
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14المعيار رقم 

 العدالة لألطفال

احتمالية تعامل األطفال مع النظام القضائي.يتمتع األوالد والبنات بحقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا غالبًا ما تزيد الحاالت الطارئة من 

عند التعامل مع النظام القضائي، وتلك الحقوق هي التي يجب االلتزام بها أثناء حاالت الطوارئ مثل اإلجراءات القانونية، وقرينة 

ة من اإلساءة واالستغالل والعنف واإلهمال قبل وأثناء وبعد اإلجراءات القضائية، واألخذ في البراءة، وتوفير التمثيل القانون، والحماي

عين االعتبار مصالحهم الفضلى في جميع القرارات التي تمسهم، والمعاملة بكرامة وتعاطف، وأال يستخدم االحتجاز إال تدبيًرا أخيًرا 

 ه نظرهم بشأن األمور التي تمسهم.وألقصر فترة زمنية مناسبة، والحق في التعبيرعن أوج

مصطلح "العدالة لألطفال" يقر بأن األطفال يمكن أن يتعاملوا مع النظام القضائي في مجموعة متنوعة من المسائل، بما في ذلك 

ون معهم، سواًء اإلجراءات الجنائية والمدنية واإلدارية.يجب أن تكون األنظمة القضائية مؤهلة للتعامل مع جميع األطفال الذين يتعامل

 كان هؤالء األطفال في خالف مع القانون أو ضحايا لجريمة أو الشهود عليها، أو على تعامل بالقانون ألسباب أخرى.

إن المتعارف  عليه هو أن األنظمة القضائية تشمل المحاكم، والشرطة، ومكاتب االدعاء العام، والسجون، واالحتجاز، والمرافق 

لقانونية.وغير ذلك تشمل الرعاية االجتماعية، وقوات األمن والجيش، وأجهزة االستخبارات، ومراقبة الحدود، اإلصالحية، والخدمات ا

 والهجرة.إن المخاطر التي قد تنتج أثناء الحاالت الطارئة حين يتعامل األطفال مع النظام القضائي يشمل اآلتي:

 .االعتقال التعسفي وسلب الحرية 

 وء المعاملة.التعذيب وغيره من أشكال س 

  االتجار بالبشر أو تجنيدهم من جانب القوات المسلحة أو من قبل جماعات، بما في ذلك الجماعاتاإلجرامية )انظر المعايير

 (12و  11

  العنف الحاصل في المنزل والمجتمع، ذلك يشمل مخيمات الالجئين أو النازحين، أو مؤسسات يرتادها الجئون مثل

 نية ومنازل الرعاية االجتماعية.المدارس، والمنظمات الدي

 .االستغالل ألغراض مختلفة، بما في ذلك التبني 

 .أسوأ أشكال عمالة األطفال أو مخالفات أخرى يُجبرون عليها للبقاء على قيد الحياة 

 مالحظة للمراجعين

  (CPMSللمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني ) 2012هذا المشروع هو نسخة محدثة لمعايير عام 

يحتوي المستند على أخطاء نحوية ومفردات. سيتم إصالح هذه في اإلصدار هذا هو مشروع غير معّدل للمعايير لغرض المشاورات. 

 .النهائي من المعايير

  

إال معايير.فهي ليست إرشادات حول كيفية إعداد البرامج.حيث تقدم يرجى األخذ بعين االعتبار أن "المعايير الدنيا لحماية الطفل" ما هي 

يجب على العاملين الرجوع إلى  المعايير األساس الالزم لما يجب تحقيقه كحد أدنى في مجال محدد من أعمال حماية الطفل اإلنسانية.

 ايير.ملفات اإلرشادات الموجود بقسم المراجع للحصول على معلومات عن كيفية تحقيق المع

 يرجى مالحظة أن هذا اإلصدار يحتاج إلى تعديل كبير من خالل اختصار الطول للحفاظ على المعايير في حجمها اإلجمالي الحالي. 

هل اللغة واضحة وسهلة الفهم؟هل يعكس أفضل الممارسات  عند مراجعة هذا الملف يرجى التفكير فيما يلى: هل هو مفيد للعاملين؟

 ط غير الضرورية والتي يمكن إزالتها؟واألدلة؟ما هي النقا

 الرجاء استخدام نموذج المالحظات المرفق. كيفية تقديم مالحظات على مشروع القرار:

 نشكرك على مساهمتك في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل!

 

 

 

 

 



 

 

 الميراث وترتيبات الرعاية ألطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين بهم 

  ،والزواج القسري.زواج األطفال، والزواج المبكر 

 .األطفال الذين يولدون في االحتجاز أو الذين بصحبة أحد األبوين المحتجزين 

  االحتجاز لفترات طويلة لألطفال بدون وثائق هوية أو إثبات للجنسية أو ألنهم دون جنسية.فقدان وثائق الهوية، والتحديات في

 الحقوق والخدمات.تسجيل الوالدات، وتقدير العمر، المساس بالحصول على 

يشير مصطلح "قضاء األحداث" إلى التشريعات والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية والسياسات واإلجراءات واآلليات واألحكام 

والمؤسسات والهيئات التي تنطبق تحديًدا على األطفال المخالفين للقانون والذين هم فوق أو فوق الحد األدنى لسن المسؤولية 

ة.األطفال المتورطون في الجرائم وهم دون الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية يجب أن يواجهوا القانون أيًضا، ولكن ينبغي أن الجنائي

ل أن يتم التعامل معهم بنظام الرعاية االجتماعية.عندما تنهار سيادة القانون والنظام في حاالت الطوارئ، غالبًا ما تزيد حاالت االعتقا

 حتجاز القسري لألطفال.ال ينبغي أن يُعامل األطفال من ضحايا الجرائم على أنهم أطفال جناة، ولو في الحاالت الطارئة. التعسفي واال

 المعيار
 

جميع البنات والبنين الذي يواجهون النظام القضائي يعاملون بطريقة مالئمة لألطفال ودون تمييزوتماشيًا مع المعايير الدولية، وأن 

 دمات تالئم احتياجاتهم. يتحصلوا على خ

 

 اإلجراءات الرئيسة.

 االستعداد

تقديم الدعم إلنشاء أو تعزيز المحاكم المالئمة لألطفال وأخرى تراعي الفوارق في الجنس، إضافات إلى مساحات في مراكز  .1.41

 الشرطة، بما في ذلك وجود حلقات تنسيق مدربة ومكرسة للتعامل مع حاالت األطفال في مراكز الشرطة.

 تكوين أو تطوير آليات للشكوى لألطفال الذي يواجهون القانون. .1.41

 تعزيز التعاون بين النظام القضائي ونظام الرعاية االجتماعية في حاالت األطفال الذي يواجهون القانون. .1.41

 التراويج العتماد وتنفيذ برامج إصالحية وبدائل االحتجاز من قبل جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. ..1.4

أن تكون جميع الجهات جاهزة لمعاملة الضحايا من األطفال والشهود منهم على الجرائم معاملة مالئمة لهم ودون  الحرص على .1.41

 تمييز وعلى أال يتم تجريمهم مرة أخرى من قبل القضاء أو جهات أخرى.

ستخبارات، ووحدات دعم بناء القدرات ووضع اإلجراءات المالئمة لألطفال لألجهزة اللقوات المسلحة، وأجهزة األمن واال .1.41

الشرطة المختصة باألطفال، وضباط مراقبة السلوك، والعاملين في الصحة، واألخصائيين االجتماعيين، والعاملين بالسلك 

القضائي ومراقبة الحدود ونقاط التفتيش و الهجرة واالحتجاز والمرافق اإلصالحية، واألفراد العاملين باألنظمة القضائية غير 

 يتعاملون مع قضايا حماية األطفال أو الذين يتعاملون مع األطفال بشكل متكرر.الرسمية الذين 

 دعم قوة عاملة متزنة العدد من الجنسين في كل من الفئات المذكورة أعاله. .1.41

تخطيط وتحليل النظام القضائي بمشاركة األطفال، بما في ذلك األنظمة القضائية غير الرسمية، لتحديد آليات موثوقة يمكن  .1.41

 تحسينها، واكتشاف ثغرات يمكن معالجتها.

تطوير آليات اإلبالغ المستندة إلى المجتمع المحلي لألطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها )كما هو الحال في المستشفيات  .1.41

 والمدارس المحلية، والجمعيات النسائية، خدمات الهاتف العمومي والمجاني، إلخ(، وزيادة الوعي بوجود هذه اآلليات.
تشريع قانون يوجب التبليغ عن الجرائم ضد األوالد والبنات على من يعملون في مجاالت لها اتصال وثيق باألطفال )المعلمون  .1.411

 واألطباء واألخصائيين االجتماعيين... إلخ(.
لفين للقانون، تعزيز أو تطوير عمليات العدالة التصالحية، سواء في حاالت األطفال ضحايا الجريمة وفي حاالت األطفال المخا .1.411

 التي تتماشى مع المعايير الدولية، والمدارة من قبل أفراد مدربين في المجتمع والمنظمات.
 

 االستجابة

 التعرف على جميع األوالد والبنات الذين هم في حالة حرمان من حريتهم، بما في ذلك مكانهم وحالتهم وطرق معاملتهم. .1.411

لألطفال الذي يحتكون بالقانون والدعوة واالستجابة لها، بما في ذلك الغذاء والمأوى، تحديد االحتياجات األساسية األكثر إلحاحا  .1.411

 والرعاية الصحية األساسية والخدمات النفسية واالجتماعية والتواصل مع األسرة.

 توثيق وتحليل أنماط انتهاكات حقوق األطفال التي تحدث في النظام القضائي، والبت في الحاالت العاجلة. ..1.41



 

 

مختلف المنظمات والجهات التي يتم تكليفها و/أو تجهيزها لتقديم الخدمات لألطفال الذي يحتكون بالقانون بطريقة مالئمة تعيين  .1.411

 لألطفال وغير عنصرية.

تكوين فريق متعدد التخصصات من العاملين في الخطوط األمامية في حقوق اإلنسان والرعاية النفسية واالجتماعية والطبية  .1.411

 د واالستجابة لحاالت األطفال المجني عليهم/الشهود من الجريمة، ومشاركة نظام إدارة القضايا.والقانونية لرص

 ضمان أن تكون جميع ترتيبات الحدود واالستقبال مراعية لألطفال. .1.411

 الدعوة لإلفراج عن األطفال عندما يكون االعتقال غير قانوني أو مسيئ أو المرافق غير مناسبة. .1.411

 عن البالغين؛ والفتيات عن الفتيان؛ واألطفال المتهمون عن األطفال المحكوم عليهم بالحبس.الدعوة لفصل األطفال  .1.411

عند االقتضاء، تشجيع الحلول غير الرسمية /غير الحكومية/التقليدية عندما ينهار النظام الرسمي، حيث تميل اآلليات المحلية  .1.411

تمعية بطريقة أقل ترويعاً.يجب أن تتماشى آليات المجتمع مع إلى معالجة القضايا، بما في ذلك حل النزاعات األسرية والمج

 حقوق الطفل وأال تكون عنصرية.

تسريع مبادرات التدريب لجميع الموظفين الجدد ذوي الصلة وكذلك الموظفين القدامى على التقنيات واإلجراءات غير  .1.411

 العنصرية والمالئمة لألطفال.

ذلك فيما يخص التعامل مع األطفال الذين يحتكون بالقانون لضمان أن يكون مراجعة وتحسين إجراءات العمل بالمعايير و .1.411

 التعامل من قبل عدة جهات تجاه الحاالت الطارئة موجوًدا، وفعاالً، وغير عنصري ومالئًما لألطفال

 

 المقاييس

 مالحظات الهدف المؤشرات

فترة سلب الحرية للفتيات والفتيان في عدد الحاالت ومتوسط . 14.1

 األشهر الثالثة األخيرة 
 ( "إجراء3) سيتم تحديده في البلد

 مناسب لألطفال" يمكن
 تحديده

 في البلد
 

دائماً تصنف حسب السن 

والجنس واإلعاقة كحد 

 أدنى.

بينوا أنهم النسبة المئوية لألطفال المحرومين من حريتهم الذين . 14.2

 تحصلوا على الدعم القانوني
 سيتم تحديده في البلد

النسبة المئوية لألطفال الذين هم على اتصال بالقوات المسلحة -.14.3

وقوات األمن واالستخابرات الذين تم التعامل معها بأساليب مناسبة 

 للطفل ومراعية لنوع الجنس

 %100نحو 

ان الذين هم على اتصال بالمحاكم .النسبة المئوية للفتيات والفتي14.4

 والذين يستفيدون من التدابير البديلة لالحتجاز
 %100نحو 

النسبة المئوية لألطفال المجني عليهم/الشهود على الجريمة -.14.5

الذين يستفيدون من تدابير الحماية الخاصة على مستوى المحكمة بغية 

أشكال أخرى من اإليذاء حمايتهم من االتصال وجهًا لوجه مع المتهم أو 

 الثانوي

 %100نحو 

النسبة المئوية لألطفال الذي يحتكون بالقانون والذي تم تحويلها  .14.6

 من النظام القضائي الرسمي
80% 

.النسبة المئوية لحاالت األطفال التي تلقت دعًما من فريق متعدد 14.7

 التخصصات
 %100نحو 

طفل تم  1000االحتجاز بالنسبة لكل .عدد وفيات األطفال في 14.8

 احتجازهم
0 

.النسبة المئوية لألطفال المحتجزين الذي لم يتم فصلهم كليًا عن 14.9

 البالغين
0 

.وجود خطة على الصعيد الوطني لمنع مشاركة األطفال في 14.10

 الجريمة عند حدوث أزمة إنسائية
 نعم / ال

المحتجزين الذين زاروا/تلقوا زيارة من .النسبة المئوية لألطفال 14.11

 أشهر 3الوالدين أو الوصي أو أحد أفراد األسرة البالغين في آخر 
 %100نحو 

 

 المذكرات التوجيهية

 سلب الحرية .1



 

 

الحرمان من الحرية يعني أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو وضع شخص في مكان احتجاز عام أو خاص.يمكن أن تشمل 

االحتجاز مجموعة كبيرة من األماكن المقيّدة رسمياً ، بما في ذلك زنزانات الشرطة أو السجون أو مراكز االحتجاز العسكرية أو أماكن 

مراكز احتجاز المهاجرين أو مراكز االحتجاز الرسمية في مخيمات المشردين أو مراكز الرعاية أو المرافق التعليمية ، فضالً عن 

 قتاً لغرض العزل عن عامة الناس.األماكن التي تستخدم مؤ

ووفقاً للمعايير الدولية، حرمان الطفل من الحرية يجب أن يكون مدروس بآخر مأوى ويجب أن يكون لمدة زمنية قصيرة مناسبة 

ه ومحدود في بعض الحاالتويطبق هذا المبدأ سواء كان الحرمان من الحرية تم بتكليف من قبل محكمة أو هيئة إدارية أو استخدمت

الشرطة خالل االعتقال واجراءات ما قبل المحاكمة.ينبغي النظر في استخدام تحويل الدعاوي أو االجراءات البديلة لالحتجاز، مثل 

خدمة المراقبة أو المجتمع المحلي، مع ضمان  احترام حقوق اإلنسان وتدابير الوقاية القانونية احتراماً كامالً.يجب أن نولي أولية 

 طفلويشمل االلتزام بهذا المبدأ:قصوى لمصلحة ال

 إبالغ الطفل عن أسباب االعتقال أو الحرمان من الحرية ، وإبالغه كذلك بحقوقه 

 Telling the child's guardians immediately that the child is arrested or detained 

 Adapting detention to take account of age, sex, disability and specific needs and 

conditions that respect child's right to privacy and confidentiality 

 .تحقيق إتصال مع مستشار قانوني حر وطبي وإجتماعي نفسي شخصي 

 Ensuring that family visits take place as often as needed, as long as this contact is in 

the child's best interests 

 دفاع عن أنشطة الترفيه ووقت التنزه ونشاطات تعليمية لتكن في األنشطة اليومية للطفل المعتقل 

 ظروف االحتجاز االنسانية والعظيمة 

  الحق في المحاكمة وفق األصول القانونيةوهذا يشمل اإلجراءات الفعالة وإحساس الطفل والنزاه ويجب كذلك أن يكيف مع

 مستوى التنمية.

  األطفال الذين في االحتجاز مباشرة بعد الميالد في خط المعايير العالمية وتصدر بشهادات الميالديجب تسجيل كل 

في حاالت العنف المسلح، غالبا يستخدم "االحتجاز اإلداري'' لإلمساك األطفال الذين شوهدوا في تهديد األمن وعلى سبيل المثال، 

مجموعات المسلحة.ويبرر هذا االحتجاز في بعض األحيان بحجة حماية األطفال األطفال الذي كانو مستطحبين القوات المسلحة أو ال

المعرضين لسوء المعاملة واالستغالل ، والذين قد يعيشون ويعملون في الشوارع.وبالعكس في االحتجاز الجنائي ، ال يتخذ قرار 

فرع التنفيذي للحكومة.غالبا، إجراءات لتحدي هذا االحتجاز من قبل قاٍض أو محكمة ، بل من قِبل هيئة أو محترف غير مستقل عن ال

النوع من اإلحتجاز غير واضح والغطار الزمني للمعاينة ال يوجد.مثل االحتجاز اإلداري هو عكس حقوق الكفل وال يجب إستعماله في 

 إي حالة.ال يمكن أبدا أن تكون األزمة تبريًرا إلستعمال االحتجاز اإلداري

ري أن تزيد من عدد األطفال المتهمين بما يسمى بي ''إنتهاكات حسب الوضع أو الحالة".وتشمل هذه األعمال من المحتمل حاالت الطوا

 التي ال تكون إجرامية إذا تم ارتكابها من قبل البالغين ، ولكن يمكن أن يؤدي إلى االعتقال واالحتجاز.وعلى سبيل المثال انتهاكات حظر

هروب ، والعيش والعمل في الشارع ، أو السلوك السيئ أو المعادي للمجتمع ، أو ارتباط التجول ، والتهرب من المدرسة ، وال

العصابات ، أو حتى العصيان البسيط.حجز األطفال المتورطين في انتهاكات حسب الوضع هي انتهاك الواجب لعمل أفضل أهتمامات 

 الطفل، والحجز يجب أن يستعمل فقط كإجراء إلى آخر مأوى.

األولوية لتحويل وبديلة لالحتجاز.'تحويل' يعني توجيه األطفال المخالفين للقانون، بعيداً عن اإلجراءات القضائية من  ويجب إعطاء

خالل اإلجراءات والهياكل والبرامج التي تمكنها من التعامل مع هيئات غير قضائية، وبالتالي تجنب اآلثار السلبية للشرطي إجراءات 

 سجل جنائي.إن إشراك األسر والمجتمعات المحلية هو عنصر أساسي لنجاح بدائل االحتجاز. قضائية رسمية والحصول على

 احتجاز المهاجرين .2

حين تخرج عن نطاق هذا المعيار، فإنه يالحظ أنه في العديد من السياقات، والالجئين، واألطفال عديمي الجنسية والمهاجرين قد 

الهجرة.األطفال المشردين والمهاجرين، وخاصة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين  احتجزوا ألسباب تتعلق بتلك )أو اآلباء( مركز

 عن ذويهم، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية، وغالباً األكثر عرضه للخطر من اعتقاله من قبل السلطات

جميع األطفال لهم حق في التماس اللجوء، والحق في حرية الحركة ووحدة األسرة.وهذا يعني أن في المصالح الفضلى للطفل، ينبغي أن 

ال يمكن احتجاز األطفال ألي من هذه األسباب: كعقوبة للدخول غير القانوني، ويشكل رادعا لطلب اللجوء، فقط على حقيقة أن األطفال 

هم أو غير المصحوبين بذويهم، أو على أساس صفحته/صفحتها مركز الهجرة أو اإلقامة.ينبغي أن يكون األطفال ابدأ المنفصلين عن ذوي



 

 

.لمزيد من المعلومات حول احتجاز المهاجرين ، يرجى ´parentsتجرم أو الخاضعة لتدابير عقابية بسبب وضعهم كمهاجرين 

 االطالع على المراجع أدناه.

 توثيق االنتهاكات .3

المهم توثيق أنماط االنتهاكات المرتكبة ضد األوالد والبنات التي تتعامل مع القانون واألوضاع التي تؤدي إلى اتصال األطفال  من

بالقانون من أقرب مرحلة ممكنة في حاالت الطوارئ ، كأساس للحمالت المستندة إلى األدلة لدفع استجابة وطنية ودولية فعالة )انظر 

 (.5المعيار 

 الدعوة 3-1-1 .4

وهذا ينبغي أن تركز على وقف االنتهاكات الحالية )بداية مع تلك التي أشد في أثرها على األطفال( ومنع االنتهاكات في 

المستقبل.وينبغي دعم ذلك باألدلة التي تم جمعها من خالل أنشطة الرصد والتوثيق.رسائل إلى السلطات يمكن أن تركز على كيفية 

ام العدالة هي المتضررة من حاالت الطوارئ، يكون األطفال الحقوق التي يجب التمسك في أوقات الطوارئ، التفاعل بين األطفال ونظ

وأن السلطات المعنية والجهات الفاعلة سوف يتحملون المسؤولية.ينبغي أن تتضمن رسائل الدعوة لألطفال المشردين في نظام العدالة، 

 رجمة، وإمكانية تعيين األوصياء، من بين أمور أخرى.الوصول إلى اإلجراءات المعجلة، الموارد للت

 فرق متعددة التخصصات والتنسيق .5

التخاذ إجراءات في الحاالت العاجلة، من المهم لتشكيل فريق متعدد التخصصات من المهنيين ومقدمي الرعاية )أي العدالة، واألمن، 

ن، بناء على أي موارد وهياكل موجودة بالفعل.بمجرد تشكيل الفريق والطبية، واالجتماعية، المجتمع، األسرة، إلخ( في أقرب وقت ممك

، قد يكون من الممكن أيًضا إجراء مزيد من التدريب المتخصص في مجاالت معينة من االحتياجات )على سبيل المثال ، كيفية رعاية 

 9و  Standards 8طفال ذوي اإلعاقة ، انظر األطفال المتأثرين بالصدمة ، واألطفال الذين يعانون من حاالت الصحة العقلية ، واأل

.إجراءات التشغيل الموحدة التي توضيح أدوار ومسؤوليات كل جهة فاعلة تشارك في التعامل مع طفل على اتصال بالقانون (10و 

 الحاسمة.

 األطر الدولية .6

الطوارئ.المعايير المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل يحدد اإلطار القانوني الدولي معايير معينة لألطفال المتأثرين في حاالت 

وبروتوكوالتها االختيارية، "العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية" والمدنية و "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" المتعلقة بالحق في 

العتقال واالحتجاز التعسفيين تنطبق على محاكمة عادلة، الحق في افتراض البراءة، والحماية من عقوبة اإلعدام، والحماية من ا

من العهد(.تعزيز أو تحسين العدالة لألطفال أثناء حاالت طوارئ يمكن أن يكون لها أثر  14الجميع، بما في ذلك األطفال )مثل الفن 

 دائم ويمكن أن تسهم في تعزيز نظام العدالة لألطفال على المدى الطويل.

 المراجع
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 ( بشأن تسريب وبدائل لالحتجاز، 2010أدوات اليونيسيف )
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