفال؛
    ‘  ’6احلد بقدر الإمكان من عدد املقابالت التي تجُ رى مع الأطفال ال�ضحايا
وال�شهود ،باالحتفاظ ب�سجل دقيق للأدلة الأ�صلية امل�أخوذة يف �شكل بيانات
كتابية �أو ت�سجيالت �صوتية �أو بالفيديو؛

  (ج)

املحامون:

    ‘  ’1تقدمي طلب لتعيني �شخ�ص م�ؤازر ملرافقة الطفل املجني عليه �أو الطفل
ال�شاهد يف كل الأوقات �أثناء م�شاركته يف �إجراءات العدالة؛
يف�ضل �أن يكون من نوع جن�سه ويكون قد تلقى
    ‘  ’2تعيني �شخ�ص واحد للطفلّ ،
تدريبا حمددا يف امل�سائل املتعلقة مبراعاة الأطفال ،ملتابعته يف كل مراحل
الق�ضية؛
    ‘  ’3يف البلدان التي يتلقى فيها ال�ضحايا امل�ساعدة من حمامني ،تعريف ال�ضحايا
الأطفال ب�إجراءات املحكمة قبل مثولهم �أمامها؛
    ‘  ’4امل�ساهمة يف تعريف الأطفال مبحيط املحكمة وموظفيها و�إجراءاتها عن
طريق امل�شاركة يف تنظيم عمليات تثقيفية مثل “حماكم الأطفال” و�/أو بن�رش
وتوزيع مل�صقات �أو كتيبات بلغة ي�سهل على الطفل فهمها؛
    ‘’5

العمل على منع �أي ت�أخري يف الإجراءات؛

    ‘�  ’6إجراء املقابالت مع الأطفال يف بيئة مالئمة لهم ،كمدر�سة الطفل �أو يف غرفة
مز ّينة بطريقة مالئمة للأطفال �أو يف مركز من مراكز منا�رصة الطفل؛

  (د)

رشعون/مقررو ال�سيا�سات:
امل� ِّ

    ‘’1

ا�شرتاط تعريف الأطفال ب�إجراءات املحكمة قبل مثولهم �أمامها؛

    ‘  ’2جعل الأ�شخا�ص �أو املهنيني ،مبن فيهم املوظفون الطبيون ،م�س�ؤولني عن �إبالغ
ال�سلطات ب�أي اعتداء على طفل �أو �إهمال له يرتابون �أنه يُرتكب �أو ارتُكب؛
    ‘�  ’3إتاحة خيار الإجراءات امل�ستعجلة التي قد ت�سمح بتجاوز بع�ض املراحل التي
ال تكون حا�سمة الأهمية لعدالة الإجراءات وعندما يكون ذلك يف م�صلحة
الأطفال ال�ضحايا وال�شهود؛
    ‘  ’4الت�شجيع على �إن�شاء �أفرقة متعددة التخ�ص�صات معنية بحاالت االعتداء على
الأطفال ،مبا يف ذلك �إن�شاء مراكز ملنا�رصة الطفل؛

الف�صل 8

احلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة

  (هـ)  املوظفون الطبيون :امل�شاركة يف الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات املعنية بحاالت
االعتداء على الأطفال ويف مراكز منا�رصة الطفل؛

  (و)

املنظمات غري احلكومية:

    ‘  ’1امل�ساهمة يف تعريف الأطفال مبحيط املحكمة وموظفيها و�إجراءاتها عن
طريق امل�شاركة يف تنظيم عمليات تثقيفية مثل “حماكم الأطفال” و�/أو بن�رش
وتوزيع مل�صقات �أو كتيبات بلغة ي�سهل على الطفل فهمها؛
    ‘  ’2تنظيم ودعم املبادرات املتعددة التخ�ص�صات التي ت�ستهدف دعم الأطفال
ال�ضحايا ،والتي ينبغي �أن تكون �أهلية وحترتم ال�رسية ومتتنع عن و�صم فئات
معينة من الأطفال؛
    ‘  ’3امل�ساهمة يف جهود التوعية الرامية �إىل تعريف املجتمعات املحلية بوجود
مبادرات لدعم الأطفال ال�ضحايا ،وامل�ساهمة يف مبادرات الت�شجيع على
الإبالغ عن حاالت االعتداء على �أطفال؛
    ‘’4

امل�ساهمة يف تدريب موظفي �إنفاذ القانون والق�ضاة على التوا�صل مع الأطفال؛

    ‘  ’5الدعوة من �أجل تنفيذ تدابري منا�سبة حلماية الأطفال امل�شاركني يف �آليات
العدالة ،ور�صد املحاكمات ،ومتابعة الق�ضايا التي يوجد فيها �أطفال؛

  (ز)
املدعون العامون:
ّ
    ‘  ’1طلب تعيني �شخ�ص م�ؤازر ملرافقة الطفل املجني عليه �أو الطفل ال�شاهد يف
كل الأوقات �أثناء م�شاركته يف �إجراءات العدالة؛
يف�ضل �أن يكون من نوع اجلن�س الذي يختاره
    ‘  ’2تعيني موظف واحد للطفلّ ،
الطفل ويكون قد تلقى تدريبا حمددا يف امل�سائل املتعلقة مبراعاة الأطفال
ملتابعته يف كل مراحل الق�ضية؛
    ‘’3

تعريف ال�ضحايا الأطفال ب�إجراءات املحكمة قبل مثولهم �أمامها؛

    ‘  ’4امل�ساهمة يف تعريف الأطفال مبحيط املحكمة وموظفيها و�إجراءاتها عن
طريق امل�شاركة يف تنظيم عمليات تثقيفية مثل “حماكم الأطفال” و�/أو بن�رش
وتوزيع مل�صقات �أو كتيبات بلغة ي�سهل على الطفل فهمها؛
    ‘’5

العمل على منع �أي ت�أخري يف الإجراءات؛

    ‘�  ’6إجراء املقابالت مع الأطفال يف بيئة مالئمة لهم ،كمدر�سة الطفل �أو يف غرفة
مز ّينة بطريقة مالئمة للأطفال �أو يف مركز من مراكز منا�رصة الطفل؛
    ‘  ’7الت�شجيع على �إن�شاء �أفرقة متعددة التخ�ص�صات معنية بحاالت االعتداء على
الأطفال ،مبا يف ذلك �إن�شاء مراكز ملنا�رصة الطفل؛
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

    ‘  ’8احلد بقدر الإمكان من عدد املقابالت التي تجُ رى مع الأطفال ال�ضحايا
وال�شهود ،باالحتفاظ ب�سجل دقيق للأدلة الأ�صلية امل�أخوذة يف �شكل بيانات
كتابية �أو ت�سجيالت �صوتية �أو بالفيديو؛
  (ح) الأخ�صائيون االجتماعيون:
    ‘  ’1امل�ساهمة يف تعريف الأطفال مبحيط املحكمة وموظفيها و�إجراءاتها عن
طريق امل�شاركة يف تنظيم عمليات تثقيفية مثل “حماكم الأطفال” و�/أو بن�رش
وتوزيع مل�صقات �أو كتيبات بلغة ي�سهل على الطفل فهمها؛
    ‘  ’2امل�شاركة يف الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات املعنية بحاالت االعتداء على
الأطفال ويف مراكز منا�رصة الطفل؛
   (ط) املعلّمون :امل�ساهمة يف تعريف الأطفال مبحيط املحكمة وموظفيها و�إجراءاتها عن
طريق امل�شاركة يف تنظيم عمليات تثقيفية مثل “حماكم الأطفال” و�/أو بتوزيع مل�صقات �أو
كتيبات بلغة ي�سهل على الطفل فهمها.

تا�صعا-

�حلق يف �الأمان

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل الث�ين ع�رش ،احلق يف الأم�ن
لتعر�ص اأم�ن الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد للخطر ،ينبغي اتخ�ذ
 -32عندم� يكون هن�ك احتم�ل ّ
تدابري منا�شبة ال�شرتاط اإبال Æال�شلطات املخت�شة بتلك املخاطر التي ته ّدد اأمان الطفل ،وحماية
الطفل من تلك املخ�طر اأثن�ء اإجراءات العدالة وبعده�.
 -33وينبغي اأن يمُ�شرتط على املهنيني الذين يكونون على ات�شال باالأطفال اأن يبلّغوا ال�شلطات
يتعر�ص ح�لي�
تعر�ص لالأذى اأو ّ
املخت�شة اإذا ك�نوا ي�شتبهون يف اأن الطفل ال�شحية اأو ال�ش�هد قد ّ
يتعر�ص لالأذى.
لالأذى اأو من املحتمل اأن ّ
 -34وينبغي تدريب املهنيني على ا�شتب�نة ومنع الرتهيب والتهديد والأذى الذي ي�شتهدف الأطف�ل
يتعر�ص الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود للرتهيب اأو التهديد اأو
ال�شح�ي� وال�شهود .وحيثم� ميكن اأن
ّ
الأذى ،ينبغي توفري الظروف املن��شبة ل�شم�ن اأم�ن الطفل .وميكن اأن ت�شمل هذه ال�شم�ن�ت م� يلي:
(اأ) جت ّنب 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؛

(ج) االأمر باحتجاز املتهم قبل املحاكمة وو�شع �رشوط خا�شة ب�شاأن االإفراج بكفالة تق�شي
بعدم الت�ش�ل ب�ل�شحية؛

(د)

فر�ص الإق�مة اجلبية على املتهم؛

(هـ) منح الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ،متى ك�ن ذلك ممكن�ً ومن��شب�ً ،احلم�ية من قِ بل
ال�رشطة اأو اأجهزة من��شبة اأخرى ،و�شم�ن عدم الك�شف عن اأم�كن وجودهم.
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

قد تكون م�شاركة املجني عليه �أو ال�شاهد �أو كليهما يف الإجراءات اجلنائية حدثا حمفوفا باخلطر،
خ�صو�صا عندما يكون الأمر متعلقا باجلرمية املنظمة .ويف هذه احلاالت ،قد يخ�شى ال�ضحايا
وال�شهود حتى على حياتهم .ويكون �ضمان �سالمتهم يف هذه الظروف البالغة ال�شدة �أمرا �أ�سا�سيا.
فمن املمكن �أن
يتعر�ض ال�شهود وال�ضحايا للرتهيب ب�سبب م�شاركتهم يف �إجراءات العدالة .لذا،
ّ
ينبغي �إيالء خطر ترهيب الأطفال اهتماما خا�صا ،ال �سيما يف ق�ضايا االعتداء اجلن�سي �أو االجتار
غري امل�رشوع �أو يف الق�ضايا التي يكون فيها اجلاين املزعوم �شخ�صا قريبا من الطفل .وقد يقت�ضي
�ضمان �سالمة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود اتخاذ طائفة من الإجراءات ،كالتدابري احلمائية والأمنية
لتعر�ضهم ملزيد من الأذى �أو الرتهيب �أو االنتقام .وي�شمل احلق يف الأمان �أي�ضا احلق يف
منعا
ّ
ال�رسية فيما يتعلق باملعلومات والأدلة (انظر الف�صل ال�سابع ب�ش�أن احلق يف احلرمة ال�شخ�صية) ويف
احلماية البدنية والعاطفية �أثناء الإجراءات الق�ضائية .وينبغي� ،إ�ضافة �إىل ذلك� ،ضمان �سالمتهم
قبل املحاكمة وبعدها� ،إما بالتكتم على مكان وجودهم و�إما باتخاذ �إجراء �ضد اجلاين لوقف
الرتهيب واالنتقام.
وتعالج الت�رشيعات املحلية يف معظم الدول م�س�ألة حماية ال�ضحايا وال�شهود قبل م�شاركتهم يف
الإجراءات اجلنائية و�أثناءها وبعدها )217(،)216(،)215(.وي�ؤكد بع�ض ت�رشيعات الدول على �رضورة توفري
هذه احلماية لل�ضحايا وال�شهود الأطفال على وجه التحديد )219(،)218(.ويجب �أن يكون احلق يف
()220
احلماية متوازنا مع حقوق الدفاع.

املمار�سة الدولية.
متثل �سالمة ال�شهود وكذلك ال�ضحايا
�شاغال دائما لدى املحاكم اجلنائية الدولية.
وقد جل�أت هذه املحاكم �إىل طائفة عري�ضة
من التدابيـر احلمــائية �شــملت ما يلي:
امل�سجل
(�أ) �إن�شاء ق�سم خا�ص حتت �سلطة
ّ
مكلّف بحماية ال�شهود وال�ضحايا وبتزويدهم
بالدعم؛ و(ب) حجب ال�شاهد عن �أنظار
اجلمهور بوا�سطة �ستار حاجب وحظر
الت�صوير؛ و(ج) اال�ستماع �إىل ال�شهادة يف
جل�سات مغلقة؛ و(د) عدم الك�شف� ،أو
الك�شف املحدود ،عن املعلومات املتعلقة
بهوية ال�شاهد ومكان وجوده؛ و(هـ) احلر�ص
على الغفلية �أو متويه ال�صوت وال�صورة؛
و(و) الإدالء بال�شهادة عرب و�صلة فيديو؛
و(ز) توفري الدعم الالزم للح�صول على
�صفة الجئ.

وغالبا ما توفّر احلماية للمجني عليه �أو ال�شاهد نف�سه ،ولكن من املمكن �أن توفّر �أي�ضا لأفراد �أ�رسته
املقربني )222(،)221(.ويُلقى عبء حماية ال�ضحايا وال�شهود و�أ�رسهم عموما على
وغريهم من الأقرباء
ّ
عاتق االدعاء وت�ساعده يف النهو�ض بهذا العبء �أجهزة �إنفاذ القانون .وقد �أن�شئت يف بع�ض البلدان
وحدات خا�صة حلماية ال�شهود.
�شيلي ،مدونة الإج ــراءات اجلنائي ــة
( ،)Código Procesal Penalالقانون رقم
 ،)2000( 19696املادة " ،308حماية
ال�شهود":

وتطبق التدابري احلمائية عادة قبل املحاكمة ل�ضمان �أن يكون املجني عليه �أو ال�شاهد متاحا وقادرا
ّ
على ال�شهادة يف املحكمة .ولكن ينبغي ،من حيث املبد�أ� ،أن تظل هذه التدابري �سارية ما دامت
�رضورية حلماية املجني عليه �أو ال�شاهد ،حتى بعد �إدالئه بال�شهادة ،منعا لإمكانية االنتقام منه.
وميكن اال�سرت�شاد يف هذه امل�س�ألة بقانون �شيلي الذي يق�ضي بتجديد تدابري احلماية ما دامت ال
"يجوز للمحكمة يف الق�ضايا اخلطرية �أو
تزال �رضورية (انظر املربع).
ذات الظروف امل�شددة للعقوبة �أن ت�أمر
ولكن هذه
وتقرتح املبادئ التوجيهية جمموعة من التدابري احلمائية لكي تنفذها �سلطات الدولة.
ّ
القائمة لي�ست ح�رصية كما يتبينّ من عبارة “وميكن �أن ت�شمل هذه ال�ضمانات ما يلي ”:امل�ستخدمة
يف الفقرة  .34والتدبري الأول املقرتح يف الفقرة  33من املبادئ التوجيهية هو جعل الإبالغ عن
اجلرائم املرتكبة �ضد الأطفال مبجرد اكت�شاف اجلرم �رشطا �إلزاميا (انظر الباب �ألف �أدناه).
�أما التدبري الثاين املقرتح يف الفقرة  ،34فيهدف �إىل حماية الأطفال ما �أن ي�صبحوا م�شاركني يف
�إجراءات العدالة (انظر الباب باء �أدناه).

�ألف  -الإبالغ عن اجلرائم املرتكبة �ضد الأطفال والتحقيق فيها
جتعل عدة بلدان �إبالغ ال�سلطات املخت�صة باجلرائم املرتكبة �ضد الأطفال فور اكت�شافها واجبا
عاما )225(،)224(،)223(.وقد ي�شكّل �أي تخلّف عن هذا الإبالغ جرمية يف تلك الدول .ومع ذلك ،فقد ُجعل

باتخاذ تدابري خا�صة حلماية �سالمة �أي
طبق هذه
�شاهد يطلب هذه احلماية .وتُ ّ
التدابري ملدة معقولة حتددها املحكمة
وميكن متديدها عند ال�رضورة.

"وباملثل ،تتخذ النيابة العامة ،بحكم واليتها
وبناء على طلب الطرف املعني ،ما ينا�سب
من تدابري لتزويد ال�شاهد باحلماية الالزمة،
�سواء قبل �إدالئه ب�شهادته �أو بعد ذلك"... .

الف�صل 9

احلق يف الأمان

واجب الإبالغ عن اجلرائم �أكرث �شدة على فئات معينة من املهنيني الذين يت�صلون بالأطفال بحكم
()226
عملهم ،كاملعلّمني والأخ�صائيني االجتماعيني والأطباء واملمر�ضني.
و�أقيمت ف�ضال عن ذلك �آليات خا�صة لدق ناقو�س اخلطر من �أجل م�ساعدة الأطفال ال�ضحايا على
�إبالغ ال�سلطات املخت�صة باجلرائم املرتكبة .وت�شمل هذه الآليات �إن�شاء خدمات هاتفية متعددة
تعر�ض له �أو ما
التخ�ص�صات متكّن الطفل من االت�صال باملجان ودون الك�شف عن هويته لي�رشح ما ّ
()227
�شاهده.
وقد و�ضعت عدة دول ت�رشيعات ت�شدد على �رضورة اتخاذ �إجراء فوري مبجرد االكت�شاف ب� ّأن جرمية
ما قد ارتكبت �أو على و�شك �أن ترتكب �ضد طفل و�إجراءات حمددة للتحقيق والتحري يف مثل هذه
الق�ضايا .ففي تون�س ،على �سبيل املثالُ ،عينِّ موظفون خا�صون حلماية الطفل مكلفون مبالحقة ما
وخ ِّولوا �صالحيات ا�ستثنائية
يحال �إليهم من ق�ضايا تتعلق بجرائم يُزعم �أنها ارتكبت �ضد �أطفالُ ،
()228
للتحقيق والتحري ،ك�صالحية دخول كل الأماكن واملباين دون تفوي�ض ر�سمي.

باء-

تدابري حماية الأطفال امل�شاركني يف �إجراءات العدالة

�سبق وعولـج ــت يف الف�صــل الث ــامن ب�ش�أن احلق يف احلماية من امل�ش ّقة �أثناء �إجراءات العدالة
بع�ض التدابري التي ت�ستهدف حماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من التهديد والرتهيب .وفيما
يتعلق بالرتهيب ب�صفته جرمية يعاقب عليها ،جرى يف البو�سنة والهر�سك تعزيز التدابري احلمائية
(انظر املربع).

البو�سنة والهر�سك ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة  ،267حماية ال�شهود من الإهانة
والتهديد والهجوم:
( )1على قا�ضي املحكمة �أو رئي�س ق�ضاتها واجب حماية ال�شهود من الإهانة والتهديد والهجوم.
غرم �أي م�شارك يف الإجراءات �أو �أي
( )2على قا�ضي املحكمة �أو رئي�س ق�ضاتها �أن يحذّر �أو يُ ّ
يعر�ض �سالمته للخطر .ويف حالة التغرمي،
�شخ�ص �آخر يُهني ال�شاهد املاثل �أمام املحكمة �أو يهدده �أو ّ
طبق �أحكام الفقرة  1من املادة  242من هذه املد ّونة.
تُ َّ
تعر�ض ال�شاهد لتهديد خطري ،يكون على قا�ضي املحكمة �أو رئي�س ق�ضاتها �أن يُطلع
( )3يف حال ّ
املدعي العام لغر�ض �إقامة دعوى جنائية.
( )4على قا�ضي املحكمة �أو رئي�س ق�ضاتها ،بناء على طلب الطرفني �أو حمامي الدفاع� ،أن ي�أمر
ال�رشطة باتخاذ ما يلزم من تدابري حلماية ال�شاهد.

وتعتمد التدابري الأوىل املقرتحة يف الفقرة  34من املبادئ التوجيهية على فر�ض قيود على حرية
حركة اجلاين املزعوم .ولئن كان احلب�س لدى ال�رشطة واالحتجاز قبل املحاكمة وغري ذلك من
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الأوامر الزجرية هي تدابري �شائعة اال�ستخدام ل�ضمان �سالمة ال�ضحايا وال�شهود )230(،)229(،فمن املهم
�أ ّال يغيب عن البال � ّأن �رضورة حماية ال�ضحايا وال�شهود يجب �أن تتوازن مع �رضورة احرتام حقوق
املدعى عليهم .ومهما يكن من �صعوبة حتقيق هذا التوازن ،ينبغي �أن توىل �سالمة الطفل االعتبار
الأول يف تقرير م�سائل الإفراج بكفالة يف ق�ضايا االعتداء على الأطفال �أو �إهمالهم.
وقد يعترب النهج الأ�سرتايل املتمثل يف �إخراج اجلاين ولي�س الطفل من منـزل الطفل �أقل نيال من
حرية املدعى عليه .ولكن ال ينبغي التفكري يف �إبعاد الطفل عن حميطه امل�ألوف �إال �إذا مل يكن
و�ضع خطر .و�إذا كان �إبعاد الطفل عن منـزله هو اخليار الوحيد
هناك �أي حل �آخر حلمايته من
ٍ
()231
املتاح ،كان من اجلدير تف�ضيل الرعاية يف بيئة �أ�رسية� .أما و�ضع الطفل يف حماية م�ؤ�س�سات
خا�صة لرعاية الأطفال ،فينبغي التفكري فيه دائما كمالذ �أخري )233(،)232(.وميكن اللجوء �إىل مثل
هذه التدابري ،على وجه اخل�صو�ص ،عندما يكون اجلاين من �أفراد �أ�رسة الطفل املبا�رشة وال
ي�ستطيع �أفراد �أ�رسته الآخرون �ضمان حمايته .ومع ذلك ،ال ينبغي الأمر بها ب�سهولة� ،إذ قد يت�رضر
الطفل �إن هو انتزع من حميطه الأ�رسي دون �سبب وجيه .وقد يَعترب الأطفال ال�صغار على وجه
اخل�صو�ص � ّأن هذه التدابري احلمائية هي عقاب لهم .وينبغي �إجراء مراجعة دورية حلالة الطفل
امللحق مب�ؤ�س�سة من هذا القبيل .ومن املهم بالتايل توفري �ضمانات �إجرائية من �أجل اجتناب �إحلاق
الأطفال مبثل هذه امل�ؤ�س�سات بال داع ،مثلما يتجلي يف قانون اخلدمات االجتماعية يف ال�سويد
(انظر املربع).
ومن الطرائق الأخرى حلماية ال�ضحايا وال�شهود ،والأطفال منهم ،تقييد �إف�شاء املعلومات املتعلقة
بهويتهم ومبكان وجودهم .وقد �سبق تناول هذه التدابري يف الف�صل ال�سابع ب�ش�أن احلق يف احلرمة
ال�شخ�صية .ويربر تقييد الإف�شاء يف بع�ض احلاالت وجود خطر على �سالمة املجني عليه �أو ال�شاهد.
وقد تختلف درجة التقييد املفرو�ض تبعا للظروف واملخاطر .وميكن تنفيذ اخلطوة الأوىل من تقييد
�إف�شاء املعلومات املتعلقة مبكان وجود املجني عليه �أو ال�شاهد بتو�صية املجني عليه �أو ال�شاهد
بعدم الك�شف عن عنوان �سكنه �أو مكان عمله .وميكن يف بع�ض الأحيان �أن يعطي املجني عليه �أو
ال�شاهد عنوان �أحد خمافر ال�رشطة ليكون عنوان االت�صال(� )234أو عنوان املحكمة ذاتها ،كما يحدث
يف هندورا�س (انظر املربع).
هنــدورا�س ،م ــد ِّونة الإج ــراءات اجل ــنائية ،املر�سوم رقم  ،9-99-Eاملادة  ،237حماية
ال�شهود:
“على املحكمة� ،إذا ر�أت من تلقاء نف�سها �أو بناء على �أقوال ال�شاهدّ � ،أن هناك �أ�سبابا معقولة
لالعتقاد بوجود خطر ال يُ�ستهان به على �شخ�ص ال�شاهد �أو ممتلكاته �أو على زوجته/زوجها �أو
قرينته/قرينها عرفيا �أو على قريب من الأ�صول �أو الفروع �أو على �شقيق �أو �شقيقة له نتيجة �إدالئه
بال�شهادة� ،أن تعتمد ،بعد اال�ستماع �إىل الطرفني ،ما تراه منا�سبا من التدابري احلمائية التي ميكن
�أن ت�شمل ما يلي:
( )1حظر الك�شف� ،أثناء الإجراءات ،عن ا�سم ال�شاهد �أو كنيته �أو عنوان �سكنه �أو مكان عمله �أو
مهنته (التي يجب تدوينها يف وثيقة حتفظ يف مظروف خمتوم و�أ ّال يطّ لع عليها �سوى املحكمة و�أمني

ال�سويد ،قانون اخلدمات الإجتماعية
( )620 :1980لعام  ،1980املادة ،50
الفقرة (�أ):
"عند التحقيق فيما �إذا كان ينبغي للجنة
الرعاية االجتماعية �أن تتدخل حلماية �أو
دعم قا�رص ،يجوز للجنة ،من �أجل تقدير
مدى احلاجة �إىل تدابري� ،أن ت�ست�شري
خرباء وجتري بخالف ذلك ما يلزم من
ات�صاالت .ويجب �أن يُجرى هذا التحقيق
تعر�ض �أي �شخ�ص
على نحو يحول دول ّ
بال داع لل�رضر �أو االنزعاج .وينبغي
االمتناع عن التو�سع فيه �أكرث مما تربره
ظروف امل�س�ألة املعنية.
 ...ويجب �إبالغ ال�شخ�ص املت�أثر بهذا
التحقيق على النحو امل�شار �إليه يف الباب
الفرعي "واحد" بفتح باب التحقيق".
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املحكمة)� ،أو �أي معلومات ميكن �أن تك�شف عن هويته �أو مكانه؛ و )3( ...تعيني عنوان املحكمة التي
تنظر الق�ضية ،لغر�ض البالغات ،ليكون عنوان مكان �إقامة ال�شاهد الذي يجب �أن تر�سل �إليه املحكمة
هذه البالغات �رسا”.

وميكن ،على �سبيل اال�ستثناء ،الإدالء بال�شهادة دون الك�شف عن الهوية ل�ضمان احليلولة متاما دون
�إف�شاء املعلومات املتعلقة بهوية املجني عليه �أو ال�شاهد )236(،)235(.ويف البلدان التي يُ�سمح فيها بهذا
التدبري ،ميكن حتقيقه بال�سماح للمجني عليهم �أو ال�شهود �أن يُدلوا ب�شهاداتهم عن طريق االئتمار
بالفيديو املزود ب�آليات لتمويه ال�صوت �أو ال�صورة )237(.والتدبري الأندر من ذلك وال يُلج�أ �إليه عادة
�إال يف الق�ضايا املت�صلة باجلرمية املنظمة هو منح غفلية تامة للطفل و�/أو تغيري هويته و�/أو نقله
()239(،)238
�إىل مكان �آخر.

قائمة التنفيذ املرجعية  :9احلق يف الأمان
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة حق الطفل يف الأمان ،ينبغي �أن تنظر اجلهات الفاعلة التالية
فيما يلي:
  (�أ) الق�ضاة :الأمر ،عند االقت�ضاء ،مبوا�صلة تدابري حماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ما
دامت �رضورية ،حتى بعد مثولهم �أمام املحكمة؛

  (ب)

موظفو �إنفاذ القانون:

    ‘�  ’1إقامة وحدات خا�صة من ال�رشطة مكلّفة بتنفيذ تدابري حماية الأطفال
ال�ضحايا وال�شهود؛
    ‘  ’2ت�أمني تدريب موظفي �إنفاذ القانون على امل�سائل املت�صلة بحماية الأطفال ،مبا
يف ذلك تدريب املوظفني املتخ�ص�صني يف وحدات ال�رشطة على التحقيق يف
ال�شكاوى واالدعاءات املتعلقة باالعتداء على �أطفال ،وذلك بطريقة تراعي
الطفل وتكفل له حماية ق�صوى؛

  (ج)

امل�رشعون /مقررو ال�سيا�سات:
ّ

    ‘  ’1ت�ضمني الت�رشيعات مبد�أ حماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،وكذلك �أقربائهم،
من التهديدات الناجمة عن م�شاركتهم يف �إجراءات العدالة ،وا�شرتاط موا�صلة
هذه احلماية ما دامت �رضورية ،حتى بعد مثولهم �أمام املحكمة .وا�شرتاع
�أحكام قانونية لإنفاذ تدابري حلماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ت�شمل ،رهنا
باملوارد املتاحة ومع �إيالء االحرتام الواجب حلقوق الدفاع ،احتجاز اجلاين
املزعوم قبل املحاكمة و�/أو فر�ض تدابري تقييدية �أخرى عليه ،وو�ضع الأطفال
كمالذ �أخري يف م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف حماية الأحداث ،وتقييد �إف�شاء
املعلومات املتعلقة بهوية الطفل ومكان وجوده ،ومنح الطفل غفلية تامة و�/أو
تغيري هويته و�/أو نقله �إىل مكان �آخر؛
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    ‘  ’2تخ�صي�ص و�سائل وموارد كافية لل�سلطات الق�ضائية �أو غريها من ال�سلطات
فعالة حلماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود؛
املخت�صة لتنفيذ خمططات ّ
    ‘  ’3جعل �إبالغ ال�سلطات املخت�صة باجلرائم املرتكبة �ضد �أطفال ،فور اكت�شاف
هذه اجلرائم ،واجبا عاما �أو على الأقل واجبا مفرو�ضا على املهنيني الذين
يتعاملون مع الأطفال؛
    ‘  ’4ا�ستحداث �آليات لدق ناقو�س اخلطر تي�سرّ الإبالغ عن اجلرائم املرتكبة �ضد
الأطفال ،ك�إن�شاء خطوط هاتفية جمانية دائمة للنجدة تبقى هوية امل�ستنجد
عن طريقها جمهولة؛
    ‘�  ’5إن�شاء وحدات خا�صة من ال�رشطة مكلّفة بحماية الأطفال؛
  (د) املوظفون الطبيون :عند االنطباق ،االمتثال لواجب الإبالغ عن حاالت االعتداء على
الأطفال وامل�ساهمة يف مبادرات تي�سري الإبالغ عن هذه احلاالت؛
  (هـ) املنظمات غري احلكومية واملنظمات الأهلية:
    ‘�  ’1إن�شاء بدائل عن الرعاية امل�ؤ�س�سية للأطفال الذين �أُبعدوا عن حميطهم املنـزيل؛
    ‘’2

ن�رش الت�رشيعات التي توفِّر حماية ق�صوى للأطفال ال�ضحايا وال�شهود؛

مدعون العامون :عند االقت�ضاء ،طلب اتخاذ تدابري حلماية الأطفال ال�ضحايا
  (و)
ّ
وال�شهود ،وينبغي �أن ت�ستمر هذه التدابري ما دامت احلاجة �إليها م�ستمرة ،حتى بعد
�إجراءات املحاكمة مبا�رشة؛
(ز) املعلّمون والأخ�صائيون االجتماعيون �أو املجتمعيون:
    ‘’1

امل�ساهمة يف مبادرات تي�سري الإبالغ عن حاالت االعتداء على �أطفال؛

    ‘’2

االمتثال اللتزامات الإبالغ ،عند االنطباق؛

    ‘�  ’3ضمان التدريب على امل�سائل املت�صلة باالعتداء على الأطفال ،كالتعرف على
م�ؤ�رشات االعتداء.

عا�رش�-

�حلق يف �لتعوي�ص

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل الث�لث ع�رش ،احلق يف التعوي�ص
 -35ينبغي ،كلم� اأمكن ذلك ،اأن يتلقى الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود تعوي�ش�ً من اأجل حتقيق
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
 -36وينبغي الت�شجيع على اتب�ع اإجراءات جتمع بني الإجراءات اجلن�ئية والتعوي�ص ،م�شفوعة
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.
 -37وميكن اأن ي�شمل التعوي�ص جبا لل�رشر يوؤديه اجل�ين وت�أمر به املحكمة اجلن�ئية ،واإع�نة
من برامج تعوي�ص ال�شح�ي� التي تديره� الدولة ،وتعوي�ش�ت عن الأ�رشار يوؤمر بدفعه� يف اإجراءات
مدنية .وينبغي ،كلم� ك�ن ذلك ممكن�ً ،دفع تك�ليف اإع�دة الإدم�ج الجتم�عي والرتبوي وتك�ليف
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.

ا ّإن 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
عو�ص ال�شح�ي� عن اخل�ش�ئر امل�دية والأ�رشار التي حلقت بهم ،واأن يتلقوا دعم�
التع�يف .وميكن اأن يُ َّ
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� ّأن بع�ص العدالة قد حتقق ،رغم اجلرمية التي ارتكبت واحتم�ل
اأ ّل يتع�فون اأبدا مع�ف�ة ك�ملة من الأذى الذي اأُحلق بهم.
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وقد يكون امل�ستفيد من التعوي�ض املجني عليه نف�سه� ،أو �أ�رسته �أو املعالون منه .وتن�ص الفقرة  35من
ولكن
املبادئ التوجيهية على حق جميع الأطفال� ،أيا كانت �أعمارهم ،يف احل�صول على التعوي�ض.
ّ
بع�ض البلدان تفرت�ض � ّأن وال َدي الطفل وحدهما ي�ستطيعان املطالبة بالتعوي�ض عن ال�رضر الذي
حلق به ما دام الطفل مل يبلع بعد �سنا معينة ،كالثالثة ع�رشة مثال .وينبغي للدول التي تفر�ض حدا
عمريا من هذا القبيل �أن تع ّدل ت�رشيعاتها بهذا اخل�صو�ص �أو جتد حلوال متنع م�س�ألة �إمكانية و�صول
الأطفال �إىل العدالة من �أن ت�صبح عقبة حتول دون حقهم يف التعوي�ض ،مثلما فعلت الربتغال ،مثال،
فيما يتعلق باحل�صول على تعوي�ض من الدولة (انظر املربع).
املمار�سة الدولية.
جتعل املحكمة اجلنائية الدولية خمطط التعوي�ض «عن�رصا رئي�سيا» من عنا�رص نظام روما الأ�سا�سي
(املحكمة اجلنائية الدولية ،احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،الرقم  ،ICC-01/04املدعي
العام �ضد توما�س لوبانغا دييلو ،الق�ضية رقم  ،01/04-01/06القرار املختوم ب�ش�أن طلب املدعي العام
احل�صول على �أمر توقيف ،املادة � 10 ،(PT) 58شباط/فرباير  .)2006وتن�ص لوائحها التنظيمية
املحددة على تعقب �أثر ممتلكات وموجودات الأ�شخا�ص املالحقني ق�ضائيا والتعرف عليها وجتميدها
�أو و�ضع اليد عليها ،يف وقت مبكّر (نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املادتان )3( 57
(هـ) و( )4( 110ب)) ،وعلى �إن�شاء �صندوق ا�ستئماين «ل�صالح املجني عليهم يف اجلرائم التي تدخل يف
اخت�صا�ص املحكمة ،ول�صالح �أُ�رس املجني عليهم» (نظام روما الأ�سا�سي ،املادة  ،79القواعد الإجرائية
وقواعد الإثبات ،القاعدتان ( )3( 218ب) و.)221

وميكن ا�ستيفاء حق ال�ضحايا يف التعوي�ض بطرائق خمتلفة .ويجري التمييز عادة بني رد احلق
والتعوي�ض (انظر املر ّبع).
رد احلق.
“ينبغي �أن يدفع املجرمون �أو الغريُ امل�س�ؤولون عن ت�رصفاتهم ،حيثما كان ذلك منا�سبا ،تعوي�ضا عادال
لل�ضحايا �أو لأ�رسهم �أو مل ُعاليهم .وينبغي �أن ي�شمل هذا التعوي�ض �إعادة املمتلكات ومبلغا جلرب ما وقع
من �رضر �أو خ�سارة ،ودفع النفقات املتكبدة نتيجة للإيذاء ،وتقدمي اخلدمات ورد احلقوق( ”.الإعالن
ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة ل�ضحايا اجلرمية و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة (قرار اجلمعية
العامة  ،34/40املرفق) ،املبد�أ  .)8وا�ضطُ لِع �أي�ضا من خالل �إجراءات العدالة الت�صاحلية ب�أ�شكال
�أخرى من رد احلق ،يف �شكل عقوبات رمزية �أو التكفري عن الذنب.

التعوي�ض.
قدم عادة حم ّل رد احلق املتاح من اجلاين
تقدمه الدولة ،ويُ َّ
“التعوي�ض” يعني التعوي�ض املايل الذي ّ
�أو الأ�شخا�ص الآخرين امل�س�ؤولني �أو تكميال له .وميكن �أن يكون التعوي�ض تعوي�ضا عن العالج و�إعادة
الت�أهيل من الإ�صابات البدنية والنف�سانية ،وفقدان الدخل ،والأمل واملعاناة ،والأ�رضار املادية ،والدعم
املايل للمعالني ،وما �إىل ذلك.

ومبد�أ حق الطفل يف رد احلق م�أخوذ به يف ت�رشيعات معظم الدول .ولكن توجد اختالفات من حيث الطرائق
الدقيقة التي ميكن �أن مينح بها هذا التعوي�ض.

الربتغال ،القانون املنظم لتعوي�ض �ضحايا
الإجرام ،القانون رقم  2006/31لعام ،2006
املادة :)2( 4
—2ال�شخ�ص الذي يكون قا�رصا يف التاريخ
الذي يقع فيه العنف املتعمد يجوز له �أن
يطلب منحه تعوي�ضا من الدولة يف �أي وقت
قبل انق�ضاء عام على بلوغه �سن الر�شد �أو
حترره من �سيطرة �أبويه �أو الو�صي عليه.

الف�صل 10

احلق يف التعوي�ض

وينبغي التمييز بني بلدان القانون املدين ،التي تقبل عموما بال�ضحايا �أطرافا يف الإجراءات اجلنائية،
وذلك عادة من خالل ما يدعى “املداخلة” �أو “الدعوى املدنية” التي يطالبون عن طريقها با�سرتداد احلق
متيز عادة بني الإجراءات اجلنائية التي يكون فيها املدعي العام
من اجلاين ،وبلدان القانون العام ،التي ّ
خ�صم اجلاين والإجراءات املدنية التي يجوز من خاللها للمجني عليه �أن يطالب برد احلق عما

لحَ ِ ق به من �رضر ويح�صل على ذلك .بيد � ّأن هذا التمييز لي�س مطلقا� :أوال ،يجوز �أن تعطي بلدان
القانون املدين املجني عليهم خي ــار املطالبة برد احلق �إما �أمام املحاكم املدنية و�إما اجلنائية.
وثانيا ،يجوز يف بع�ض بلدان القانون العام تقدمي طلب لرد احلق يف املحاكم اجلنائية يف �إطار
عملية تقرير العقوبة .وكون املحكمة اجلنائية هي التي ت�صدر الأمر برد احلق ال يعني �ضمنا �أن
املجني عليهم �أطراف يف الق�ضية اجلنائية .كما � ّأن هذا الأمر برد احلق ال يح ّل حم ّل الدعاوى
املدنية .والواقع � ّأن رد احلق ال ميكن الأمر به �إ ّ
ال يف احلاالت التي ميكن فيها ح�ساب ال�رضر.
واملثال على �أوامر رد احلق التي ميكن التما�سها يف عملية تقرير العقوبة اجلنائية موجود يف كندا
املربع).
(انظر ّ

كندا ،املد ّونة اجلنائية ، R.S.C. 1985, c. C-46 ،املادة :)1( 738
رب�أ منه مبوجب املادة  ،730يجوز للمحكمة التي تفر�ض
 )1( -738عندما يُدان جان بجرم �أو يُ ّ
تربئه �أن ت�أمر ،بناء على طلب مقدم من النائب العام �أو من تلقاء نف�سها،
العقوبة على اجلاين �أو ّ
و�إ�ضافة �إىل �أي تدبري �آخر مفرو�ض على اجلاين� ،أن ت�أمر ب�أن يرد اجلاين احلق �إىل �شخ�ص �آخر
على النحو التايل:
  (�أ) يف حالة ت�رضر ممتلكات �أي �شخ�ص �أو هالكها �أو تدمرها جراء ارتكاب اجلرمية
�أو القب�ض �أو حماولة القب�ض على اجلاين ،ب�أن يُدفع لهذا ال�شخ�ص مبلغ ال يتجاوز القيمة
الإحاللية للممتلكات يف تاريخ فر�ض الأمر خم�صوما منها قيمة �أي جزء من املمتلكات التي
تُرد �إىل ذلك ال�شخ�ص يف تاريخ ر ّدها ،متى كان من املمكن التحقق من هذه القيمة ب�سهولة؛
  (ب) يف حالة ت�أذّي �أو خطر ت�أذي �أي �شخ�ص بدنيا �أو نف�سانيا جراء ارتكاب اجلرمية �أو
القب�ض �أو حماولة القب�ض على اجلاين ،ب�أن يُدفع لهذا ال�شخ�ص مبلغ ال يتجاوز كل الأ�رضار
املالية التي تكبدها جراء هذا الت�أذي ،مبا يف ذلك فقدان الدخل �أو الدعم ،متى كان من املمكن
التحقق من هذا املبلغ ب�سهولة؛
  (ج) يف حالة ت�أذّي �أو خطر ت�أذّي زوجة اجلاين/زوج اجلانية �أو قرينته/قرينها عرفيا �أو
طفله/طفلها� ،أو �أي �شخ�ص �آخر ،بدنيا ،جراء ارتكاب اجلرمية �أو القب�ض �أو حماولة القب�ض
على اجلاين� ،إذا كانت زوجة اجلاين/زوج اجلانية �أو قرينته/قرينها عرفيا �أو طفله/طفلها �أو
ال�شخ�ص الآخر فردا من �أفراد �أ�رسة اجلاين املعي�شية يف الوقت ذي ال�صلة ،ب�أن يُدفع لل�شخ�ص
املعني ،مبعزل عن �أي مبلغ ي�ؤمر بدفعه له مبوجب الفقرتني (�أ) و(ب) ،مبلغ ال يتجاوز القيمة
الفعلية واملعقولة ملا �أنفقه ذلك ال�شخ�ص ،نتيجة انتقاله من منـزل اجلاين ،على ال�سكن امل�ؤقت
والغذاء ورعاية الأطفال واملوا�صالت ،متى كان من املمكن التحقق من هذا املبلغ ب�سهولة.

والتمييز القائم يف بلدان القانون العام بني الإجراءات اجلنائية واملطالبات املدنية قد يكون �شديد
ال�رضر بحقوق الطفلّ � :إن ت�ضاعف الإجراءات يجعل م�شاركة الطفل يف �إجراءات العدالة �أ�شد وط�أة
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و�أكرث تعقدا .وهو ما ي�ضاعف �أي�ضا االت�صاالت ب�إجراءات العدالة ،وجل�سات اال�ستماع ،واال�ستئنافات
املحتملة ،وما �إىل ذلك .ومن �ش�أن �إ�سناد االخت�صا�ص يف الدعاوى اجلنائية وما يرتتب عليها من
مطالبات مدنية �إىل نف�س املحكمة �أن يي�سرّ ح�صول الطفل على رد احلق �أو التعوي�ض.
ومبد�أ قيام الدولة بتعوي�ض �ضحايا اجلرمية عما تكبدوه من �أ�رضار من�صو�ص عليه يف ت�رشيعات
العديد من البلدان� ،سواء بلدان القانون املدين �أو العام ،و�أحيانا حتى على م�ستوى الد�ستور� )240(.أما
يف البلدان الإ�سالمية ،فمبد�أ التعوي�ض من قبل الدولة حيثما ال ميكن احل�صول عليه من اجلاين �أو
()241
تقره ال�رشيعة.
عندما يظل اجلاين جمهوال مبد�أ ّ
()244(،)243(،)242
ولكن االعتبارات املالية
وقد ُ�أن�شئت يف عدة دول �صناديق خا�صة لتعوي�ض ال�ضحايا.
ّ
فعالة للتعوي�ض .وقد و�ضعت حلول مبتكرة خمتلفة
متنع الدول �أحيانا كثرية من �إقامة خمططات ّ
لتقييد هذا الإنفاق املحتمل من قبل الدولة :ففي التفيا ،يجوز �أن توفر الدولة التعوي�ض ثم تت�رصف
عن طريق �إجراءات احللول لكي ي�س ّدد لها التعوي�ض ،كليا �أو جزئيا ،من قبل اجلاين/اجلناة �أو
هيئات �أخرى م�س�ؤولة .وهذه القاعدة ذاتها من�صو�ص عليها �أي�ضا يف املادة  40من قانون الوفاق
الأهلي يف اجلزائر .ويف فرن�سا ،ميكن فر�ض �رضيبة على عقود الت�أمني �أو �إجبار اجلناة على دفع
غرامة خم�ص�صة لتمويل خمططات التعوي�ض �أو اللجوء �إىل هذين التدبريين معا.

وميكن �أن يتخذ التعوي�ض �أي�ضا �شكل ا�ستحقاقات رمزية تو ّزع فرديا على ال�ضحايا �أو جماعيا
على الأ�رس واملجتمعات املحلية التي عانت من اجلرمية املرتكبة .وميكن �أن يتمثل هذا التعوي�ض
الرمزي يف فعل ذي داللة ،كاعتذار اجلاين �أو ق ّدا�س على روح املتويف �أو طق�س �آخر ذي معنى �أو
تدخل �آخر يحفظ
طق�س تقليدي �أحيانا .وميكن �أن ي�ؤدي �أي�ضا �إىل �إن�شاء موقع تذكاري �أو �إىل �أي ّ
ذكرى االنتهاك الذي جرى .وقد يكون للتعوي�ض الرمزي ،خ�صو�صا يف �سياقات العنف املعانى منه
جماعيا ،قيمة مهمة لدى املجتمعات املت�رضرة.
وتعالج �إجراءات العدالة الت�صاحلية ،على وجه اخل�صو�ص ،الأذى الذي �أُنزل بال�ضحايا كما تعالج
احتياجاتهم .ويف ال�سياق املنا�سب ،ميكن �أن تكون �إجراءات العدالة الت�صاحلية منتديات مثالية
ملعاجلة م�سائل التعوي�ض (انظر املر ّبع).
الإجراءات الت�صاحلية
فعالة كل من املجني عليه واجلاين
الإجراءات الت�صاحلية هي �أي �إجراءات ي�شارك فيها معا م�شاركة ّ
وحيثما يكون ذلك منا�سبا �أي �أفراد �آخرين من املجتمع املحلي �أو من خارجه مت�رضرين من جرمية
ما ،يف ح�سم امل�سائل النا�شئة عن هذه اجلرمية ،م�ستعينني يف ذلك عموما ب�شخ�ص ُمي�سرِّ  ... .ويق�صد
بالعدالة الت�صاحلية عملية التو�صل �إىل حل �إزاء اجلرمية املرتكبة بالرتكيز على جرب ال�رضر الذي
جراءها ،وحتميل اجلناة م�س�ؤولية �أفعالهم ،وكذلك �إ�رشاك املجتمع املحلي �أحيانا كثرية
حلق ال�ضحايا ّ
يف ح�سم ذلك النـزاع... .
وفيما يلي �سمات برامج العدالة الت�صاحلية:
ـعل مرن �إزاء ظروف اجلرمية واجلاين واملجني عليه ،ي�سمح بالنظر يف كل حالة
	•ر ُّد فـ ٍ
على حدة
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فعل �إزاء الـ ــجرمية يحـ ــرتم ك ـ ــرامة كل �شـ ــخ�ص وحقـ ــه يف امل�س ــاواة ويب ــني التفـ ــاهم
	•ر ُّد ٍ
ويع ّزز التوافق االجتـ ــماعي من خ ـ ــالل �شـ ــفاء املجني عليهم واجلنـ ــاة واملجـ ــتمعات
املحلية ...
	•اتباع نهج ميكن ا�ستخدامه مقرتنا ب�إجراءات العدالة اجلنائية واجلزاءات التقليديتني
	•اتباع نهج يُعنى بحل امل�شاكل ومعاجلة �أ�سباب النـزاع الأ�سا�سية
ويلبي احتياجاتهم ...
	•اتباع نهج يعالج ما لحَ ق ال�ضحايا من �أ�رضار ّ
فعل يعرتف بدور املجتمع املحلي باعتباره من �أهم املواقع ملنع اجلرمية والفو�ضى
	•ر ُّد ٍ
االجتماعية والت�صدي لهما
دليل برامج العدالة الت�صاحلية (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)E.06.V.15ال�صفحات .8-5

قائمة التنفيذ املرجعية  :10احلق يف التعوي�ض
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة حق الطفل يف التعوي�ض ،ينبغي �أن تنظر اجلهات الفاعلة التالية
فيما يلي:

  (�أ)
امل�رشعون/مقررو ال�سيا�سات:
ّ
    ‘  ’1يف البلدان التي تن�ص ت�رشيعاتها على حد �أدنى لل�سن التي ال يجوز قبل بلوغها
رفع مطالبة مدنية وتوجد فيها تدابري لرد احلق �أو التعوي�ض� ،إما �إلغاء احلد
الأدنى لل�سن و�إما توفري حلول من �أجل �ضمان �إمكانية و�صول الطفل �إىل
العدالة و�إىل حقه يف التعوي�ض؛
    ‘  ’2يف بلدان القانون العام وغريها من البلدان حيث ال يخت�ص الق�ضاة اجلنائيون
يف املطالبات املدنية� ،إيجاد ا�ستثناء من هذا املبد�أ ل�صالح املجني عليهم
الأطفال ي�سمح ملطالباتهم� ،إن �شا�ؤوا �أو �شاء ممثلوهم القانونيون ذلك ،ب�أن
ترفع �أمام نف�س املحكمة املقامة فيها الق�ضية اجلنائية وحت�سم وقت ح�سمها؛
    ‘  ’3و�ضع خمططات حكومية لتعوي�ض الأطفال الذين ال ي�ستطيعون ا�سرتداد
حقهم من اجلناة .وميكن متويل هذه املخططات ،على �سبيل املثال ،من
خالل �إجراءات احللول ال�سرتداد قيمة التعوي�ض كليا �أو جزئيا من اجلناة �أو
هيئات م�س�ؤولة �أخرى� ،أو من خالل التمويل العمومي� ،أو م�صادرة موجودات
اجلاين� ،أو من الغرامات �أو م�صادر �أخرى ،كفر�ض �رضيبة لهذا الغر�ض على
عقود الت�أمني؛
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    ‘  ’4عند االنطباق� ،إن�شاء �إطار قانوين لإقامة برامج خا�صة بالعدالة الت�صاحلية؛
و�إزالة �أو تخفيف احلواجز القانونية التي حتول دون ا�ستخدام برامج العدالة
الت�صاحلية؛ و�إن�شاء حافز قانوين على ا�ستخدام الربامج الت�صاحلية؛ و�ضمان
حماية حقوق اجلناة واملجني عليهم امل�شاركني يف الربامج الت�صاحلية؛
  (ب) املنظمات غري احلكومية واملنظمات الأهلية الأخرى :الت�شجيع على �إقامة برامج
خا�صة بالعدالة الت�صاحلية.

حادي ع�رش-

�حلق يف �النتفاع من تد�بري وقائية خا�صة

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل الرابع ع�رش ،احلق يف النتف�ع من تدابري وق�ئية خ��شة
 -38اإ�ش�فة اإىل التدابري الوق�ئية التي ينبغي اإر�ش�وؤه� ل�ش�لح كل الأطف�ل ،تلزم ا�شرتاتيجي�ت
خ��شة ل�ش�لح الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود الذين هم عر�شة بوجه خ��ص لتكرر الإيذاء اأو الإجرام.
وم�شممة خ�شي�ش�
 -39وينبغي للمهنيني اأن ي�شعوا وين ّفذوا ا�شرتاتيجي�ت وتدخالت �ش�ملة
ّ
تعر�ص الأطف�ل ال�شح�ي� ملزيد من الإيذاء .وينبغي اأن تُراعي هذه ال�شرتاتيجي�ت
حل�لت احتم�ل ّ
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.

“الإيذاء املتكرر” هو ح�لة يتعر�ص فيه�
معينه من الزمن
نف�ص ال�شخ�ص خالل فرتة ّ
لأكـ ــرث مـ ــن ح ــ�دث اإج ــرامي واحــد.
(جمل�ص اأوروب� ،تذيي ـ ــل تو�ش ــية جل ــنة
الـوزراء  Rec. )2006( 8اإىل الدول الأع�ش�ء
بخ�شو�ص تقدمي امل�ش�عدة اإىل �شح�ي�
اجلرمية ،الفقرة )1.2

تعر�ص الكب�ر له مبقدار ال�شعف،
معر�شني اأ�شال خلطر الإيذاء املتكرر اأكرث من ّ
قد يكون الأطف�ل ّ
لأنه كثريا م� يكونون ،اأو يراهم اجل�ين املحتمل� ،شعف�ء اأو غري مت�أكدين من كيفية الدف�ع عن
اأنف�شهم اأو غري ق�درين على فر�ص وجودهم واتخ�ذ موقف قوي جت�ه �شخ�ص را�شد (انظر املر ّبع).
ويجب التمييز بني حق النتف�ع من تدابري وق�ئية خ��شة وحق الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود يف
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
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الفعالة �أي�ضا جوانب �أخرى من الوقاية تتعلق بالتدابري الرامية �إىل تعزيز
ب�ش�أن احلق يف امل�ساعدة ّ
�إعادة ت�أهيل ال�ضحايا الأطفال اجتماعيا.
وينبغي �أن تكون تدابري وقاية الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها مكر�سة يف م�ؤ�س�سات
الدولة وت�رشيعاتها املحلية و�أن تُعنى حتديدا بحالة �ضحايا اجلرمية الأطفال .وتختلف الدول يف
طرائق تنفيذ هذه الت�رشيعات واالعرتاف بهذه احلقوق ،والأمثلة على ذلك موجودة يف قوانني
()247(،)246(،)245
ولكن التدابري الوقائية ال حتمي الأطفال
املربع) والربتغال.
بلغاريا والفلبني (انظر
ّ
ّ
فح�سب ،وخ�صو�صا �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها منهم ،بل �إنها ت�ساعد �أي�ضا الدول على
مكافحة اجلرمية ومنعها .وهذه التدابري ،و�إن مل يكن من ال�سهل دائما �إر�سا�ؤها ف�إنها تعود عادة
بفوائد طويلة الأمد.

الفلبني ،قانون توفري حماية خا�صة للأطفال من االعتداء واال�ستغالل والتمييز ،رقم 7610
( ،)1992املادة الأوىل ،الباب .2
“يُعلن بهذا �أنها �سيا�سة الدولة �أن توفر حماية خا�صة للأطفال من جميع �أ�شكال االعتداء والإهمال
والق�سوة واال�ستغالل والتمييز وغري ذلك من الظروف ،التي ت�رض بنموهم؛ و�أن تر�سي عقوبات
ملرتكبيها؛ و�أن تن ّفذ برناجما ملنع ووقف حوادث االعتداء على الأطفال وا�ستغاللهم والتمييز �ضدهم
وللتدخل يف احلاالت املت�أزمة منها .وتتدخل الدولة ل�صالح الطفل عندما يتخلّف �أو يعجز والد
الطفل �أو والدته �أو ويل �أمره �أو معلّمه �أو ال�شخ�ص امل�ضطلع برعايته �أو الو�صاية عليه عن حمايته من
االعتداء واال�ستغالل والتمييز� ،أو عندما يكون مرتكب مثل هذه الأفعال �ضد الطفل هو ذلك الوالد
�أو الوالدة �أو ويل الأمر �أو املعلِّم �أو ال�شخ�ص امل�ضطلع برعايته والو�صاية عليه .وتكون �سيا�سة الدولة
املعر�ضني خلطر �شديد بفعل ظروف ت�ؤثر �أو �سوف ت�ؤثر
�أن حتمي وتعيد ت�أهيل الأطفال املهددين �أو ّ
يف بقائهم ومنوهم الطبيعي ولي�س لهم �أي �سيطرة عليها”.

ويجوز ،ما �أن يكون مبد�أ اتخاذ تدابري خا�صة ملنع الإيذاء الذي ي�ستهدف الأطفال ال�ضعفاء قد �أُدمج
يف الت�رشيعات� ،أن يختلف تنفيذه من دولة �إىل �أخرى.

�ألف  -الوقاية الق�ضائية من اجلرائم املرتكبة �ضد الأطفال املعر�ضني
للخطر
�أن�ش�أت عدة بلدان وحدات خا�صة من ال�رشطة متخ�ص�صة يف اجلرائم املت�صلة بالأطفال ومز ّودة
املدربني تدريبا خا�صا على الت�صدي لأ�شكال حمددة من اجلرائم
بعدد من موظفي �إنفاذ القانون
َّ
التي يكون �ضحاياها من الأطفال ،كبيع الأطفال م�رشوبات روحية؛ �أو منتجات تبغية؛ �أو خمدرات؛
�أو مواد فاح�شة �أو فا�ضحة �أو خليعة؛ �أو مواد �إدمان؛ ف�ضال عن �إ�ساءة معاملة الأطفال ،واالجتار
بالب�رش ،وما �إىل ذلك .وميكن �أي�ضا �إعطاء ه�ؤالء املوظفني �صالحية ا�ستخدام و�سائل �أو �أدوات حمددة
للتحقيق والتحري .ففي تون�س ،مثالُ ،عينِّ موظفون خا�صون حلماية الطفل �أُ�سندت �إليهم مهمة
ومنِح ه�ؤالء املوظفون �صالحيات
مقا�ضاة اجلناة املزعومني الذين يرتكبون جرائم �ضد الأطفال ُ
()248
ا�ستثنائية للتحقيق والتحري ،كدخول جميع الأماكن واملباين دون تفوي�ض ر�سمي.
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وتزيد ت�رشيعات بع�ض الدول يف تعزيز الوقاية من اجلرائم �ضد الأطفال فتفر�ض تدابري قد تبدو
مقيدة حلريتهم ولكنها يف واقع احلال ت�ستهدف حمايتهم من مواجهة �أو�ضاع خطرة قد ت�ؤدي �إىل
ّ
تعر�ض الأطفال
نة
معي
أن�شطة
�
ر�صد
التدابري
هذه
ت�شمل
أن
�
وميكن
عليهم.
االعتداء
أو
�
ا�ستغاللهم
ّ
ّ
()250(،)249
الحتماالت اال�ستغالل.
وعند الك�شف عن جرائم مرتكبة �ضد �أطفال ،يكون �إخراج الطفل من حميطه وتوفري الرعاية البديلة
واحدا من التدابري التي ميكن �أن متنع عنه املزيد من الإيذاء (انظر الف�صل التا�سع ب�ش�أن احلق يف
الأمان ،الباب باء) )252(،)251(.ولكن ينبغي �أ ّال يُلج�أ �إىل هذا التدبري �إ ّال كمالذ �أخري وينبغى االمتناع عن
حبذ دائما يف توفري الرعاية البديلة يف هذه احلاالت اختيار
�إعطائه �صفة م�ؤ�س�سية .وينبغي �أن يُ َّ
احللول التي تكون �ضمن الإطار الأ�رسي.
الواليات املتحدة ،قانون �آدم وال�ش حلماية
الطفل و�ضمان �سالمته لعام  ،2006العنوان
الأول ،قانون فر�ض الت�سجيل والإخطار على
املدانني بجرائم جن�سية ،البابان  112و،113
:H.R.4472, ENR 2006
"على املدان بارتكاب جرمية جن�سية �أن
ي�سجل نف�سه ،و�أن يُبقي هذا الت�سجيل
ِّ
جاريا ،يف كل والية ق�ضائية يكون �ساكنا
فيها ،ويكون موظفا فيها ،ويكون طالبا
فيها .ولأغرا�ض الت�سجيل الأويل فح�سب،
ي�سجل
يجب على املدان بجرمية جن�سية �أن ِّ
نف�سه �أي�ضا يف الوالية الق�ضائية التي جرت
�إدانته فيها ،يف حال اختالفها عن الوالية
الق�ضائية التي يقطن فيها".

رجح �أن يتعاملوا
ويوجد تدبري وقائي ق�ضائي �آخر ينبغي ا�ستخدامه ،وهو الطلب من املوظفني الذين يُ ّ
يقدموا �أ�سماء �أ�شخا�ص يزكّونهم وتقييما ل�سجلهم العديل قبل تعيينهم .وثمة خيار
مع الأطفال �أن ّ
�آخر ينبغي توخي بالغ احلذر يف ا�ستخدامه منعا للت�سبب يف انتهاكات حلقوق الإن�سان ،وهو �أن يتلقى
�أرباب العمل معلومات عن ال�سجل العديل للمتقدمني .وتبينّ هذه القوائم �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين
()255(،)254(،)253
لديهم �سجالت جنائية ت�شمل �إ�ساءة معاملة الأطفال �أو االعتداء اجلن�سي بوجه عام.
وقد ينال �إن�شاء وا�ستخدام مثل هذه القوائم نيال �شديدا من احلرية الفردية وينبغي بالتايل عدم
ا�ستخدامها �إال بعد �إيالء االعتبار الواجب للفوائد املرجوة من حيث حماية الطفل.

باء  -ن�رش الوعي واملعلومات والتثقيف منعا للجرائم املرتكبة �ضد
الأطفال املعر�ضني للخطر
مبعزل عن ال�سيا�سات العامة التي ت�ستهدف منع اجلرمية وخ�صو�صا الإيذاء الثانوي للأطفال
ال�ضحايا ،ميكن حماولة حتقيق هذا املنع من خالل برامج تن�رش الوعي واملعلومات والتثقيف .وقد
معينة من الإجرام التي ت�ستهدف
ا�ضطُ لع بربامج من هذا القبيل يف دول خمتلفة بهدف منع �أ�شكال ّ
الأطفال (انظر املر ّبع).

اليابان ،قانون املعاقبة على الأفعال املت�صلة
با�ستغالل الأطفال يف البغاء واملواد اخلليعة
وحماية الأطفال منها لعام  ،1999املادة :14
" -1نظرا ملا لأفعال من قبيل ا�ستغالل
الأطفال يف البغاء وتوزيع مواد ت�ص ِّور �أطفاال
يف مواقف خليعة من �آثار خطرية على منو
الأطفال عقليا و�/أو بدنيا ،يجب على الدولة
والكيانات العمومية املحلية ،منعا ملثل هذه
الأفعال� ،أن ت�سعى �إىل تثقيف وتنوير عموم
النا�س لتعميق فهمهم حلقوق الطفل.
 -2يجب على الدولة والكيانات العمومية
املحلية �أن ت�سعى �إىل تعزيز البحوث
والدرا�سات التي ميكن �أن ت�ساعد على
منع �أفعال من قبيل ا�ستغالل الأطفال يف
البغاء وتوزيع مواد ت�ص ِّور �أطفاال يف مواقف
خليعة".

وقد تكون النُ ُهج املتعددة التخ�ص�صات مفيدة يف منع اجلرمية لأنها جتمع بني حلول خمتلفة
وتكافح جوانب خمتلفة من الأ�سباب اجلذرية للجرمية .ففي كمبوديا ،على �سبيل املثال� ،أن�شئ
برنامج جمتمعي ملنع االعتداء اجلن�سي وتي�سري عودة الأطفال ال�ضحايا �إىل االندماج يف املجتمع.
ومتثلت �أهداف ذلك الربنامج يف تعبئة املجتمع املحلي دفاعا عن حقوق الطفل ،و�إن�شاء �شبكة
من كل املنظمات املعنية ،وتكوين بنية حلماية الأطفال ،و�إر�سال متطوعني للم�ساعدة يف املناطق
ال�سواح ويكون الأطفال فيها معر�ضني لال�ستغالل يف البغاء ولالعتداء
الفقرية التي جتتذب
ّ
اجلن�سي )256(.واالعرتاف ب� ّأن الفقر ونق�ص التعليم وتدين الوعي عند عامة النا�س هي عوامل
مهمة يف حدوث الإيذاء �أمر حا�سم الأهمية ملعاجلة هذه امل�شكلة يف الأمد الطويل .واعتزمت
تقدر ما هي �أكرث املمار�سات والتدابري فعالية
كمبوديا ،يف �إطار م�رشوع مدته ثالث �سنوات� ،أن ّ
وت�صمم الربنامج وفقا لذلك.
ويف االحتاد الرو�سي مثال �آخر على النهج العري�ض املتعدد التخ�ص�صات �إزاء منع الإجرام الذي ي�ؤثر
املعر�ضة للخطر ،ويتعلق هذا املثال مبنع االجتار بالأ�شخا�ص (انظر املر ّبع).
يف الفئات ال�سكانية ّ
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

االحتاد الرو�سي ،م�رشوع القانون االحتادي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2003املادة
 ،21تنظيم منع االجتار بالأ�شخا�ص:
 -1تُ ِّ
وتن�سق �أن�شطة منع االجتار بالأ�شخا�ص مبا يتفق مع الربنامج
نظم املفو�ضية االحتادية
ِّ
االحتادي الذي �أقرته حكومة االحتاد الرو�سي.
-2

يجب �أن ي�شمل نظام التدابري التي ت�ستهدف منع االجتار بالأ�شخا�ص ما يلي:

  (�أ) و�ضع مبادرات واتخاذ تدابري تكفل عدالة الظروف االجتماعية واالقت�صادية من �أجل
معر�ضة للخطر �أو املقيمني
املعر�ضة للخطر وت�شمل تهيئة ظروف متكّن املنتمني �إىل فئة ّ
الفئات ّ
معر�ضة للخطر من االندماج يف الأ�سواق؛
يف مناطق م�أهولة بفئة ّ
  (ب)  �إجراء بحوث يف امل�سائل املتعلقة مبكافحة االجتار بالأ�شخا�ص؛
  (ج) القيام بعمليات ر�صد للأن�شطة املت�صلة مبكافحة االجتار بالأ�شخا�ص؛
معر�ضة
  (د) و�ضع برامج
ّ
ت�شجع �أرباب العمل على االحتفاظ بالعاملني املنتمني �إىل فئة ّ
للخطر؛
تو�سع
  (هـ) و�ضع برامج ت�ستهدف حل م�شاكل اجتماعية ّ
معينة تخلق ظروفا ت�ساعد على ّ
رقعة الن�شاط الذي ميار�سه املتجرون بالب�رش؛
  (و) تعزير وعي عموم النا�س باحلاالت اخلطرة التي ميكن �أن يتعر�ض لها ال�ضحايا املحتملون
لالجتار بالأ�شخا�ص ،وبتدابري احلماية التي توفرها الدولة وم�ؤ�س�سات معينة ،وبتدابري الت�أديب
اجلنائي والإداري املعتمدة من قبل الدولة ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص؛
  (ز) و�ضع وتنفيذ برامج تثقيفية ت�ستهدف املربني والطلبة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وم�ؤ�س�سات
الأيتام ،وكذلك �آباء الطلبة و�أمهاتهم؛ والعاطلني عن العمل و�أ�شباه الأميني؛ واملنتمني �إىل الفئات
معر�ضة خلطر االجتار بالأ�شخا�ص؛
املعر�ضة خلطر االجتار بالأ�شخا�ص ،واملقيمني يف مناطق ّ
ّ
و�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
  (ح) اتخاذ تدابري لتدريب موظفي ال�سلطات التنفيذية االحتادية و�أجهزتها الإقليمية
املهتمة مب�سائل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص .ويجب �أن ي�شمل التدريب �أ�ساليب منع االجتار
بالأ�شخا�ص ،واملقا�ضاة اجلنائية للأ�شخا�ص ال�ضالعني يف االجتار بالأ�شخا�ص ،وم�شاكل توفري
احلماية ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص وال�شهود عليه ،واحرتام حقوق الإن�سان وحمايتها،
وامل�سائل املتعلقة مبراعاة اجلوانب اجلن�سانية ،والتعاون مع املنظمات غري احلكومية
وامل�ؤ�س�سات العلمية والبحثية.

الف�صل 11

احلق يف االنتفاع من تدابري وقائية خا�صة

قائمة التنفيذ املرجعية  :11احلق يف االنتفاع من تدابري وقائية خا�صة
من �أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا
اجلرمية وال�شهود عليها ،وخا�صة حق الطفل يف االنتفاع من تدابري وقائية خا�صة ،ينبغي �أن تنظر
اجلهات الفاعلة التالية فيما يلي:
  (�أ) العاملون يف جمال ال�صحة ،واملعلّمون ،والأخ�صائيون االجتماعيون واملجتمعيون:
    ‘  ’1ترويج برامج توعية الأطفال وتزويدهم باملعلومات وتثقيفهم فيما يتعلق
مبخاطر الإيذاء الثانوي؛
    ‘�  ’2ضمان التدريب املتوا�صل للعاملني يف جمال ال�صحة ،واملعلّمني والأخ�صائيني
االجتماعيني وغريهم من املتعاملني مع الأطفال ،من �أجل تزويدهم باحلافز
واملهارات والقدرات الالزمة للك�شف عن حاالت االعتداء على �أطفال واتخاذ
التدابري الالزمة ب�ش�أنها؛
مبجرد اكت�شاف جرائم مرتكبة �ضد �أطفال ،باتخاذ
  (ب) الق�ضاة :الأمر ،عند ال�رضورة ،
ّ
تدابري منا�سبة حلمايتهم ،مبا يف ذلك توفري الرعاية الأ�رسية البديلة .وينبغي �أن يكون
الأمر ب�إخراج الطفل من بيته املالذ الأخري دائما :وينبغي اجتناب الرعاية امل�ؤ�س�سية و�إيثار
الرعاية الأ�رسية عليها؛
  (ج) موظفو �إنفاذ القانون:
    ‘�  ’1إن�شاء وحدات خا�صة من ال�رشطة تخت�ص يف التدخل يف اجلرائم املت�صلة
بالأطفال؛
    ‘  ’2التدخل على الفور وب�أ�سلوب مراع للأطفال لدى تلقي معلومات ب�ش�أن جرائم
مرتكبة �ضد �أطفال؛
    ‘�  ’3ضمان التدريب املتوا�صل لكي يكون موظفو �إنفاذ القانون مزودين باحلافز
واملهارات والقدرات الالزمة للك�شف عن حاالت االعتداء على �أطفال واتخاذ
التدابري الالزمة ب�ش�أنها؛

  (د)

امل�رشعون/مقررو ال�سيا�سات:
ّ

    ‘  ’1اعتماد تدابري ترمي �إىل تعزيز احرتام الأطفال ال�ضحايا واالعرتاف بهم
وفهم الآثار ال�سلبية للجرمية من قبل الذين يحتكون بال�ضحايا من املوظفني
واملنظمات؛
 �سن �أحكام ت�رشيعية تعالج حالة �ضحايا اجلرمية الأطفال واتخاذ تدابري
    ‘’2
ّ
ت�ستهدف دعم حقهم يف العي�ش يف بيئة �آمنة؛
    ‘�  ’3إن�شاء وحدات من ال�رشطة تخت�ص يف الت�صدي للجرائم املت�صلة بالأطفال
وتتمتع ب�صالحيات ا�ستثنائية للت�صدي والتحقيق والتحري ،كالدخول ،دون
تفوي�ض ر�سمي� ،إىل جميع الأماكن واملباين التي ارتكبت فيها �أو يُزعم �أنه
ارتكبت فيها جرائم �ضد �أطفال؛
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ومقرري ال�شي��ش�ت ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة ب�لأطف�ل �شح�ي� اجلرمية وال�شهود عليه�
دليل املهنيني
ِّ

‘ ’4اإن�ش�ء اإط�ر مالئم للت�رشيع ،يتم��شى مع املع�يري الق�نونية الدولية ،من اأجل
حم�ية الأطف�ل من العنف والعتداء وال�شتغالل والجت�ر ب�لأ�شخ��ص؛
�شن اأحك�م ت�رشيعية تن�ص على اأن تُتخذ ،عند ال�رشورة ،مبجرد اكت�ش�ف
‘’5
ّ
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�؛
‘ ’6ترويج املركزية بخ�شو�ص املعلوم�ت املهمة عن الأ�شخ��ص ذوي ال�شجالت
اجلن�ئية ،وخ��شة يف ح�لة اجلرائم املرتكبة �شد اأطف�ل ،والن�ص على
اإجراءات متكّن اأرب�ب العمل املحتملني للموظفني الذين يت�شلون ب�لأحداث
من تلقي معلوم�ت عن ال�شجل اجلن�ئي لط�لب الوظيفة؛
‘ ’7تعزيز 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:
‘’1

ترويج البامج الرامية اإىل حت�شني مه�رات الأطف�ل املعي�شية ومع�رفهم
وقدرتهم على امل�ش�ركة حلم�يتهم من ال�شتغالل والعتداء؛

‘’2

و�شع برامج لإع�دة ت�أهيل الأطف�ل ال�شح�ي� ،وخ��شة يف ح�لت العتداء
تقدم اخلدم�ت يف بيئة تع ّزز �شحة الطفل واحرتامه
اجلن�شي .وينبغي اأن َّ
لذاته وكرامته؛

‘ ’3و�شع برامج وق�ئية ت�شتهدف اإق�مة بيئة حتمي الأطف�ل ال�شعف�ء من اأجل
التخفيف من خطر وقوعهم �شح�ي� للعنف اأو العتداء اأو ال�شتغالل اأو
الجت�ر ب�لب�رش؛
‘ ’4بن�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)
املدعون الع�مون:
ّ
‘ ’1جعل التحقيق يف اجلرائم املرتكبة �شد اأطف�ل ومق��ش�ة مرتكبيه� من �شمن
الأولوي�ت؛
‘ ’2القي�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.

ثاين ع�رش-

تنفيذ �ملبادئ �لتوجيهية

املب�دئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�ش�ئل التي ت�شمل الأطف�ل �شح�ي� اجلرمية
وال�شهود عليه� ،الف�شل اخل�م�ص ع�رش ،التنفيذ
 -40ينبغي اأن يُت�ح القدر الوايف من التدريب والتعليم واملعلوم�ت للمهنيني الذين يتع�ملون مع
الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود ،بهدف حت�شني وموا�شلة الطرائق وال ُّن ُهج 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.
 -41وينبغي تدريب املهنيني على حم�ية الأطف�ل ال�شح�ي� وال�شهود والوف�ء ب�حتي�ج�تهم ب�شورة
فع�لة ،مب� يف ذلك يف الوحدات واخلدم�ت املتخ�ش�شة.
ّ
 -42وينبغي اأن ي�شمل هذا التدريب م� يلي:
(اأ) القواعد واملع�يري واملب�دئ ذات ال�شلة يف جم�ل حقوق الإن�ش�ن ،مب� يف ذلك حقوق
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
ال�رشية؛
املخت�شة ،مع الت�أكيد على �رشورة احلف�ظ على
ّ
(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؛
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

  (ح) املهارات املنا�سبة يف جمال االت�صاالت بني البالغني والأطفال؛
  (ط)  �أ�ساليب �إجراء املقابالت وتقييم احلاالت ،التي تقلّل �إىل �أدنى حد من �أي �صدمة تلحق
وحت�سن �إىل �أق�صى حد نوعية املعلومات التي يُح�صل عليها منه؛
بالطفل
ِّ
  (ي) مهارات التعامل مع الأطفال ال�ضحايا وال�شهود على نحو متح�س�س ومتفهم وب ّناء
ومطمئن؛

  (ك)

طرائق حماية الأدلة وتقدميها وا�ستجواب الأطفال ال�شهود؛

  (ل)  �أدوار املهنيني الذين يتعاملون مع الأطفال ال�ضحايا وال�شهود والطرائق التي ي�ستعملونها.
 -43وينبغي �أن يبذل املهنيون ق�صارى جهدهم العتماد نهج متعدد التخ�ص�صات وتعاوين �إزاء
م�ساعدة الأطفال ،وذلك باالطالع على الطائفة الوا�سعة من اخلدمات املتوفرة ،ومنها خدمات
م�ؤازرة ال�ضحايا ومنا�رصتهم وم�ساعدتهم اقت�صاديا و�إ�سداء امل�شورة �إليهم واخلدمات الرتبوية
وال�صحية والقانونية واالجتماعية التي تخ�صهم .وميكن �أن ي�شمل هذا النهج و�ضع بروتوكوالت ب�ش�أن
خمتلف مراحل �إجراءات العدالة بغية ت�شجيع التعاون بني الكيانات التي توفّر خدمات للأطفال
ال�ضحايا وال�شهود ،ف�ضال عن الأ�شكال الأخرى من العمل املتعدد التخ�ص�صات الذي ي�شارك فيه
�أفراد ال�رشطة والنيابة العامة واخلدمات الطبية واالجتماعية واملتخ�ص�صون يف علم النف�س الذين
يعملون يف املكان ذاته.
 -44وينبغي تعزيز التعاون الدويل بني الدول وكل قطاعات املجتمع ،على ال�صعيدين الوطني والدويل،
مبا يف ذلك امل�ساعدة املتبادلة لغر�ض تي�سري جمع املعلومات وتبادلها وك�شف اجلرائم عرب الوطنية التي
يكون الأطفال من �ضحاياها �أو ال�شهود عليها والتحقيق يف تلك اجلرائم واملالحقة عليها ق�ضائيا.
 -45وينبغي للمهنيني �أن ينظروا يف ا�ستخدام هذه املبادئ التوجيهية ك�أ�سا�س ل�صوغ القوانني وو�ضع
�سيا�سات ومعايري وبروتوكوالت كتابية تهدف �إىل م�ساعدة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود الذين ي�شاركون
يف �إجراءات العدالة.
 -46وينبغي متكني املهنيني من �أن يقوموا دوريا ،بالتعاون مع الأجهزة الأخرى امل�شاركة يف �إجراءات
العدالة ،با�ستعرا�ض وتقييم دورهم يف �ضمان حماية حقوق الطفل وتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية
فعاال.
تنفيذا ّ

يقرتح الف�صل الأخري من املبادئ التوجيهية ب�ش�أن توفري العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال
�ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها عددا من التدابري لتنفيذ التو�صيات الواردة يف الف�صول ال�سابقة.
ولئن كان العديد من هذه التدابري التنفيذية معالج يف املبادئ التوجيهية ككل بخ�صو�ص كل مبد�أ من
مبادئها ،ف� ّإن الف�صل الأخري (�أي الف�صل اخلام�س ع�رش) يتناول م�س�ألتني ب�شكل �أوفى :امل�س�ألة الأوىل
هي تدريب املهنيني الذين يتعاملون مع الأطفال ال�ضحايا وال�شهود (الفقرات � ،)42-40أما امل�س�ألة
الثانية فهي التعاون فيما بني جميع اجلهات الفاعلة املعنية ب�أمور العدالة ،على كال ال�صعيدين
الوطني والدويل (الفقرات .)46-43

�ألف  -تدريب املهنيني الذين يتعاملون مع الأطفال �ضحايا اجلرمية
وال�شهود عليها
ينبغـ ــي تدري ــب املهنيني ل�ضم ــان �إمل ــامهم باحتي ــاجات الطف ــل اخلا�ص ــة من حيث الرعاية
وامل�ساعدة والعطف واالهتمام ،ولكي ي�أخذوا يف االعتبار وي�صونوا امل�صالح الف�ضلى للأطفال
ال�ضحايا وال�شهود.

تنفيذ املبادئ التوجيهية

الف�صل 12

املمار�سة الدولية.
على الرغم من � ّأن املحاكم الدولية ال�سابقة
ا�شرتطت وجود موظفني خرباء ،خ�صو�صا
يف وحداتها املعنية بال�ضحايا وال�شهود ،ف� ّإن
املحكمة اجلنائية الدولية كانت �أول حمكمة
التدرب يف م�سائل ال�صدمات النف�سية
جتعل
ّ
والعنف اجلن�سي والأمن وال�رسية �رشطا
يتعني على املحكمة والأطراف ا�ستيفا�ؤه.
وتجُ ري هذا التدريب وحدة ال�ضحايا
وال�شهود (املحكمة اجلنائية الدولية،
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،
القواعد �( )2( 17أ) ' '4و( 18د) و.)19

الهند ،قانون ق�ضاء الأحداث (رعاية
الأطفال وحمايتهم)( 2000 ،رقم  56لعام
 ،)2000املادة � ،63إن�شاء وحدة �رشطة خا�صة
ل�ش�ؤون الأحداث:
"( )1بغية متكني �ضباط ال�رشطة الذين
يتعاملون مع الأحدات ب�شكل متواتر �أو
ح�رصي �أو ي�شاركون ب�صورة رئي�سية يف منع
جرائم الأحداث �أو التعامل مع الأحداث
�أو الأطفال مبوجب هذا القانون من �أداء
وظائفهم مبزيد من الفعالية ،يجب تعليمهم
وتدريبهم خ�صي�صا على �أداء هذه الوظائف.
( )2ميكن �أن يُعينَّ يف كل خمفر من خمافر
ال�رشطة �ضابط واحد على الأقل لديه
الأهلية وما يلزم من التدريب والتوجه ليكون
"ال�ضابط امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الأحداث
�أو رفاه الأطفال" ويتوىل �أمر التعامل مع
احلدث �أو الطفل بالتن�سيق مع ال�رشطة.
( )3وحدات ال�رشطة اخلا�صة ل�ش�ؤون
الأحداث التي �سيكون �أع�ضاء فيها كل
�ضباط ال�رشطة املعينني وفق ما ذُكر �أعاله
لتويل �أمر التعامل مع الأحداث �أو الأطفال،
ميكن �إن�شا�ؤها يف كل منطقة وكل مدينة
لتن�سيق وحت�سني معاملة ال�رشطة للأحداث
والأطفال".

ويكون على كل دولة �أن تقيم بنف�سها ،وفق نظامها املحلي و�إجراءاتها اجلنائية ،براجمها اخلا�صة
بتدريب املهنيني الذين يحتكون بالأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،و�أن تعطي ه�ؤالء املهنيني فر�صة
امل�شاركة يف التدريب الدويل املنظم على ال�صعيد الإقليمي .وينبغي �أن ي�ستهدف هذا التدريب مهنا
واملدعون
خمتلفة ،مبا يف ذلك �أخ�صائيو الرعاية ال�صحية والق�ضاة وموظفو �إنفاذ القانون واملحامون ّ
العامون والأخ�صائيون االجتماعيون.
ويف بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) وبلغاريا ،على �سبيل املثال ،يُ�شرتط تدريب موظفي �إنفاذ
القانون الذين يحتكون بالأطفال �ضحايا اجلرمية �أو ال�شهود عليها )260(،)259(.ويف احلالة املثالية،
ينبغي �أن يكون من بني مكونات دورات تدريب املتعاملني مع الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
عليها مكون عام متعدد التخ�ص�صات ي�ستهدف جميع املهنيني� ،إىل جانب منائط �أكرث حتديدا تعالج
االحتياجات اخلا�صة لكل مهنة .ففي حني � ّأن تدريب الق�ضاة وامل ّدعني العامني يجوز �أن يركّز �أ�سا�سا
التدرب على
على الت�رشيع و�إجراءات حمددة ،على �سبيل املثال ،قد يحتاج موظفو �إنفاذ القانون �إىل
ّ
م�سائل �أعم ،منها امل�سائل النف�سانية وال�سلوكية .ويف حني � ّأن تدريب الأخ�صائيني االجتماعيني قد
يركّز �أكرث على امل�ساعدة ،ينبغي �أن يركّز تدريب املوظفني الطبيني على تقنيات التحليل اجلنائي
لتكوين �أ�سا�س ا�ستداليل متني.
وموظفو �إنفاذ القانون يف العديد من البلدان هم ،بحكم م�س�ؤوليتهم عن تلقي البالغات املتعلقة مبا
يرتكب من جرائم وعن التحقيق والتحري بخ�صو�ص هذه اجلرائم� ،أول املهنيني الذين يحتك بهم
�ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها .لذا ،ينبغي �أن يتلقى موظفو �إنفاذ القانون تدريبا نوعيا ومنا�سبا
على م�ساعدة الأطفال ال�ضحايا وال�شهود و�أ�رسهم .ومن املهم الت�أكيد على � ّأن تزويد موظفي �إنفاذ
القانون بالتدريب املالئم قد يُ�سهم يف �إجراء حتقيق �صحيح مع التقليل �إىل �أبعد حد من �أي �رضر
حمتمل .وينبغي لهذا التدريب ،على وجه اخل�صو�ص�( :أ) �أن ميكّن موظفي �إنفاذ القانون من فهم
وتطبيق الأحكام الرئي�سية لل�سيا�سات الت�رشيعية والإدارية املتعلقة مبعاملة الأطفال �ضحايا اجلرمية
وال�شهود عليها؛ و(ب) �أن يزيد الوعي بامل�سائل التي تتناولها املبادئ التوجيهية وال�صكوك الإقليمية
يعرف موظفي �إنفاذ القانون بالربوتوكوالت املحددة للتدخل وعلى
والدولية ذات ال�صلة؛ و(ج) �أن ِّ
وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق باالت�صال الأول بني الطفل ال�ضحية وجهاز �إنفاذ القانون ،واملقابلة
الأوىل التي جترى مع الطفل ال�ضحية �أو ال�شاهد ،والتحقيق يف اجلرمية ،ودور امل�رشفني على �إنفاذ
القانون ،ودعم ال�ضحايا.
التعرف على ال�ضحية وال�شاهد و�إجراء املقابلة معهما ،وجمع
وميكن �أن ي�شمل هذا التدريب �أي�ضا
ُّ
الأدلة ،وا�ستنطاق املتهم ،و�إجراءات التحقيق والتحري ،و�إدارة الق�ضايا ،و�إدماج التحقيقات اخلا�صة
ب�إنفاذ القانون يف �إجراءات املحكمة ،وتقدمي الأدلة يف املحكمة .وينبغي ملوظف �إنفاذ القانون
يتدرب �أي�ضا على كيفية توفري املعلومات وتو�صيل
املتخ�ص�ص يف امل�سائل املت�صلة بالأطفال �أن
ّ
ال�ضحايا وال�شهود مبجموعات الدعم املتاحة .ويف الهند مثال جيد على ت�رشيع ين�ص على توفري
تدريب حمدد ي�ستهدف وحدات ال�رشطة (انظر املر ّبع) .وتوجد مبادرات مماثلة يف بلدان �أخرى،
كاملغرب وبريو )260(،)259(.وينبغي الت�شجيع �أي�ضا على و�ضع ون�رش مبادئ توجيهية حملية تتناول م�س�ألة
الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من وجهة نظر ال�رشطة.
وميكن �أن يوفر �أخ�صائيو الرعاية ال�صحية بدورهم م�ساعدة �أولية للأطفال �ضحايا اجلرمية
وال�شهود عليها� ،إذ من اجلائز �أن يكونوا �أول من يحتك بهم ،بل قد يكونون �أول من يكت�شف � ّأن
طفال ما كان �ضحية جلرمية �أو �شاهدا عليها .لذا ينبغي و�ضع برامج وبروتوكوالت لتدريب موظفي

109

110

ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

امل�ست�شفيات ذوي ال�صلة يف جمال حقوق واحتياجات الأطفال ال�ضحايا وال�شهود ،مبا يف ذلك دعم
هـ ـ�ؤالء الأطف ــال طــبيا ونف�سانيا .ومن الأمثلة اجليدة على هذا الن ــوع من برامج ت ــدريب �أخ ــ�صائيي
املعر�ضني
الرعاية ال�صــحية برنـامج التدريب املف�ضي �إىل نيل ال�شهادة يف جمال حمــاية الأطفال
ّ
ل�سوء املعاملة ،الذي �أن�ش ـ ـ�أته املدر�س ــة اللبنـ ــانية للت ــدريب االجـ ــتماعي يف جامع ــة القديـ ــ�س يو�سف
ببريوت )261(.ويف بلجيكا �أي�ضا يق�ضي القانون ب�أن يتلقى �شخ�ص واحد على الأقل يف كل مركز من
()262
مراكز امل�ساعدة الطبية االجتماعية تدريبا حمددا يف امل�سائل املتعلقة بال�ضحايا الأطفال.
وي�ؤدي الأخ�صائيون االجتماعيون �أي�ضا دورا مهما يف توفري امل�ساعدة والرعاية املالئمتني للأطفال
ال�ضحايا وال�شهود لأنهم ،بحكم وظائفهم ،موجودون يف مركز فريد للتدخل خدم ًة مل�صالح الأطفال
الف�ضلى .وميكن زيادة وعي الأخ�صائيني االجتماعيني بهذه امل�سائل من خالل التدريب النوعي
وحلقات العمل ،كتلك التي �أفادت عنها جمهورية �إيران الإ�سالمية ،حيث اختري من كل مقاطعة خبري
واحد يف �ش�ؤون الأطفال و ُد ِّرب على امل�سائل املتعلقة بالأطفال ،ون ُِّظمت للأخ�صائيني االجتماعيني
حلقات عمل حول حقوق الطفل )263(.ويوجد يف �أوكرانيا �أي�ضا برنامج �شامل للتدريب والتن�سيق من
�أجل الأخ�صائيني االجتماعيني )264(.و ُو ِّزعت يف عدة بلدان ن�رشات ومطويات لزيادة الوعي لدى
هذه الفئة من املهنيني )265(.وينبغي ،حيثما ينطبق ذلك� ،أن يوفَّر تدريب مماثل للعاملني املتطوعني
للم�ساعدة يف تقدمي اخلدمات لل�ضحايا.
املدعني العامني على الإجراءات املراعية للطفل
ويف بلدان القانون العام ،ميكن �أن يكفل تدريب ّ
املدعون العامون يف االعتبار ،عند �إعداد ق�ضية ما وعر�ضها يف املحكمة ،املتطلبات
�أن ي�أخذ ّ
واملدعون العامون ملزمون ،عند
النوعية املت�صلة بحالة الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.
ّ
قيادة التحقيق و�إعداد الق�ضية للمحاكمة ،ب�أن يكفلوا احرتام حقوق الأطفال ال�ضحايا وال�شهود.
وينبغي لهم �أن يُبقوا الطفل على اطّ الع و�أن يُي�سرّ وا م�شاركته يف �إجراءات املحكمة ،ويكفلوا �أن
تكون الأو�ضاع ال�سابقة للمحاكمة ويف املحكمة منا�سبة ،ويتابعوا عمليات الإحالة .وميكن �أن
املدعني العامني توفريهم قدرا �أ�سا�سيا من امل�ساعدة واملعلومات للأطفال ال�ضحايا
يكفل تدريب ّ
وال�شهود ،مبا يف ذلك �إ�شعارهم بو�ضعية الق�ضية وا�ستخدام تدابري خا�صة ،ك�إتاحة �أماكن انتظار
للأطفال ال�ضحايا وال�شهود و�أ�رسهم (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن احلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء
�إجراءات العدالة).
املدعني العامني على عقد اتفاقات مع منظمات غري حكومية من �أجل توفري
وميكن �أي�ضا ت�شجيع ّ
اخلدمات الأ�سا�سية للأطفال ،مبا يف ذلك بعد انتهاء الق�ضية و�إدانة اجلاين .ويف اململكة املتحدة،
و�ضع جمل�س الدرا�سات الق�ضائية برناجما تدريبيا للمحامني والق�ضاة يتعلّق بال�شهود الأطفال ويركّز
على قانون حقوق الإن�سان لعام  .1998ويت�ألف هذا الربنامج من دورة تعلُّم ذاتي يليها برنامج
تدريبـي ملدة يوم واحد .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،توفِّر رزمة تدريبية بخ�صو�ص ال�ضحايا وال�شهود ن�رشتها
التعرف على ال�شهود الذين يحتمل �أن يكونوا
مف�صلة ب�ش�أن عملية
جلان حماكم ال�صلح معلومات
ّ
ّ
م�ست�ضعفني وخا�ضعني للرتهيب .ويُ�شاهد امل�شاركون يف هذا الربنامج عر�ضا بالفيديو يبينّ جتربة
�أحد ال�شهود ثم يُعطَ ون الفر�صة لكي ي�ستك�شفوا جتارب مرورهم �أنف�سهم مبواقف من اال�ست�ضعاف.
و�أخريا ،و�ضعت النيابة العامة للتاج الربيطاين يف اململكة املتحدة برناجما من �أربع مراحل للتدريب
املتعلق بال�ضحايا وال�شهود يركّز على ما يلي�( :أ) �إذكاء الوعي لدى موظفي النيابة العامة للتاج
الربيطاين بامل�سائل املتعلقة بال�ضحايا وال�شهود وبدورهم وم�س�ؤولياتهم بهذا اخل�صو�ص؛ و(ب)
التعرف الفعال على ال�شهود امل�ست�ضعفني �أو اخلا�ضعني للرتهيب ومدى �أهليتهم لال�ستفادة
�ضمان
ّ
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من التدابري اخلا�صة؛ و(ج) �ضمان الدعم الفعال لل�شهود ولإدارة الق�ضايا؛ و(د) �ضمان التوا�صل
الفعال ،مبا يف ذلك التعامل مع قرارات النيابة العامة.
ّ
وي�أتي مثال �آخر من املك�سيك حيث و�ضعت دوائر النيابة العامة برناجما للتوعية ولدعم �ضحايا
اجلري ــمة ي�شــمل �ضمن �أمور �أخرى تنظي ــم دورات تدريبي ــة وحلـ ــقات عم ــل ب�شـ ـ�أن حمـ ــاية
ال�ضحايا )266(.وينبغي الت�شجيع �أي�ضا على و�ضع مبادئ توجيهية تتناول م�س�ألة الأطفال ال�ضحايا
وال�شهود من وجهة نظر امل ّدعي العام ،على غرار املبادئ التوجيهية لأع�ضاء النيابة العامة للتاج يف
كندا )267(.وو�ضعت �سلطة االدعاء العام الوطنية يف جنوب �أفريقيا دليل امل ّدعني العامني بخ�صو�ص
قانون الطفل )( (Child Law Manual for Prosecutorsبريتوريا ،)2001 ،الذي ا�ستُند �إليه يف
املدعني العامني يف البلد ب�أكمله.
تدريب ّ
ويف بلدان القانون املدين ،حيث تق�ضي الت�رشيعات ب�أن يُعينَّ للمجني عليهم حمام ي�ساعدهم ،ينبغي
توفري تدريب مماثل للتدريب املبينّ �أعاله للمحامني الذين ميثلون املجني عليهم .ونظرا للعالقة
اخلا�صة التي تربط الطفل املجني عليه مبحاميه املعينَّ خ�صي�صا حلماية حقوقه ،يكون ذلك
املحامي يف �أف�ضل موقع ل�ضمان تلقي هذا الطفل كل ما هو متاح ومنا�سب من امل�ساعدة والرعاية.
ويف فرن�سا ،بادرت عدة من رابطات املحامني �إىل �إن�شاء �أفرقة من املحامني املتخ�ص�صني الذين
يجري تثقيفهم ب�شكل متوا�صل يف امل�سائل املتعلقة بالأطفال ،مبا يف ذلك من خالل �إطالعهم على
�آخر التطورات القانونية واال�ستفادة من خربة غريهم من املهنيني ذوي ال�صلة ،كاخلرباء النف�سانيني
()268
والأخ�صائيني االجتماعيني والق�ضاة.
وباملثل ،من الأهمية مبكان تدريب جميع الق�ضاة يف جمال حقوق الطفل وامل�سائل املتعلقة بالأطفال.
ويف معظم البلدان ،تُفرد امل�سائل املتعلقة بالأطفال لفئة خا�صة من الق�ضاة الذين تلقوا تدريبا
منا�سبا �أ�صبحوا بف�ضله �أخ�صائيني يف هذه الأمور .وكثريا ما يقت�رص عمل ه�ؤالء الق�ضاة على هذه
امل�سائل ،التي ميكن �أن ت�شمل� ،إ�ضافة �إىل قانون الأ�رسة وق�ضاء الأحداث� ،إ�صدار �أوامر ق�ضائية
()269
حلماية الأطفال واتخاذ تدابري للتعامل مع الأطفال الذين يحتاجون لرعاية وحماية خا�صة.
ومن الطرائق املجدية يف �ضمان وجود وعي فعلي لدى جميع املهنيني الذين يت�شاطرون م�س�ؤولية
حماية الأطفــال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،مر َك َزة التدريب يف هذا املجال يف م�ؤ�س�سة
منفردة ت�س ــتطيع ر�ص ــد ما �إذا كان قد مت الو�صول �إىل جميع فئات املهنيني .ويوجد مثال على
م�ؤ�س�سة من هذا القبيل يف م�رص ،حيث ت�ضطلع الإدارة العامة لتوفري احلماية القانونية للأطفال،
التابعة لوزارة العدل ،مب�س�ؤولية ت�صميم برامج لتدريب وت�أهيل �أع�ضاء امل�ؤ�س�سات القانونية وعلماء
االجتماع وعلماء النف�س املعنيني بالأمور املت�صلة بالق�صرّ  )270(.وا�ضطلعت دول �أخرى مببادرات
()272(،)271
مماثلة.

باء  -التعاون على �إنفاذ تدابري حماية الأطفال ال�ضحايا وال�شهود
كثريا ما يعاين الأطفال ال�ضحايا وال�شهود من م�شقة �إ�ضافية جراء الت�أخريات الطويلة يف جتهيز
الق�ضية ويف حتديد مواعيد جل�سات اال�ستماع واملحاكمة .وقد يخ�ضعون �أي�ضا لال�ستجواب
واال�ستنطاق مرارا وتكرارا من قبل طائفة كاملة من املهنيني ،ما تكون له عواقب �سلبية على �صحتهم
البدنية والعاطفية (انظر الف�صل الثامن ب�ش�أن احلق يف احلماية من امل�شقة �أثناء �إجراءات العدالة).
وميكن التخفيف من هذه امل�شقة ب�إقامة تعاون فيما بني املهنيني ،وميكن الت�شجيع على هذا التعاون
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

من خالل ا�ستخدام بروتوكوالت تنطبق على جميع املوظفني وا�ستبيانات وا�ستمارات موحدة لكي
ميلأها خمتلف املهنيني املعنيني.
ولكي يتحقق التعاون ،ينبغي �أن ي�أخذ املهنيون بعني االعتبار ويفهموا حدود الفئات املهنية الأخرى
واملهارات املطلوبة منها وكيفية اجلمع بني معارف خمتلف املهنيني وجهودهم .وتوجد �أمثلة على
الأفرقة املتعددة التخ�ص�صات الناجحة يف بريو والواليات املتحدة )274(،)273(.و�أُحرز تقدم كبري
بف�ضل ظهور مراكز منا�رصة الطفل ،التي تركّز على اتباع نهج متعدد التخ�ص�صات �إزاء التحقيق
والتحري ،يجمع بني اخلربات الفنية املوجودة لدى خمتلف املهنيني املعنيني ،حيث يتعاون موظفو
�إنفاذ القانون مع �أخ�صائيي �ش�ؤون الطفل وموفري خدمات ال�صحة العقلية على �إجراء املقابالت.
ولدى هذه الطريقة �إمكانية �أقوى يف حماية الطفل واملتهم لأنها ت�سمح ب�إجراء مقابالت �أكرث
ا�ستفا�ضة ودقة.
وي�ضطلع مبهمة تن�سيق حماية الطفل يف بع�ض البلدان على ال�صعيد الإقليمي .ففي اململكة املتحدة،
على �سبيل املثال ،جتمع املجال�س املحلية حلماية الأطفال ممثلي الوكاالت الرئي�سية واملهنيني املعنيني
بحماية الطفل لتن�سيق خمتلف الأن�شطة املراد اال�ضطالع بها يف املنطقة املحلية من �أجل حماية
الأطفال .وتقوم هذه املجال�س ،يف جملة �أمور ،بو�ضع �سيا�سات حملية للعمل امل�شرتك بني الوكاالت
�ضمن الإطار الوطني ،وامل�ساعدة على حت�سني نوعية احلماية املتاحة للطفل من خالل التدريب،
والتوعية �ضمن املجتمع املحلي ب�رضورة حماية حقوق الطفل )275(.وتوجد مبادرات مماثلة يف بوليفيا
()278(،)277(،)276
(دولة  -املتعددة القوميات) والهند وتون�س.
ويف بلجيكا�ُ ،أن�شئت يف كل دائرة ق�ضائية ناطقة باللغة الفرن�سية جلنة تن�سيقية ل�ش�ؤون الأطفال
�ضحايا �سوء املعاملة .والغر�ض من هذه اللجان هو تنوير الكيانات املحلية وتن�سيق ما تبذله
من جهود مل�ساعدة الأطفال �ضحايا �سوء املعاملة من �أجل حت�سني فعالية هذه الكيانات .وتت�ألف
ع�ضوية هذه اللجان من ممثلني عن الأحزاب ال�سيا�سية وق�ضاة وموظفني معنيني ب�إنفاذ القانون
و�أخ�صائيني اجتماعيني )279(.وتوجد ت�رشيعات لإن�شاء �آليات تن�سيقية حمددة مل�ساعدة �ضحايا �أنواع
معينة من اجلرائم يف بلدان يذكر منها بلغاريا (ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص) ،و�إ�ستونيا (ل�ضحايا
ّ
الإهمال و�إ�ساءة املعاملة والإيذاء البدين �أو العقلي �أو اجلن�سي) ،والفلبني (ل�ضحايا ا�ستغالل
الأطفال يف البغاء �أو غريه من �أ�شكال الإيذاء اجلن�سي ،واالجتار بالأ�شخا�ص ،واملن�شورات اخلليعة،
واال�ستعرا�ضات الفاح�شة).
وعادة ما توفِّر البلدان التي قا�ست من انت�شار العنف جراء النـزاعات امل�سلحة �أو اال�ضطرابات
الداخلية ،بدعم من املنظمات الدولية ،خمططات تعاونية �شديدة التف�صيل لدعم ال�ضحايا .ففي
اجلزائر ،مثال� ،أطلقت احلكومة ،بدعم من منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) ،برناجما
للم�ساعدة م�شرتكا بني القطاعات :ي�شمل هذا الربنامج مراكز ا�ست�شارية تز ِّود الأطفال ال�ضحايا
يف �أكرث املناطق ت�رضرا من الهجمات الإرهابية بامل�ساعدة الطبية والنف�سانية واالجتماعية،
ومراكز وطنية لرعاية الأطفال ال�ضحايا الذين فقدوا الأبوين ،وتقدمي امل�ساعدة املالية واملادية
للأ�رس احلا�ضنة ،وتنظيم حمالت توعية ،والتدريب الإداري للمهنيني الذين يتعاملون مع
()280
الأطفال.
والتو�سط
ويف فرن�سا ،هناك امل�ؤ�س�سة الوطنية مل�ساعدة ال�ضحايا
ّ
) ،victimes et de médiationوهي احتاد وطني ملجموعات من رابطات دعم ال�ضحايا ،وتعمل
بالتعاون مع وزارة العدل وغريها من الوزارات التي ت�شكّل �أهم اجلهات امل�ساهمة يف متويلها.
وت�ضطلع هذه امل�ؤ�س�سة مبهمة تعزيز وتن�سيق ما يقدم �إىل ال�ضحايا من الدعم وامل�ساعدة ،كما
()283
التو�سط وبكل التدابري الأخرى الرامية �إىل حت�سني االعرتاف بحقوق ال�ضحايا.
ت�ضطلع مبهمة
ّ
وتوجد يف بلدان �أخرى كالربازيل واجلمهورية الت�شيكية تفاعالت مماثلة ناجحة بني الوكاالت غري
()283(،)282
احلكومية وال�سلطات الق�ضائية يف الدولة.
(Institut national d’aide aux
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).83 of 1994, para. 4 (k
( )47نيوزيلندا ( قانون حقوق ال�ضحايا).Victims’ Rights Act 2002, sect. 12, subsect. (1) (b) :
( )48نيكاراغوا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalالقانون رقم  406لعام  ،2001املادة .)1( 110
( )49قريغيز�ستان ،املدونة اجلنائية املادة  )9( 50و(.)10
(� )50إ�سبانياLey 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra :
.la Libertad Sexual, art. 15, para. 2
( )51املك�سيك.Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal (2003), art. 11 (IX) ،
( )52جنوب �أفريقيا“( ،املبادئ التوجيهية لل�سيا�سة الوطنية املتعلقة ب�ضحايا اجلرائم اجلن�سية”)Department of Justice and :
.Constitutional Development, “National Policy Guidelines for Victims of Sexual Offences” (Pretoria, 1998), chap. 10
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( )53كندا( ،البيان الكندي اخلا�ص مببادئ العدل الأ�سا�سية ل�ضحايا اجلرمية)Canadian Statement of Basic Principles :
.of Justice for Victims of Crime, 2003, principle 6

(� )54أرمينيا ،مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1999املادة .)9( 59
( )55كازاخ�ستان ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  ،1997 ،206املادة .)6( 75
(� )56إي�سلندا ،قانون حماية الطفل ،رقم  ،2002/80املادة  ،55الفقرة .1
( )57كازاخ�ستان ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  ،1997 ،206املادة .)3( 215
( )58الواليات املتحدة (�أالباما) (مدونة �أالباما).Code of Alabama, 1975, Title 15, art. 3, sect. 15-23-72 (2) (e) ،
( )59كولومبيا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código de Procedimiento Penalالقانون رقم  906لعام  ،2004املادة 136
( )12و(.)14
( )60الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حقوق �ضحايا اجلرمية)United States Code collection, Title :
).18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights, subsect. (a) (2
( )61هولندا ،“De Beaufort Guidelines” ،الفقرة .1-6
( )62اململكة املتحدة( ،املدونة اخلا�صة ب�أع�ضاء النيابة العامة للتاج الربيطاين)The Code for Crown Prosecutors :
.(London, 2004), sect. 5.13
( )63نيوزيلندا( ،قانون حقوق ال�ضحايا).Victims’ Rights Act 2002, art. 12, subsect. 1 (e) (i) :
( )64الواليات املتحدة (مي�سوري)( ،د�ستور والية مي�سوري)Constitution of the State of Missouri, art. 1, Bill of Rights, :
).sect. 32 (2
( )65كندا ،كيبيك( ،قانون حماية النا�شئة).Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chap. P-34.1) (1977), art. 5 (1) :
(� )66أ�سرتاليا( ،قانون �ضحايا اجلرمية)Victims of Crime Act 1994 (as amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, :
).sect. 4 (l
( )67كندا( ،قانون الت�أديب والإفراج امل�رشوط). Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20, sect. 26:
( )68بلغاريا ،قانون حماية الطفل لعام  ،2004املادة .)3( 15
( )69كو�ستاريكا.Código de la Niñez y la Adolescencia, Law No. 7739 (1998), art. 107 (d) :
( )70نيوزيلندا( ،قانون الأطفال والأحداث و�أ�رسهم). Children, Young Persons, and Their Families Act 1989, art. 10 :
( )71مارتا �سانتو�س بي�س ،مديرة �شعبة التقييم وال�سيا�سات والتخطيط ،منظمة الأمم املتحدة للطفولةMarta Santos :

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

(� )72رسي النكا ،املحكمة العليا ،هارندرا و�آخرون �ضد جمل�س كهرباء �سيالن و�آخرين ،الطلب رقم  ،1997 ،97/323مذكور
يف تقرير �رسي النكا املقدم �إىل جلنة حقوق الطفل ،امل�ؤرخ  19ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،CRC/C/70/Add.17( 2002الفقرة .)55
( )73بيالرو�س ،قانون املفاهيم العامة ل�سيا�سة الدولة ب�ش�أن ال�شباب يف جمهورية بيالرو�س ،رقم  - 1629ثاين ع�رش ،املادة .)4( 5
( )74كينيا( ،قانون الطفل لعام .Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sects. 4 and 76 (3) (a) :)2001
( )75ميامنار ،قانون الطفل رقم  93/9لعام  ،1993املادة .13
( )76رواندا.Loi relative aux droits et à la protection de l’enfant, No. 27/2001, art. 9 ،
( )77تون�س ،مدونة حماية الطفل ) ،(Code de la protection de l’enfantالقانون رقم  92-95لعام  ،1995املادة .10
( )78نيبال( ،التقرير اخلا�ص بالقوانني والإجراءات القانونية املتعلقة باال�ستغالل اجلن�سي التجاري للأطفال)Report :

on Laws and Legal Procedures Concerning Commercial Sexual Exploitation of Children (ECPAT International,
.Bangkok, 2004), p. 43
(� )79سوي�رسا( ،القانون االحتادي املتعلق بتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا االنتهاكات)Loi fédérale sur l’aide aux victimes :
).d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 8 (1) (b
(� )80شيلي ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalالقانون رقم ( )2000( 19.696ب�صيغته الأخرية املع ّدلة

يف عام  ،)2004املادة ( 109د) و(هـ).

( )81الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حقوق �ضحايا اجلرمية)United States Code collection, Title :
).18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights, subsect. (a) (4

(� )82إ�ستونيا ،مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1961املادة .)2( 40
( )83الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حقوق �ضحايا اجلرمية)United States Code collection, Title :
).18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights, subsect. (a) (4
( )84فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .)3( 306
( )85نيوزيلندا( ،قانون حقوق ال�ضحايا).Victim’s Rights Act 2002, sect. 28 :
( )86كازاخ�ستان ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  206لعام  ،1997املادة .)6( 75
( )87نيكاراغوا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalالقانون رقم  406لعام  ،2001املادة .)4( 110
( )88فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادتان  85و.13-495
( )89جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة  )1( 55و(.)2
( )90الواليات املتحدة (�أالباما)( ،مدونة �أالباما).Code of Alabama, 1975, Title 15, art. 3, sect. 15-23-74 :
(� )91أرمينيا ،مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1999املادة .)8( 59
( )92فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .120
( )93فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ، (Code de procédure pénaleاملادة .120
( )94جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة .)2( 55
( )95كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 738 ،
(� )96سوي�رسا( ،القانون االحتادي املتعلق بتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا االنتهاكات)Loi fédérale sur l’aide aux victimes:
).d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 8 (1) (a
(� )97أوروغواي ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código del Proceso Penalالقانون رقم  16.893لعام  ،1997املادة .)4( 75
(� )98إ�ستونيا ،مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1961املادة.)2( 40
(( )99جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حقوق �ضحايا اجلرمية)United States, United States Code collection, Title :
).18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights, subsect. (a) (4
( )100كازاخ�ستان ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  206لعام  ،1997املادة .)6( 75
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( )101باراغواي ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) (Código Procesal Penalاملادة .)5( 68
( )102ال�سلفادور ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalاملر�سوم رقم  904لعام ( 1997ب�صيغته الأخرية
املع ّدلة يف عام  ،)2006املادة .)6( 13
( )103اململكة املتحدة( ،م�رشوع قانون العدالة اجلنائية (اال�سكتلندي)) .Criminal Justice (Scotland) Bill, SP Bill 50, 2003, sect. 17
(( )104جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حقوق الأطفال ال�ضحايا والأطفال ال�شهود)United States Code collection, :
).Title 18, chap. 223, sect. 3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, subsect. (f
( )105الواليات املتحدةDepartment 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), p. 17
( )106كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 722 :
(.Jo Goodey, Victims and Victimology: Research, Policy and Practice (Longman, 2005), p. 166 )107
(� )108أملانيا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة  )2( 52و(.)3
(� )109شيلي ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalالقانون رقم ( )2000( 19.696ب�صيغته الأخرية املع ّدلة
يف عام  ،)2004املادة .)3( 6
( )110نيوزيلندا( ،قانون حقوق ال�ضحايا).Victims’ Rights Act 2002, sect. 8 :
( )111كندا (كيبيك)( ،القانون املتعلّق بتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا الأفعال الإجرامية) Loi sur l’aide aux victimes d’actes
).criminels (L.R.Q., chap. A-13.2) (1988), art. 6 (1
( )112اجلزائر ،املر�سوم الرئا�سي رقم  93-6ب�ش�أن تعوي�ض �ضحايا امل�أ�ساة الوطنية (Décret présidentiel n° 06-93 relatif à
) ،l’indemnisation des victimes de la tragédie nationaleال�صادر يف � 28شباط/فرباير .2006
( )113زمبابوي ،قانون تعوي�ض �ضحايا احلرب.
( )114الفلبني ،قانون حماية ال�شهود وكفالة �أمنهم وا�ستحقاقاتهم ،رقم  6981لعام  ،1991املادة ( 8ب).
( )115اململكة املتحدة( ،النيابة العامة للتاج الربيطاين ،ميثاق الطفل لعام Crown Prosecution Service, Children’s :)2005
.Charter, 2005, sect. 3.14.
( )116املك�سيك ،)2003( ،(Ley de Atencion y Apoyo a las V?ctimas del Delito para el Distrito Federal) ،املادة .3
( )117املغرب ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procedure pénaleاملادة .510
( )118اململكة املتحدة( ،النيابة العامة للتاج الربيطاين ،توفري العالج للأطفال ال�شهود قبل املحاكمة اجلنائية :توجيهات
خا�صة باملمار�سة)Crown Prosecution Service, Provision of Therapy for Child Witnesses Prior to a Criminal Trial: :
).Practice Guidance (2001
( )119فرن�سا�( ،إدارة ال�ش�ؤون اجلنائية والعفو“ ،الأطفال �ضحايا االنتهاكات اجلنائية :دليل املمار�سات اجليدة”)
Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, Enfants victimes d’infractions pénales: guide de bonnes
.pratiques, 2004, pp. 40-41
( )120زامبيا ،(Zambia Police (Amendment) Act) ،رقم  14لعام  ،1999الف�صل .107
()121

اململكة املتحدة( ،النيابة العامة للتاج الربيطاين ،توفري العالج للأطفال ال�شهود قبل املحاكمة اجلنائية :توجيهات

خا�صة باملمار�سة)Crown Prosecution Service, Provision of Therapy for Child Witnesses Prior to a Criminal Trial: :
)..Practice Guidance (2001
( )122فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادتان  50-706و.51-706

( )123اجلماهريية العربية الليبية ،قانون حماية الطفل ،رقم  ،5لعام .1997

(Inter-agency guiding principles on unaccompanied and separated children, 2004, p. 47 )124

(متاحة يف املوقع.)www.icrc.org :

(� )125أرمينيا ،مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1999املادة  )3( 10و(.)4
( )126بلغاريا ،قانون حماية الطفل لعام  ،2004املادة .)8( 15
( )127الفلبني ،قانون مقاومة العنف �ضد الن�ساء والأطفال لعام  ،2004رقم  ،)2004( 9262املادة ( 35ب).
( )128فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .50-706
(� )129إي�سلندا ،قانون حماية الطفل رقم  ،2002/80املادة .60
( )130بريو ،(Código de los Niños y Adolescentes) ،القانون رقم  27.337لعام  ،2000املادة .1
( )131باك�ستان ،الت�رشيع اخلا�ص بنظام العدالة اجلنائية لعام .2000
( )132كو�ستاريكا ،(Código de los Niños y la Adolescentes) ،القانون رقم  ،)1998( 7739املادة ( 107ب).
( )133كازاخ�ستان ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  206لعام  ،1997املادة .)6( 75
(� )134رسي النكا ،الد�ستور ،املادة .106
( )135م�رص ،الد�ستور ،املواد  44و 45و.57
(� )136شيلي ،(Código Procesal Penal) ،القانون رقم ( )2000( 19.696ب�صيغته الأخرية املع ّدلة يف عام  ،)2004املادة .289
( )137كينيا ( ،قانون الطفل لعام .Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sect. 76 (5) :)2001
( )138قطر ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة .65
( )139بنغالدي�ش ،قانون الطفل ،املادة .17
(� )140إيطاليا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة .114
( )141اليابان ،قانون املعاقبة على الأفعال املت�صلة با�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف �إنتاج املواد الإباحية وتوفري احلماية
الالزمة لهم ،لعام  ،1999املادة .13
( )142االحتاد الرو�سي ،م�رشوع القانون االحتادي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،لعام  ،2003املادة  ،28الفقرة .3
( )143تون�س ،مدونة حماية الطفل ) ،(Code de la protection de l’enfantالقانون رقم  92-95لعام  ،1995املادة .120
( )144كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486 (2) :
( )145فرن�سا( ،قانون حرية ال�صحافة).Loi sur la liberté de la presse, 1881, arts. 39 bis, 39 quinquies, 42 and 43 :
( )146اململكة املتحدة (ا�سكتلندا)( ،قانون الطفل).Children (Scotland) Act 1995, chap. 36, sect. 44 (2) :
( )147البو�سنة والهر�سك ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،رقم  3/56لعام  ،2003املادة .250
( )148كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486, subsects. (1) and (2) :
( )149هندورا�س ،Código Procesal Penal ،املر�سوم رقم  9-99-Eلعام  ،2000املادة .308
( )150نيبال ،الف�صل املتعلق باالغت�صاب من املدونة النيبالية لعام  ،1963القاعدتان �9ألف و10باء.
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(� )151سوي�رسا( ،القانون االحتادي املتعلق بتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا االنتهاكات):
).d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 5 (3

Loi fédérale sur l’aide aux victimes

(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
(� )153سوي�رسا( ،القانون االحتادي املتعلق بتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا االنتهاكات)Loi fédérale sur l’aide aux victimes :
).d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, art. 6 (3
( )154كندا( ،املدونة اجلنائية) .Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.1, subsect. 1

( )155النم�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة .)2( 162
( )156الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد
الإباحية( ،الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2171الرقم  ،)27531املادة ( )1( 8ب).
( )157بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2237الرقم  ،)39574املادة ( )3( 6ب).
( )158املعاهدة املربمة بني كندا وحكومة مملكة تايلند ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة يف الأمور اجلنائية.
( )159تقرير املقررة اخلا�صة املعنية مب�س�ألة العنف �ضد املر�أة :بعثة املقررة اخلا�صة �إىل جنوب �أفريقيا بخ�صو�ص م�س�ألة
االغت�صاب يف املجتمع املحلي 18-11 ،ت�رشين الأول�/أكتوبر .(E/CN.4/1997/47/Add.3) 1996
( )160فرن�ساCirculaire relative à l’enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audition des mineurs victimes :
.d’infractions sexuelles, 20 April 1999, sect. 3.1.2
( )161تايلند ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة  133مكررا.
( )162كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.2 :
(� )163أ�سرتاليا (�أ�سرتاليا الغربية)( ،قانون الأدلة). Evidence Act 1906, sect. 106N (2) and (4):
( )164الفلبني ،قانون توفري احلماية اخلا�صة للأطفال من الإيذاء واال�ستغالل والتمييز لعام  ،1992املادة .30

(Save the Children (UK), “Victim Friendly Initiative in Binga”, in Children, Sexual Abuse and Violence: )165
).Conference Report (Harare, October 1998
(� )166أ�سرتاليا (ت�سمانيا).Office of Law Reform Commissioner, “Child witnesses”, report No. 62, 1990 :

( )167من الأمثلة على هذه املراكز يف الواليات املتحدة اثنان هما :مركز منا�رصة الطفل يف جنوب والية مي�سي�سيبي (وموقعه
على الإنرتنت هو ،www.mscpca.com/ChildAdvocacyBRCenter/ tabid/55/Default.aspx) :ومركز منا�رصة �أطفال ق�ضاء
غالف�ستون بوالية تاك�سا�س (وموقعه على الإنرتنت هو .www.co.galveston.tx.us/ distatty/advocacy.htm) :ويف كندا مثال �آخر
وهو مركز زيربا ملنا�رصة الطفل يف �أدمنتون بوالية �ألربتا (وموقعه على الإنرتنت هو.)www.zebracentre.ca/ :
( )168ال�سلفادور ،Código Procesal Penal ،املر�سوم رقم  904لعام ( 1997ب�صيغته الأخرية املعدلة يف عام  ،)2006املادة
.)13( 13
( )169اململكة املتحدة( ،النيابة العامة للتاج الربيطاين ،ميثاق الطفل)Crown Prosecution Service, Children’s Charter, :
.2005, sect. 4.19
(� )170أ�سرتاليا (فكتوريا)( ،قانون الأدلة لعام.Evidence Act 1958, No. 6246 (1958), sect. 37C (3) (d) and (e) :)1958
( )171اململكة املتحدة (ا�سكتلندا)( ،القانون (اال�سكتلندي) اخلا�ص بال�شهود امل�ست�ضعفني)Vulnerable Witnesses (Scotland) :
).Act 2004, sect. 271E (2) (b
( )172ال�سويد ،قانون رعاية الأحداث (�أحكام خا�صة) ( ،1990 ،)52:1990املادتان  36و.39
( )173الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة)United States Code collection, title 18, chap. 223, sect. :
).3509, subsects. (f) and (h
( )174تايلند ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة  172مكررا ثانيا.
( )175جنوب �أفريقيا( ،قانون الإجراءات اجلنائية)Criminal Procedure Act, No. 51, 1977, sect. 170A and Children’s :
).Act, 2005, Act No. 38 of 2005, sect. 61 (2
( )176القانونان التاليان يت�ضمنان �أحكاما متماثلةNew Zealand, Evidence Act 1908, sect. 23E (4) and Australia:
).(Western Australia), Evidence Act 1906, sect. 106F (2
( )177ت�شري عبارة “اقتناعهم العميق” �إىل املفهوم الفرن�سي ”�( “conviction intimeأي اقتناع ]القا�ضي[ الرا�سخ ،العميق)،
مقارنة بقواعد الأدلة الر�سمية التي تن�ص بدقة على احلالة التي تكون فيها الأدلة مبثابة احلجة الباتة.

(South African Law Commission, Sexual Offences against Children, issue paper 10, project 108 (Pretoria, )178
.1997), chap. 5, subsect. 5.7.9
( )179اململكة املتحدة( ،قانون العدالة اجلنائية)Criminal Justice Act 1988, sect. 32. :
( )180فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .71-706
(( Handbook on Restorative Justice Programmes )181دليل برامج العدالة الت�صاحلية) (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم
املبيع ،)E.06.V.15 :ال�صفحة .105
( )182الواليات املتحدة (بورتو ريكو)Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, Law No. 177 (P. del :
.S. 2285), 2003, art. 45
( )183بلجيكا.Code d’instruction criminelle, 2001, art. 92 :
( )184كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 715.1 (1) :

(� )185رسي النكا ،قانون الأدلة (�أحكام خا�صة) (القانون رقم  32لعام .)1999
( )186فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .52-706
املحدثة يف  30حزيران/يونيه  ،)2006املادة .239
( )187الرنويج ،قانون الإجراءات اجلنائية ،رقم  25لعام ( 1981ب�صيغته
َّ
( )188الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حقوق الأطفال ال�ضحايا والأطفال ال�شهود ،بدائل ال�شهادة
امل�سجلة على �رشيط فيديو)United States Code collection, Title 18, chapter 223, sect. :
احلية يف املحكمة� ،إفادة الطفل
ّ

3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, subsect. (b), Alternatives to live in-court testimony, (2), Videotaped
).deposition of child, (B) (iii) and (iv
( )189نيوزيلندا ( ،قانون الأدلة).Evidence Act 1908, sects. 23E (1) (a), 23E (2), 23F (2) (3) :
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تنفيذ املبادئ التوجيهية

(� )190أ�سرتاليا( ،القانون اخلا�ص ب�ضحايا اجلرمية ،ب�صيغته املعدلة يف  13ني�سان�/أبريل :)2004
).1994 (as last amended on 13 April 2004), No. 83 of 1994, sect. 4 (j
( )191كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.2 (1) ،
( )192ا�سبانيا ،Ley de Enjuiciamiento Criminal ،املادة  ،448الفقرة  ،3واملادة .707
(.www.fijiwomen.com )193
( )194الربازيل ،Código de Processo Penal ،املادة .217
( )195كازاخ�ستان ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  206لعام  ،1997املادة .)3( 352
(� )196سوي�رسا( ،القانون االحتادي املتعلق بتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا االنتهاكات) Loi fédérale sur l’aide aux victimes
.d’infractions, Recueil systématique du droit fédéral (RS) 312.5, 1991, arts. 5 (4), 10b
(� )197أ�سرتاليا (�أ�سرتاليا الغربية)( ،قانون الأدلة لعام Evidence Act 1906, sect. 106Q and New South Wales, :)1906
.Crimes Act 1900, sect. 405DC
( )198كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486.3 (1) :
( )199اململكة املتحدة( ،قانون العدالة اجلنائية لعام .Criminal Justice Act 1988, sect. 34A :)1988
(� )200أ�سرتاليا (�أ�سرتاليا الغربية).Evidence of Children and Others (Amendment) Act 1992, sect. 8 :
املعدلة يف عام  ،)2004املادة .310
(� )201شيلي ،Código Procesal Penal ،القانون رقم( )2000( 19.696ب�صيغته الأخرية َّ
( )202ال�صني (ماكاو) Código de Processo Penal، ،القانون رقم  ،(1996) 17/96/Mاملادة .330
( )203املك�سيك( ،Código Federal de Procedimientos Penales، 1934 ،بال�صيغة الأخرية املعدلة يف عام ،)2006
املادة .249
()204
املعر�ضني للخطر ،رقم  ،)1999( 99/147املادة .)1( 86
أحداث
ل
وا
أطفال
ل
ا
حماية
قانون
الربتغال،
ّ
( )205البو�سنة والهر�سك ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،رقم  3/56لعام  ،2003املادة .)4( 100
( )206جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة .)4( 223
( )207جنوب �أفريقياDepartment of Justice and Constitutional Development, “National Policy Guidelines for :
Victims of Crime Act

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
(� )208إيرلندا ( ،قانون الأدلة اجلنائية).Criminal Evidence Act, 1992, sect. 14 :
( )209نيوزيلندا( ،قانون الأدلة).Evidence Act 1908, sect. 23E (4) :
( )210اجلمهورية الدومينيكية ،Código Procesal Penal ،القانون رقم  02-76لعام  ،2002املادة .)2( 327

( )211جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة .280
( )212باك�ستان ،قانون �أطفال ال�سند لعام ( 1955املرفق  ،7التذييل الثالث ع�رش).
( )213جنوب �أفريقياConstitutional Development, “National Policy Guidelines for :

Department of Justice and
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
( )214اململكة املتحدة (ا�سكتلندا)( ،قانون الإجراءات اجلنائية (اال�سكتلندي) ،لعام Criminal Procedure (Scotland) :)1995
.Act 1995, sect. 274

( )215الأردن ،قانون �أ�صول املحاكمات ال�رشعية ل�سنة .1959
( )216بريو ،Código Procesal Penal ،رقم  957لعام  ،2004املادة .247
( )217الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حقوق �ضحايا اجلرمية)Code collection, Title 18, chap.:
).237, sect. 3771, Crime victims’ rights, 2004, subsect. (a) (1
( )218بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،Código del Niño, Niña y Adolescente ،املادة .13
( )219كندا( ،املدونة اجلنائية).Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, sect. 486 (2) (b) and sect. 486.2 (5) (a) :
( )220كولومبيا ، Código de Procedimiento Penal ،املادة .133
( )221الأرجنتني ،Código Procesal Penal ،املادة ( 79ج).
( )222كازاخ�ستان ،مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  206لعام  ،1997املادتان  )3( 15و.99
( )223بيالرو�س ،قانون حقوق الطفل ،رقم  2570-XIIلعام ( 1993ب�صيغته املعدلة يف عام  ،)2004املادة .9
( )224املغرب ،قانون العقوبات (Code pénal) ،املادة .40
()225
املعر�ضني للخطر ،القانون رقم  ،)1999( 99/147املادة .)3( 4
الربتغال ،قانون حماية الأطفال والأحداث ّ
( )226فرن�ساCode de procédure pénale, art. 40, Code de l’éducation, art. L.542-1, Code de la santé publique, art. :

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
( )227بلجيكا( ،املر�سوم املتعلق بتقدمي امل�ساعدة �إىل الأطفال �ضحايا �سوء املعاملة ،ال�صادر يف عام Décret relatif à :)2004
.l’aide aux enfants victimes de maltraitance, 2004
( )228تون�س ،مدونة حماية الطفل ) ،(Code de la protection de l’enfantالقانون رقم  92-95لعام  ،1995املواد ،30-28

واملر�سوم رقم  1134-96ال�صادر يف عام  ،1996الفقرة .23
( )229فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .144
(� )230رسي النكا ،قانون (تعديل) مدونة الإجراءات اجلنائية ،رقم  28لعام .1998

(.Save the Children (UK), Facing the Crisis: Supporting Children through Positive Care Options, January 2005 )231
( )232اجلزائر ،الأمر  3-72ال�صادر يف � 10شباط/فرباير  1972ب�ش�أن حماية الأطفال واملراهقني (Ordonnance 72-03 du
).10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence
( )233كينيا( ،قانون الطفل لعام .Children Act, 2001 (chap. 8 of the Laws of Kenya), sects. 24 (i), (2) and 73-80 :)2001
( )234فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .57-706
( )235فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .58-706
( )236هولندا ،مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1994املادة �(226أ).
( )237فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .61-706
( )238فرن�سا ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procédure pénaleاملادة .1-63-706
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ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

( )239الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حماية ال�شهود)
).chap. 224, Protection of witnesses, sect. 3521, subsect. (a) (1
(� )240سوي�رسا ،الد�ستور االحتادي ل�سوي�رسا ) ،(Constitution fédérale de la Confédération Suisseلعام  ،1999املادة .124
( )241تقرير قطر �إىل جلنة حقوق الطفل ) ،(CRC/C/OPSA/QAT/1الفقرة .106
( )242بلجيكا ،قانون التدابري ال�رضيبية وغريها ) ،(Loi portant sur les mesures fiscales et autresلعام  ،1985املادتان  28و.31
( )243املك�سيك ،Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal ،لعام  ،2003املادة .25
( )244الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة� ،صندوق تعوي�ض ال�ضحايا)United States Code collection, :
).Title 18, chap. 224, sect. 3525, Victims compensation fund, subsect. (a
( )245بلغاريا ،قانون حماية الطفل لعام .2004
( )246الربتغال ،قانون حماية الأطفال والأحداث املعر�ضني للخطر ،رقم .)1999( 99/147
( )247الفلبني ،قانون توفري احلماية اخلا�صة للأطفال من الإيذاء واال�ستغالل والتمييز ،رقم  ،)1990( 7610املادة الأوىل،
الفقرة .2
( )248تون�س ،مدونة حماية الطفل ) ،(Code de la protection de l’enfantالقانون رقم  92-95لعام  ،1995املواد ،30-28
واملر�سوم رقم  1134-96ال�صادر يف عام  ،1996الفقرة .23
( )249موريتانيا ،قانون حظر االجتار بالأ�شخا�ص ) ،(Loi portant répression de la traite des personnesرقم 2003/25
لعام .2003
( )250رومانيا( ،القرار رقم  2004/1.769املتعلق ب�إقرار خطة العمل الوطنية للق�ضاء على ا�ستغالل الأطفال)Décision :
United States Code collection, Title 18,

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
( )251كو�ستاريكا ،Código de la Niñez y la Adolescencia ،القانون رقم  ،)1998( 7739املادة .13

( )252ماليزيا ،قانون الطفل ،رقم  611لعام  ،2001املادة .41
( )253فنلندا ،قانون التحقق من ال�سجل العديل للأ�شخا�ص املتعاملني مع الأطفال ،رقم ( 2002/504لعام  ،)2002املواد .3-1
( )254جنوب �أفريقيا( ،قانون الطفل لعام Children’s Act, 2005, Act No. 38 of 2005, chap. 7 (Government :)2005
).Gazette, vol. 492, 19 June 2006
( )255اململكة املتحدة (�إنكلرتا)( ،م�رشوع قانون حماية الفئات ال�ضعيفة)Safeguarding Vulnerable Groups Bill, House :
.of Lords (HL) Bill 79, 2006, explanatory notes, paras. 3-6
( )256كمبوديا ،برنامج احلق يف ال�سعادة ،التابع للمكتب الكاثوليكي الدويل لرعاية الطفولة� ،أيار/مايو .2000
( )257بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،Código del Niño, Niña y Adolescente ،املادة .12
( )258بلغاريا ،قانون حماية الطفل ( ،)2004املادة .)6( 3
( )259املغرب ،مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procedure pénaleاملادة .19
( )260بريو ،Código de los Niños y Adolescentes ،املواد .153 -151
( )261مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،تقرير التقييم امل�ستقل� :إ�صالح نظام ق�ضاء الأحداث يف لبنان،
(فيينا ،متوز/يوليه  ،)2005الفقرة .38
( )262بلجيكا( ،املر�سوم املتعلق بتقدمي امل�ساعدة �إىل الأطفال �ضحايا �سوء املعاملة ،ال�صادر يف عام Décret relatif à :)2004
.l’aide aux enfants victimes de maltraitance, 2004, art. 11
( )263تقرير جمهورية �إيران الإ�سالمية �إىل جلنة حقوق الطفل ) ،(CRC/C/104/Add.3الفقرة .36
(� )264أوكرانيا ،قانون العمل االجتماعي مع الأطفال وال�شباب لعام .2001
( )265فرن�سا ،وزارة العدل� ،إدارة ال�ش�ؤون اجلنائية والعفو“ ،الأطفال �ضحايا االنتهاكات اجلنائية :دليل املمار�سات اجليدة يف
املحاكمة اجلنائية” (باري�س ،عام Ministry of Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces, “Enfants :)2003
).victimes d’infractions pénales: guide de bonnes pratiques; du signalement au procès pénal” (Paris, 2003
( )266املك�سيك ،قانون توفري الرعاية والدعم ل�ضحايا اجلرمية يف منطقة العا�صمة ( ،)2003املادة ( 22ثامنا).
( )267كندا ،وزارة العدل ،دليل �أفراد ال�رشطة و�أع�ضاء النيابة العامة ب�ش�أن التحر�ش اجلنائي Department of Justice, A
.Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment (Ottawa, 2004), part. IV
(.www.barreau-marseille.avocat.fr/textes.cgi?rubrique=9 )268
( )269الربازيل ،قانون النظام اال�سا�سي اخلا�ص بالأطفال واملراهقني ،القانون رقم  ،)1990( 8.069املادة .145
( )270املر�سوم املتعلق بتوفري احلماية القانونية للأطفال ،رقم  2235لعام  ،1997الفقرة ( 14هـ).
( )271بلغاريا ،قانون حماية الطفل ( ،)2004املادة .)4(-)3( 1
( )272ماليزيا ،قانون الطفل لعام  ،2001القانون رقم  ،611املادة  ،3الفقرة الفرعية (( )2ز).
( )273بريو ،Código de los Niños y Adolescentes ،القانون رقم  27.337لعام  ،2000املادتان  149و.150
( )274الواليات املتحدة( ،جمموعة مدونات الواليات املتحدة ،حقوق الأطفال ال�ضحايا والأطفال ال�شهود)United States :
).Code collection, Title 18, chap. 223, sect. 3509, Child victims’ and child witnesses’ rights, subsect. (g
(.www.everychildmatters.gov.uk/lscb/ )275
( )276بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،Código del Niño, Niña y Adolescente ،املادة .176
( )277الهند ،قانون ق�ضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) ،رقم  56لعام  ،2000املواد  29و 37و.39
( )278تون�س ،مدونة حماية الطفل ) ،1995 ،(Code de la protection de l’enfantالقانون رقم  92-95لعام  ،1995املادتان
 28و.30
( )279بلجيكا( ،املر�سوم املتعلّق بتقدمي امل�ساعدة �إىل الأطفال �ضحايا �سوء املعاملة ،لعام Décret relatif à l’aide :)1998
aux enfants victimes de maltraitance, 1998, arts. 3-6 (Commission de coordination de l’aide aux enfants victimes de
).maltraitance
( )280تقرير اجلزائر �إىل جلنة حقوق الطفل ،عام  ،2005الفقرتان  194و.(CRC/C/93/Add.7) 247
(.www.inavem.org/ )281

( )282الربازيل ،قانون النظام الأ�سا�سي اخلا�ص بالأطفال واملراهقني ،القانون رقم  ،)1990( 8.069املادة .145
( )283اجلمهورية الت�شيكية ،Bily Kruh Bezpeci ،الرابطة الإن�سانية غري ال�سيا�سية ل�ضحايا اجلرمية وملنع الإجرام.1991 ،

�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  12اآب/اأغ�شط�ص 1949

(الأمم املتحدة ،جمموعة املع�هدات ،املجلد  ،75الرقم  ،)973املواد .50 ،)5( 38 ،24-23 ،14-13

التف�قية الدولية للق�ش�ء على جميع اأ�شك�ل التمييز العن�رشي

(الأمم املتحدة ،جمموعة املع�هدات ،املجلد  ،660الرقم  ،)9464امل�دة 1
العهد الدويل اخل��ص ب�حلقوق املدنية وال�شي��شية

(قرار اجلمعية الع�مة  2200األف (د ،)21-املرفق) ،املواد ( )3( 14 ،)1( 14 ،)1( 6 ،)1( 2اأ)
و(ج)26 ،17 ،
العهد الدويل اخل��ص ب�حلقوق القت�ش�دية والجتم�عية والثق�فية

(قرار اجلمعية الع�مة  2200األف (د ،)21-املرفق) ،امل�دة 10
البوتوكول الإ�ش�يف امللحق ب�تف�قي�ت جنيف املوؤرخ  12اآب/اأغ�شط�ص  ،1949واملتعلق بحم�ية
�شح�ي� النـزاع�ت امل�شلحة الدولية (البوتوكول الأول)

(الأمم املتحدة ،جمموعة املع�هدات ،املجلد  ،1125الرقم  ،)17512امل�دت�ن  )1( 9و77

البوتوكول الإ�ش�يف امللحق ب�تف�قي�ت جنيف املوؤرخ  12اآب/اأغ�شط�ص  ،1949واملتعلق بحم�ية
�شح�ي� النـزاع�ت امل�شلحة غري الدولية (البوتوكول الث�ين)

(الأمم املتحدة ،جمموعة املع�هدات ،املجلد  ،1125الرقم  ،)17513امل�دت�ن  )1( 2و)3( 4
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اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1465الرقم  ،)24841املواد 14-13 ،)1( 9
اتفاقية حقوق الطفل
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1577الرقم  ،)27531املواد 9 ،)1( 6 ،)1(3 ،2
(( )2( 40 ،39 ،35 ،)2(-)1( 24 ،21 ،)1( 20،)1( 18 ،12 ،)3( 9 ،)1ب) ‘’2
اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بحظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال واتخاذ �إجراءات فورية
للق�ضاء عليها ،املربمة عام ( 1999االتفاقية رقم )182
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2133الرقم  ،)37245املواد ( 2ب)( )2( 7 ،ب)11 ،
الربوتوكول االختياريامللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء
ويف �إنتاج املواد الإباحية
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2171الرقم  ،)27531املواد ،)4(-)3( ،)1( 8 ،)1( 6
)4(-)1( 10 ،)4(-)1( 9
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم  ،)39574املواد ،25-24 ،18 ،)2( 14
)1( 29
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،املك ِّمل التفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2237الرقم  ،)39574الديباجة واملواد  )1( 6و(-)3
(( )1( 9 ،)6د)( )2( 30 ،)2( 29 ،)2(-)1( 10 ،د)
معايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وغريها من ال�صكوك غري
امللزمة
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
(قرار اجلمعية العامة � 217ألف (د ،))3-املواد 22 ،12 ،7 ،1
�إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من التعر�ض للتعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة
(قرار اجلمعية العام ( 3452د ،)30-املرفق) ،املادة 9
قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني)
(قرار اجلمعية العامة  ،33/40املرفق) ،املواد ( 1-17 ،2-14 ،8 ،3-6 ،2د)1-22 ،21 ،
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
(قرار اجلمعية العامة  ،34/40املرفق) ،املبادئ 19 ،17-14 ،12-11 ،9-8 ،6-3
مبادئ الأمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح الأحداث (مبادئ الريا�ض التوجيهية)
(قرار اجلمعية العامة  ،112/45املرفق) ،الفقرة 58
قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم
(قرار اجلمعية العامة  ،113/45املرفق) ،املادتان  4و19
ا�سرتاتيجيات منوذجية وتدابري عملية للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية
(قرار اجلمعية العامة  ،86/52املرفق) ،املواد ( 7ج) و(ز)( 8 ،’1‘-ج)�( 9 ،أ) ‘( ،’3ج)(-د) و(ح)10 ،
(�أ) و(ج) و(هـ)�( 11 ،أ)(-ب) و(هـ)(-و)�( 12 ،أ)(-ب)( 14 ،ب)�( 16 ،أ)(-ب)

121

املرفق

املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
املبادئ التوجيهية للعمل املتعلق بالأطفال يف نظام العدالة اجلنائية
(قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،30/1997املرفق) ،املواد �( 8 ،2أ)�( 11 ،أ)،24 ،16 ،13 ،
( 28 ،27ج)(-د)53-43 ،
املبادئ الأ�سا�سية ال�ستخدام برامج العدالة الت�صاحلية يف امل�سائل اجلنائية
(قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،12/2002املرفق) ،الفقرتان ( 12ج) و19
الأمم املتحدة
املبادئ الأ�سا�سية املتعلقة بدور املحامني
(م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س� 7-أيلول/
�سبتمرب  :1990تقرير �أعدته الأمانة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل
الأول،
الباب باء ،3-املرفق) ،الفقرتان  9و25
التو�صية املتعلقة بحظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال واتخاذ �إجراءات فورية للق�ضاء عليها ،لعام
( 1999التو�صية رقم  ،)190ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية ،الفقرات 16 ،9 ،2
مبادئ توجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة
(م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س� 7-أيلول/
�سبتمرب  :1990تقرير �أعدته الأمانة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل
الأول،
الباب جيم ،26-املرفق) ،الفقرة �( 13أ) و(د)
�إعالن فيينا ب�ش�أن اجلرمية والعدالة :مواجهة حتديات القرن احلادي والع�رشين
(قرار اجلمعية العامة  ،59/55املرفق) ،الفقرة 27

ال�صكوك الإقليمية
االحتاد الأفريقي
امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1520الرقم  ،)26363املواد ( )1( 7 ،5-3د)28 ،25 ،18 ،
امليثاق الأفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته
(حقوق الإن�سان :جمموعة �صكوك دولية ،املجلد الثاين� :صكوك �إقليمية (من�شورات الأمم املتحدة،
رقم املبيع  ،)E.97.XIV.1الباب جيم ،رقم  ،)39املواد 14 ،)2(-)1( 13 ،10 ،)2( 9 ،)1( 5 ،4 ،3
(( )2ب)( )2( 17 ،)1( 17 ،)2( 16 ،ج) ‘)1( 21 ،’4’-’2
الربوتوكول املتعلق بحقوق املر�أة ،امللحق بامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ،املواد 4 ،3-1
(( )2هـ)(-و)
جمل�س �أوروبا
اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،213الرقم )2889

[(جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم  ،])5املواد  )1( 6 ،)1( 2و(�( )3أ)
التو�صية رقم  ،R (79) 17التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف � 13أيلول�/سبتمرب  ،1979ب�ش�أن
حماية الأطفال من �سوء املعاملة ،الفقرتان  4و16

122

ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

االتفاقية الأوروبية املتعلقة بتعوي�ض �ضحايا جرائم العنف

(جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم  ،)116املواد � 2إىل  4و12

التو�صية رقم  ،R (85) 11التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف  28حزيران/يونيه ،1985
ب�ش�أن و�ضعية ال�ضحية يف �إطار القانون اجلنائي والإجراءات اجلنائية ،الفقرات � 1إىل � 5 ،3إىل 16
التو�صية رقم ) ،1065 (1987التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف  6ت�رشين الأول/
�أكتوبر  ،1987ب�ش�أن االجتار بالأطفال وغريه من �أ�شكال ا�ستغالل الأطفال ،الفقرة 4
التو�صية رقم ) ،1074 (1988التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف � 3أيار/مايو ،1988
ب�ش�أن ال�سيا�سات الأ�رسية ،الفقرة �( 17ألف) ‘’5
التو�صية رقم  ،R (90) 2التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف  15كانون الثاين/يناير ،1990
ب�ش�أن التدابري االجتماعية املتعلقة بالعنف داخل الأ�رسة ،الفقرات 43 ،42 ،19 ،18 ،9 ،7
التو�صية رقم ) ،1121 (1990التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف � 1شباط/فرباير
 ،1990ب�ش�أن حقوق الطفل ،الفقرة 2
التو�صية رقم  ،R (91) 11التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف � 9أيلول�/سبتمرب ،1991
ب�ش�أن االجتار بالأطفال وال�شباب وا�ستغاللهم يف جتارة اجلن�س واملواد الت�صويرية الإباحية والبغاء،
الفقرات � 2إىل 13 ،4
التو�صية رقم  ،R (93) 2التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف � 22آذار/مار�س  ،1993ب�ش�أن
اجلوانب االجتماعية الطبية لالعتداء على الأطفال ،الفقرات � 1-2إىل ( 1-3 ،8-2ب) و(د) �إىل
(هـ)� 9-3 ،7-3 ،5-3 ،4-3 ،2-3 ،إىل 1-5 ،11-3

التو�صية رقم ) ،1286 (1996التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف  24كانون الثاين/
يناير  ،1996ب�ش�أن و�ضع ا�سرتاتيجية �أوروبية خا�صة بالطفل ،الفقرات � ’5‘ 8 ،’5‘ 7إىل ‘ ’7و’’10
االتفاقية الأوروبية ب�ش�أن ممار�سة الطفل حقوقه

(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2135الرقم )37249

[جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،رقم  ،]160املواد ( 2 ،1د)�( 3 ،أ) و(ب)،

�( 6أ) �إىل (ج)10 ،9 ،7 ،

التو�صية رقم  ،R (96) 8التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف � 5أيلول�/سبتمرب  ،1996ب�ش�أن
ال�سيا�سات املتعلقة باجلرمية يف �أوروبا يف وقت متغيرّ  ،الفقرات  25و� 28إىل 40
القرار رقم ) ،1099 (1996الذي اعتمدته اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف � 25أيلول�/سبتمرب
 ،1996ب�ش�أن ا�ستغالل الأطفال يف جتارة اجلن�س ،الفقرات 17 ،15 ،14 ،5

التو�صية رقم ) ،1325 (1997التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف  23ني�سان�/أبريل
 ،1997ب�ش�أن االجتار بالن�ساء والبغاء الق�رسي يف الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،الفقرات ،6 ،4
 ’6‘ 16و’ ’11و’’12
التو�صية رقم  ،R (97) 13التي اعتمدتها جلنة جمل�س �أوروبا يف � 10أيلول�/سبتمرب  ،1997ب�ش�أن
ترهيب ال�شهود وحقوق الدفاع ،الفقرات � 8 ،3 ،1إىل � 17 ،15إىل � 28 ،26إىل 30
التو�صية رقم ) ،1371 (1998التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف  23ني�سان�/أبريل
 ،1988ب�ش�أن االعتداء على الأطفال و�إهمالهم ،الفقرتان ( 13ج) ‘ ’3و‘( ،’7د) ‘� ’5إىل ‘( ،’7هـ)
‘( ،’2و)( ،ي) ‘ ،’2و( 14ب)

التو�صية رقم  ،R (98) 8التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف � 18أيلول�/سبتمرب  ،1998ب�ش�أن
م�شاركة الأطفال يف احلياة الأ�رسية واالجتماعية ،املبد�أ  5والتذييل ،الفقرة 3

123

املرفق

التو�صية رقم ) ،1450 (2000التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف  3ني�سان�/أبريل
 ،2000ب�ش�أن العنف �ضد املر�أة يف �أوروبا ،الفقرة ‘( ’3هـ)

التو�صية رقم  ،R (2000) 11التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف � 19أيار/مايو  ،2000ب�ش�أن
�إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي ،الفقرات � 26 ،7 ،6 ،3 ،2إىل ،36
� 50إىل 55

التو�صية رقم  ،R (2000) 19التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف  6ت�رشين الأول�/أكتوبر
 ،2000ب�ش�أن دور النيابة العامة يف نظام العدالة اجلنائية ،الفقرات ( 24 ،23 ،8 ،7 ،3ج)،25 ،
39-37 ،33 ،32
التو�صية رقم ) ،1523 (2001التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف  26حزيران/يونيه
 ،2001ب�ش�أن اال�سرتقاق املنـزيل ،الفقرة ( ’6‘ ،’3‘ 10ب) و(د) و(و)

التو�صية رقم  ،Rec (2001) 16التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف  31ت�رشين الأول�/أكتوبر
 ،2001ب�ش�أن حماية الأطفال من اال�ستغالل اجلن�سي ،الديباجة والفقرات � 30 ،14 ،7إىل 61 ،35
الربوتوكول الإ�ضايف الثاين امللحق باالتفاقية الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2297الرقم )6841

[جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم  ،]182املواد 26 ،25 ،23 ،)1( 10 ،)1( 9
(( )1ج)

التو�صية ) ،1545 (2002التي اعتمدتها اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف  21كانون الثاين/يناير
 ،2002ب�ش�أن �شن حملة على االجتار بالن�ساء ،الفقرات �( ’8‘ ،’6‘ 10أ) �إىل (ج) و(هـ)�( ’9‘ ،أ) و(ب)
و(د) �إىل (و)�( ’2‘ 11 ،’10‘ ،أ)

التو�صية رقم  ،Rec. (2002) 5التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف  30ني�سان�/أبريل ،2002
ب�ش�أن حماية الن�ساء من العنف ،الفقرات ( 3هـ)� 8 ،إىل 16 ،11
القرار رقم ) ،1291 (2002الذي اعتمدته اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا يف  26حزيران/يونيه
 ،2002ب�ش�أن االختطاف الدويل للأطفال من قبل �أحد الأبوين ،الفقرتان  ،3و ’2‘ 5و’’4

القرار الإطاري  ،2004/68/JHAالذي اتخذه جمل�س االحتـاد الأوروبـي يف  22كانون الأول/دي�سمرب
 ،2003ب�شـ�أن مكافحـة ا�ستغالل الأطفال يف اجلن�س ويف املواد الإباحية
(اجلريدة الر�سمية لالحتاد الأوروبي ،L 13 ،ال�صادرة يف  20كانون الثاين/يناير  ،)2004املادة 9

االحتاد الأوروبي

قرار جمل�س االحتاد الأوروبي امل�ؤرخ  23ت�رشين الثاين/نوفمرب  1995ب�ش�أن حماية ال�شهود يف �سياق
مكافحة اجلرمية املنظمة

(اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية ،C 327 ،ال�صادرة يف  7كانون الأول/دي�سمرب ،)1995
الفقرتان �ألف (� )1إىل ( ،)8وباء ()2

قرار الربملان الأوروبي ب�ش�أن ر�سالة املفو�ضية املتعلقة مبكافحة ا�ستغالل الأطفال يف ال�سياحة بدافع
ممار�سة اجلن�س ) (COM(96)0547 C4-0012/97ومذكرتها بخ�صو�ص م�ساهمة االحتاد الأوروبي
يف تدعيم منع االعتداء اجلن�سي على الأطفال وا�ستغاللهم يف الأغرا�ض اجلن�سية )(C4-0556/96
(اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية ،C 358 ،ال�صادرة يف  24ت�رشين الثاين/نوفمرب )1997

مقرر جمل�س االحتاد الأوروبي  ،2000/375/JHAامل�ؤرخ � 29أيار/مايو  ،2000بخ�صو�ص مكافحة
ا�ستغالل الأطفال يف مواد �إباحية على الإنرتنت
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(اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية ،L 138 ،ال�صادرة يف  9حزيران/يونيه  ،)2000الفقرات
 ،)2( 1و ،2و19
ميثاق احلقوق الأ�سا�سية لالحتاد الأوروبي
(اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية ،C 364 ،ال�صادرة يف  18كانون الأول/دي�سمرب ،)2000
املواد  )1( 24 ،20 ،1و()2
قرار الربملان الأوروبي ب�ش�أن االجتار بالأطفال يف �أفريقيا ،الفقرة 6
قرار جمل�س االحتاد الأوروبي ، 2001/C 283/01ب�ش�أن م�ساهمة املجتمع املدين يف العثور على
الأطفال املفقودين �أو امل�ستغلني جن�سيا
(اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية ،C 283 ،ال�صادرة يف  9ت�رشين الأول�/أكتوبر ،)2001
الفقرتان  ،)3(-)1( 2و3
منظمة الدول الأمريكية
االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1144الرقم  ،)17955املواد ،)5( 5 ،)1( 4
24 ،)4( 17 ،11 ،)1( 8 ،)5( 7
الربوتوكول الإ�ضايف لالتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان املتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،املادتان  2و4
اتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�صة بامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ،املواد 23 ،7 ،2 ،1
اتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�صة باالجتار الدويل بالق�صرّ  ،املواد �( 1أ)(-ج)،11 ،10 ،8 ،6 ،4 ،
18 ،16 ،14
اتفاقية البلدان الأمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه ،املادة 8
اتفاقية البلدان الأمريكية ملنع العنف �ضد املر�أة ومعاقبة مرتكبيه والق�ضاء عليه ،املواد ( 4هـ)6 ،
(�أ)( 7 ،د) و(و) و(ز)8 ،
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
ميثاق الأمن الأوروبي ،الفقرتان  21و24

املحاكم الدولية
املحكمة اجلنائية الدولية
نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
(الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2187الرقم  ،)38544املواد ( )1( 7ح)36 ،)3( 21 ،
(( )8ب)( )1( 53 ،)6( 43 ،)9( 42 ،ج)( )2( 53 ،ج)( )1( 54 ،ب)( )3( 57 ،ج) و(هـ))2( 64 ،
و(�( )3أ) و(( )6هـ)( )1( 67 ،)4( 65 ،ج)82 ،79 ،75 ،)2( 69 ،68 ،
( )4( 87 ،)4و(( )6ب)( )1( 93 ،ب) و(هـ) و(ي)�( )1( 100 ،أ)( )4( 110 ،ب)
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
(الوثائق الر�سمية جلمعية الدول الأطراف يف نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية،
الدورة الأوىل ،نيويورك� 10-3 ،أيلول�/سبتمرب ( 2002من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع A.03.V.2
والت�صويب) ،اجلزء الثاين�-ألف)) ،القواعد � 16إىل  )1( 50 ،43 ،19و(( )1( 59 ،)5ب)،)4( 63 ،
 )1( 67 ،)2( 66و( )3( 73 ،69 ،68 ،)3و( )4و( )3( 81 ،)4( 76 ،)6و(� 86 ،)4إىل 107 ،101 ،99
(( )1( 119 ،)3ج) و(( )1( 145 ،144 ،143 ،139 ،136 ،)2( 131 ،)10( 121 ،)3ج) و(�( )2أ) ‘،’2
( )3( 218 ،)3( 194 ،)1( 167ب)( 223 ،221 ،د) )1( 224 ،و()4
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مدونة الأخالق الق�ضائية
(اجلريدة الر�سمية للمحكمة اجلنائية الدولية (الوثيقة  ،)ICC-BD/02-01-05املادة ))3( 8
احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،الرقم  ،ICC-01/04املدعي العام �ضد توما�س لوبانغا
دييلو ،الق�ضية رقم  ،ICC-01/04-01/06قرار خمتوم بخ�صو�ص طلب املدعي العام �إ�صدار �أمر
توقيف ،املادة ( 58الدائرة التمهيدية)� 10 ،شباط/فرباير 2006
احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،الرقم  ،ICC-01/04قرار بخ�صو�ص طلبات امل�شاركة يف
�إجراءات الق�ضايا  VPRS1و VPRS2و VPRS3و VPRS4و VPRS5و( VPRS6الدائرة التمهيدية)،
 17كانون الثاين/يناير  ،2006الفقرات 76 ،72 ،71 ،61 ،45
احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،الرقم  ،ICC-01/04املدعي العام �ضد توما�س لوبانغا
دييلو ،الق�ضية رقم  ،ICC-01/04-01/06القرار املن�شئ للمبادئ العامة التي تنظم طلبات تقييد
الك�شف عمال بالقاعدة  )2( 81و( )4من النظام الأ�سا�سي (الدائرة التمهيدية)� 19 ،أيار/مايو ،2006
الفقرة 32
احلالة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،الرقم  ،ICC-01/04املدعي العام �ضد توما�س لوبانغا
دييلو ،الق�ضية رقم  ،ICC-01/04-01/06القرار املتعلق مبمار�سات تعريف ال�شاهد بالإجراءات
و�صقل �أدائه (الدائرة التمهيدية) 8 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2006الفقرات � 23إىل  27و� 37إىل .42
املحكمة اجلنائية الدولية ملحاكمة الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن �أعمال الإبادة اجلماعية وغري ذلك
من االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الإن�ساين الدويل املرتكبة يف �إقليم رواندا واملواطنني الروانديني
امل�س�ؤولني عن �أعمال الإبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة املرتكبة يف �أرا�ضي الدول
املجاورة بني  1كانون الثاين/يناير و 31كانون الأول/دي�سمرب 1994
النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،املواد ( 3ح)( )4( 20 ،ج))3( 23 ،21 ،
(قرار جمل�س الأمن  ،)1994( 955املرفق)
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،القواعد ( 75 ،71 ،69 ،34باء) ‘( ’1ج)( 75 ،باء) ‘ ’3و(دال)،
 92مكررا 98 ،’1‘ 96 ،مكررا ثانيا (باء)
املدعي العام �ضد كايي�شيما وروزيندانا ،ICTR-95-1-T ،القرار املتعلق بطلب حماية �شهود النفي،
 6ت�رشين الأول�/أكتوبر 1997
املدعي العام �ضد �سريو�شاغو ،الرقم ، ICTR-98-39-Sحكم الدائرة االبتدائية� 5 ،شباط/فرباير
 ،1999الفقرة 20
املدعي العام �ضد مو�سيما ،ICTR-96-13-A ،حكم دائرة اال�ستئناف 16 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب
 ،2001الفقرة 36
املدعي العام �ضد باغو�سورا و�آخرين ،ICTR-98-41-I ،القرار املتعلق بطلب املدعي العام �أخذ �إفادة
ال�شاهد  ،OWقبل املحاكمة 5 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2001الفقرتان  13و14
املدعي العام �ضد باغو�سورا و�آخرين ،ICTR-96-7-I ،القرار املتعلق بطلب هيئة االدعاء تدابري
خا�صة حلماية ال�شاهد Aعمال بالقواعد ( 66جيم) و�( 69ألف) و( 75الدائرة االبتدائية)5 ،
حزيران/يونيه  ،2002الفقرتان  25و29
املدعي العام �ضد ناهيمانا و�آخرين ،ICTR-99-52-I ،القرار املتعلق بطلب الدفاع �أخذ �إفادة
ال�شاهد  Yقبل املحاكمة 10 ،ني�سان�/أبريل  ،2003الفقرة 7
املدعي العام �ضد كارميريا ،ICTR-98-44-I ،القرار املتعلق بطلب املدعي العام تدابري خا�صة
حلماية ال�شاهدين  Gو  Tوم ّد �صالحية قرار اتخاذ تدابري خا�صة حلماية �شهود الإثبات يف ق�ضيتي
انزيروريرا ورواماكوبا لت�شمل املتهمني يف ق�ضية واحدة ،انغريومبات�سي وكارميريا ،وبطلب الدفاع
الك�شف الفوري (الدائرة االبتدائية) 20 ،ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2003الفقرة 11

126

ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

املدعي العام �ضد موفونيي و�آخرين ،ICTR-2000-55-I ،القرار املتعلق بالطلب البالغ الإحلاح
املقدم من املدعي العام من �أجل �أخذ �إفادة ال�شاهد  QXقبل املحاكمة (الدائرة االبتدائية)11 ،
ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2003الفقرة 10
املدعي العام �ضد ناهيمانا و�آخرين“( ،ق�ضية و�سائط الإعالم”) ،الق�ضية رقم ،ICTR-99-52-T
احلكم والعقوبة املحكوم بها (الدائرة االبتدائية) 3 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2003الفقرة 1071
املدعي العام �ضد باغو�سورا و�آخرين ،ICTR-98-41-T ،القرار املتعلق بطلب املدعي العام قبول
�إفادات ال�شهود الكتابية مبوجب القاعدة  92مكررا (الدائرة االبتدائية)� 9 ،آذار/مار�س ،2004
الفقرة 16
املدعي العام �ضد بيزميونغو و�آخرين ،ICTR-99-50-T ،القرار املتعلق بالطلب البالغ الإحلاح املقدم
من املدعي العام ملتم�سا فيه ال�سماح ب�أن يُديل ال�شاهدان  X/006و 039ب�شهادتهما عرب و�صلة بث
مغلق مبا�رش بالفيديو من مكان يف الهاي نظرا لتعر�ضهما للخطر ب�شكل ا�ستثنائي واتخاذ تدابري
حمائية �أخرى يف هذا ال�صدد عمال باملادة  21من النظام الأ�سا�سي والقاعدتني  73و( 75الدائرة
االبتدائية) 4 ،حزيران/يونيه  ،2004الفقرة 8
املدعي العام �ضد باغو�سورا و�آخرين ،ICTR-98-41-T ،القرار املتعلق بطلب املدعي العام ال�سماح
لل�شاهد  DBOبالإدالء ب�شهادته يف �شكل �إفادة م�سجلة قبل املحاكمة (الدائرة االبتدائية)� ،آب/
�أغ�سط�س  ،2004الفقرة 8
املدعي العام �ضد باغو�سورا و�آخرين ،الق�ضية رقم  ،ICTR-96-7-Iالقرار املتعلق بطلب املدعي
العام ال�سماح ب�أخذ �شهادة ال�شاهد  DBOعرب و�صلة بث بالفيديو 8 ،ت�رشين الأول�/أكتوبر ،2004
الفقرتان  8و13
املحكمة الدولية ملقا�ضاة الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الإن�ساين الدويل
التي ارتكبت يف �إقليم يوغو�سالفيا ال�سابقة منذ عام 1991
النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة (انظر مرفق الوثيقة  S/25704و
 ،)Corr.1املواد ( 5ح)( )4( 21 ،ج))3( 24 ،22 ،
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،القواعد ( 61 ،34دال) 92 ،75 ،71 ،69 ،مكررا96 ،
‘ 98 ،’1مكررا ثانيا (باء)
املدعي العام �ضد تادت�ش (“برييدور”) ،IT-94-1-T ،القرار املتعلق بطلب املدعي العام اتخاذ تدابري
حلماية املجني عليهم وال�شهود (الدائرة االبتدائية)� 10 ،آب�/أغ�سط�س  ،1995الفقرات ،62 ،47
86 ،71 ،70 ،67
املدعي العام �ضد ميلو�سوفت�ش و�آخرين (“كو�سوفو”) ،الق�ضية رقم  ،IT-02-54-PTالقرار املتعلق
ب�إعادة النظر يف الئحة االتهام وطلب �إ�صدار �أوامر تبعية (الدائرة االبتدائية)� 24 ،أيار/مايو ،1999
الفقرات � 26إىل 29
املدعي العام �ضد تادت�ش (“برييدور”) ،الق�ضية رقم  ،IT-94-1-Aاحلكم (دائرة اال�ستئناف)15 ،
متوز/يوليه  ،1999الفقرة 305
املدعي العام �ضد كوبري�شكت�ش و�آخرين ،الق�ضية رقم  ،IT-95-16القرار املتعلق با�ستئناف دراغان
بابت�ش �ضد قرار امل�ضي ب�أخذ الإفادات قبل املحاكمة (دائرة اال�ستئناف) 15 ،متوز/يوليه ،1999
الفقرة 18
املدعي العام �ضد اكفوت�شكا و�آخرين (“خميمات �أومار�سكا وكرياتريم وترنوبولييه”)،IT-98-30/1 ،
قرار امل�ضي ب�أخذ الإفادات قبل املحاكمة عمال بالقاعدة ( 71الدائرة االبتدائية) 15 ،ت�رشين
الثاين/نوفمرب 1999
املدعي العام �ضد �أليك�سوف�سكي ،IT-95-14/1-A ،احلكم (دائرة اال�ستئناف)� 24 ،آذار/مار�س ،2000
الفقرتان  62و185
املدعي العام �ضد مو�ست�ش و�آخرين (“�سيليبي�سي”) ،الرقم  ،IT-96-21-Aاحلكم (دائرة اال�ستئناف)،
� 20شباط/فرباير  ،2001الفقرة 806
املدعي العام �ضد ميلو�سوفت�ش ،الرقم  ،IT-02-54القرار املتعلق بطلب االدعاء قبول البيانات الكتابية
مبوجب القاعدة  92مكررا (الدائرة االبتدائية)� 21 ،آذار/مار�س  ،2002الفقرات � 24إىل 27
املدعي العام �ضد ميلو�سوفت�ش ،IT-02-54-T ،القرار املتعلق بالطلب الثاين من االدعاء من �أجل
اتخاذ تدابري حمددة حلماية �شهود معينني �سيدلون ب�شهاداتهم �أثناء مرحلة كو�سوفو من املحاكمة،
� 22آذار/مار�س 2002
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املدعي العام �ضد ميلو�سوفت�ش ،IT-02-54-T ،القرار املتعلق بالطلب ال�رسي لالدعاء امل�شفوع
مبرفقات من جانب واحد من �أجل �إقامة و�صلة ائتمار بوا�سطة الفيديو واتخاذ تدابري حلماية
ال�شاهد امل�سمى يف الطلب (الدائرة االبتدائية)� 19 ،آذار/مار�س 2003
املحكمة اخلا�صة ل�سرياليون
النظام الأ�سا�سي للمحكمة اخلا�صة ل�سرياليون ،املواد ( 3ح)( )4( 17 ،)4( 16 ،)4( 15 ،ج))3( 19 ،
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ،القواعد (90 ،75 ،71 ،69 ،34جيم) 92 ،مكررا104 ،
املدعي العام �ضد تيلور ،الق�ضية رقم � ،SCSL-03-01-Iأمر توقيف و�أمر بالنقل واالحتجاز (الدائرة
االبتدائية)� 7 ،آذار/مار�س 2003
املدعي �ضد نورمان ،الرقم  ،SCSL-03-08-PTالقرار املتعلق بطلب االدعاء اتخاذ تدابري فورية
حلماية ال�شهود واملجني عليهم والك�شف غري العلني (الدائرة االبتدائية)� 23 ،أيار/مايو ،2003
الفقرة 9
املدعي العام �ضد كونديوا ،الق�ضية رقم  ،SCSL-03-12-PTالقرار املتعلق بطلب االدعاء اتخاذ
تدابري فورية حلماية ال�شهود واملجني عليهم والك�شف غري العلني وطلبه امل�ستعجل التخاذ تدابري
م�ؤقتة �إىل حني اتخاذ التدابري املنا�سبة (الدائرة االبتدائية) 10،ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2003الفقرات
� 16إىل 19
املدعي العام �ضد اغباو ،الرقم  ،SCSL-03-09-PTالقرار املتعلق بطلب االدعاء اتخاذ تدابري فورية
حلماية ال�شهود واملجني عليهم والك�شف غري العلني (الدائرة االبتدائية) 10 ،ت�رشين الأول�/أكتوبر
 ،2003الفقرة 56
املدعي العام �ضد نورمان ،الق�ضية رقم  ،SCSL-04-14-PTالقرار املتعلق بطلب االدعاء جتميد
ح�ساب املتهم �سام هنغا نورمان لدى م�رصف  Union Trust Bank (SL) Limitedو�أي م�رصف �آخر
يف �سرياليون 19 ،ني�سان�/أبريل  ،2004الفقرات � 4إىل 14
املدعي العام �ضد �سي�ساي ،كالون ،اغباو (“ق�ضية اجلبهة املتحدة الثورية”)،SCSL-04-15-PT ،
القرار املتعلق بطلب االدعاء اال�ستماع يف �آن واحد للأدلة امل�شرتكة بني الق�ضيتني SCSL-2004-15-PT
و� 11 ،SCSL-04-16-PTأيار/مايو ،الفقرة 36
املدعي العام �ضد نورمان ،فوفانا ،كونديوا (“ق�ضية قوة الدفاع املدين”) ،الق�ضية رقم SCSL-04-
 ،14-Tالقرار املتعلق بطلب االدعاء تعديل تدابري حماية ال�شهود (الدائرة االبتدائية) 8 ،حزيران/
يونيه  ،2004الفقرات � 36إىل  42و� 45إىل 47
املدعي العام �ضد �سي�ساي ،كالون ،اغباو (“ق�ضية اجلبهة املتحدة الثورية”)،SCSL-04-15-PT ،
القرار املتعلق بطلب االدعاء تعديل تدابري حماية ال�شهود (الدائرة االبتدائية) 5 ،متوز/يوليه ،2004
الفقرتان  32و34
املدعي العام �ضد نورمان ،فوفانا ،كونديوا (“ق�ضية قوة الدفاع املدين”) ،الق�ضية رقم SCSL-04-
 ،14-Tالقرار املتعلق بطلب تعديل تدابري حماية ال�شهود 18 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2004الفقرات
47 ،40 ،39
املدعي العام �ضد نورمان ،فوفانا ،كونديوا (“ق�ضية قوة الدفاع املدين”) ،الق�ضية رقم SCSL-
 ،04-14-Tالقرار املتعلق بالطلب ال�شفوي املقدم من الدفاع ال�ستدعاء حمققي مكتب املدعي العام
الذين �أخذوا كتابة �أقوال �شاهد الإثبات ( TF2-021الدائرة االبتدائية) 7 ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،2004الفقرة 23
املدعي العام �ضد �سي�ساي ،كالون ،اغباو (“ق�ضية اجلبهة املتحدة الثورية”) ،الق�ضية رقم SCSL-
 ،04-15-Tالقرار املتعلق بالطلب ال�شفوي املقدم من االدعاء لتغيري تدابري حماية ال�شاهد TF1-141
) 6 ،(TCني�سان�/أبريل  ،2005الفقرة 6
املدعي العام �ضد نورمان ،فوفانا ،كونديوا (“ق�ضية قوة الدفاع املدين”) ،الق�ضية رقم SCSL-
 ،04-14-Tالأمر املتعلق بالك�شف وتقدير �سن ال�شاهد ( TF2 080الدائرة االبتدائية) 14 ،ني�سان/
�أبريل 2005
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املدعي العام �ضد برميا ،كامارا ،كانو ،الق�ضية رقم  ،SCSL-04-16-Tالقرار املتعلق بالطلب ال�رسي
املقدم من الدفاع امل�شرتك لإعالن ال�شهادة الرئي�سية لل�شاهد  TF1-023الغية وباطلة� ،أيار/مايو
 ،2005الفقرة 22

املدعي العام �ضد نورمان ،فوفانا ،كونديوا (“ق�ضية قوة الدفاع املدين”) ،الق�ضية رقم SCSL-04-
 ،14-Tالقرار املتعلق بطلب االدعاء �إذنا با�ستدعاء �شهود �إ�ضافيني و�أوامر باتخاذ تدابري حمائية

(الدائرة االبتدائية) 21 ،حزيران/يونيه 2005

املدعي العام �ضد �سي�ساي ،كالون ،اغباو (“ق�ضية اجلبهة املتحدة الثورية”) ،SCSL-04-15-T ،القرار
املتعلق بالإ�شعار ال�رسي املوجه من االدعاء مبوجب القاعدة  92مكررا بقبول خمطوطات �شهادة
ال�شهود  ،TF1-023و ،TF1-104و( ،TF1-169الدائرة االبتدائية) 9 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب 2005

املدعي العام �ضد برميا ،كامارا ،كانو ،الق�ضية رقم  ،SCSL-04-16-AR73القرار املتعلق بطلب جانب
الدفاع عن برميا وكامارا ا�ستئناف قرار الأغلبية يف الدائرة االبتدائية الثانية ب�ش�أن الطلب امل�شرتك
ال�رسي البالغ اال�ستعجال لإعادة تعيني كيفني متزكري وويلبريت هاري�س حماميني رئي�سيني لأليك�س تامبا
برميا وبرميا بازي كامارا (دائرة اال�ستئناف) 8 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2005الفقرة 102

باء  -الت�رشيعات املحلية املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
عليها
االحتاد الرو�سي
م�رشوع القانون االحتادي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص لعام  ،2003املواد 28 ،27 ،21 ،16 ،15
الأرجنتني

Código Procesal Penal, arts. 79 (a), (c)-(d), 80

الأردن
د�ستور  1كانون الثاين /يناير  ،1952املادة )1( 6
قانون �أ�صول املحاكمات ال�رشعية ل�سنة 1959
قانون حقوق الطفل لعام  ،2004املادتان ( 3ج) و( 9ب)
�أرمينيا
مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1999املادتان  ،)4( ،)3( 10و،)9( ،)8( ،)6( ،)4( ،)2( ،)1( 59
()15( ،)12( ،)11
قانون الأ�رسة لعام  ،2005املادة 44
�إ�سبانيا

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

�أ�سرتاليا

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

�إ�ستونيا
مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1961املادتان  )2( 40و)1( 41
قانون حماية الطفل (( 1992, 28, 370اجلريدة الر�سمية)  )Riigi Teatajaاملواد )2( 32 ،)3( 31 ،10
قانون م�ساندة ال�ضحايا (( I 2004, 2, 3اجلريدة الر�سمية)  ،)Riigi Teatajaالفقرات 7 ،4 ،3 ،1
�إ�رسائيل
تنقيح قانون الأدلة (حماية الطفل) ،1955-5715 ،املادة �(2أ)
�إكوادور

Código de Procedimiento Penal, R.O.360-S, 2001, art. 118

Ley de la Juventud, No. 2001-49, arts. 4, 8

�أملانيا
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادتان  )2( 52و(81 ،)3ج ()3
�إندوني�سيا
د�ستور عام  ،1945املادة 28باء ()2
قانون حماية الطفل ،رقم 23
�أوروغواي

)Código del Proceso Penal, Law No. 16.893, 1997, art. 75 (1)-(2), (4

�أوغندا
الد�ستور ،1995 ،املادة )2( 21
�أوكرانيا
قانون العمل االجتماعي مع الأطفال والأحداث لعام 2001
قانون منع العنف يف الأ�رسة ،رقم  2789لعام  ،2001املادة 7
�إيران (جمهورية  -الإ�سالمية)
د�ستور عام  ،1979ب�صيغته املعدلة يف عام  ،1989املادة 20
�إيرلندا
Criminal Evidence Act 1992, sect. 14
Children Act, 2001, sect. 252
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�إي�سلندا
الالئحة التنظيمية ملجل�س رعاية الطفولة ،رقم  49لعام 1994
القانون اخلا�ص ب�أمني مظامل الأطفال ،رقم  83لعام 1994
قانون حماية الطفل ،رقم  ،2002/80املادة  ،4الفقرات � 7 ،5 ،4 ،2 ،1إىل )1( 54 ،9،46
و( )1( 55 ،)3و(92 ،60 ،58 ،)3
�إيطاليا
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادتان  114و)4(-)3( 472
املدونة اجلنائية ،املادة �( 734أ)
النظام الأ�سا�سي للجنة الربملانية للطفولة وللمر�صد الوطني للطفولة ،رقم  451لعام  ،1997املادتان
 1و2
باراغواي

)Código Procesal Penal, art. 68 (1), (3)-(5

باك�ستان
قانون الأو�صياء و�أولياء الأمور لعام ( ،1890املرفق  ،7التذييل الثامن ع�رش) الباب )3( 17
قانون �أطفال ال�سند( 1955 ،املرفق  ،7التذييل الثالث ع�رش)
الد�ستور 12 ،ني�سان�/أبريل  ،1973املادة  )1( 25و()3
املر�سوم اخلا�ص بالأحداث البنجابيني اجلناة (املرفق  ،7التذييل احلادي والع�رشون)،1983 ،
الفقرتان  12و14
املر�سوم اخلا�ص بنظام ق�ضاء الأحداث2000 ،
الربازيل
مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código de Processo Penalاملادة 217
قانون النظام الأ�سا�سي اخلا�ص بالأطفال واملراهقني ،القانون رقم  ،)1990( 8.069املواد 16
(ثانيا)150 ،145 ،98 ،18 ،17 ،
الربتغال
قانون حماية الأطفال والأحداث املعر�ضني للخطر ،رقم  ،)1999( 99/147املواد � )1( 4إىل (،)3
(87 ،)1( 86 ،84 ،)9( ،)8
مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  ،2003/324لعام  ،2003املواد )1( 352 ،75 ،)1( 74
القانون املنظم لتعوي�ض �ضحايا الإجرام ،القانون رقم  2006/31لعام  ،2006املادتان  )1( 1و)2( 4
بلجيكا

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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بلغاريا
قانون حماية الطفل لعام  ،2004املواد � )2( 1إىل ()2( 15 ،12 ،)2(-)1( 10 ،)6( ،)4(-)3( 3 ،)4
�إىل ()1( 16 ،)8( ،)5
الربنامج الوطني ملنع االجتار بالب�رش والت�صدي له وحماية �ضحاياه ،لعام 2005
بنغالدي�ش
قانون الطفل ،املواد � 10إىل  12و17
بوروندي
الد�ستور االنتقايل 28 ،ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2001املادة ( 39ح ّل حمله د�ستور ما بعد انتهاء الفرتة
االنتقالية الذي �أُقر با�ستفتاء �أُجري يف � 28شباط/فرباير )2005
البو�سنة والهر�سك
مدونة الإجراءات اجلنائية رقم  3/56لعام  ،2003املواد ( 96د)282 ،250 ،)6( ،)4( 100 ،
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
مدونة الطفل واملراهق ) ،(Código del Niño, Niña y Adolescente،املواد ،13 ،12 ،)2(-)1( 10
176 ،106 ،103 ،100
بريو
مدونة الطفل واملراهق ) ،(Código de los Niños y Adolescentesالقانون رقم  ،27.337لعام
 ،2000املواد � 149 ،146 ،29 ،27 ،10 ،9إىل 153
مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalرقم  957لعام  ،2004املواد � )1( 95إىل
(380 ،)3( 378 ،247 ،98 ،)3
بيالرو�س
القانون املتعلق باملفاهيم العامة ل�سيا�سة الدولة اخلا�صة بال�شباب يف جمهورية بيالرو�س ،رقم
 1629-XIIلعام  ،1992املادتان  )4( 5و7
قانون حقوق الطفل ،رقم  2570-XIIلعام ( 1993ب�صيغته املعدلة يف عام  ،)2004املواد 28 ،27 ،9 ،6
تايلند
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادتان  13و 172مكررا ثانيا
مدونة الإجراءات املدنية والتجارية ،الأبواب 112 ،108 ،95 ،56
القانون املن�شئ ملحاكم الأحداث والأ�رسة والإجراءات املتعلقة بالأحداث والأ�رسة ،املادة 98
تركيا
الد�ستور ،1924 ،املواد  )2( 42 ،10و()3( 56 ،)2( 50 ،)7
املدونة املدنية ،املادتان  ،)1( 148و)2( 274
قانون ال�صحافة ،املادة 33
القانون املتعلق ب�إن�شاء حماكم الأحداث وبواجباتها و�إجراءاتها ،1979 ،املادة 25
م�رشوع املدونة اجلنائية ،2005 ،املادة )8( 229
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تون�س
مدونة حماية الطفل ) ،(Code de la protection de l’enfantالقانون رقم  92-95لعام ،1995
املواد � 28 ،12 ،10 ،4إىل 120 ،30
مدونة االلتزامات والعقود ) ،(Code des obligations et des contratsاملادة 13
اجلزائر
مدونة الإجراءات اجلنائية ) (Code de procédure pénaleلعام  ،1966املادتان  )2( 93و228
الأمر  3-72ال�صادر يف � 10شباط/فرباير  1972املتعلق بحماية الطفل واملراهق
Ordonnance 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de
l’adolescence

قانون الإعالم ) ،(Loi sur l’informationرقم  70-90لعام  ،1990املادة 27
قانون الوفاق الأهلي ) 13 ،(Loi sur la concorde civileمتوز/يوليه  ،1999املادة 40
املر�سوم الرئا�سي رقم  93-6املتعلق بتعوي�ض �ضحايا امل�أ�ساة الوطنية (Décret présidentiel
)� 28 ،n° 06-93 relatif à l’indemnisation des victimes de la tragédie nationaleشباط/
فرباير 2006
جزر القمر
د�ستور  23كانون الأول/دي�سمرب  ،2001الديباجة

اجلماهريية العربية الليبية
قانون حماية الطفل ،رقم  17لعام  ،1992املادة 82
الوثيقة اخل�رضاء الكربى حلقوق الإن�سان يف ع�رص اجلماهري ال�صادرة يف عام ( 1998مرفق الوثيقة
)A/44/331
اجلمهورية الت�شيكية
قواعد الإجراءات اجلنائية ،رقم  141لعام  ،1961الباب )1( 102
قانون تعوي�ض �ضحايا اجلرمية ،رقم  Sb 1997/209لعام  ،1997الفقرة 1
اجلمهورية الدومينيكية

 ،Decreto por el que se Crea la Dirección General de Promoción de la Juventudرقم 2981
لعام 1985
مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalالقانون رقم  02-76لعام  ،2002املواد ،27
� )1( 84إىل ()3(-)2( 327 ،202 ،)7(-)6( ،)3
اجلمهورية العربية ال�سورية
قانون الأحداث اجلانحني ،ال�صادر يف عام  ،1974املواد 54 ،48 ،46
املدونة اجلنائية ،املادة 138
املدونة املدنية ،املادة 52
جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املواد  )1( 55و(280 ،)4( 223 ،)2
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جنوب �أفريقيا

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
15 ،3 ،1  املواد،1992 �سبتمرب/ �أيلول4 د�ستور
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

رومانيا

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

زامبيا
)30( 175  الفقرة،مدونة الإجراءات اجلنائية
)4() و1( 23  املادة،1996 ،الد�ستور
107  الف�صل،)1999  لعام14  (رقم،القانون (التعديل) اخلا�ص ب�رشطة زامبيا
زمبابوي
187  الباب،59  الف�صل،قانون الإجراءات اجلنائية والأدلة
قانون حماية الطفل والتبني
قانون تعوي�ض �ضحايا احلرب
�رسي النكا
106  واملادة،4 و2  الفقرتان،12  املادة،الد�ستور
 الطلب، الق�ضية املرفوعة من هاريندا و�آخرين على جمل�س كهرباء �سيالن و�آخرين،املحكمة العليا
1997  عام،97/323  رقم،SC
1998  عام،28  رقم،قانون (تعديل) مدونة الإجراءات اجلنائية
)1999  لعام32  (رقم،)قانون الأدلة (�أحكام خا�صة
ال�سلفادور
 (ب�صيغته1997  لعام904  املر�سوم رقم،(Código Procesal Penal) مدونة الإجراءات اجلنائية
349 و13  املادتان،)2006 الأخرية املع ّدلة يف عام
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ال�سنغال
د�ستور عام  ،2001املادة 1
ال�سويد
قانون اخلدمات االجتماعية ( ،1980 ،)620 :1980املادة �50أ
قانون رعاية الأحداث (�أحكام خا�صة) ( ،1990 ،)52 :1990املادتان  36و39
قانون �أمني مظامل الأطفال ،1993 ،الباب 335
�سوي�رسا

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

�سرياليون
د�ستور عام  ،1991املادة  )1( 27و()4
القانون اخلا�ص بلجنة احلقيقة وامل�صاحلة لعام  ،2000الفقرتان ( )2( 6ب) و)4( 7
�شيلي
مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  19.696لعام ( 2000ب�صيغته الأخرية املع ّدلة يف عام
 ،)2004املواد �( 109 ،59 ،6أ)( ،ج) �إىل (و)310 ،308 ،289 ،
ال�صني
قانون حماية الق�صرّ  ،الأمر رقم  ،50املادة )2(-)1( 4
هونغ كونغ ،التقرير املرحلي ملكتب هونغ كونغ املعني بال�صحة والرعاية االجتماعية ،لعام 1997
ماكاو ،Código de Processo Penal ،القانون رقم  17/96/Mلعام  ،1996املادة 330
العراق
قانون رعاية الأحداث ،لعام  ،1983املادة 50
د�ستور  15ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2005املادة 14
ُعمان
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املواد 196 ،128 ،29 ،14
غواتيماال
مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalاملر�سوم رقم  92-51لعام  ،1992املادة
)5( 356
فرن�سا

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
قانون حماية ال�شهود وكفالة �أمنهم وا�ستحقاقاتهم ،رقم  6981لعام  ،1991الفقرة �( 8أ) و(ب)
قانون توفري احلماية اخلا�صة للأطفال من الإيذاء واال�ستغالل والتمييز ،رقم  ،)1992( 7610املادة
الأوىل ،الفقرات 30 ،29 ،4 ،2 ،)2( 1
القواعد واللوائح التنظيمية املتعلقة بالإبالغ عن حاالت االعتداء على الأطفال والتحقيق فيها،
 ،1993الفقرة 8
قانون مكافحة العنف �ضد الن�ساء والأطفال لعام  ،2004رقم  ،)2004( 9262الفقرتان  35و36
فنـزويال (جمهورية  -البوليفارية)
قانون حماية الطفل واملراهق ( ،)1998املواد ( 662 ،89 ،87 ،86 ،8 ،3ب) �إىل (ح)663 ،
فنلندا
الد�ستور ،املادة 6
قانون التعوي�ض عن �أ�رضار اجلرمية ،رقم  ،1973/935الباب  ،)1984/63( 1الفقرة ()1
قانون رعاية الطفولة ،رقم  683لعام  ،1983الأبواب 10 ،7 ،1
مدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،2002الف�صل  ،12الباب  ،)1999/444( 1الفقرة ()1
القانون املتعلق بالتحقق من ال�سجل العديل للأ�شخا�ص املتعاملني مع الأطفال ،رقم 2002/504
( ،)2000الأبواب � 1إىل 3
قطر
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املواد � 19إىل 65، 26
قريغيز�ستان
املدونة اجلنائية ،املادة 50
مدونة الإجراءات اجلنائية ،رقم  ،156لعام  ،1999املادتان  193و293
كازاخ�ستان
مدونة الإجراءات اجلنائية ،القانون رقم  206لعام  ،1997املواد 75 ،28 ،16 ،)3( 15 ،13 ،)3( 12
( )1( 352 ،215 ،99 ،)6و()3
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الكامريون
7  املادة،1998  لعام4/98  رقم،القانون املتعلق باملبادئ التوجيهية للتعليم
كمبوديا
 الأحكام املت�صلة بالنظام الق�ضائي والقانون اجلنائي،�سلطة الأمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا
63 و61  املادتان،1992  لعام،والإجراءات اجلنائية املنطبقة يف كمبوديا �أثناء الفرتة االنتقالية
القانون املتعلق ب�إن�شاء دوائر فوق العادة يف حماكم كمبوديا للمحاكمة على اجلرائم التي ارتُكبت
5  املادة،خالل فرتة كمبوت�شيا الدميقراطية
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�ستاريكا

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

كولومبيا
2004  لعام906  القانون رقم،مدونة الإجراءات اجلنائية

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

كينيا
 (ب�صيغته املع ّدلة بقانون (تعديل) القانون124  الباب،) من قوانني كينيا80  (الف�صل،قانون الأدلة
)2003 ،اجلنائي
) من قوانني كينيا141 قانون الطفل واحلدث ( الف�صل
80  �إىل73 ،24 ،5 ،4  املواد،) من قوانني كينيا8  (الف�صل2001 قانون الطفل لعام
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التفيا
قانون حماية حقوق الطفل ،لعام  ،2003املادة 52
لبنان
الد�ستور ،1926 ،املادة 7
املعر�ضني للخطر ،رقم  422ال�صادر يف عام 2002
قانون حماية الأحداث املخالفني للقانون �أو ّ
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،تقرير التقييم امل�ستقل� :إ�صالح ق�ضاء الأحداث يف
لبنان (فيينا ،متوز/يوليه  ،)2005الفقرة 8
لك�سمربغ

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

ليربيا
القانون اخلا�ص ب�إن�شاء جلنة احلقيقة وامل�صاحلة يف ليربيا� 12 ،أيار/مايو 2005

Act to Establish the Truth and Reconciliation Commission of Liberia, 12 May 2005,
)sects. 4 (e), 24, 26 (f), (n

ليتوانيا
القانون املتعلق باملبادئ الأ�سا�سية حلماية حقوق الطفل ،رقم  1234-Iلعام  ،1996املواد )1( 4
و()2( 10 ،6 ،)3
مالطة
قانون (�أوامر رعاية) الطفل واحلدث ،الف�صل  ،285،1980املادتان  )1( 4و)1( 11
ماليزيا
قانون الأدلة لعام  ،1950املادة �133ألف
قانون الطفل ،رقم  611لعام  ،2001املادتان  3و41
م�رص
الد�ستور ،املواد 57 ،45 ،44 ،40
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة 283
مدونة الطفل لعام  ،1996املادتان  2و3
املر�سوم املتعلق باحلماية القانونية للأطفال ،رقم  2235لعام  ،1997الفقرة ( 14هـ)
املغرب
مدونة العقوبات ) ،(Code pénalاملادة 40
مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Code de procedure pénaleاملواد 539 ،510 ،495 ،484 ،19
املك�سيك

 ،Código Federal de Procedimientos Penalesلعام ( 1934بال�صيغة الأخرية املعدلة يف عام
 ،)2006املواد ( 14 ،)5( 2رابعا)�( 141 ،أوال)(-ثالثا)( ،خام�سا)249 ،
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،) (ثالثا،)(�أوال11 ،6  �إىل3  املواد،)2003( قانون رعاية ودعم �ضحايا اجلرمية يف منطقة العا�صمة
 (ثامن،) (�ساد�س ع�رش،) (خام�س ع�رش،) (ثالث ع�رش،) (ثاين ع�رش،) (ثامنا) �إىل (عا�رشا،)(خام�سا
25 ،)(ثامنا22 ،) (تا�سع ع�رش،)ع�رش
5) و1( 4  املادتان،Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal، 2006
)(�ألف
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية

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)

موريتانيا

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
66  املادة،1990 د�ستور عام
 ب�ش�أن ال�سيا�سة الوطنية للعمل االجتماعي98/12 قرار جمل�س الوزراء
ميامنار
63 ،14 ،13  املواد،1993  لعام93/9 قانون الطفل رقم
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الرنويج
املحدثة يف  30حزيران/يونيه )2006
قانون الإجراءات اجلنائية ،رقم  25لعام ( 1981ب�صيغته
َّ
الأبواب 239 ،130 ،123 ،3
النم�سا
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املادة )2( 162
نيبال
مدونة الف�صل املتعلق باغت�صاب الناباليات ،1963 ،القاعدتان �9ألف و10باء
قانون الأدلة ،لعام  ،1974الفقرة 38
اللوائح التنظيمية ملحاكم اال�ستئناف ،1991 ،القاعدة �( 60أ)
اللوائح التنظيمية للمحكمة العليا ،1992 ،القاعدة �( 67أ)
قانون الطفل ،رقم  ،)1992( 2048الفقرات  )1( 6و()2( 49 ،)2
اللوائح التنظيمية ملحاكم الأق�ضية ،1995 ،القاعدة ( 46ب)
نيكاراغوا
مدونة الإجراءات اجلنائية ) ،(Código Procesal Penalالقانون رقم  406لعام  ،2001املواد ،9 ،3
)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

هايتي

Code d’instruction criminelle, art. 66

الهند
قانون ق�ضاء الأحداث (رعاية الأطفال وحمايتهم) ،رقم  56لعام  ،2000املواد 63 ،39 ،37 ،29
امليثاق الوطني للطفل لعام (Extraordinary Gazette of India, part I, section I, No. F.6 2003

)15/98-CW

هندورا�س
مدونة الإجراءات اجلنائية ،املر�سوم  9-99-Eلعام  ،2000املواد  )2( 16و(331 ،308 ،237 ،)3
هولندا
مدونة الإجراءات اجلنائية ،1994 ،املادة �226أ
” ،“De Beaufort Guidelinesالفقرتان  1-6و1-7

ومقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقــة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
دليل املهنيني
ِّ

الواليات 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)
United States Code collection, Title 18, chap. 224, Protection of witnesses, sect. 3521,
2004, subsect. (a) (1)
United States Code collection, Title 18, chap. 224, sect. 3525, Victims Compensation
Fund, 2004, subsect. (a)
United States Code collection, Title 18, chap. 237, sect. 3771, Crime victims’ rights,
2004, subsect. (a) (1)-(2), (4), (6)-(8)
United States Code collection, Title 42, chap. 112, sect. 10605, Establishment of Office
for Victims of Crime, 2004, subsects. (a)-(c)
United States Code collection, Title 42, chap. 112, sect. 10607, Services to victims,
subsects. (a), (c)
Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006, Title I, Sex Offender Registration
and Notification Act, sects. 112-113, H.R. 4472, ENR, 2006
Code of Alabama, 1975, Title 15, sects. 15-23-40, 15-23-62, 15-23-63 (a), 15-23-64,
15-23-69, 15-23-71, 15-23-72 (1), (2) (c), (e)-(f), 15-23-73, 15-23-74, 15-23-75 (1),
(4)-(5), 15-23-76, 15-23-77, 15-23-78, 15-25-2, 15-25-5
Alaska, Constitution of the State of Alaska, Rights of crime victims, art. I, sect. 24
Arizona Constitution, sect. 2.1 (A)
Arizona Revised Statutes (Ariz.Rev.Stat.), Title 13, sect. 13-4403 (E)
Arizona Code, sect. 2.1 (A), paras. 2, 3, 6-7, 12
California, Victims’ Bill of Rights, art. I, sect. 25
Colorado, Colorado Children’s Code, Title 19, sect. 19-1-106 (2)
State of Connecticut Joint Resolution No. 13, paras. (1)-(2), (4)
Delaware Code, Title 11, sect. 5134
Constitution of the State of Idaho, art. I, sect. 22, Rights of crime victims, paras. 1-3, 6-9
Constitution of the State of Illinois, art. I, sect. 8.1, Crime victim’s rights, para. (a) (2),
(4)-(6), (10)
Constitution of the State of Kansas, art. 15, sect. 15, Victims’ rights, (a)
Constitution of Louisiana, art. I, sect. 25, Rights of a victim
Constitution of Maryland, Declaration of Rights, art. 47 (a)-(b)
Constitution of the State of Michigan, art. I, Declaration of Rights, sect. 24, Rights of
crime victims enforcement assessment against convicted defendants, paras. 1 (1)-(4),
(7)-(9)
Constitution of the State of Missouri, art. I, Bill of Rights, sect. 32, Crime victims’
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