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بدائل الحرمان من 
االستجابات المجتمعية لجنوح األحداث بما في ذلك بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة وبدائل عقوبات الحرمان من الحرية.الحرية

الطفل المتعامل مع 
القانون 

الطفل المتعامل مع القانون هو الطفل الذي يتعامل مع نظام القضاء ألي سبب من األسباب، بما في ذلك األطفال المخالفين 
للقانون واألطفال الضحايا أو الشهود على الجريمة واألطفال المتعاملون مع القانون المدني واإلجراءات اإلدارية.

الطفل المخالف 
للقانون

الطفل المخالف للقانون هو الطفل الذي يُّدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يُتهم بذلك أو يُثبت عليه ذلك بعد بلوغه سن 
المسؤولية الجنائية1. يمكن لألطفال الذين تقل أعمارهم عن الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية أو اإلدارية الذين يتصرفون 

ضد القانون أن يتعاملوا أيضاً مع نظام القضاء. ومع ذلك، لن يتم تحميلهم المسؤولية الجنائية.

الطفل المرتبط بقوة 
مسلحة أو جماعة 

مسلحة

يشير "الطفل المرتبط بقوة مسلحة أو جماعة مسلحة" إلى أي شخص دون سن 18 عام تقوم قوة أو جماعة مسلحة بتجنيده أو 
استخدامه بأي صفة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر األطفال والفتيان والفتيات الذين يتم استخدامهم كمقاتلين أو طهاة 

أو حمالين أو رسل أو جواسيس أو ألغراض جنسية، وال يشير فقط إلى الطفل الذي يشارك أو شارك بصورة مباشرة في 
األعمال القتالية2.  

الطفل ضحية 
الجريمة

الطفل الضحية هو شخص تحت سن 18 عام تعرض ألذى )بما في ذلك اإلصابة الجسدية أو العقلية أو المعاناة العاطفية أو 
الخسارة االقتصادية أو اإلضرار الجسيم بحقوقه األساسية( من خالل األفعال أو حاالت اإلغفال التي تنتهك القانون الجنائي3. 

الطفل الشاهد على 
الطفل الشاهد هو شخص دون سن الثامنة عشرة شهد جريمة4. الجريمة

يتعلق نظام قضاء األطفال باألطفال الذين يتعاملون مع نظام القضاء، سواء كضحايا / شهود على جريمة، أو عند اتهامهم نظام قضاء األطفال
بارتكاب جريمة.

متخصصو قضاء 
األطفال

المتخصصون العاملون في مجال قضاء األطفال، بما في ذلك ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة والمحامين 
والمتخصصين النفسيين االجتماعيين، المعينين بصورة مثالية خصيصاً لهذا الغرض والمدربين تدريباً خاصاً.

يشير هذا إلى كامل مجموعة آليات العدالة التقليدية والعرفية والدينية وغير الرسمية التي تتعامل مع النزاعات على مستوى نظام القضاء العرفي
المجتمع5.

الحرمان من الحرية
يُقصد بالحرمان من الحرية أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو وضع شخص في مكان احتجاز عام أو خاص حيث 

ال يُسمح لهذا الشخص بالمغادرة منه حسب رغبته، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى6. وهذا يشمل 
اعتقال الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة والسجن )كعقوبة( واإليداع في مؤسسات )مغلقة(.

الرعاية البديلة
يشير المصطلح إلى تدابير إحالة األطفال بعيداً عن النظام القضائي، عادةً إلى برامج أو أنشطة، في أي وقت قبل أو أثناء 

المرافعات ذات الصلة7. قد تتضمن خيارات الرعاية البديلة خيارات تصالحية )انظر أدناه(.
يجب التمييز بين الرعاية البديلة على النحو المحدد هنا وبين بدائل الحرمان من الحرية قبل المحاكمة وبعدها.

يشير المصطلح إلى أنظمة القضاء العرفي أو القَبَلي أو األصلي أو غيرها )غير الرسمية( التي قد تعمل بالتوازي مع أو على العدالة غير الرسمية
هوامش نظام القضاء الرسمي8. 

العدالة التصالحية
أي عملية يشارك فيها الضحية و/أو الجاني و/أو أي فرد آخر أو فرد متضرر من المجتمع من جريمة ما بصورة فعالة في 
حل المسائل الناشئة عن الجريمة، غالباً بمساعدة طرف ثالث عادل ونزيه. تشمل أمثلة العمليات التصالحية دوائر الوساطة 

والمؤتمرات ودوائر المصالحة وإصدار األحكام9. 

سلوكيات مثل التغيب عن المدرسة أو الهروب أو التسول أو التعدي على ممتلكات الغير والتي تعتبر جريمة بالنسبة لألطفال جرائم الوضع
ولكنها ال تعتبر جريمة إذا ارتكبها البالغون10. 

1. المادة 40/1 اتفاقية حقوق الطفل.
مبادئ باريس 2.1.  .2

المادة 1 إعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة.  .3
المادة 9/أ المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.  .4

https://www.unicef.org/eca/definitions انظر  .5
القاعدة 11/ب قواعد هافانا.  .6

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 ص 8 و 15.  .7
لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 102.  .8

المادة 2 مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية.  .9
10. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 12.
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1. مقدمة

يشهد العراق أزمات إنسانية مستمرة بما في ذلك النزاع 
المسلح، على الرغم من أن إقليم كوردستان قد شهد استقراراً 
نسبياً مقارنة بالمناطق األخرى. في هذا السياق، فإن حكومة 
إقليم كوردستان، بدعم من اليونيسف في العراق، تستغل هذه 
الفرصة لتقييم وتحديد نظام قضاء األطفال بصورة منهجية. 
يتعلق نظام قضاء األطفال باألطفال الذين يتعاملون مع نظام 

القضاء، بما في ذلك األطفال المتهمين بارتكاب جرائم )يشار 
إليه أحياناً بنظام قضاء األحداث( وكذلك األطفال الضحايا 

والشهود على الجريمة.

تلتزم حكومة إقليم كوردستان العراق بتعزيز وحماية وإنفاذ 
حقوق األطفال، بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع 

القانون كضحايا أو شهود أو متهمين أو جناة. على المستوى 
الوطني، صادق العراق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 

1994، ما جعله من أوائل الدول في المنطقة الفرعية التي 
انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل. تعمل الحكومة حالياً، 

بدعم من اليونيسف، على وضع قانون جديد للطفل. على 
الرغم من توفر مستويات مختلفة من الخدمات والقدرات في 

المحافظات، إال أن سنوات من األزمات وانعدام األمن قد 
أضعفت قدرتها على تقديم الدعم الكافي والشامل لألطفال 

واألسر.

حتى قبل انضمام العراق إلى اتفاقية حقوق الطفل، كان لديه 
بالفعل نظام قضاء لألحداث متطور إلى حٍد ما، والذي تم 

إدارته بموجب قانون رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983. 
يحتوي هذا القانون على بعض الجوانب اإليجابية، إال أنه 

يحتوي أيضاً على العديد من الثغرات نظراً ألنه سابق زمنياً 
التفاقية حقوق الطفل. ال يتماشى القانون مع اتفاقية حقوق 

الطفل وال يغطي بصورة كافية جميع جوانب وسلسلة خدمات 
العدالة لألطفال، سواء من حيث المنع أو االستجابة، وال 

يحتوي القانون على أي حكم ونظام خاص باألطفال الضحايا 
والشهود على الجريمة، وال أحكام واضحة لبدائل االحتجاز.

سن المسؤولية الجنائية منخفض في إقليم كوردستان العراق 
)11 سنة(، رغم أنه ال يزال أعلى من 9 سنوات في العراق 

اإلتحادي(. يتمتع قضاء األحداث لديها بالعديد من نقاط القوة، 
على الرغم من أنها ال تزال تعتمد على الحرمان من الحرية 

وظروف االحتجاز السيئة وعدم استمرار المنع. ال يزال 
هناك تفاوت في االستجابات وخدمات إعادة اإلدماج المتاحة 

لألطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون بالفعل، 
في جميع المراحل - ما قبل الجنوح والجنوح واالعتقال 

واالحتجاز السابق للمحاكمة واالحتجاز بعد المحاكمة، وإعادة 
االندماج بعد اإلفراج. باإلضافة إلى ذلك، عّرضت التطورات 

اإلقليمية التاريخية األخيرة األطفال إلى نظام القضاء بطرق 
جديدة بسبب تأثير النزاع. يواجه األطفال الذين يُعتبرون 

مرتبطين بالجماعات اإلرهابية المصنفة كالً من نظام األمن 
والقضاء بطريقة فريدة. الضمانات الخاصة الموجودة في 

تشريعات األطفال غير كافية وخاصة للضحايا والشهود على 
الجريمة.

تتفاقم التحديات بسبب القيود المفروضة على الموارد 
البشرية والقدرات المؤسسية لنظام قضاء األطفال والثغرات 
في التنسيق وجمع البيانات واإلطار التنظيمي واإلجراءات 

والعمليات التي تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من 
المعايير الدولية. يحتاج نظام قضاء األطفال إلى تحسينات 

ليصبح صديقاً للطفل ويعكس االلتزامات الدولية.

بهذا الفهم، أطلقت حكومة إقليم كوردستان هذا التقييم لنظام 
قضاء األطفال في اإلقليم لجمع األدلة الالزمة من أجل تعزيز 

جهود إصالح النظام للسنوات القادمة.
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2. المنهجية

يهدف البحث إلى تكوين فهم لكيفية تنظيم نظام قضاء 
األطفال في إقليم كوردستان العراق وكيفية عمله، بما في 

ذلك فهم كيفية استخدام المجتمعات له وكذلك تحديد الثغرات 
والتحديات الرئيسة. اعتمد البحث على أسلوب تصميم مختلط 

يعتمد على البيانات الكمية والنوعية، واعتمد التحليل على 
البيانات واإلحصاءات الكمية الثانوية الكمية، على الرغم من 

أن البيانات النوعية في المقام األول سمحت بتقدير أكثر تعمقاً 
لكيفية عمل وتصورات نظام قضاء األطفال.

جعل ذلك نطاق التحليل يتراوح بين الخدمات الرسمية، مثل 
ممارسات الشرطة واإلدعاء العام والقضاء، إلى ممارسات 

المجتمعية المحلية، والتي يشار إليها غالباً باسم آليات قضاء 
األطفال “غير الرسمية” أو “العرفية”، والجهات الفاعلة، مثل 
القادة الدينيين، لفهم األدوار التي تلعبها األسر في االستجابة 

لألطفال الذين يجدون أنفسهم في نزاع مع القانون أو كضحايا 
أو شهود على الجريمة.

أكد فريق البحث على المحددات السياقية التي تؤثر على 
تشكيل وأداء نظام القضاء وأثار تساؤل بشأن صانعي 

السياسات ومقدمي الخدمات، وكذلك المجتمعات واألسر 
واألطفال وتصوراتهم وفهمهم وتطلعاتهم. هذا التركيز 
ضروري في تعزيز المناهج واألنظمة األكثر مالءمة 

للغرض والسياق الذي من المفترض أن تعمل فيه.

قدمت األساليب المختلطة، إلى جانب مصادر البيانات 
المتعددة، أساساً صارماً للمقارنة والتباين داخل الحقائق 
اإلقليمية وبين مختلف المستجيبين أو مجموعة أصحاب 

المصلحة. يكشف تثليث مجموعات البيانات عن االتجاهات 
واالختالفات السياقية عبر المواقع و/أو وجهات النظر. 

تشكل النتائج قاعدة أدلة قوية لتعزز بثقة تطوير إطار عمل 
استراتيجي وخطة عمل.

بصورة عامة، هناك إتجاهين رئيسين من األسئلة يشكالن 
التقييم. األول هو تقييم النظام الحالي ودرجة القرب من أو 
البعد عن المعايير الدولية والممارسات المعترف بها. ثانياً، 

سيحدد التقييم مدى الثغرة )إن وجدت( بين نظام القضاء 
الرسمي لألطفال والممارسات المجتمعية، بعبارة أخرى، 

التساؤل عن التطابق بين نظام القضاء الرسمي الحالي 
والسياق االجتماعي والثقافي للحوكمة وممارسات إقليم 

كوردستان العراق.

نظر البحث أوالً في سياق الموقف والنظرة العامة على 
النظام وإدارته وتنسيقه، ثم ركز على األطر والممارسات 
القانونية/التنظيمية المتعلقة باألطفال المخالفين للقانون، ثم 

األطفال الضحايا والشهود. صممت منظمة تشايلد فرونتيرز 
أدواتها الخاصة بناًء على معايير قضاء األطفال الدولية.

تم إجراء البحث بإشراف واسع من لجنة فنية حكومية متعددة 
الوكاالت في أربيل. تمت استشارة هذه اللجنة في مراحل 
رئيسة من عملية البحث، وقدمت مدخالت حول األسئلة 

الرئيسة والمنهجية، وأجابت على مسودة هذا التقرير.
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جدول )1(: أسئلة البحث

الوصفالمحدد

السياق: ما هو السياق الذي يؤثر على نظام قضاء األطفال؟

1. الموقف
تقدير تأثير المواقف االجتماعية - االقتصادية - الثقافية - التاريخية وتطورها على الوضع الحالي والمستقبلي 

للنظام. ما هي مساحة التغيير؟ ويشمل ذلك تقييم درجة قبول الحاجة إلى التغيير ومدى تأييد صانعي القرار 
والمتحكمين للحاجة إلى التغيير ونوعه، والقدرة من حيث الموارد والمساحة للقيام باألشياء بصورة مختلفة.

2. الشرعية 
والسياسة

ما هي المعايير والنماذج التي تحددها التشريعات للنظام، باإلضافة إلى األدوار والمسؤوليات على النحو المحدد 
في األطر التنظيمية والسياساتية الحالية؟ إلى أي مدى يشمل إطار السياسة عناصر صديقة لألطفال وأحكام 

للرعاية البديلة و/أو بدائل لالحتجاز؟ إلى أي مدى تتماشى مع المبادئ التوجيهية اإلقليمية )جامعة الدول العربية 
وأوربا( و )اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل( بشأن القضاء الصديق لألطفال؟ ما هو مستوى مواءمة اإلطار 

القانوني الوطني/اإلقليمي مع التوجيهات الدولية؟ 

3. العادات 
االجتماعية 

والمفاهيم

ما هو فهم تصور االستجابات لظلم الطفل/سوء معاملة الطفل/رفاه الطفل/حماية الطفل/قضاء األطفال، والحدود 
التي تحدد اإلجراء؟ ما هي المعتقدات والمبادئ التي توجه عملية صنع القرار؟ ما هي أنواع العمليات ونوع 

الدعم المقدم لألطفال واألسر وتصور مدى فعاليتها؟ ما هي تصورات أنسب طريقة للرد على األطفال المتهمين 
بارتكاب مخالفات ودعم األطفال ضحايا الجريمة في ظروف وبيئات مختلفة؟

نظرة عامة على النظام: كيف يعمل نظام قضاء األطفال وما هو أدائه في إقليم كوردستان العراق؟

4. عمل نظام 
القضاء

ما هي مؤسسات العدالة لألطفال التي تعمل من حيث واليتها وأدوارها وبرامجها وميزانياتها وعملياتها 
وإجراءاتها والموارد البشرية والقدرات التقنية؟

ما نوع خدمات قضاء األطفال التي يتم تقديمها للمجتمعات في إنحاء إقليم كوردستان العراق؟5. توفر الخدمة

6. الطلب/العالقة 
بالقضاء غير 

الرسمي 

ما نوع الطلب الموجود في إقليم كوردستان على خدمات قضاء األطفال؟ ماذا يفعل األطفال واألسرة عندما 
يخالفون القانون؟ عندما يكون الطفل ضحية جريمة؟ ما نوع إجراءات القضاء غير الرسمي المتاحة لألطفال 

واألسر؟ كيف تعمل هذه؟ ما مدى شرعيتها؟ ما الذي يدفع األسرة أو المجتمع إلى السعي لحل نزاع من النظام 
الرسمي أو غير الرسمي؟ في أي ظروف يستفيد األطفال واألسر من خدمات القضاء الرسمي؟ ما مدى شرعية 

رؤية األطفال واألسر لخدمات القضاء الرسمي لألطفال )الشرطة، اإلدعاء العام، المحكمة(؟

إدارة وتنسيق النظام: ما هو نوع أنظمة اإلدارة والتنسيق الموجودة؟

ما هي منصات التنسيق الموجودة على مستوى الدولة والمحافظة والمجتمع؟ كيف تعمل هذه المنصات وما مدى 7. اإلدارة/التنسيق
فعاليتها؟

8. جودة البيانات / 
استخدام البيانات

إلى أي درجة يتم حل القضايا؟ ما هو مستوى قدرة الخدمات؟ كيف يتم جمع وإدارة واستخدام البيانات كدليل في 
صنع السياسات؟

األطفال المخالفون للقانون: كيف يمنع نظام قضاء األطفال الجنوح ويستجيب لألطفال المتهمين بارتكاب المخالفات؟ إلى أي مدى 
تكون خدمات قضاء األطفال )الشرطة، اإلدعاء العام، المحكمة، االحتجاز، اإلفراج المشروط( صديقة لألطفال في ممارستها؟

إلى أي مدى يتجه النظام نحو العقاب أو المساءلة أو الممارسات التصالحية؟9. توجه النظام

01. الشرطة/
عملية التحقيق 

والقضاء
هل تتماشى الممارسات مع المعايير الدولية؟

11. األطفال 
المحرومون من 

حريتهم

هل تتماشى الممارسات مع المعايير الدولية؟ ما هو وضع األطفال المحتجزين في نظام القضاء بسبب ارتباطهم 
المزعوم بجماعات مسلحة/جماعات إرهابية محددة؟

21. الرعاية 
البديلة/بدائل 

االحتجاز 

ما هي خيارات الرعاية البديلة/بدائل االحتجاز الموجودة اليوم عملياً؟ ما الذي يبدو أنه يعمل وما الذي ال يعمل/
لماذا ال يعمل؟
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األطفال الضحايا والشهود: ما هو نوع الدعم/الخدمات المتاحة لألطفال واألسر؟

31. توفر الدعم/
ما المتاح لفئات عمرية محددة أو الفتيان/الفتيات في ظروف مختلفة؟الخدمات

41. الوصول إلى 
ما هي العوائق التي تحول دون الوصول إلى الدعم والخدمات؟الدعم/الخدمات

51. تخصص 
الموظفين عبر 

النظام

ما هو التخصص في الدور والتدريب الذي يحدث في السياسة والممارسة للعمل مع األطفال الضحايا وإجراء 
مقابالت معهم؟

يهدف التحليل إلى تحديد المعوقات الرئيسة في محددات 
الطلب والعرض والجودة، مع ضمان أن السياق يقوم دائماً 
بإغناء التحليل. تم اعتماد نهج تشاركي واستشاري للبحث 

لضمان مشاركة النظراء دون الوطنيين والمحافظات 
بصورة كاملة وإتاحة الفرصة لهم لتبادل خبراتهم وأفكارهم 
خالل مراحل العملية. ساعد هذا النهج في تعزيز ملكية أكبر 

للعملية وضمن أن البحث كان راسخاً في السياق الكردي. 
وكان هذا الجانب وثيق الصلة بصورة خاصة بتحليل 

البيانات التي تم جمعها واألدلة المنتجة وفهم آثارها وتحديد 
االستراتيجيات المناسبة بصورة جماعية.

2.1 أخالقيات البحث
قام مجلس المراجعة المؤسسية بمنح الموافقة األخالقية لمنهجية 

التحديد وتقييم نظام قضاء األطفال في إقليم كوردستان العراق في 
19 نيسان 11.2022

العديد من المبادئ التي يقوم عليها هذا البحث مستمدة من 
إطار المتطلبات األخالقية الذي وضعه إيمانويل ووندلر 

وجرايدي )2008(. يتم سرد االعتبارات السياقية المحددة 
المنبثقة عن كل مبدأ من المبادئ أدناه. أشار أعضاء فريق 

البحث إلى هذه المبادئ في جميع مراحل الدراسة عند ظهور 
مخاوف أو مداوالت أخالقية. تشمل هذه المبادئ:

يتمتع البحث بقيمة اجتماعية وعلمية.	 
يتمتع البحث بمصداقية علمية.	 
تم اختيار موضوع البحث بصورة عادلة.	 
تكون األولوية دائماً لمصالح الطفل الفضلى.	 
يتضمن البحث مراجعة مستقلة.	 
يعتمد البحث على الموافقة المستنيرة.	 
يحترم البحث جميع المشاركين المحتملين والمسجلين.	 

تم تصميم هذا البحث ليتوافق مع معايير البحث المعترف 
بها دولياً، حيث التزم بالمعايير األخالقية المصممة لدعم 
المستجيبين لإلجابة على األسئلة بصراحة وصدق دون 

خوف من التوبيخ أو االنتقام.

2.2 طرق البحث
استخدمت الدراسة كالً من المنهجيات النوعية والكمية. سمح 

www.hmlirb.com انظر .ID#: 548IRAQ22 تم تمرير هذا المشروع عن طريق مراجعة أخالقيات البحث لمجلس المراجعة المؤسسية  .11

نهج األسلوب المختلط هذا بمقارنة البيانات وتثليثها لتحديد 
التوجهات عبر السكان باإلضافة إلى مجاالت االختالف لمزيد من 

االستكشاف. تم وضع األدوات باللغة اإلنجليزية وترجمتها إلى 
العربية والكردية الستخدامها في المحافظات المختلفة. تم تسجيل 

المقابالت والمناقشات الجماعية للمساعدة في النسخ والترجمة 
الالحقة للمناقشات. قدم جميع المستجيبين موافقتهم المستنيرة.

بدأ البحث بمراجعة األدبيات المتعلقة بقضاء الطفل في إقليم 
كوردستان العراق عند توفرها، وكذلك في العراق على نطاق 

أوسع. نشرت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 
الدولية والوطنية والمجموعات البحثية هذه الوثائق، حيث شملت 
تقارير ومواقع األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووثائق 

حكومية وأطر قانونية ووثائق سياسات وإرشادات.

شملت طرق جمع البيانات األولية ما يلي:

مقابالت المخبرين الرئيسين: أجريت المقابالت شبه 	 
المهيكلة مع مختصين عبر النظام يعملون على قضايا 

األطفال لفهم وجهات نظرهم حول توجه النظام وجودة 
تقديم الخدمات الحالية والعوائق التي تحول دون 

الوصول إليها. وبالمثل، أجريت المقابالت مع القادة 
التقليديين أيضاً. )29 مقابلة مع ممثلين رسميين، 5 

مقابالت مع قادة تقليديين(.
المقابالت الجماعية: تم ترتيب المقابالت الجماعية مع 	 

السلطات المحلية والعاملين في الخطوط األمامية )5 
مقابالت إجماالً(.

مناقشات مجموعات التركيز: تم إجراء مناقشات 	 
مجموعات التركيز مع مجموعات من 8-6 أشخاص، 

يمثلون مختلف األقسام الديموغرافية واالجتماعية 
واالقتصادية. تم تنظيم مناقشات مجموعات تركيز منفصلة 

لكل من: الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 
عام، والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 

عام، والرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عام 
للحصول على وجهات نظر مختلفة. )إجمالي 16 مناقشة 

مجموعة تركيز(
المراقبة المباشرة: أجرى فريق البحث مراقبة مباشرة 	 

من خالل زيارات إلى معظم المواقع والمباني التي 
يتعرض فيها الطفل لقضاء العدالة، بما في ذلك مراكز 

http://www.hmlirb.com/
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الشرطة وزنزانات االحتجاز وزنزانات االحتجاز 
السابق للمحاكمة واإلصالحيات ومواقع المحاكم في 

 ثالث محافظات. 

2.3 فريق البحث
تألف الفريق من:

ثالثة محققين دوليين رئيسين من شركة تشايلد 	 
فرونتيرز:

قائد واحد للبحث الشامل، قام بقيادة فرق البحث 	 
التدريبية والتحليل.

باحث رئيس شارك في إدارة فرق البحث، وجمع 	 
البيانات النوعية والكمية، والتحليل والكتابة.

محقق إضافي لترميز البيانات وتحليلها وكتابتها.	 
أربعة محققين وطنيين:	 

باحث وطني رئيس واحد لإلشراف على المنسق 	 
العام لفرق البحث، حيث يكون مسؤوالً أيضاً عن 

ضمان جودة المالحظات النهائية والتراجم.
باحثان وطنيان من أصحاب الكفاءة في مجال 	 

القضاء لجمع البيانات
ثمانية باحثين محليين:	 

أربعة باحثين من كل محافظة يعملون مع قائد 	 
فريق البحث، حيث كانوا مسؤولين عن ترجمة 

وتكييف بروتوكوالت وأدوات البحث وجمع 
البيانات وتنظيف البيانات ومعالجتها والمساهمة 

في التحليل. تم تجنيد الغالبية من داخل المحافظات 
المعنية لضمان استخدام المهارات اللغوية 

 المناسبة والمعرفة بالسياق المحلي.

اإلشراف: عمل فريق البحث بإشراف واسع من مجموعة 
عمل فنية من المتخصصين في مجال قضاء األطفال 

والقادة من داخل حكومة إقليم كوردستان العراق، ومنظمة 
اليونيسف في العراق.  

2.4 مواقع البحث

تم جمع البيانات عبر خمسة مواقع في إقليم كوردستان 
العراق: مركز أربيل ومركز دهوك وشاريا ومركز 

السليمانية وبرزنجة. في كل موقع، سيتم اختيار مجموعة من 

العينات الهادفة من المختصين والمسؤولين جنباً إلى جنب مع 
أخذ عينات عشوائية للمستجيبين من المجتمع )ذكور وإناث 

وفتيات وفتيان بالغين(.

كذلك أدت المواقف األمنية المتطورة أيضاً إلى توجيه اختيار 
المواقع. تم اختيار مواقع المواقع بناًء على معايير محددة 

تضمنت توفر الخدمات وضمان االختالط بين المواقع الريفية 
والنائية والحضرية وشبه الحضرية.

2.5 أخذ العينات
أجريت المقابالت مع )بالترتيب األبجدي(: نقابة المحامين/

المحامين والشرطة المجتمعية والمديرية العامة لمكافحة العنف 
ضد المرأة وطبيب عدلي ومكتب المدعي العام ومفوضية حقوق 

اإلنسان ومجلس القضاء وشرطة األحداث وقضاة األحداث 
ومعهد التدريب القضائي ووزارة العدل ووزارة العمل والشؤون 
االجتماعية ووزارة الداخلية ومعهد تدريب الشرطة/كلية الشرطة 
في أربيل وموظفي اإلصالح االجتماعي لألحداث واللجنة الفنية 
ومجلس الشورى والمختصين االجتماعيين، وبعض اجتماعات 

السياق مع المنظمات غير الحكومية ومقابالت مع شيوخ ومختار 
وإمام. تم أخذ عينات جميع هؤالء المستجيبين بصورة هادفة. 
باإلضافة إلى ذلك، حددت العينات العشوائية تحديد المشاركين 
في مجموعة التركيز ألفراد المجتمع، وتم استخدام أخذ العينات 

بالمالئمة في مواقع الخدمة.

تم تحديد أولويات أساليب البحث النوعي واستخدمت 
مجموعة مختارة هادفة من المستجيبين. وهذا يعني أنه في 

حين أن النتائج ليست قابلة للتعميم فإن المنهجية أتاحت درجة 
عالية من االتساق في النتائج بين المحافظات.

بالنظر إلى عوامل التكلفة والوقت وإمكانية الوصول، ركز 
البحث على موقعين بحثيين في كل من محافظتي دهوك 

والسليمانية، باإلضافة إلى مقابالت المستجيبين الرئيسين على 
مستوى مدينة أربيل. تم اختيار المواقع بشكل هادف بناًء على 

معايير تم تنقيتها مع النظراء ولكن بما في ذلك التمييز بين 
المناطق الحضرية والريفية. كذلك تم استخدام أخذ العينات 

الهادفة لتحديد المستجيبين لمناقشات ومقابالت المجموعة ألن 
المستجيبين كانوا بحاجة إلى الوصول بسرعة ولم يكن أخذ 

العينات من أجل التناسب هو الشاغل الرئيس.

ألسباب عملية، كان ال بد من التفاوض بين فريق البحث 
المحلي ومسؤولي الحكومة المحلية على أخذ العينات لمناقشات 
المجموعة في الوقت الفعلي. تم إعطاء هؤالء المسؤولين أعداداً 

مستهدفة من المستجيبين في مختلف الفئات الديموغرافية، 
وقاموا بالتواصل معهم بناًء على عالقاتهم مع السكان المحليين 

وفهمهم للمجتمع. 

تم جمع البيانات خالل 20 يوم في مختلف المحافظات وعمل 
الباحثون في مجموعات. أجريت مناقشات المجموعة في أغلب 
األحيان في مؤسسات اإلدارة المحلية. أجريت معظم المقابالت 

مع المختصين في مكاتبهم، وبعضها تم عبر الهاتف.

حضر/الموقعالمحافظة
ريف

الخدمات 
المتوفرة

نعمحضرمركز أربيلأربيل

دهوك
نعمحضرمركز دهوك

محدودةريفشاريا

سليمانية
نعمحضرمركز سليمانية

محدودةريفبرزنجة
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حضر/الموقعالمحافظة
ريف

الخدمات 
المتوفرة

نعمحضرمركز أربيلأربيل

دهوك
نعمحضرمركز دهوك

محدودةريفشاريا

سليمانية
نعمحضرمركز سليمانية

محدودةريفبرزنجة

كان الباحث الرئيس الوطني وقادة فريق البحث مسؤولين 
عن ضمان استخدام أدوات جمع البيانات وتنسيقات التسجيل 

بطريقة فعالة ومناسبة، بدعم عن بعد من الباحث الرئيس 
ومحقق رئيس واحد.

2.6 حجم العينة
إجماالً، شارك 131 شخصاً )67 ذكر و 64 أنثى( في 

المقابالت أو المناقشات الجماعية، بواقع 92 من البالغين و 
39 من األطفال. كان هناك مشاركون متساوون تقريباً من 
جميع أنحاء المحافظتين: أكثر من 50 شخص من كل من 

دهوك والسليمانية، وأكثر من 10 أشخاص من مركز أربيل.

2.7 التدريب
تم إجراء تدريب شخصي مع فرق البحث في أربيل في 
غضون يومين. قام محقق دولي بقيادة التدريب. ركزت 

الجلسات على المعايير واإلجراءات األخالقية وفهم نطاق 
وعمق البحث والهدف من البحث واألدوات وتطبيقها 

ومعالجة البيانات وإعداد التقارير. ُطلب من الفرق اختبار 
األدوات والعمليات بين الجلسات، مع استخالص المعلومات 
الجماعية أثناء التدريب في اليوم التالي. كذلك تم تخصيص 

الوقت لضمان الترجمة الصحيحة لألدوات إلى العربية 
والكردية، وضمان فهم مشترك بين الفرق.

2.8 تحليل البيانات
بعد جمع البيانات، تمت ترجمة المالحظات والنصوص 

من المقابالت والمناقشات الجماعية والبيانات اإلحصائية 
والوثائق األخرى التي تمت مشاركتها مع المحققين من 
الكردية والعربية إلى اإلنجليزية باستخدام شركة ترجمة 

تابعة لطرف ثالث. قام أربعة محققين وطنيين بالتحقق من 
الترجمات، ثم تم تقاسمها مع المحققين الدولين الرئيسين. 
تم إجراء عملية تنظيف وتوضيح شاملة لضمان وضوح 

الترجمات ودقتها مع الحفاظ على سالمة الردود. في بعض 
الحاالت، تم إجراء توضيح إضافي أو متابعة للتحقيق. تم 

تحميل جميع النصوص وترميزها في برنامج تحليل البيانات 
النوعية ماكسدا MAXQDA وهو برنامج تحليل بيانات 
نوعي يتيح التحليل للكشف عن التوجهات واألنماط عبر 
عينات البيانات الكبيرة. قام المحققون الدوليون بالدرجة 

األساس بتحليل البيانات.

تم إجراء تحليل بيانات النصوص بطرق متعددة. في أغلب 
األحيان، تم تحليل استجابات أفراد المجتمع، أي مجموعات 
المراهقين ومقدمي الرعاية، بصورة فردية. عند اإلمكان، 
تم استكشاف المقارنات عبر المحافظات وبين المجتمعات 
الريفية والحضرية وبين الفئات العمرية والجنس، لتحديد 

وجود أي اختالفات ملحوظة ذات صلة لمشاركتها في 
النتائج. تم قياس بعض البيانات كمياً إلنشاء مخطط معلومات 
بيانية لتسهيل تصوير وعكس النتائج. في هذه الحاالت، فإن 
وحدة التحليل هي عدد المجموعات أو المقابالت التي تذكر 

موضوعاً ؛ وبدالً من ذلك، تعكس هذه تحديد المستجيبين 
ألولويات القضايا.

بعد التحليل األولي وصياغة التقرير، سيعقد الفريق ورشة 
عمل في نهاية تشرين األول/أوائل تشرين الثاني 2022 
مع أصحاب المصلحة في أربيل لمراجعة النتائج وجمع 
المالحظات ومناقشة التوصيات إلدراجها في المسودة 

النهائية. 

2.9 القيود والتحديات
واجهت الدراسة عدداً من القيود والتحديات في إجراء 

البحث، بدءاً من استمرار وباء كورونا، مما أخر سفر فريق 
البحث الدولي وأثر على بعض االجتماعات. تم تكييف البحث 

ليشمل بروتوكوالت للحد من المخاطر، ولكن هذا أيضاً حد 
من عدد المشاركين وكيفية تحديدهم. في النهاية، تم إجراء 

عينة مالئمة لتحديد المشاركين.

تطلب تحديد المشاركين في المقابالت، ال سيما مع السلطات 
المحلية وأعضاء الحكومة، دعماً من ممثلي المحافظات، 

ومثّل التعاون عبر المستوى المركزي ومستوى المحافظات 
تحدياً في بعض األحيان.

في ضوء االعتبارات األخالقية، استبعد البحث إجراء 
مقابالت مع األطفال المتعاملين مع القانون. في حين ُسمح 

ببعض التفاعالت الموجزة من خالل المراقبة المباشرة 
للمواقع، لم يكن من الممكن تحديد المخبرين الذين لديهم خبرة 
سابقة في نظام القضاء. أدى ذلك إلى فقدان أصوات األطفال 

المتعاملين مع القانون.

تم تدريب فرق جمع البيانات شخصياً ودعمها بصورة 
شخصية وعن بعد. ولكن حتى مع هذا التدريب، في نهاية 

المطاف، ظهرت بعض تحديات جمع البيانات عند جمع 
جميع البيانات من بعض المجموعات عبر المواقع، حيث 

تختلف جودة تطبيقاتها.

باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء مسح العاملين في الخطوط 
األمامية في مجال القضاء على المشاركين في المقابالت 

الجماعية الذين كان من الصعب الوصول إليهم. لم يكن معدل 
االستجابة النهائية كافياً لالستخدام.
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3.1 إقليم كوردستان العراق
إقليم كوردستان في جمهورية العراق هو منطقة شبه مستقلة 

في شمال العراق معترف بها دستورياً ويبلغ عدد سكانها 
5.1 مليون نسمة )2012(. يحق لحكومتها )حكومة إقليم 

كوردستان(، ومقرها أربيل، بموجب الدستور العراقي لعام 
2005، ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
وفقاً للدستور، باستثناء تلك التي تعتبر صالحيات حصرية 

للسلطات الفيدرالية12. 

تحظى حكومة إقليم كوردستان المنتخبة ديمقراطياً بقاعدة 
عريضة وتضم ممثلين من جميع األحزاب الرئيسة. بعد 
االنتخابات في أيلول 2018، تم تشكيل حكومة كردية 

جديدة في تموز 2019. وبينما ال تزال التوترات قائمة بين 
األحزاب، أصبحت العالقات أكثر استقراراً مما كانت عليه في 

الماضي.

كانت الحدود الكردية العراقية الداخلية المتنازع عليها مصدر 
قلق أساسي للعرب واألكراد، خاصةً منذ الغزو األمريكي 

وإعادة الهيكلة السياسية في عام 2003 13. استولى األكراد 
على األراضي بعد الغزو الذي قادته الواليات المتحدة في 

عام 2003 السترداد األراضي التي اعتبروها تاريخياً لهم.

تواجه حكومة إقليم كوردستان أزمة متعددة األوجه تفاقم المخاطر 
االقتصادية واإلنسانية بسبب الحرب األهلية السورية التي بدأت 

في عام 2011 وتمرد تنظيم داعش )الدولة اإلسالمية في 
العراق وسوريا( الذي بدأ في حزيران 2014. تسبب العنف 

والفظائع المتزامنة مع هذين الحدثين في فرار عشرات اآلالف 
من األشخاص من منازلهم، واختار الكثيرون األمان النسبي في 

إقليم كوردستان العراق كالجئين من الصراع السوري وكنازحين 
داخلياً من أزمة تنظيم داعش14. لقد فرضت أزمات الالجئين 
والنازحين داخلياً ضغوطاً كبيرة على الخدمات االجتماعية، 

وهناك حاجة إلى موارد إضافية لمعالجة القضايا اإلنسانية. أدت 
األزمات إلى زيادة الضغط على البنية التحتية، بما في ذلك المياه 

وإدارة النفايات والكهرباء والنقل. باإلضافة إلى ذلك فإن تكلفة 
التثبيت هائلة15. كذلك أثرت األزمات سلباً على األطفال، بما في 

ذلك تجنيدهم في الجماعات المسلحة وتشريدهم.

جرت هذه األحداث في سياق أزمة مالية تسببت في انخفاض 
بنسبة 90 بالمئة في التحويالت المالية من الحكومة المركزية 

في بغداد بدءاً من أوائل عام 2014، واآلن في سياق وباء 
كورونا16. أدت الحالة المزرية للتمويالت المالية لحكومة إقليم 
كوردستان وانخفاض أسعار النفط العالمية والتزامات القطاع 
العام المتزايدة إلى إجهاد قدرتها على معالجة اآلثار الثانوية 

للوباء. وأدت الخالفات الطويلة األمد بشأن النفط وتقاسم 
اإليرادات وغيرها من القضايا الخالفية إلى تعكير صفو العالقة 

بين أربيل وبغداد حتى في خضم الوباء. في سياق إدارة تأثير 
هذه الصدمات، تواجه حكومة إقليم كوردستان تحدياً مستميتاً 

يتمثل في دعم سكانها بدون الموارد الضرورية.

من بين 29 مخيماً رسمياً للنازحين داخلياً في العراق، يوجد 25 
مخيم في إقليم كوردستان العراق أو المناطق الخاضعة لسيطرة 

حكومة إقليم كوردستان، حيث تستضيف حوالي 180.000 شخص 
إجماالً. أكدت حكومة إقليم كوردستان في نيسان 2021 أن هذه 

المخيمات ستبقى مفتوحة حتى يتم إيجاد حلول دائمة. ورغم ذلك، 
ال تزال تحدث تحركات كبيرة للسكان، ففي الفترة بين كانون الثاني 

2020 وحزيران 2021 عاد حوالي 42000 نازح، معظمهم من 
دهوك إلى سنجار17. باإلضافة إلى النازحين داخلياً، تشير المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى وجود 247،044 الجئاً 

مسجالً في العراق فروا من الصراع في سوريا، وجميعهم تقريبا 
يعيشون في إقليم كوردستان العراق. يعيش حوالي 100000 من 
هؤالء في أماكن المخيمات18. كما يوجد حوالي 30 ألف مواطن 
عراقي مستعدون للعودة من المخيمات في شمال شرق سوريا19.

جرت االحتجاجات طول عام 2020 في جميع أنحاء إقليم 
كوردستان العراق بسبب عدم دفع رواتب موظفي الخدمة 

المدنية والمطالبة بتحسين الخدمات العامة والوظائف وانقطاع 
الكهرباء والفساد وإجراءات اإلغالق بسبب وباء كورونا. 
استجابةً لذلك، شنت قوات األمن اعتقاالت واسعة النطاق 
للمعارضين في أنحاء إقليم كوردستان العراق، باستخدام 

الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي 
في بعض األحيان خالل المظاهرات. تواصل جماعات حقوق 

اإلنسان إدانة عمليات القتل خارج نطاق القانون المزعومة 
واالعتقاالت التعسفية والقيود على حرية التعبير والصحافة.

https://icct.nl/project/prosecution-rehabilitation-and-reintegration-practices-in-the-iraq-context/
https://icct.nl/project/prosecution-rehabilitation-and-reintegration-practices-in-the-iraq-context/
https://icct.nl/project/prosecution-rehabilitation-and-reintegration-practices-in-the-iraq-context/
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3.2 اإلطار القانوني والسياسي
3.2.1 المعاهدات الدولية

تشمل المعاهدات الدولية األكثر صلة التي أصبح العراق دولة 
طرفاً فيها والتي لها صلة في سياق هذه الوثيقة ما يأتي:

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، تاريخ االنضمام 	 
15 تموز 1994.

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 	 
اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة، تاريخ 

االنضمام 24 حزيران 2008.
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 	 

األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية، 
تاريخ االنضمام 24 حزيران 2008.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 	 
تاريخ االنضمام 13 آب 1986.

اتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، 	 
تاريخ االنضمام 23 تشرين الثاني 2010.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 	 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، تاريخ 

االنضمام 7 تموز 2011.
اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن، 	 

التي تم المصادقة عليها في عام 1985، واتفاقية 
منظمة العمل الدولية الخاصة بأسوأ أشكال عمالة 
األطفال، التي تم المصادقة عليها عام 2001 20. 

3.2.2 اإلطار القانوني الوطني

يعطي اإلطار القانوني الوطني األولوية لمنع جنوح األحداث، 
بما يتماشى مع المعايير الدولية. يبدو أن “حماية الشباب 

من االنحراف” هو الهدف األول المذكور في الفصل األول 
من قانون رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983 الذي يحدد 

المبادئ األساسية للقانون. بناًء على ذلك، تنص المادة 6 من 
القانون نفسه على أن يتبنى مجلس رعاية األحداث سياسة 

سنوية بشأن جنوح األحداث ويضع توصيات بشأن األنشطة 
للحد منه ومنعه. كذلك فإن المواد 23-16 منه تقنن والية 
وقائية تتضمن الكشف المبكر وتدابير وقائية تشمل األسر 
والمدارس وشرطة األحداث والخدمات االجتماعية داخل 
المدارس. وقد الحظ آخرون أن هذا الدور الوقائي ال يتم 

تنفيذه في الممارسة العملية بسبب نقص المختصين المدربين 
والمجهزين بصورة كافية21. ومع ذلك، أثناء البحث، يمكن 

أيضاً مالحظة بعض عناصر هذا الدور والممارسات الجيدة 
المنبثقة.

20. انظر أيضاً حملة على مستوى الدولة تنظمها وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومنظمة العمل الدولية لعام 2021 لمعالجة أسوأ أشكال عمالة األطفال في 
البالد.

21.  المكتب الدولي لحقوق الطفل، 50، أرض اإلنسان، دراسة نظام قضاء األحداث الرسمي وغير الرسمي في العراق، 22.
22. ليس على سبيل المثال البغاء الذي يعتبر أيضاً جريمة للبالغين.

23. انظر لجنة حقوق الطفل، المالحظة الختامية، ص 84-85.
24. شركة تشايلد فرونتيرز )2021(، تحديد وتقييم نظام حماية الطفل في إقليم كوردستان العراق.

يستمر قانون رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983 باحتوائه 
فصل عن “التشرد والسلوك المنحرف” )المواد 24-28( 
الذي يضع األساس العتقال األطفال وفرض تدابير عليهم 

بسبب التشرد )بما في ذلك على سبيل المثال التسول 
والتشرد( و “انحراف السلوك” )مثل العمل في بيوت 

الدعارة والقمار وتناول المشروبات الكحولية وعصيان 
الولي الشرعي(. ترقى بعض هذه السلوكيات إلى مرتبة 

جرائم المركز االجتماعي22، ويجب عدم تجريمها بحد ذاتها، 
من وجهة نظر دولية، وإنما يجب معالجتها من خالل تقييم 

مناسب لالحتياجات يؤدي إلى استجابات حماية مناسبة، عند 
االقتضاء، ويجب في الوقت نفسه ضمان المالحقة القضائية 
الفعالة للجناة البالغين الذين يستغلون األطفال، حيثما ينطبق 

ذلك23. وتجدر اإلشارة إلى أن النتائج المستخلصة من تحديد 
نظام حماية الطفل في إقليم كوردستان العراق تشير إلى أن 
القانون يوفر حماية غير كافية لألطفال المعرضين للخطر 

وأن الخدمات موجودة بشكل ضئيل وال يتم الوصول إليها24.

بالنسبة لألطفال المخالفين للقانون، يركز قانون رعاية 
األحداث رقم 76 لعام 1983 على االكتشاف المبكر وإعادة 
التأهيل/إعادة اإلدماج )“تبني الطفل اجتماعياً في المجتمع”، 
المادة 1(. يحدد القانون الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية 

)9 سنوات، حيث رفعه إقليم كوردستان العراق إلى سن 11( 
ويصف العملية واالستجابات المحتملة لجنوح األحداث. توجد 
قواعد أخرى خاصة باألطفال في القانون رقم 6 لعام 1987 
الذي ينص على قواعد منفصلة لألطفال في االحتجاز السابق 
للمحاكمة، وفي القانون رقم 32 لعام 1971 الذي ينص على 

قواعد منفصلة إلعادة تأهيل األحداث. يُستكمل هذا اإلطار 
بفصول مميزة عن األطفال في القانون الجنائي )11 مادة( 

وقانون أصول المحاكمات الجزائية )10 مواد(، على الرغم 
من أن العديد من هذه األحكام قد عفا عليها الزمن منذ تشريع 

قانون رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983 )دون أن يتم 
حذفه أو مواءمته مع القانون الثاني(.

كان قانون رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983، باعتباره 
حجر الزاوية في هذا اإلطار، إنجازاً جديراً باالحترام في 
وقت إصداره، ال سيما ألنه يركز على “اإلجراءات” بدالً 

من العقوبات التأديبية بوصفها رد فعل على اإلساءة لألطفال 
)وهو نهج كان سابقاً لزمانه(. ال يزال يُنظر إلى القانون 
على نطاق واسع على أنه نص جيد، ولكن من المسلم به 

أيضاً أنه في الوقت نفسه قديم إلى حد ما، فهو يسبق زمنياً 
اتفاقية حقوق الطفل وال يزال راسخاً بقوة في ما يسمى 

بنهج الرفاهية، والذي يكون مصحوب عادةً، كما هو مؤكد 
في حالة العراق/إقليم كوردستان، بحد أدنى منخفض لسن 

المسؤولية الجنائية وصالحيات تقديرية واسعة نسبياً لصانعي 
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القرار، وهو ضعيف نسبياً من الناحية القانونية للطفل 
ويتضمن اعتماد كبير نسبياً على اإليداعات25. في العراق/

إقليم كوردستان العراق، يقترن هذا بتقييد ضعيف نسبياً 
لفرض االحتجاز في القانون )االعتقال، السابق للمحاكمة 

وبعد المحاكمة(، مع اختيار محدود لبدائل االحتجاز )السابق 
للمحاكمة وبعد المحاكمة(. عالوةً على ذلك، فإن ما يسمى 
بـ “اإلصالحيات” يشبه إلى حد ما السجون أكثر من كونه 
مؤسسات تعمل على إعادة اإلدماج الفعال للطفل. كما أن 

القواعد الخاصة باألطفال بشأن االحتجاز السابق للمحاكمة 
وإعادة التأهيل، التي تستكمل قانون رعاية األحداث رقم 76 

لعام 1983، ال تتماشى مع آخر التطورات على المستوى 
الدولي. 

باإلضافة إلى ذلك، توجد قواعد عامة ذات صلة وقابلة 
للتطبيق على األطفال المخالفين للقانون في األجزاء المحددة 

غير المتعلقة باألطفال في القانون الجنائي وقانون حماية 
الطفل )قابلة للتطبيق طالما ال توجد أحكام محددة في قانون 

رعاية األحداث( وقانون مكافحة اإلرهاب لعام 2005 
)انتهت صالحيته ولكن تم تمديده مرة أخرى في إقليم 

كوردستان العراق( وقانون مكافحة المخدرات لعام 2020 
)غير متوفر باللغة اإلنجليزية(، وربما قانون إصالح السجناء 

والمحتجزين رقم 14 لعام 2018 )لم نتلقاه(. فيما يتعلق 
بهذه المعايير العامة، تشمل القضايا المثيرة للقلق ما يلي: 
أ( لم يتم تنسيق القانون الجنائي وقانون حماية الطفل مع 

قانون رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983، مما قد يؤدي 
إلى حدوث التباس. ومع ذلك، يبدو أن هناك محاوالت 

جارية لمواءمة التشريعات، وهو أمر يستحق الثناء ؛ ب( 
يبدو أن القانون الجنائي بحاجة إلى بعض اإلصالح ليشمل 
ظواهر جديدة مثل الجريمة اإللكترونية ؛ ج( عدم احتواء 
قانون مكافحة اإلرهاب على أي إشارة أو قواعد خاصة 

لألطفال، ومجرد العضوية في جماعة مسلحة يعتبر جريمة، 
على عكس المعايير الدولية. من الناحية العملية، يبدو أن 

معاييرعدالة األحداث “العادية” غير مطبقة على نطاق واسع 
في مثل هذه الحاالت، وقد تم استبدال نظام قضاء األطفال 

على نطاق واسع بنظام أمني، وهو أمر ينذر بالخطر. 

فيما يتعلق باألطفال تحت الحد األدنى لسن المسؤولية 
الجنائية الذين يصبحون مخالفين للقانون، واألطفال ضحايا 

الجريمة والشهود عليها واألطفال المعرضين للخطر26، 
يبقى قانون رعاية األحداث غامضاً أو صامتاً ؛ في حين أن 
التشريعات المحددة التي تم وضعها مؤخراً لضحايا الجريمة 
والشهود عليها )مثل قانون العنف األسري وقانون االتجار( 

ليست نصوصاً خاصة باألطفال، وال تزال هناك ثغرات 
قانونية ذات صلة فيما يتعلق بهؤالء األطفال.

25. انظر اورسينا ويدكون )2009(، للحصول على وصف للنماذج المختلفة لقضاء األحداث، مع مزيد من المراجع.
26. هذه المجموعة األخيرة من األطفال ال تقع ضمن نطاق هذا البحث. من المهم أن نالحظ مع ذلك أن قانون رعاية االحداث ال يلبي احتياجاتهم بشكل كاف.

27.  مشروع قانون حقوق الطفل إلقليم كوردستان العراق كما أعدته شركة كورام انترناشنال.
28. يمكن أن تؤدي إضافة اللوائح إلى مشروع القانون إلى جعل هذا األمر محدوداً فقط، حيث يجب تنظيم القضايا الرئيسة على مستوى القانون.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان مجلس الشورى في إقليم 
كوردستان العراق يقوم بفحص/مراجعة مشروع قانون 

)حقوق( الطفل27. )يبدو أن هناك نسخة مسودة أحدث ولكنها 
لم تكن متاحة للباحثين، لذا فإن المراجع هنا هي نسخة 

المسودة من صيف 2022(. مشروع القانون هو مشروع 
حديث قائم على الحقوق يعزز الحقوق الفردية للطفل بصورة 
مشابهة التفاقية حقوق الطفل، وهو يغطي نطاقاً أوسع بكثير 
من القضايا من قانون رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983، 

ولكنه يقدم تفاصيل أقل. في حين أن فكرة تعزيز حقوق 
الطفل من خالل قانون محدد بشأن حقوق الطفل تستحق الثناء 

بالتأكيد، فقد يُطرح سؤال حول ما إذا كان النهج يتناسب 
مع سياق إقليم كوردستان العراق، حيث إنه أ( ال يوفر حتى 

اآلن قواعد مفصلة ألي من األطفال المخالفين للقانون وال 
لألطفال الضحايا والشهود، في حين أن القواعد التفصيلية 
تبدو مطلوبة في سياق إقليم كوردستان، فقد أشار القضاة 
بوضوح إلى أنه “يجب عليهم تطبيق القانون” ويبدو أنهم 
أقل دراية بمفهوم تفسير القانون28، حيث يوجد تخصص 

محدود مقترن بالتناوب الوظيفي، مما يعني أن هناك حاجة 
إلى مزيد من التوجيه إلى حد ما ؛ ب( مثل هذا النهج يعني 
أن القانون يحتاج إلى استكماله بنصوص وإرشادات قانونية 

أخرى، والتي تكون مصحوبة أيضاً بخطر عدم التناسق 
واللبس المحتمل في ما ينطبق ؛ و ج( أخيراً، التركيز القوي 

على الحقوق الفردية مع االنحراف عن النهج المجتمعي الذي 
تلعب فيه األسرة والمجتمع أيضاً أدواراً مهمة )كما هو ال 

يزال موجود في قانون رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983 
إلى حد ما( قد يكون بعيداً جداً عن مجتمع إقليم كوردستان 

العراق .

وباختصار، فإن الشواغل الرئيسة فيما يتعلق باإلطار القانوني 
تشمل أن اإلطار الحالي عفا عليه الزمن إلى حد ما وغير 

مكتمل وغير منفَّذ بصورة كافية وغير منسجم في داخله. إن 
عملية اإلصالح الجارية، والتي هي في األساس موضع ترحيب 

وتتضمن العديد من الجوانب اإليجابية، قد ال يتم النظر فيها 
بالكامل بعد، وال تعتبر شاملة بالكامل بعد.

3.3 نظام القضاء العرفي
يتضمن نظام القضاء العرفي اعتماد أحد الطرفين أو كليهما 
على المفاوضات بين العوائل لحل النزاع، أو مفاتحة شيوخ 
العشائر أو الشيخ أو األئمة للمساعدة في التوسط والتفاوض 
بشأن حل )الذي يكون في العادة نقدياً(. تُظهر البيانات التي 
تم جمعها تفضيالً مجتمعياً كبيراً للوصول إلى نظام القضاء 

المجتمعي على نظام القضاء الرسمي. يصور المتخصصون 
في قطاع العدل نظام قضاء األطفال في إقليم كوردستان 

العراق على أنه الخدمات الرسمية )مع الشرطة والمدعين 
العامين والقضاة، وغيرهم(. ومع ذلك، بالنسبة للمجتمع، تعد 
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اآلليات التقليدية الخط األمامي لنظام قضاء األطفال حيث 
يستجيب زعماء العشائر والقادة الدينيين للمسائل التي تتعلق 

باألطفال في مجموعة من القضايا.

3.3.1 اإلدراك والرضا

يُنظر إلى نظام القضاء العرفي عموماً على أنه أنسب من 
حيث التوقيت وأكثر إنصافاً وحتى “صديق للطفل” أكثر من 

نظام القضاء الرسمي.

“سيتم اختيار النظام القَبَلي ألنه أعدل من النظام الرسمي. ال يثق 
الناس في النظام الرسمي ألنه )النظام الرسمي( يأخذ الرشاوى. 
النظام الرسمي هو نظام صارم ولهذا السبب ال يذهب الناس إلى 

هناك29.” 

مزايا النظام غير الرسمي هي: يمكن أن يكون مرناً للتعامل 
مع الحالة ويمكن للشخص أن يتوقف ويمكن أن يكون قابالً 

للعكس في أي وقت. أما في النظام الرسمي ال يمكن فعل 
ذلك، فهو نظام قائم على قواعد وأنظمة صارمة30. 

تميل العوائل إلى تجنب النظام الرسمي ألنه مكلف ويستغرق 
وقتاً طويالً في حل النزاع. عادة ما يتم حل النزاع من خالل 

العوائل والحل هو مسامحة الجاني للضحية. وفي حالة 
عدم حل النزاع/المشكلة بالطرق القَبَلية، ينتقلون إلى النظام 

الرسمي31.  

هذا التفضيل لنظام القضاء العرفي واضح بصورة ساحقة 
في جميع المناقشات الجماعية تقريباً، ومع ذلك فهو ليس 

عالمياً. وجدت إحدى مناقشات مجموعات التركيز مع األوالد 
المراهقين أن “خمسة صبية يفاتحون الشرطة “ألنهم يمثلون 
القانون”، بينما ذكر الثالثة الباقون أن الناس اختاروا رجل 

دين أو شيخ عشيرة ألنهم “على صلة )أي قريبين( من الناس 
و يمكن أن يحلوا المشكلة32“.

من الجانب اآلخر، تم التعبير عن القلق من أن آليات القضاء 
المجتمعي قد ال تكون مناسبة وتعمل خارج القواعد الدولية 

وال يمكن أن تكون في مصلحة الطفل الفضلى33.

29. رجال مجموعة التركيز، مركز السليمانية، حزيران 2022.
30. مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.

31.  رجال مجموعة التركيز، مركز السليمانية، حزيران 2022.
32. فتيان مجموعة التركيز، مركز دهوك، حزيران 2022.

33. ورشة عمل أصحاب المصلحة في نظام قضاء األحداث، أربيل، تشرين الثاني 2022.
34. نساء مجموعة التركيز، ريف دهوك، حزيران 2022.

35. مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.
36. نساء مجموعة التركيز، مركز دهوك، حزيران 2022.

37.  رجال مجموعة التركيز، مركز السليمانية، حزيران 2022.
38. مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.

3.3.2 استخدام نظام القضاء العرفي

ال يتم التعامل مع نظام القضاء العرفي بصورة عامة إال 
بموافقة الطرفين، بما في ذلك عائلة الضحية بالمقام األول.

“يُطلب من زعماء القبائل المساعدة لحل المشكلة ويتم حلها 
من خالل العادات العشائرية في حالة موافقة عائلة الطفل 

المتضرر عليها“34. 

“إذا اتفق الجانبان على المناقشة، فنحن قادرون على حل 
المشكلة. وإذا الحظنا أن هناك إحدى العوائل ال تريد 

االستماع وتضطهد األخرى، فإننا نحيل المشكلة إلى الخدمات 
الحكومية35“.

بالنسبة للنزاعات داخل العشيرة الواحدة، من المرجح أن 
تحال القضية إلى زعيم العشيرة لحلها. “يتم حل المشكلة 

العشائرية بين العشائر36“. على النقيض من ذلك، إذا كان 
الضحية من قبيلة “ليس لديها سلطة”، فقد يفضلون التخلي 
عن النظام الطبقي والذهاب إلى النظام الرسمي. “إذا كان 

الضحية من قبيلة ليس لديها سلطة، فسوف يذهب إلى 
الخدمات الرسمية ألنه لن يكون قادراً على الحصول على 

حقه من خالل الخدمات غير الرسمية.37“

العملية: وصف اثنان من الزعماء العرفيين المختلفين كيف 
يسمعون القضايا. أوالً، وصف أحد الشيخين أسلوبه: “أستمع 

إلى الطرف األول وأستمع إلى الطرف الثاني، وأرتب لقاء 
لكال الجانبين معاً. ثم أقدم حال38ً“.

قدم الزعيم العرفي اآلخر مزيداً من التفاصيل حيث سلط 
الضوء على دور األسرة ومحاولة الوصول إلى القضايا 
األساسية في األسرة مثل “سبب” ارتكاب فعل ما وطرق 

االستماع من الطفل وكذلك إيجاد حل:

“أوالً: أتحدث مع الوالدين وأبلغهم بالقضية.

ثانياً: أفهم من الوالدين سبب ارتكاب الطفل لهذا الفعل.

ثالثًا: أتحدث مع الطفل وأخبره بمخاطر هذا الفعل. ثم يهدد 
الطفل بإخافته وعدم تكرار الفعل.
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رابعاً: الوصول إلى قرار مناسب ومرٍض لجميع األطراف.

خامساً: الحل إما دفع مبلغ من المال أو االعتذار، ويعتمد ذلك 
على نوع القضية39“.

كما رأينا أعاله، عادةً ما يتم االستماع إلى األطفال في 
إجراءات القضاء العرفي بصورة مباشرة، وكما قال أحد 

القادة العرفيين، “ال يوجد محاٍم40“. تتم مناقشة الحاالت “عبر 
الهاتف أو االجتماعات في منزل الطفل أو في منزل الشيخ أو 

في المسجد41“. 

استجابة المجتمع لالعتداء الجنسي: عند سؤال المشاركين 
في مجموعة التركيز المجتمعي عن استجابة المجتمع 

لحالة اغتصاب، اقترحوا نظاماً غير قادر على االستجابة 
بصورة مناسبة لحالة اغتصاب طفل/مراهق، حيث إن 

الضحية )يفترض أنها فتاة( يتم إما إجبارها على الزواج من 
المغتصب أو القتل أو االنتحار أو تلقي المال من الجاني. وقد 

يُقتل الجاني أيضا42ً.

“في حاالت االغتصاب، تُجبر الضحية على الزواج من 
المغتصب وفق القانون العراقي43“. 

“يتم دفع المال لعائلة الضحية44“. 

“االغتصاب قضية كبيرة جداً والفتاة تقتل أحيانا45ً“. 

“ربما في حالة االغتصاب يؤدي األمر إلى القتل وأمور من 
هذا القبيل46“.

“أحيانًا تقتل الفتاة نفسها ألنها ال تستطيع معرفة ما حدث 
لعائلتها بسبب العادات والتقاليد االجتماعية47“. 

“حتى بعد حل المشكلة، يغادر الجاني المجتمع ويعيش في 
مجتمع آخر48.” 

39. مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.

40. مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.

41. مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.
42. أثار المشاركين في مجموعات التركيز موضوع االغتصاب ولكن لم يطلب منهم تعريفه.

43. نساء مجموعة التركيز، ريف دهوك، حزيران 2022.

44. نساء مجموعة التركيز، ريف دهوك، حزيران 2022.

45. نساء مجموعة التركيز، ريف دهوك، حزيران 2022.

46. نساء مجموعة التركيز، ريف دهوك، حزيران 2022.

47. نساء مجموعة التركيز، ريف دهوك، حزيران 2022.
48. رجال مجموعة التركيز، السليمانية، حزيران 2022.
49. رجال مجموعة التركيز، السليمانية، حزيران 2022.

https://50. انظر على سبيل المثال، ايسلنغ سواين، 2003، “العدالة التقليدية والعنف القائم على النوع االجتماعي في تيمور الشرقية”. متوفر في الموقع
 /gsdrc.org/document-library/traditional-justice-and-gender-based-violence 

51. رجال مجموعة التركيز، مركز السليمانية، حزيران 2022.

“في كثير من حاالت االغتصاب، يُقتل الجاني دون الذهاب 
إلى القبائل أو النظام الرسمي49“. 

هذه العبارة األخيرة، أي أن المجتمع سوف يلجأ إلى القضاء 
األهلي وعدم مفاتحة أنظمة القضاء التقليدي أو الرسمي، 

تشير إلى أن كال النظامين غير مستعدين لالستجابة بصورة 
مناسبة لألطفال ضحايا الجرائم الخطيرة.

النوع االجتماعي: بينما تعبر األدبيات حول آليات القضاء 
التقليدي عن شكوك حول المساواة بين الجنسين50 في آليات 

القضاء التقليدي، اقترح المستجيبون أنه “في حالة كون مرتكب 
الجريمة فتاة، سيتم حل المشكلة بصورة أسرع من أجل حماية 

سمعة الفتاة وعدم تشويه سمعة األسرة51“. 

بحكم طبيعتها العرفية، فإن آليات القضاء التي تتيعها 
المجتمعات في الغالب، ال تنتج بيانات أو تجمع وتصنف بأي 
طريقة مفيدة. وهذا يعني أنه من غير الممكن أن يكون هناك 
إحساس موضوعي بعدد الحاالت التي تشمل أطفاالً يعالجها 

النظام العرفي.

األطفال المتأثرون بالجماعات المسلحة: تظهر المقابالت 
أن هناك وصمة عار كبيرة فيما يتعلق باألطفال المتأثرين 

بالنزاع المسلح )في هذه الحالة، بصورة عامة األطفال 
المرتبطين سابقاً بتنظيم الدولة االسالمية في العراق 

وسوريا(، وأن إعادة دمج هؤالء األطفال في المجتمع يمثل 
تحدياً كبيراً. غالبية األطفال المتأثرين بالجماعات المسلحة 
)يُزعم أنهم %80( كانوا منتمين فقط إلى التنظيم، وليس 

لديهم عمل فعلي مع هذه الجماعات.

أعرب القادة التقليديون )شيوخ( عن أن األطفال المرتبطين 
بالجماعات المسلحة يمثلون “حاالت نادرة جداً”. اعتبر أحد 
القادة هؤالء “ضحايا” صغار، واعتبر آخر هؤالء األطفال 
مخالفين للقانون )أي مرتكبون( ووقعوا ضحية جريمة في 
نفس الوقت. ذكر زعيم ديني آخر أنه “يجب نسيان تاريخ 
الصغار وتمكينهم من العودة إلى المجتمع، إذ يجب أن يتم 

https://gsdrc.org/document-library/traditional-justice-and-gender-based-violence/
https://gsdrc.org/document-library/traditional-justice-and-gender-based-violence/
https://gsdrc.org/document-library/traditional-justice-and-gender-based-violence/
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التعامل مع هذه الحاالت بعناية حتى ال يكون الطفل مشكلة 
للمجتمع52“. وذكر آخر أنه “يجب أن تكون هناك إصالحيات 

متخصصة لتعليم األطفال داخل المجتمع )شيخ من 
السليمانية(. وأضاف أحد األئمة أن فوائد حكومية معينة يمكن 

أن تنتج عن وضع الشخص “كضحية لإلرهاب53“.

3.3.3 تفاعل القضاء العرفي والرسمي

تتقارب آلية القضاء المجتمعي واآلليات الرسمية بالحد 
األدنى مع أهداف مختلفة وتستند إلى قيم مختلفة. ومع ذلك، 
هناك تداخل مهم مع الفصل 5 من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية الذي يقنن “المصالحة الرسمية” )انظر أيضاً 3.4.6 
أدناه(.

لم يتمكن البحث من العثور على دليل على أي صلة “رسمية” 
بين المصالحة غير الرسمية و)إعادة( المصالحة  القانونية. 

ومع ذلك، يشير البحث إلى أن هناك بعض الصالت الواقعية: 
في بعض الحاالت، تتداخل الجهات الفاعلة مع مختصي 

القضاء في بعض األحيان يكونون أيضاً قادة المجتمع 
ويطبقون المصالحات في كال الدورين. وفي بعض األحيان، 

يقال إن االتفاق الذي تم التوصل إليه من خالل المصالحة 
االجتماعية/القبلية يتم إحضاره إلى القاضي الذي قد يقبله بعد 
ذلك ويكيف الحكم وفقاً لذلك. كما تم اإلبالغ عن أن الجهات 

الفاعلة غير الرسمية تطلب في بعض األحيان من الجهات 
الرسمية تأخير أو رفض القضية54. عالوةً على ذلك، وجد 

البحث أن جميع األطراف فهمت أن نظام القضاء الرسمي ال 
يزال “المالذ األخير” إذا لم تؤد الوساطة األولية مع الجهات 

الفاعلة غير الرسمية إلى حل، واعترف القادة العرفيون بقيود 
سلطتهم. “لم يطلبوا المساعدة ما لم تتدهور المشكلة، في ذلك 

الوقت سوف يذهبون إلى الشرطة55“. كما ذكر أحد القادة 
العرفيين، “نحن نصغي جيداً لكال الطرفين، ويتمثل التحدي 
األكبر عندما يحتاج الموضوع إلى خدمات قانونية/رسمية 
وال يرغبان في التوفيق بينهما وحيث يكون الحل أعلى من 
قدرتنا56“. وقد شارك شيخ آخر في هذا الشعور: “إذا اتفق 
الجانبان على المناقشة، فنحن قادرون على حل المشكلة. 

وإذا الحظنا أن إحدى العوائل ال تريد االستماع وتضطهد 
األخرى، فإننا نوجه المشكلة إلى الخدمات الحكومية57“.

52. مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.
53. مقابلة مع إمام ريفي: قررت الحكومة “لدينا ناجون اعتبروا ضحايا لإلرهاب، وفي حاالت أخرى لم أستطع إدراك ما سيكون عليه األمر”.

54.  ورشة عمل أصحاب المصلحة في نظام قضاء األحداث، أربيل، تشرين الثاني 2022.
55.  مقابلة مع شيخ/إمام، حزيران 2022.

56. رجال مجموعة التركيز، مركز السليمانية، حزيران 2022.
57. مقابلة مع شيخ، حزيران 2022.

58. نساء مجموعة التركيز، مركز السليمانية، حزيران 2022.

59. نساء مجموعة التركيز، مركز السليمانية، حزيران 2022.
60. مقابلة مع شيخ، حزيران 2022.

61. للحصول على وصف للنموذج انظر ويدكون، 2009، 16-62.

3.4 آلية القضاء الرسمي
3.4.1 تصور نظام القضاء الرسمي

بينما يُنظر إلى النظام الرسمي عموماً على أنه المالذ األخير 
)ال يتم التعامل معه إال بعد فشل آلية القضاء المجتمعي(، فقد 

أعرب المستجيبون عن أن النظام الرسمي يمكن أن يساعد 
في منع جرائم القتل األهلية وجرائم الشرف: “السعي لتحقيق 

القضاء الرسمي إلنقاذ الطفل من القتل وسفك الدماء.” و 
“سيذهب األب إلى القضاء الرسمي إلنقاذ ابنه من عائلة 

الضحية”. “إذا لم يتم حلها ال عن طريق القضاء الرسمي أو 
غير الرسمي، فسيتم حلها عن طريق االنتقام وسيلحقون نفس 

الضرر بالجاني58“. 

أعرب أعضاء المجتمع عن مخاوفهم بشأن الرشوة في نظام 
القضاء الرسمي، فضال عن تدخل األحزاب السياسية.

سيتم حل ]القضية[  من خالل القبائل ألن القانون الرسمي 
ليس عادالً وهناك الكثير من الرشوة59.” 

يبالغ المحامون وأعضاء لجنة التحكيم في الخالفات وال 
يسهلون الحلول المباشرة. باإلضافة إلى ذلك، هناك دائماً 

تدخل حزبي سياسي في اتخاذ القرار فيما يتعلق بأي نزاع يتم 
إثارته60. 

3.4.2 األطفال المخالفون للقانون

في هذا القسم، يتم تقييم النظام القانوني إلقليم كوردستان 
مقابل “نموذج حقوق الطفل” كما هو موضح في المعايير 

الدولية61، حيث تدعو اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف 
إلى السعي لتعزيز وضع قوانين وإجراءات وسلطات 

ومؤسسات تنطبق بصورة خاصة على األطفال المخالفين 
للقانون، بقوانين يجب أن تحدد، على وجه الخصوص، حداً 
أدنى لسن المسؤولية الجنائية ليس منخفضاً للغاية، وتعزيز 

الرعاية البديلة وتقليل فرض ومدة االعتقال واالحتجاز 
السابق للمحاكمة ومنح الحقوق اإلجرائية وإنشاء نظام 

“إصدار األحكام” الذي يقلل من فرض ومدة أي شكل من 
أشكال الحرمان من الحرية، وبدالً من ذلك يعزز بدائل لها، 
مع استهداف إعادة إدماج الطفل في الوقت نفسه )المادتان 

37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل(.
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3.4.3 الوقاية

يواجه الشباب في إقليم كوردستان العراق قائمة طويلة من 
عوامل الخطر، بما في ذلك المخاوف األمنية واألزمة المالية 

المستمرة وقلة فرص العمل والشباب العاطلون عن العمل 
والفقر وتعاطي المخدرات. تشير المجتمعات المحلية إلى أن 

المخدرات واالبتزاز اإللكتروني من المشاكل الرئيسة للفتيات 
والفتيان )انظر الشكل 1 والشكل 2 في الصفحة التالية(.

الشكل 1: تكرار مناقشة مجموعة التركيز للمشاكل التي تم تحديدها للفتيات )جميع المستجيبين(

ومع ذلك، في حين يبدو أن أصحاب المصلحة في نظام 
القضاء على دراية بالتحديات القائمة، ال يزال هناك القليل 
من الفهم العميق لمواطن الضعف والمشاكل الكامنة وراء 

تعارض األطفال مع القانون وتحليل األسباب.

عالوةً على ذلك، يتم حالياً تجريم بعض جرائم الوضع 
القانوني بموجب القانون )بما في ذلك التسول والتشرد 

والقمار وشرب الخمور وعصيان الوصي القانوني، الفصل 
2 قانون رعاية األحداث( مما يدفع الشباب الذين يحتاجون 

إلى المساعدة تجاه نظام القضاء بدالً من تقديم الخدمات التي 
تعالج االحتياجات األساسية.

في مواجهة هذه التحديات التي يمكن أن توجه الشاب نحو 
األنشطة التي تؤدي إلى استجابة نظام القضاء، ال توجد 

استراتيجية وقائية رصينة لمواجهة هذه المخاطر.
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الشكل 2: تكرار مناقشة مجموعة التركيز للمشكالت التي تم تحديدها للفتيان )جميع المستجيبين(

62.  انظر القانون رقم 14 لسنة 2001.

على الجانب اإليجابي، أعدت الشرطة المجتمعية سلسلة من 
الكتيبات اإلعالمية الصديقة للطفل، وزيارة المدارس وعقد 
جلسات توعية مماثلة للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد 

المرأة، والتي لديها باإلضافة إلى ذلك قناة تلفزيونية في 
أربيل. مهما كانت جديرة بالثناء، ال يمكن أن يحل هذا محل 

سياسة وقائية أوسع ومتماسكة تهدف إلى دعم المجتمعات 
واألسر واألطفال في توسيع الفرص وإيجاد الدعم عندما 

يحتاجون إليه. ال يمكن ترك منع األطفال والشباب من 
الدخول في نزاع مع القانون للخدمات المتخصصة فقط.

3.4.4 نظام قضاء أطفال منفصل ومتخصص

تماشياً مع المادة 40/3 من اتفاقية حقوق الطفل، توجد بعض 
الهياكل والقدرات المحددة رفيعة المستوى لنظام قضاء 
أطفال منفصل ومتخصص في إقليم كوردستان العراق. 

وهذا يشمل التشريعات التي تهدف إلى الوقاية/التدخل المبكر 
واإلصالح/إعادة اإلدماج وشرطة أحداث منفصلة )تعمل 

في مبان منفصلة( ومحاكم أحداث منفصلة )تعمل في مباني 
المحاكم العامة( ومؤسسات منفصلة )“إصالحيات”( لألطفال، 

جميعها مع بعض الموظفين المتفانين وبعض الممارسات 
الجيدة. ومع ذلك، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه، 

لم يتم تنفيذ القانون بالكامل ولم يتم الوصول إلى أهدافه إال 
بدرجة محدودة. ال تتعامل شرطة األحداث ومحاكم األحداث 

مع جميع قضايا األطفال المخالفين للقانون بسبب النطاق 
الجغرافي المحدود لشرطة األحداث والوالية القضائية المادية 

المحدودة لمحاكم األحداث( في ظل عدم وجود المحققين 
الخاصين والمدعين العامين والمحامين حتى اآلن. لمزيد من 

المعلومات حول عناصر النظام، انظر الفصل 3.8 أدناه.

3.4.5 قضايا السن

تدعو المادة 40/3 من اتفاقية حقوق الطفل إلى تحديد حد 
أدنى لسن المسؤولية الجنائية. وتوسع اإلرشادات الدولية 

األخرى نطاق مناقشة السن ليشمل قضايا إضافية، على النحو 
المبين أدناه.

تحدد المادة 3 من قانون رعاية األحداث الحد األدنى لسن 
المسؤولية الجنائية وهو 9 سنوات )بينما ال تزال المادة 64 

من القانون الجنائي والمادة 233 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية تشير إلى الحد القديم وهو 7 سنوات(. رفع إقليم 

كوردستان العراق هذا إلى سن 11 62، وهي خطوة إيجابية 
لكنها غير كافية من منظور دولي وإقليمي: توصي لجنة حقوق 
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الطفل بحد أدنى للسن ال يقل عن 14 عام، في حين يبدو أن 
المبادئ التوجيهية لجامعة الدول العربية تدعم حد أدنى للسن 

13 عام63. توضح المادة 66 من القانون الجنائي أن سن 
الحدث وقت ارتكاب الجريمة له صلة.

إذا كان عمر الطفل غير واضح، يجب إجراء تقييم للعمر. 
في العراق/إقليم كوردستان، يعتبر هذا الموضوع مهماً للغاية 

حيث ينطبق نظام “عقوبات” مختلف تماماً على األطفال 
والبالغين )بما في ذلك عقوبة اإلعدام للبالغين(. يقدم التشريع 

بعض اإلرشادات حول كيفية تقييم عمر الشخص: إذ تنص 
المادة 4 من قانون رعاية االحداث على أنه أ( هناك حاجة 

إلى وثيقة رسمية )دون تحديد الوثائق المؤهلة(، وأنه ب( إذا 
كانت هذه الوثيقة مفقودة أو تبدو “متناقضة”، يجب إجراء 

تقييم طبي للعمر )دون تحديد المنهجية المطبقة(، بناًء على 
أمر من المحكمة. من الناحية العملية، تجري لجنة مكونة 

من ثالثة أطباء هذه التقييمات ويبدو أنه يتم تطبيق المنهجيات 
المعترف بها دوليا64ً. هناك أدلة متناقضة فيما يتعلق بعدد 

المرات التي يتم فيها طلب مثل هذه التقييمات )يقول البعض 
إن ذلك يتم في كثير من األحيان، ويقول معظمهم نادراً، وهو 

ما يبدو مفاجئاً نظراً الرتفاع عدد األطفال الذين يفتقرون 
إلى شهادة الميالد(65. عالوةً على ذلك، تم اإلبالغ عن 

أن الحصول على الوثائق الرسمية المطلوبة يسبب أحياناً 
تأخيراً طويالً، وأن التحقيقات تبدأ من جديد إذا اتضح أثناء 
التحقيق أن الشخص طفل وليس بالغ، ما يساهم مرة أخرى 
في التأخير ويثقل كاهل الطفل ونظام القضاء66. تقدم لجنة 
حقوق الطفل بعض الحلول لهذا األمر وتوصي بما يلي: أ( 

طلب إجراء فحوصات طبية فقط كمالذ أخير )ألنها غالباً ما 
تكون غير دقيقة ويمكن أن تكون مؤلمة(، ب( أن السلطات 

يجب أن “تقبل جميع الوثائق التي يمكن أن تثبت السن، 
مثل اإلشعار بالوالدة ومقتطفات من سجالت المواليد وثائق 

المعمودية أو ما يعادلها أو تقارير المدرسة، ‘’والسماح لآلباء 
أو المعلمين أو المتدينين أو قادة المجتمع الذين يعرفون عمر 
الطفل بإجراء مقابالت/جلسة شهادة، ج( أنه في حالة وجود 

أدلة غير قاطعة، يجب تطبيق فائدة الشك. 

فيما يتعلق بحالة الطفل الذي يبلغ 18 عام أثناء العملية 
القضائية )دون اتهامه بارتكاب جريمة جديدة فوق سن 18(، 
يبقى التشريع غير واضح إلى حد ما بشأن بقاء سريان كانت 
القواعد الخاصة بالطفل )وهو ما يجب أن يكون عليه الحال، 
إذ يجب أن يتعامل األطفال دائماً مع نظام قضاء األطفال(67. 
عندما )يُزعم( أن الطفل يرتكب جريمة مع البالغين، يبدو أن 

63. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 ص 22 ؛ إرشادات جامعة الدول العربية ص 20.
64. مزيج من الفحص البدني واألشعة السينية للرسغ وفحص األسنان، يقوم بإجرائه طبيب أسنان وطبيب أشعة وطبيب عدلي بقيادة األخير. يتقوم الدولة 

بتغطية التكاليف.
65. ال سيما األطفال غير األكراد. راجع المجلس النرويجي لالجئين، 2019.

66. سيندي بانكس، 61، مقابالت.
67.  انظر المادة 233 /ج قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 5 قانون رعاية األحداث ؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 96.

68. راجع المادة 235 قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 53 قانون رعاية األحداث.
69. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 11.

70. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 ص 8 و 15.

محاكمة الطفل المنفصلة هي القاعدة وتكون إلزامية، وهو أمر 
يستحق الثناء68.

إذا ارتكب طفل تحت سن 11 جريمة، يمكن اإلفراج عن 
الطفل تحت رعاية والديه/والديها بموجب شروط وبكفالة 

)المادة 47 من قانون رعاية األحداث(. يمكن تغريم الوالدين 
الذين ال يوفون بمسؤولياتهم أو حرمانهم من السلطة األبوية، 
ويمكن تسليم الطفل إلى أحد األقارب أو إرساله إلى مؤسسة 

)المواد 34-30 من قانون رعاية األحداث(. رأى أحد 
األشخاص الذين تمت مقابلته أن هذا األخير نادراً ما يتم، 

ألن “القضاة يدركون أن األسرة هي أفضل بيئة للطفل”. ومع 
ذلك، يبدو أن برامج التدخل المجتمعية التي تلبي احتياجات 
الطفل، على النحو الموصى به من قبل المعايير الدولية69، 

غير موجودة.

3.4.6 الرعاية البديلة

تدعو المادة 40/3 من اتفاقية حقوق الطفل إلى تعزيز 
الرعاية البديلة. أشار البحث إلى أنه ال يوجد فهم موحد 

لمصطلح “ الرعاية البديلة” بين مختلف أصحاب المصلحة 
في إقليم كوردستان. في سياق هذه الوثيقة، يتم استخدام 

التعريف على الذي تنص عليه لجنة حقوق الطفل، والذي 
يعرف الرعاية البديلة بأنها “تدابير إلحالة األطفال بعيداً 

عن النظام القضائي، عادةً إلى البرامج أو األنشطة، في أي 
وقت قبل أو أثناء اإلجراءات ذات الصلة’’70. تعتبر المناهج 
التصالحية )مثل اإلحالة إلى التسوية، التي تلعب دوراً رئيساً 
في إقليم كوردستان العراق(، نوعاً معيناً أو شكالً أو طريقة 

لتطبيق الرعاية البديلة )الرعاية البديلة التي تهدف تحديداً إلى 
االستعادة/التسوية(. 

يوفر قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1971 ضمنياً 
بعض المجال لـ “الرعاية البديلة” في الحاالت التي يسحب 

فيها المشتكي الشكوى وال يلزم اتخاذ إجراء عام )انظر 
على سبيل المثال المادة 130 والمادة 3 من قانون أصول 

المحاكمات الجزائية(. باإلضافة إلى ذلك، يصف الفصل 5 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية شكالً صريحاً للرعاية 

البديلة: “التوفيق” من جانب قاضي التحقيق أو المحكمة، 
ينطبق في الحاالت على النحو المحدد في قانون أصول 

المحاكمات الجزائية. يمكن أن تبدأ في جميع مراحل التحقيق 
والمحاكمة وتؤدي إلى تعليق القضية، وإذا تم قبول النتيجة، 

يكون لها نفس تأثير الحكم بالبراءة. من الالفت للنظر أن نجد 
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فصالً كامالً )ليس طويالً، لكنه يحتوي على بعض العناصر 
األساسية التي تحتاج إلى تنظيم( مخصص لهذا الموضوع في 
وثيقة قانونية في ذلك الوقت، عندما بدأ مفهوم الرعاية البديلة 
و )إعادة اكتشاف( فكرة العدالة التصالحية في الظهور على 

مستوى العالم. 

من الناحية العملية، يتم إجراء “اجتماعات التسوية”/الوساطة 
بصورة متكررة، بمشاركة كل من الجهات الفاعلة الرسمية 

)بما في ذلك ضباط الشرطة والمختصين االجتماعيين 
والقضاة والمحققين( والجهات الفاعلة غير الرسمية )بما في 

ذلك شيوخ القرية أو زعماء العشائر أو الشيوخ أو األئمة(71. 
فيما يتعلق بنظام القضاء الرسمي، تم اإلبالغ عن تطبيق 
المصالحة على مستوى التحقيق بنسبة تصل إلى 10%، 
و %30-25، و %70 من جميع القضايا )التباينات بين 

المحافظات( في أنواع الجرائم التالية: القتال/االعتداء الجسدي 
األقل خطورة )المادتين 412/413 القانون الجنائي( 

والتهديد )المادة 432 القانون الجنائي( والعنف األسري 
)على النحو المنصوص عليه في قانون العنف األسري المادة 

5(، وأن الصلح من جانب القاضي يتم تطبيقه “على أساس 
يومي” في حاالت مماثلة )“القتال بإصابات طفيفة/بدون 

سالح”، و “استخدام لغة بذيئة”( والسرقة البسيطة.

في حين أن المصالحة تبدو بصورة عامة مشجعة بقوة 
وراسخة، لوحظ أيضاً أنها ال تؤدي دائماً إلى نتائج مستدامة. 

عزا األشخاص الذين تمت مقابلتهم هذا إلى “الطبع الحاد” 
للشعب الكردي. ولكنه قد يشير أيضاً إلى أن اإلجراء يُستخدم 
أحياناً في الحاالت غير المناسبة للمصالحة )على سبيل المثال  
عندما يكون هناك الكثير من الصراع أو يكون هناك اختالل 

شديد في توازن القوى بين األطراف( أو ال يتم تطبيقه 
بصورة صحيحة )على سبيل المثال، عندما تكون األسباب أو 

االحتياجات األساسية لم يتم تناولها بما يكفي(72.

ال توجد صلة “رسمية” بين المصالحة االجتماعية/القبلية73 
والتوفيق القانوني، ولكن في بعض األحيان، يتم عرض 

االتفاق الذي تم التوصل إليه من خالل المصالحة االجتماعية/
القبلية على القاضي ويقبله/يكيّف الحكم وفقاً لذلك )انظر 
“نظام العدالة العرفية” في االعلى(. كذلك، تم تقديم أحد 

األمثلة المسمى “العدالة التصالحية” لمنظمة غير حكومية 
)هاريكار( في عام 2015 وظفت موظفين تصرفوا فيما يبدو 
وكأنه دور تنسيقي للرعاية البديلة. على وجه التحديد، سيقوم 

الموظف بما يلي:

“يكون على اتصال بالعوائل أو شيوخ العشائر أو شيوخ 

71. سيندي بانكس، 60 و 87 ؛ المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 31 ؛ مقابالت ؛ انظر أيضاً منظمة أرض االنسان، 69-62 للعراق.
72. انظر ويدكون، 2003، حول معيار االستبعاد للوساطة.

73. مصطلح يستخدمه بعض األشخاص الذين تمت مقابلتهم لإلشارة إلى النظام العرفي غير الرسمي.
74. مقابلة مع موظفين متخصصين في النظام، حزيران 2022.

75. انظر لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 15-18.

القبائل، ويحاول حل القضايا المعلقة قبل أن يصلوا إلى 
المحاكم. على سبيل المثال، إذا سرق شخص مبلغاً معيناً من 
المال، فإن الشخص الذي تعينه منظمة هاريكار يتواصل مع 
األشخاص ذوي الصلة في القضية أو مقدم الشكوى، ويحاول 
حل المشكالت سلمياً ويعيد األموال إلى المالك قبل الوصول 

إلى المحاكم74“.

عند مقارنة اللوائح والممارسات كما هو موضح أعاله مع 
المفهوم “الحديث” للرعاية البديلة، يمكن مالحظة ما يلي:

الشروط المسبقة: ال يبدو أن اللوائح تتطلب صراحة 	 
“احترام حقوق اإلنسان والضمانات القانونية بالكامل” 

)المادة 40/3 من اتفاقية حقوق الطفل(. على المستوى 
الدولي، تم تفسير هذا الشرط على أنه يتطلب ما يلي75 

قبل إحالة القضية إلى الرعاية البديلة/التسوية:
وجود أدلة دامغة على أن الطفل ارتكب الجريمة 	 

المزعومة.
إقرار الطفل بالمسؤولية بحرية وطواعية )بينما 	 

يجب عدم استخدام هذا االعتراف ضده/ضدها في 
أي إجراءات قانونية الحقة(.

موافقة الطفل على الرعاية البديلة بصورة 	 
تحريرية بعد إبالغه بصورة مناسبة بالشكل 

والمحتوى والمدة والعواقب المترتبة على عدم 
االمتثال إلجراءات الرعاية البديلة هذه.

المشاركة: ال تتطلب اللوائح صراحةً مشاركة الطفل، 	 
كما تروج له بقوة المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل.

المحتوى: لم يتم النص على اإلحالة إلى “البرامج 	 
المجتمعية” )بخالف اإلحالة إلى المصالحة( في القانون 

والممارسة.
المساواة بين الجنسين: انظر المالحظات المشتركة 	 

 تحت عنوان “نظام القضاء العرفي” أعاله.

3.4.7 االعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة

أحد المفاهيم األساسية التفاقية حقوق الطفل هو الدعوة لتقليل 
الحرمان من الحرية لألطفال، وحيث يكون ذلك ال مفر منه، 

لتقليل آثاره السلبية )المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل(. 
بالتفصيل لحكومة أقليم كوردستان:

أ( االعتقال غير القانوني والتعسفي

هناك إدعاءات بوقوع اعتقاالت غير قانونية وتعسفية لألطفال 
يقوم بإجرائها جزئياً أفراد وجماعات مسلحة ليس لديهم مثل 
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هذه االختصاصات، ويتم تنفيذها جزئياً في أماكن مجهولة76. 
قد يكون هذا بمثابة انتهاكات غير مقبولة للغاية لكل من 

االلتزامات الوطنية )المادة 19 من الدستور( وااللتزامات 
الدولية )المادة 37/ب من اتفاقية حقوق الطفل(.

ب( فرض ومدة قيام الشرطة باالعتقال 

تنص المادة 48 من قانون رعاية األحداث على أنه يجب 
تسليم الطفل الذي تم القبض عليه إلى شرطة األحداث، عند 

وجود مثل هذه الشرطة. تضيف المادة 123 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية أنه يجب تقديم الشخص الموقوف 
أمام قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة، وهو ما يتماشى 

مع المعايير الدولية77. ومع ذلك، يبدو أنه من الناحية العملية، 
غالباً ال يتم احترام هذا التأخير، وأن األطفال ال يُحالون دائماً 
)أو ليس في الوقت المناسب( إلى شرطة األحداث، مما يؤدي 

إلى اعتقال األطفال في مراكز الشرطة مع البالغين لفترات 
طويلة في بعض األحيان، والتي قد تصل إلى االحتجاز غير 
القانوني بواسطة الجهات القانونية، بما يتعارض مع كل من 

القانون الوطني والمادة 37/ب من اتفاقية حقوق الطفل.

ج( فرض االحتجاز السابق للمحاكمة

يحتوي كل من قانون رعاية األحداث وقانون أصول 
المحاكمات الجزائية على قواعد حول فرض االحتجاز 

السابق للمحاكمة. يقنن قانون أصول المحاكمات الجزائية 
المعايير “الكالسيكية” لفرض االحتجاز السابق للمحاكمة بما 
في ذلك خطر التواطؤ وخطر الهروب )وعدم وجود مكان 

إقامة(، في حين أن قانون رعاية األحداث يرى أن االحتجاز 
السابق للمحاكمة: 

أ( ال يجوز إصدار األمر به في حالة المخالفات.

ب( يجوز إصدار األمر به في الجنح والجنايات بغرض 
فحصه/فحصها أو في حالة عدم وجود ضامن )يعني عدم 

إمكانية اإلفراج بتعهد أو بكفالة(.

ج( يجب أن يتم إصدار األمر به لألطفال الذين تزيد أعمارهم 
عن 14 عام )المادة 237 من قانون أصول المحكمات 

الجزائية ال تزال تتحدث عن األطفال البالغين من العمر 10 
سنوات( المتهمين بارتكاب جناية يُعاقب عليها باإلعدام78.

76. انظر منظمة أرض االنسان، 32-29 ؛ طاهر، 9.
77. انظر لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 90.

78.  المادة 97 قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 52 قانون رعاية األحداث.
79. انظر على سبيل المثال لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 87.

80.  انظر المادة 95 قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 47 قانون رعاية األحداث.
81. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 90.

82.  المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف 2014، 25 والمقابالت. انظر أيضاً المخاوف التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية 
.86 ،)2015(

تثير هذه القواعد بعض األسئلة والمخاوف: أوالً، ال يزال غير 
واضحاً ما إذا كان سيتم تطبيق معايير كال النظامين القانونيين 

)قانون أصول المحكمات الجزائية وقانون رعاية األحداث 
رقم 76 لعام 1983( في وقت واحد، مما يوفر أعلى حماية 

لألطفال، أو ما إذا كان سيتم تطبيق معايير قانون رعاية األحداث 
فقط. ثانياً، يمثل الخيار ج( أعاله شكالً من أشكال االحتجاز 
“اإللزامي”، والذي يتعارض مع مبدأ المالذ األخير )المادة 

37/ب من اتفاقية حقوق الطفل(. ثالثاً، يبدو أن الخيار ب( أعاله 
يسمح باحتجاز الطفل “فقط” لحاجته/حاجتها إلى الفحص، وهو 
ليس سبباً صالحاً لالحتجاز وفقاً للمعايير الدولية79. أخيراً، عدم 

وجود مكان لإلقامة وحده ليس سبباً صالحاً لالحتجاز. 

تقتصر بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة على التعهد واإلفراج 
بكفالة، األمر الذي ال يوفر للقاضي سوى القليل من الخيارات 

لتطبيق مبدأ المالذ األخير بصورة فعالة. بينما يسمح قانون 
أصول المحكامت الجزائية بالتعهد بدون كفالة، يبدو أن قانون 

رعاية األحداث رقم 76 لعام 1983 ال يوفر هذا الخيار، 
وهو أمر مؤسف80.

فيما يتعلق بفرض الحبس االحتياطي من الناحية العملية، فقد 
تم اإلبالغ عن أن االحتجاز السابق للمحاكمة هو باألحرى 
المالذ األول وليس المالذ األخير، ولكن أيضاً أن األعداد 

انخفضت في السنوات الماضية، وأن األحداث يُفرج عنهم 
بكفالة في غالبية الحاالت. انظر أيضا الشكل 1 أدناه.

د( مدة االحتجاز السابق للمحاكمة 

فيما يتعلق بمدة االحتجاز، ال توجد قواعد خاصة باألطفال. 
وفقاً للمادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن 

أوامر ما قبل المحاكمة صالحة لمدة 15 يوم كحد أقصى 
والتمديدات ممكنة في بعض الحاالت. يجب أال تتجاوز المدة 
اإلجمالية ربع الحد األقصى للحكم المسموح به وال تزيد عن 
6 أشهر. أي تمديد بعد ذلك يتطلب إذناً من محكمة الجنايات. 

من وجهة نظر دولية، تعد 6 أشهر الحد األقصى المقبول 
للمدة، إذا )استخدمت كمالذ أخير، انظر أعاله ج( وتمت 

مراجعتها بانتظام بهدف إنهائها في وقت مبكر، ولكن يجب 
عدم تجاوز هذه الفترة81.

وفيما يتعلق بالناحية العملية، فقد أفيد أن اإلجراءات المتأخرة 
تؤدي إلى فترة احتجاز مطولة قبل المحاكمة، تتجاوز أحياناً 

العقوبة، والتي قد تكون غير شرعية82.



3. النتائج   23

هـ( الحقوق اإلجرائية

يجب منح الطفل المحروم من حريته الحقوق اإلجرائية 
التالية83:

الحق في إبالغ الوالدين على الفور بالعتقال. يبدو أن 	 
هذا الحق يُمنح فقط بطريقة عامة في القانون )المادة 

240 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الحق في 
الحصول على معلومات عن كل قرار(، وقد لوحظ أنه 

من الناحية العملية، ال يتم تطبيقه بصورة منهجية84. 
)تم تقديم هذا الحق صراحة في المادة 50 من مشروع 

القانون الجديد(.
يُمنح حق الطفل في المثول ألول مرة أمام القاضي 	 

في غضون 24 ساعة في المادة 48 من قانون رعاية 
األحداث مقروءة جنباً إلى جنب مع المادة 123 من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومع ذلك، فقد تم 
اإلبالغ عن أنه في بعض األحيان ال يرى األطفال 
القاضي لعدة أشهر، وهو أمر غير قانوني بصورة 

واضحة. الحق في المراجعة المنتظمة ألمر االحتجاز 
منصوص عليه في المادة 109 من قانون أصول 

المحاكمات الجزائية.
الحق في الحصول الفوري على المساعدة القانونية، 	 

الذي يُشار إليه اليوم أيضاً “محاٍم في الساعة األولى” 
)والذي يتطلب أن تضمن الدولة تقديم هذه المساعدة، 
مثل المحامي المعين من الدولة الذي يأتي في اللحظة 

األولى( غير ممنوحة في القانون والممارسة اليوم 
)وهي مفقودة في مشروع القانون الجديد(85، بغض 

النظر عن بعض المبادرات مثل المشروع الذي تدعمه 
اليونيسف في إصالحية أربيل الذي نفد تمويله.

و( ظروف االحتجاز السابق للمحاكمة

وفقاً للقانون، يجب تنفيذ االحتجاز السابق للمحاكمة لألطفال 
في ما يسمى باإلصالحيات )بالنسبة لالنتهاكات المزعومة 
لهذه القاعدة انظر أعاله(86. معظم األطفال المحتجزين في 

اإلصالحيات هم رهن المحاكمة. كما هو مبين في الشكل 1 
أدناه، في وقت جمع البيانات في آب 2022، تم احتجاز 70 
طفالً في أربيل قبل المحاكمة بينما تم احتجاز 30 طفالً فقط 

بعد المحاكمة. وفي دهوك، تم احتجاز 24 فتى قبل المحاكمة 
و 6 بعد المحاكمة، وفتاتان بعد المحاكمة )على الرغم من 

عدم تحديدهما في السجالت اإلصالحية التي تمت مشاركتها 

83. انظر على وجه الخصوص المادة 37/د من اتفاقية حقوق الطفل والقاعدة 10 و 13 من قواعد بكين.
84. منظمة أرض االنسان، 45 )العراق(.

85. راجع المادة 37/د من اتفاقية حقوق الطفل وتوجيه المادة 6/3 )االتحاد األوربي( 2016/800 لـ “محامي الساعة األولى”. في العراق/إقليم كوردستان؛ 
يتم ضمان التمثيل القانوني اإللزامي فقط في مرحلة المحاكمة في حالة الجنايات، انظر المادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. انظر أيضاً 

المادة 45/ب من مشروع القانون الجديد.
86. انظر المادة 14 من القواعد التمهيدية والمادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

87. انظر على سبيل المثال لجنة حقوق الطفل، مالحظات ختامية )2015( ص 86 ؛ مالحظات.
88. انظر سيندي بانكس، 61 والمكتب الدولي لحقوق الطفل، المالحظات الختامية، 103.

89. المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 29 ؛ مقابالت.

في وقت إجراء البحث، انظر أدناه(. وفي السليمانية، تم 
احتجاز 48 طفالً قبل المحاكمة بينما تم احتجاز 31 طفاًل 

بعد المحاكمة. يوجد مختصين اجتماعيين )6 في قسم ما قبل 
المحاكمة في أربيل، باإلضافة إلى 7 مختصين اجتماعيين 
وطبيب نفسي في إصالحية دهوك(، على الرغم من توفر 

المزيد من الخدمات لمجموعة ما بعد المحاكمة األقل عدداً. 

على الرغم من نية اإلصالحيات بأن تكون داعمة وتأهيلية، 
تبدو هذه الهياكل أشبه بمؤسسات السجون ذات البرامج 

المحدودة والتركيز غير الكافي على إعادة اإلدماج. عموماً، 
فإن الظروف المعيشية في اإلصالحيات سيئة نوعاً ما87، 
ويبدو أن وصول األطفال المحتجزين قبل المحاكمة إلى 
خدمات إعادة التأهيل محدود للغاية. في حين أن فصل 

األطفال عن البالغين )المادة 37/ج من اتفاقية حقوق الطفل( 
ممنوح بموجب المادة 237 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية، فإن هذا الفصل هو حقيقة واقعة فقط لألوالد في 
دور اإلصالح/المراقبة، ولكن ليس للفتيات وليس لألطفال 
المحتجزين في أماكن أخرى88. تُمنح يتم إجراء االتصاالت 
العائلية )المادة 37/ج من اتفاقية حقوق الطفل( مرتين في 

األسبوع وفقاً للمادة 10 من قواعد ما قبل المحاكمة. لكن من 
الناحية العملية، فإن المسافة ونقص وسائل النقل العام تجعل 
مثل هذه الزيارات صعبة )أقل من ذلك في أربيل(، وقد تم 

اإلبالغ عن أن السلطات ال تمنح االتصاالت العائلية دائما89ً  
)والتي في بعض األحيان قد تكون شرعية من خالل أهداف 
التحقيق في مرحلة ما قبل المحاكمة، ولكن يجب تطبيق هذه 

القيود بصورة صارمة(.
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الشكل 3: إصالحات المصدر في السليمانية ودهوك وأربيل، آب 2022.

90.  انظر المادة 13 من قواعد ما قبل المحاكمة ؛ سيندي بانكس، 83 ؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 95 ز.
91.  انظر المكتب الدولي لحقوق االنسان، 46 )العراق( مع مزيد من المراجع ؛ لجنة حقوق الطفل، مالحظات ختامية )2015(، ص 36 ؛ سيندي بانكس، 

55 سنة ؛ تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، آب 2021، ص 5 ؛ المقابالت.
92. انظر لجنة حقوق الطفل، المالحظة الختامية )2015(، ص 38 ؛ المادة 70 من قانون مصلحة السجون العراقي )؟( ؛ سيندي بانكس، 57 ؛ منظمة 

أرض االنسان، 53.
93. سيندي بانكس، 43.

94.  انظر المادة 9 قانون رعاية األحداث ؛ لجنة حقوق الطفل، مالحظات ختامية )2015(، ص 11 ؛ طاهر )2017(، 12 ؛ المقابالت.
95.  انظر على وجه الخصوص المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل ؛ المبادئ التوجيهية األوربية بشأن القضاء الصديق للطفل ؛ مشروع المبادئ التوجيهية 

العربية للقضاء الصديقة للطفل. إرشادات الرابطة الدولية للقضاة وقضاة التحقيق الشباب واألسرة لألطفال الذين يتعاملون مع نظام القضاء ؛ مسودة 
إرشادات حول المحاكم الصديقة لألطفال في إقليم كوردستان.

96.  انظر الفصل السابق.

يسمح النظام التأديبي باحتجاز األطفال في الحبس االنفرادي 
لمدة تصل إلى سبعة أيام، ويبدو أنه يسمح بإزالة االمتيازات 
مثل ضياع الوقت للزيارة العائلية، خالفاً للمعايير الدولية90. 

تحظر المادة 37 من الدستور استخدام التعذيب بصورة 
صريحة )وتم تجريمه كوسيلة النتزاع االعترافات بموجب 

المادة 333 من القانون الجنائي(، ولكن هناك تقارير 
عن ممارسة التعذيب من الناحية العملية، ال سيما النتزاع 

االعترافات ؛ وأحيانًا يبدو أن األطفال يرفعون الشكاوى91. 
م للمختصين  يُحظر استخدام العقاب البدني والعنف ويُجرَّ
العاملين في مجال العدالة )انظر المادة 127 من قانون 

أصول المحاكمات الجزائية والمادة 332 من قانون 
العقوبات(، وهو محظور في مؤسسات االحتجاز، لكن لم 

يرد ذكره في النصوص الخاصة باألطفال، وهو أمر مؤسف. 
باإلضافة إلى ذلك، تتحدث التقييمات السابقة عن العقاب 
البدني الذي يتم تطبيقه أحياناً في اإلصالحيات ومراكز 

الشرطة92. 

يتم اإلشراف/الرقابة على أماكن االحتجاز بواسطة وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية التي تدير اإلصالحيات، ومحاكم 

األحداث التي تشرف على األخيرة )المادة 9 قانون رعاية 
األحداث( والمدعين العامين ولجنة حقوق اإلنسان )يبدو أن 

األخيرة تقوم بزيارات منتظمة، بما في ذلك زيارات غير 
معلنة، ويتم اتباع بروتوكوالت موحدة، وهو جدير بالثناء(. 

يمكن لألطفال رفع الشكاوى عبر هذه القنوات. ومع ذلك، 
فقد لوحظ أن محاوالت الرقابة هذه ال تزال غير كافية93. 

يقول البعض إن الطريقة اآلمنة الوحيدة للطفل للشكوى هي 
التحدث الفردي مع موظف في منظمة غير حكومية تزور 
الطفل، وال تزال آلية الرقابة والشكاوى المستقلة الخاصة 

بالطفل غير موجودة94.

3.4.8 اإلجراءات

تنص المعايير الدولية واإلقليمية لقضاء األطفال على 
وجوب معاملة األطفال المخالفين للقانون بطريقة تعزز 

إحساسهم بالكرامة والقيمة، وتتناسب مع أعمارهم ونموهم، 
وأن تكون إجراءات العدالة، على وجه الخصوص، عادلة 
وتعزز المشاركة الفعالة للطفل، وأن تكون سريعة بشكل 

معقول وتمنح الخصوصية95. نناقش أدناه بعض جوانب هذه 
الحقوق.

جمع األدلة: قيل إن اإلجراءات “موجهة لالعتراف”، بمعنى 
أنه عندما يكون هناك اعتراف، ال يتم جمع المزيد من األدلة. 
يمكن أن يكون هذا مدمراً في حالة األطفال الذين قد يتأثرون 

بسهولة باآلخرين، وفي ضوء التقارير عن االعترافات 
باإلكراه96.
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يجب استخدام التقييد أو القوة فقط عندما يشكل الطفل 
تهديداً وشيكاً بإصابة نفسه أو نفسها أو لآلخرين، فقط عندما 

يتم استنفاد جميع وسائل السيطرة األخرى، وليس كروتين 
مطلقا97ً. كما يجب تجنب استخدام األغالل لألطفال تجنباً 
تاماً. في إقليم كوردستان العراق، ال توجد قواعد خاصة 

باألطفال حتى اآلن حول هذا الموضوع )والمسودة الجديدة 
صامتة بشأن هذه المسألة(، وقد لوحظ أن األغالل تُستخدم 

لألطفال، بصورة روتينية على ما يبدو “في الحاالت األكثر 
خطورة، بما في ذلك المخدرات واإلرهاب”.

البحث عن أشخاص ومنازل وأخذ عينات جسدية: األحكام 
القانونية المتعلقة بهذه القضايا ال تحتوي على إشارات كثيرة 
إلى األطفال )والمشروع الجديد لم يتطرق إلى هذه المسألة(. 
ومع ذلك، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على 

قيام اإلناث بالفحص البدني والبحث عن اإلناث، وهو أمر 
يستحق الثناء، وأن األحداث معفون من إعطاء بصمات 

األصابع98.

المساعدة القانونية: يجب إبالغ المتهم بالحق في المساعدة 
القانونية قبل قيام قاضي التحقيق باستجوابه، ويتم ضمان 
المساعدة القانونية بموجب القانون والممارسة في مرحلة 

المحكمة في بعض القضايا99. ومع ذلك، فإن “محامي الساعة 
األولى” )موظف من الدول يضمن تقديم المساعدة القانونية 

في أول اتصال للطفل بنظام القضاء( لم يُمنح بعد )وهو 
غير موجود في مشروع القانون الجديد(100. باإلضافة إلى 

ذلك، يبدو أنه من الناحية العملية، ال تكون المساعدة القانونية 
لألطفال فعالة دائماً بسبب االفتقار إلى التخصص وعدم 

التعيين في الوقت المناسب وعدم القدرة على الوصول إلى 
الوثائق وانخفاض الحوافز المالية101.

مساعدة الوالدين/الولي: تنص المادة 60 من قانون رعاية 
األحداث على أنه يمكن لولي أمر الطفل أو أحد أقاربه أو 

عامل اجتماعي الدفاع عن الطفل. وبقدر ما يُقصد به أن يحل 
محل المساعدة القانونية المهنية، فإن هذا من شأنه أن يقلل 
من المعيار الذي حدده قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
وهذا أمر مؤسف. بقدر ما يُقصد بهذا الدفاع أن يأتي بعد 

97.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 ص 95/و.
98.  المواد 70 و 80 و 242 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. انظر أيضاً منظمة أرض االنسان 28 )العراق(.

99.   يتحدث الدستور عن الجناية أو الجنحة )المادة 19(، بينما يتحدث قانون أصول المحاكمات الجزائية عن الجنايات فقط )المادة 144(. للحصول على 
الحق في أن تكون على دراية بالحق في الحصول على محاٍم قبل إجراء المقابلة، انظر المادة 123/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

100.  انظر أعاله الحاشية 83.
101.  سيندي بانكس، 53، المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 25، مقابالت.

102.  انظر المادة 240 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، منظمة أرض االنسان 45 )العراق(.
103. المادة 50 من قانون رعاية األحداث.

104. انظر المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
105. انظر المادة 127 والمادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

106.  منظمة أرض االنسان. 46 )العراق(   تنص على أن الضمانة ضعيفة ألنه “عندما يتذرع الطفل أو محاميه في المحكمة بالشروط المتعلقة بكيفية تقديم 
شروط االعتراف، فإن القاضي سيحيل الطفل مرة أخرى إلى المحقق، أي الشرطة، التي يمكنها مرة أخرى ممارسة القوة النتزاع االعتراف”.

107.  انظر الفصل السابق.
108.  منظمة أرض االنسان 46 )العراق(.

المساعدة القانونية المهنية، يجب توضيح ما يحدث إذا لم 
يتحدث الوالد والمحامي بصوت واحد. باإلضافة إلى ذلك، 

ليس من الواضح ما الذي يحدث عندما ال يكون للطفل الذي 
يدخل نظام القضاء والد/ولي أمر. يقول البعض إن الولي ال 
يتم تعيينه تلقائياً في مثل هذه الحالة، وهو أمر غير مرغوب 
فيه، ال سيما عندما يفتقر الطفل أيضاً إلى المساعدة القانونية.

المعلومات: يمنح التشريع الطفل والوالدين/األولياء الحق في 
إبالغهم و “استشارة” السلطات المختصة في جميع األمور 

المتعلقة بالقضية. ليس من الواضح تماماً ما المقصود بالحق 
في “التشاور”. وقد تم اإلبالغ عن أن الحق في الحصول على 

المعلومات ال يتم تنفيذه دائما102ً.

لم يتم تقنين الحق في االستماع لألطفال صراحةً )لكن انظر 
مشروع قانون المادة 72(. يمكن استبعاد مشاركة الطفل في 
التحقيق في القضايا المتعلقة بـ “الشرف واألخالق العامة”، 

إذا كان الطفل ممثال103ً. وهي قاعدة ربما كان المقصود 
منها حماية الطفل لكنها تنتهك حقه/حقها في المشاركة. 

ال يمكن تقييم ما إذا كان المتخصصون في مجال القضاء 
يستخدمون لغة صديقة لألطفال، ولكن تم اإلبالغ عن أن 

الترجمة الشفوية، وهو شرط أساسي للحق في االستماع، ال 
يُمنح دائماً. فيما يتعلق بالحق في الصمت، يتماشى القانون 

المحلي تماماً مع المعايير الدولية104. ال يمكن حتى اآلن 
العثور على إشارات إلى اإلجراءات المالئمة لألطفال التي 

من شأنها تعزيز المشاركة الفعالة في مختلف مراحل العملية، 
لكن القضاة ال يرتدون الزي القانوني ويسمعون األطفال 
جزئياً في غرفة القاضي، ما يشير إلى بعض الممارسات 
الصديقة للطفل. يُحظر صراحة استخدام اإلكراه النتزاع 

االعتراف105، وتتطلب ضمانة إضافية أنه إذا تضمنت اإلفادة 
اعترافاً، فيجب أن يقوم القاضي بإصدار المحضر )التسجيل 

بواسطة المحقق القضائي غير كاٍف(106. ومع ذلك، فقد 
تم التأكيد على أنه من الناحية العملية، يتم استخدام اإلكراه 

النتزاع االعترافات107  )ما قد يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق 
األطفال( وأثيرت مخاوف من أن القضاة يعترفون باألدلة 

التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة108.
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لم يتم تقنين حق الطفل في الخصوصية بصورة صريحة 
حتى اآلن )لكن انظر مشروع القانون المادة 72(. ومع ذلك، 

يشترط القانون، بما يتماشى مع المعايير الدولية، أن تُعقد 
الجلسات خلف أبواب مغلقة وأنه ال يجوز نشر أي معلومات 
يمكن أن تؤدي إلى تحديد هوية الطفل109. عالوةً على ذلك، 

يبدو أن السجالت الجنائية غير موجودة لألطفال في إقليم 
كوردستان )باستثناء القضايا المتعلقة باإلرهاب(، وهو أمر 
يستحق الثناء. تشمل التحديات العملية المتعلقة بالخصوصية 

109.  انظر المادة 238 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 58 من قانون رعاية األحداث )األبواب المغلقة( والمادة 63 من قانون رعاية األحداث 
)النشر(.

110.  المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 42، المقابالت، المالحظات.
 https://m.facebook.com/695833773831906/posts/.111

pfbid037pE3CHhvUfFagQULj92rsxEWpEkCK1AzAtJRRWDrZZcutE138BnxjiReenR5Rgrwl/?d=n
112.  سيندي بانكس، 50 و 61-60 ؛ المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 28 ؛ المقابالت.

113.  انظر المادة 62 من قانون رعاية األحداث. في المادة 90، ينقسم هذا إلى “الحالة االجتماعية والصحية والنفسية” للطفل.
114.   يجب أن تتم في حالة الجنايات ؛ في حالة الجنح إذا كانت ظروف الطفل أو حالته تتطلب ذلك، مادة 51 من قانون رعاية األحداث.

115.  المادة 90 من قانون رعاية األحداث.
116.  على سبيل المثال، الظروف المخففة والمشددة كما هو مذكور في القانون الجنائي.

عدم وجود مساحة في مراكز الشرطة، ما يعيق سرية 
اإلجراءات، وممارسة احتجاز األطفال في بعض األحيان في 
أقسام الشرطة العادية )حيث يكونون أقل حماية من وجهات 
النظر العامة مقارنة بمراكز شرطة األحداث( وعدم وجود 
مناطق انتظار منفصلة في المحاكم وإدراج أسماء الوالدين 

على الشاشات العامة في المحاكم، وربما عدم فهم الحق في 
الخصوصية110.

الشكل 4: المصدر: فيسبوك، تمت زيارته في 11 آب 1112022

لم يتم حتى اآلن تقنين مبدأ االستعجال بصوؤة صريحة )لكن 
انظر مشروع القانون، المادة 45(، ومن الناحية العملية، 

تبدو اإلجراءات متأخرة في كثير من األحيان، والتي عادة ما 
تكون مصحوبة بمدة احتجاز مطولة. تشمل األسباب المحتملة 

للتأخير الموارد المحدودة لضباط الشرطة والمختصين 
االجتماعيين والقضاة، وأحياناً ازدواجية العمل عند اشتراك 

مكاتب شرطة مختلفة ونقص المساعدة القانونية المبكرة 
والفعالة والصعوبات في الحصول على معلومات الهوية 
أو التقارير الطبية وفي الحصول على التعاون األسري 

وضعف التنسيق والنقل/المسافة بين مركز الشرطة/المحكمة/
اإلصالحية112.

يجب معاملة األطفال الذين تقل أعمارهم عن الحد األدنى 
لسن المسؤولية الجنائية والذين يُزعم أنهم انتهكوا قانون 
العقوبات معاملة عادلة وكأطفال في أو فوق الحد األدنى 
للسن. ليس من الواضح إلى أي مدى ينطبق هذا في إقليم 

كوردستان.

3.4.9 إصدار األحكام

الهدف والمبادئ التوجيهية: وفقاً للمادة 1 من قانون رعاية 
األحداث، يجب أن تهدف األحكام إلى إعادة تأهيل الطفل. 

وينعكس هذا أيضاً في األحكام التي تتحدث عن “اإلجراءات” 
بدالً من العقوبات. باإلضافة إلى ذلك، يوفر التشريع بعض 

التوجيهات المتعلقة بإصدار األحكام على القضاة، إذ يطلب، 
على وجه الخصوص، أن يتم النظر في ظروف الطفل113 
كما حددها مكتب دراسة الشخصية114. في سياق اإلفراج 
المشروط، يشار إلى خطورة الجريمة وسوابق الطفل115. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن الشروط المسبقة المتعلقة بسن الطفل 
ونوع الجريمة على النحو المبين في الجدول أدناه توجه 
عملية إصدار الحكم. من المفترض أنه عالوةً على ذلك، 

تنطبق مبادئ األحكام العادية أيضاً، ما لم تتعارض مع ما 
سبق116. ال توجد إشارة صريحة لمصالح الطفل الفضلى. 

بغض النظر عن ذلك، فإن النهج الموصوف أعاله يتماشى 
على نطاق واسع مع المعايير الدولية.

نظام إصدار األحكام: يقدم قانون رعاية األحداث الردود التالية 
على جنوح األحداث: التحذير واإلفراج تحت رعاية أحد 

الوالدين/الولي/القريب بكفالة و “في ظل الظروف” واإلفراج 

“التشهير وإلقاء اللوم” على وسائل التواصل االجتماعي، كما يبدو أنه حدث مؤخراً في 
إقليم كوردستان مع نشر هذه الصورة على موقع فيسبوك111  بخصوص حادثة وقعت في 
صيدلية مع أطفال صغار مخالفين للقانون، يشير إلى عدم فهم واحترام حماية خصوصية 

األطفال.

https://m.facebook.com/695833773831906/posts/pfbid037pE3CHhvUfFagQULj92rsxEWpEkCK1AzAtJRRWDrZZcutE138BnxjiReenR5Rgrwl/?d=n
https://m.facebook.com/695833773831906/posts/pfbid037pE3CHhvUfFagQULj92rsxEWpEkCK1AzAtJRRWDrZZcutE138BnxjiReenR5Rgrwl/?d=n
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المشروط واإلحالة إلى اإلصالحية، وهي قابلة للتطبيق وفقاً 
للمخطط المبين في الجدول 2 أدناه )يجب قراءة الجدول ببعض 

الحذر، حيث قد تكون هناك أخطاء في الترجمة في النسخة 
اإلنجليزية فيما يخص األحكام ذات الصلة(.

في حين أن التركيز على “التدابير” بدالً من العقوبات 
وتوفير البدائل موضع ترحيب كبير، ال تزال هناك مخاوف 

عديدة. أوالً، تبدو اإلصالحيات من الناحية العملية مثل 
السجون )انظر أعاله(117. ثانياً، ال يقلل التشريع بصورة 

فعالة من فرض الحرمان من الحرية )المادة 37 من اتفاقية 
حقوق الطفل(118، حيث إن: أ( فرض تدابير الحرمان من 

117.  سيندي بانكس، 43، المالحظات.
118.  سيمالر رزغار، 25.

119.  المخالفة: جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة و 3 أشهر أو بغرامة ال تتجاوز 30 دينارا )المادة 27 من القانون الجنائي(.
120.  الجنحة: جريمة يعاقب عليها بالحبس مع األشغال الشاقة أو االعتقال العادي لمدة تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات أو غرامة مالية )المادة 26 من 

القانون الجنائي(.
121.  الجناية: جريمة يُعاقب عليها باإلعدام أو بالسجن المؤبد أو من 5 إلى 15 عام )المادة 25 من القانون الجنائي(.

122.  الفئات العمرية على النحو المحدد في المادة 3 من قانون رعاية األحداث.
123.  طاهر )2017(، 9.
124.  سيندي بانكس، 43.
125.  سيندي بانكس، 48.

الحرية ال يقتصر على الجرائم األكثر خطورة، ب( نطاق 
البدائل المتاحة )الخيارات غير االحتجازية( ضيق، و ج( 

نطاق تطبيق البدائل المتاحة محدود للغاية )انظر الجدول(، 
وكلها تشير إلى وجود توجه نحو الفعل أكثر من الشخص 

الذي ارتكب الفعل. ثالثاً، ال يقلل التشريع أيضاً بصورة 
فعالة مدة الحرمان من الحرية )المادة 37 من اتفاقية حقوق 

الطفل(، حيث: أ( تنص أحكام مختلفة على شروط دنيا 
إلزامية لإليداع في اإلصالحيات، بما يتعارض مع مبدأ 

“أقصر فترة زمنية مناسبة”، ب( اإلفراج المؤقت ال يُنظر 
إليه إال عند الطلب )ليس تلقائياً(، و ج( الحد األقصى لمدة 

15 عام مرتفع نوعاً ما.

الجدول 2: مؤشر نطاق انطباق العقوبات/التدابير البديلة

اإلفراج برعاية التحذير
الولي/القريب

اإلفراج المشروط
)6 أشهر – 3 

سنوات(

اإلصالحيةالغرامة
)إفراج مشروط عند 
الطلب بعد 2/3، 6 

أشهر، المادة 84(

× 6 أشهر – 1 × )المادة 72(المخالفة119  
سنة )المادة 72(

--)المادة 74؟(

× 3-1 سنوات -الجنحة 120 
)المادة 73(

× 6 أشهر – 3 × )المادة 73(× )المادة 73(
سنوات )المادة 73(

الجناية121: حبس 
مؤقت

-----

أ( الفتى )-11
 122)14

× 6 أشهر – 5 × )المادة 76(--
سنوات )المادة 76(

ب( الصغير )-15
)18

× 5 – 15 سنوات × )المادة 77(-
)المادة 77(

الجناية: سجن مؤبد، 
عقوبة اإلعدام

----

× 5 سنوات )المادة )المادة 78؟(---أ( الفتى )11-14(
)76

ب( الصغير )-15
)18

× 15 سنة )المادة )المادة 78؟(---
)77

ممارسة إصدار األحكام: فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية، 
لوحظ في التقييمات السابقة أن النظام ال يزال يعتمد بشدة 

على نهج عقابي123، وأن مفهوم إعادة التأهيل لم يتم تعريفه 

وتفسيره بصورة صحيحة للمهنيين124، وأن تقارير مكتب 
دراسة الشخصية قد تم أخذها في االعتبار ولكن يمكن تحسين 

جودتها125. في سياق هذا البحث، أدلى القضاة بمالحظات 
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مماثلة بشأن هذه التقارير وأضافوا أن الجودة تتأثر بنقص 
الموارد، بينما انتقد األشخاص الذين تمت مقابلتهم جودة 
هذه التقارير بوضوح )“جهاز نداء واحد بحكم قياسي”(. 

عالوةً على ذلك، أشار القضاة إلى أن المعايير التي تؤخذ في 
االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن التدابير تشمل ظروف الطفل 

العامة والشخصية والمصالح الفضلى للطفل، وهو أمر واعد 
)على الرغم من عدم توضيح كيفية تحديد مصالح الطفل 

الفضلى(.

فيما يتعلق باستخدام التدابير المختلفة، فإن المعلومات 
المتاحة نادرة، وتظهر صورة متباينة على مر السنين: في 

عام 2010، أشار تقرير )إقليم كوردستان( إلى إحصائيات 
تظهر ‘أن معظم األطفال الذين يدخلون نظام قضاء األحداث 
يُفرج عنهم بكفالة، ويُطلق سراحهم لوالديهم بكفالة أو تُفرض 
عليهم مراقبة السلوك أو تُفرض عليهم غرامة126. يرى تقرير 
)إقليم كوردستان العراق( عام 2014 أن القضاة “يميلون إلى 
االعتماد بصورة كبيرة على عقوبات االحتجاز”127. في عام 
2015، قررت لجنة حقوق الطفل أن بدائل االحتجاز “نادراً 

126.  سيندي بانكس، 50.
127.  المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 24.

128.  لجنة حقوق الطفل، المالحظات الختامية )2015( ص 86.
129.  طاهر، 8.

130.  منظمة أرض االنسان، 20.
131.  المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 25، في إشارة إلى الموارد والموظفين والسيارات المحدودة، والتي يبدو أنها ال تزال سارية.

132.  المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 29 وجمع البيانات 2022.
133.  أظهرت إحصاءات عام 2009 أن األطفال محكوم عليهم بالحبس لمدد تصل إلى 15 سنة كحد أقصى. يقول البعض “غالباً إلى أقصى حد”،  المكتب 

الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 24 ؛ سيندي بانكس، 69. بالنسبة للمراقبة، أفيد في 2014 )إقليم كوردستان العراق( أن المدد تتراوح في الغالب من 
أربعة أشهر إلى سنتين، المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 31.

134.  ورشة عمل ألصحاب المصلحة في نظام قضاء األحداث، أربيل، تشرين الثاني 2022. ومع ذلك، قال آخرون إن االحتجاز السابق للمحاكمة يؤخذ في 
االعتبار عادةً.

ما تستخدم”128. يشير تقرير عام 2017 )إقليم كوردستان( 
إلى اإلفراط في استخدام االحتجاز129، وخلص تقرير عام 

2019 )العراق( إلى أن بدائل االحتجاز تبدو منهجية 
للمخالفات والجنح الصغيرة130. في سياق هذا البحث، ثبت 

أنه في العامين الماضيين قام القضاة بتطبيق البدائل بصورة 
متزايدة. ويدعم ذلك بعض البيانات التي تشير إلى أن اإلفراج 

المشروط )الذي يبدو أنه يُنظر إليه عموماً على أنه البديل 
األكثر فائدة، على الرغم من أن التنفيذ ال يزال يمثل تحدياً 

بسبب نقص الموارد131 قد صدر أمر به أكثر من أربع مرات 
من اإلحالة إلى اإلصالحيات في محكمة واحدة. ومن خالل 
البيانات التي تظهر أن إجمالي عدد السكان في اإلصالحيات 

في تموز 2022 كان أقل بنسبة %35 مما كان عليه في عام 
2014 132. ال يمكن تقديم نتائج محدثة وموثوقة حول مدة 

األحكام/اإلجراءات.133 ومع ذلك، فقد ورد أن االحتجاز قبل 
المحاكمة ال يؤخذ دائماً في االعتبار في الحكم. سيكون هذا 

مدعاة للقلق ومخالف للقانون )المادة 244 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية(134. 

الشكل 5: المصدر: إصالحية أربيل، 2022 
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باإلضافة إلى ذلك، تم اإلبالغ عن استخدام التسوية في كثير 
من الحاالت، كما يتم تطبيق “تسوية ما بعد الحكم”. في 

حين لم يكن من الممكن تقييم المنهجيات بالتفصيل، فإن كال 
النهجين مرحب بهما وواعدان.

ظروف االحتجاز واإلفراج: “قواعد إعادة تأهيل األحداث 
‘’ لعام 1971 بعيدة كل البعد عن توفير مجموعة محدثة 
من المعايير الدنيا لألطفال المحرومين من الحرية ولكنها 
تتضن إشارات قصيرة إلى نهج إعادة اإلدماج )مثل خطة 

العالج الفردية وبرنامج إعادة التأهيل(. من الناحية العملية، 
بالكاد يتم تطبيق هذا. على الرغم من أن ظروف المحتجزين 

بعد المحاكمة أفضل إلى حد ما مقارنة بالمحتجزين قبل 
المحاكمة135 )مثل توفير التعليم(، إال أن إعادة التأهيل/

إعادة اإلدماج تتعطل بسبب نقص كفاءة الموظفين والتوجيه 
والتدريب وسوء المرافق ونقص المعدات واألنشطة )للفتيات 

على وجه الخصوص(، وقلة التحضير المناسب لإلفراج 
والرعاية الالحقة136. وتشمل الممارسات الواعدة تقديم 

المساعدة القانونية في اإلصالحيات، وإنشاء وحدات خروج 
حيث يتم إعداد األحداث لإلفراج عنهم. ولألسف، فإن هذه 

الممارسات في اآلونة األخيرة محدودة بسبب نقص األموال.  

3.5 األطفال المرتبطون بالقوات والجماعات المسلحة  
يخضع العراق لجدول أعمال الرصد واإلبالغ لألمين العام 

لألمم المتحدة بشأن األطفال والنزاع المسلح137. في العراق، 
ومن ضمنه إقليم كوردستان العراق. هذه قضية حساسة للغاية 

وتترتب عليها العديد من التداعيات السياسية.

في عام 2017، تمت اإلشارة إلى اإلرهاب باعتباره أكثر 
الجرائم شيوعاً التي يُزعم أن األطفال يرتكبوها أو يُتهمون 
بارتكابها في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق، 
حيث تم احتجاز أكثر من 500 طفل في إقليم كوردستان 

في هذا السياق138. أفاد أحد مراكز االحتجاز أنه خالل فترة 
تنظيم الدولة االسالمية في العراق وسوريا، كان 140 

طفال مرتبطين بتنظيم الدولة االسالمية في العراق وسوريا 
يقضون عقوبة بالسجن لمدة سنتين لكل منهم بعد أن أمضوا 

5-4 أشهر مع األسايش )جهاز األمن/المخابرات(. قدمت 

135. انظر أيضاً أعاله للتعرف على ظروف االحتجاز السابق للمحاكمة.
136. المكتب الدولي لحقوق الطفل/اليونيسف، 25، مماثل سيندي بانكس، 43، المقابالت.

137.  آخر تقرير من 2020، انظر األمين العام، تقرير بشأن األطفال والنزاع المسلح )2020(.
138.  طاهر، 8 و 8.

139.  مقابلة الموظفين المختصين، حزيران 2022.

140.  مقابلة الموظفين المختصين، حزيران 2022.
141.  تقرير األمين العام لألمم المتحدة لعام 2018 يتحدث عن 1036 طفاًل على األقل في عام 2017، بما في ذلك 345 في إقليم كوردستان العراق، في 

مرافق احتجاز األحداث بتهم تتعلق باألمن القومي ؛ تقرير عام 2019 يتحدث عن 902 طفالً على األقل تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً ظلوا رهن 
االحتجاز بتهم تتعلق باألمن القومي في عام 2018، وال سيما تلك المتعلقة بتنظيم داعش ؛ تقرير عام 2020 يتحدث عن حوالي 984 طفالً تم احتجازهم 

في عام 2019 بتهم تتعلق باألمن القومي، بما في ذلك ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بالجماعات المسلحة، وال سيما تنظيم داعش ؛ تقرير عام 2021 
يتحدث عن 1114 طفالً ظلوا رهن االحتجاز بتهم تتعلق باألمن القومي، بما في ذلك ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بالجماعات المسلحة، وال سيما تنظيم 

داعش ؛ ويتحدث تقرير عام 2022 عن 1267 طفالً ظلوا محتجزين في 2021 بتهم تتعلق باألمن القومي، لمدة تصل إلى خمس سنوات، بما في ذلك 
ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بالجماعات المسلحة، وال سيما تنظيم داعش.

142.  قانون خدمة وتقاعد البيشمركة.
143.  انظر هيومن رايتس ووتش، عدالة معيبة: المساءلة عن جرائم داعش في العراق، 3، دون الرجوع إلى نص قانوني )ربما يشير إلى المادة 2/3 من 

قانون اإلرهاب، وهو ليس واضحاً في النسخة اإلنجليزية - لكن أكده شخص تمت مقابلته شفهياً(.

المقابالت مع المتخصصين في النظام سياقاً مهماً حول 
األطفال المحتجزين: 

لم يكن ]هؤالء[ مقاتلين مع تنظيم الدولة االسالمية في 
العراق وسوريا، لكن عملهم كان إيصال المعلومات، أو 

دخلوا في دورة تدريبية من قبل تنظيم الدولة االسالمية في 
العراق وسوريا.  كذلك ارتبط بعضهم بالمسلحين في فترة 

تنظيم الدولة االسالمية في العراق وسوريا، ليس لمساعدتهم 
بالسالح، ولكن إلعطاء معلومات لعناصر تنظيم الدولة 

االسالمية في العراق وسوريا كمخبرين139“.

يتم احتجاز هؤالء األطفال بصورة منفصلة عن غيرهم من 
الشباب. لكن هذا األمر تقرره قوى األمن. نحن ال نتعامل مع 

األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة ]عند[ اإلفراج140“. 

بينما يبدو أن عدد األطفال المحتجزين بتهم تتعلق باألمن 
في جميع أنحاء البالد ظل مرتفعاً بالمثل منذ ذلك الحين141، 

يقال إن عدد هذه المجموعة من األطفال المحتجزين في 
اإلصالحيات في إقليم كوردستان العراق قد انخفض بصورة 

كبيرة في السنوات الماضية.

ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات كثيرة. استناداً إلى المراجعة 
المكتبية والمعلومات التي تم جمعها في سياق هذه المراجعة، 

يبدو أن المخاطر واالختالفات التالية مع القانون الدولي /
الممارسات الواعدة موجودة في إقليم كوردستان العراق فيما 

يتعلق بهذه المجموعة من األطفال:

يبدو أن برامج الوقاية واالستجابة الخاصة مفقودة على 	 
نطاق واسع

يحظر تجنيد من تقل أعمارهم عن 18 سنة142، لكنه 	 
م غير مجرَّ

يبدو أن هؤالء األطفال ال يُعاملون أبداً كضحايا أو 	 
شهود على الجرائم فقط

تجريم مجرد االنتماء إلى “جماعة إرهابية مسلحة143“	 
يبدو أن التحقيقات ال تجري من أجهزة الشرطة 	 

العادية، بل من داخل الجهاز األمني
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يبدو أن الوصول إلى المساعدة القانونية الفعالة محدود	 
هناك مزاعم بأن الحرمان من الحرية ال ينفذ دائماً 	 

في أماكن االحتجاز المخصصة لألطفال )أو فقط 
“بعد االعتراف”(، وكذلك االحتجاز غير القانوني أو 
التعسفي والمدة المطولة للحرمان من الحرية وسوء 
المعاملة والتعذيب واالعتراف باإلكراه واالستخدام 

المفرط للقوة وتدابير التقييد بما في ذلك استخدام قيود 
األرجل144 

هناك خطر “أحكام” قاسية145 وكذلك خطر المحاكمة 	 
المزدوجة )بعد قضاء الحكم، يتم إدانة األطفال 

واعتقالهم مرة أخرى(
خطر التشرد والوصم وعدم إعادة االندماج في 	 

المجتمع بعد اإلفراج )انظر أيضاً 3.3.2 أعاله(
خطر إعادة التجنيد نتيجة لما سبق.	 

مما ورد أعاله، يبدو أنه بالنسبة لألطفال المرتبطين بالقوات 
والجماعات المسلحة )وكذلك بالنسبة لألطفال في القضايا 
المتعلقة بالمخدرات، بما في ذلك متعاطي المخدرات، كما 
نوقش في القسم 3.6 أدناه(، يبدو أن نظام قضاء األطفال 

قد تم استبداله على نطاق واسع بنظام أمني وهي قضية 
تثير قلقاً بالغاً. في حين أنه يجب االعتراف بأن االعتبارات 
األمنية الخاصة تنطبق في العراق/إقليم كوردستان العراق، 

يجب أيضاً االعتراف بأن هؤالء األطفال ال يزالون يتمتعون 
بحقوق، بما في ذلك اإلجراءات القانونية الواجبة وتطبيق 
نظام قضاء األطفال بالكامل عليهم )مما يعني أن قواعد 

قضاء األحداث العادية يجب أن تنطبق ويجب أن يتعامل 
معها اختصاصيو األحداث العاديون باستخدام أجهزة قضاء 

األحداث العادية(. قد يؤدي النهج الذي ينحرف عن هذا 
الخط إلى “عواقب دائمة لنمو الطفل وله تأثير سلبي على 
فرص إعادة االندماج االجتماعي، والذي بدوره قد يكون 

له عواقب وخيمة على المجتمع األوسع”146. يصبح تعزيز 
إعادة اإلدماج الفعال أمراً بالغ األهمية هنا، على الرغم من 
أن التصور العام واستجابة نظام العدالة لألطفال المتأثرين 

بالجماعات المسلحة يمثالن عائقاً أمام إعادة اإلدماج.

في ضوء هذه التحديات، من الواعد أن نقرأ أنه في عام 
2021، أعرب األمين العام لألمم المتحدة عن التزام األمم 
المتحدة “بدعم الحكومة في إعادة دمج األطفال المرتبطين 

فعلياً أو بصورة مزعومة بأطراف النزاع ‘’، ورحب بإعادة 
دمج 355 طفالً من خالل البرامج التي تدعمها األمم 

المتحدة، بالتنسيق مع الحكومة147. وحث األمين العام لألمم 
المتحدة الحكومة على وضع وتنفيذ برنامج وطني إلعادة 

144.  انظر المالحظات الختامية لجنة مناهضة التعذيب )2022( ص 18 ؛ تقرير بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق / المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 
آب 2021 ؛ أرض اإلنسان، 30-29 و 57 )اعتقال واحتجاز غير قانونيين(، 32-31 )اعتقال تعسفي، اختفاء قسري(، 40 )تحقيقات غير قانونية وسوء 

معاملة( ؛ 52 )مدة االحتجاز( مع مراجع أخرى ؛ طاهر )2017( 9 ؛ المقابالت والمالحظات.
145. منظمة أرض االنسان، 98 )العراق(. 

146.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 99.
147.  األمين العام، تقرير عن األطفال والنزاع المسلح )2020(، ص 73.

148.  القانون رقم 8 بشأن العنف األسري لعام 2011 ؛ القانون رقم 28 لسنة 2012 بشأن االتجار بالبشر ؛ قانون رقم 58 لسنة 2017 بشأن حماية 
الشهود والخبراء والمخبرين والضحايا.

دمج األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، والذي من المحتمل 
أن يتحقق مع مشروع وزارة الداخلية لتصميم استراتيجية 

إعادة التطرف/التطرف.

3.6 األطفال المتورطون بجرائم متعلقة بالمخدرات
يواجه األطفال المتورطون في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بما 
في ذلك متعاطو المخدرات، موقفاً مشابهاً لألطفال المرتبطون 

بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة: يبدو أن نظام قضاء 
األطفال قد تم استبداله على نطاق واسع بنظام أمني، وهو 

أمر يثير قلقاً كبيراً. باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن برامج الوقاية 
واالستجابة الخاصة غير متوفرة لهؤالء األطفال حتى اآلن، وهو 

أمر مقلق في ضوء التصريحات العديدة التي تشير إلى تزايد 
عدد األطفال المتورطين في جرائم تتعلق بالمخدرات.

3.7 األطفال الضحايا والشهود على الجريمة
عموماً، تم تحقيق بعض اإلنجازات التشريعية الهامة في 
العقود الماضية، بما في ذلك سن قانون العنف األسري، 

وقانون االتجار وقانون حماية الشهود148. يعد توجهاً واعداً 
إنشاء وتوظيف مديرية الشرطة لمكافحة العنف ضد المرأة 
واألسر )المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة( التي 

تعمل على الوقاية واالستجابة )خدمات تشمل خط ساخن 
ومأوى للنساء وفريق متنقل ووحدة قانونية ومحطة إذاعية 

في أربيل وتطبيق يدل على أقرب دورية ومراكز المصالحة 
األسرية(. ينطبق األمر نفسه على الشرطة المجتمعية التي 
طورت سلسلة من كتيبات المعلومات الصديقة لألطفال مع 

زيارة المدارس وعقد جلسات توعية. ومع ذلك، لم يتم قياس 
تأثير هذه الكيانات في سياق هذا البحث.

لدى المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة 26 مكتباً دون 
مستوى المحافظات  و 6 على مستوى المحافظات ومديرية 
عامة واحدة، بدءاً من آب 2022. حتى عام 2019، كانت 
المديرية تشمل النساء فقط. منذ ذلك الحين، تم أيضاً تضمين 
العوائل )بما في ذلك الرجال واألطفال(. تم اإلبالغ عن أن 

حوالي %70 من جميع الحاالت ال تزال تتعلق بالنساء، 
ومعظم حاالت األطفال تتعلق بالزواج المبكر، باعتباره اتجاهاً 
ناشئاً. عالوةً على ذلك، تم التأكيد على أن المرأة هي مصدر 
العنف أحياناً، وأن الزواج المبكر يحدث أيضاً للفتيان. تأتي 
معظم الحاالت عبر الخط الساخن، حيث يمثل األطفال نسبة 

صغيرة فقط من الحاالت المبلغ عنها )52 فتى فقط تحت 
سن 18 و 295 فتاة(. هناك خطر إرهاق الموظفين بالنسبة 

للموظفين المعرضين بصورة خاصة، مثل العاملين في الوحدة 
المتنقلة التابعة للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة.
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الشكل 6:  المصدر المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة 2022

149.  انظر على وجه الخصوص المادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها والقانون 
النموذجي ذي الصلة.

150.  القانون الجنائي، المادة 393.
151.  التقرير السنوي للعنف القائم على النوع االجتماعي 2021، 3 ؛ تقرير صندوق األمم المتحدة للسكان للعنف القائم على النوع االجتماعي 2016، 7.

152.  ذكرت هذه األسباب في المقابالت.
153.  يميلون بداًل من ذلك إلى الذهاب إلى أفراد أسرهم والمسارات المجتمعية أو المراكز المجتمعية النسائية مع الدعم النفسي واالجتماعي واإلحاالت إلى الرعاية 

I .7 ،2016 الصحية، انظر تقييم صندوق األمم المتحدة للسكان للعنف القائم على النوع االجتماعي
154.  قانون العنف المنزلي، المادة 2.

عند تقييم وضع األطفال الضحايا والشهود على الجرائم في 
إقليم كوردستان إزاء المعايير الدولية149، وجد ما يلي:

الوقاية:

أثناء البحث، تم تحديد قائمة طويلة من عوامل الخطر، بما في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الضغط المالي على آباء األسرة 

واحتمالية عالية من العدوان والتسول والمخدرات واالتجار 
بالبشر واالبتزاز اإللكتروني الذي يؤدي أحياناً إلى االنتحار 
و)إعادة( تجنيد األطفال. ومع ذلك، هناك نقص في الخدمات 

المتخصصة التي تعالج هذه المخاطر واحتياجات األطفال 
المختلفة. فيما يتعلق باإلطار القانوني بشأن العنف ضد األطفال، 

فقد لوحظ، على الجانب اإليجابي، أن العنف الجنسي ضد الذكور 
مة )ولكنها غير مقبولة  م150، وأن المثلية الجنسية غير ُمجرَّ ُمجرَّ

في المجتمعات(. من الناحية السلبية، لوحظ أن تجنيد األطفال 
الستخدامهم في النزاعات المسلحة وأشكال العنف السيبراني لم 

يتم تجريمها بعد.

الكشف واإلبالغ:

في الغالب ال يتم اإلبالغ عن الجرائم المرتكبة ضد األطفال 
بصورة كافية، مما يؤدي إلى بقاء األطفال دون حماية وتعرضهم 

لمزيد من اإلساءة مع احتمال حدوث آثار طويلة األمد على 
صحتهم. في إقليم كوردستان العراق، يبدو أن عدم اإلبالغ مهم 

للغاية بسبب الخوف الدائم من الوصم االجتماعي )“سيتنازل 
الناس عن أي حق لمجرد عدم الوقوع ضحية للوصمة 

االجتماعية”(، ال سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي، حيث يمكن 
أن يكون لإلفصاح عواقب وخيمة جدا151ً، بما في ذلك االعتداء 

الجنسي داخل األسرة. يُعتقد أن الفتيات يتأثرن بصورة غير 
متناسبة بهذه الجرائم، ولكن تم إجراء التوصل في المقابالت 

أيضاً إلى أن األوالد كضحايا للعنف الجنسي، فإن “وصمة العار 
االجتماعية هي األسوأ”.

تشمل األسباب األخرى التي تم اإلشارة إليها لنقص اإلبالغ ما 
يلي: األطفال الذين يعتقدون أن االعتداء أمر طبيعي واألطفال 

ال يعرفون حقوقهم وتكاليف وبطء النظام الرسمي152، 
واألطفال غير قادرين على اإلبالغ عن الحالة بمفردهم وفقاً 

للقانون. في سياق محدد مثل الالجئين ومخيمات النازحين 
داخلياً، تم اإلبالغ أيضاً عن عدم الثقة تجاه الشرطة153.

على الجانب اإليجابي، يوفر قانون العنف األسري الخيار 
)ولكن ليس إلتزاماً( لإلبالغ عن “العاملين في الصحة 

والتربويين والمراكز الرسمية”154، وهو طبيب عدلي يدير 
صفحة على وسائل التواصل االجتماعي لزيادة الوعي وإعالم 

25

27

76

445

488

792

65

99

196

671

1864

1446

1763

931

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

عمر 15-0

عمر 17-16

عمر 20-18

عمر 25-21

عمر 30-26

عمر 35-31

 عمر فوق 41

ذكور اناث

الحاالت المبلغ عنها للناجون من العنف المنزلي في إقليم كوردستان العراق 2021
مجموع الحاالت المبلغ عنها 1449



32  تحديد وتقييم نظام عدالة األحداث في إقليم كوردستان العراق  

األطفال واألسر في طريقة “آمنة” حول اإلساءة وآثارها. 
يبدو أن المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة هي آلية 

إبالغ حساسة وتوفر خط مساعدة محدد لألطفال.

الحماية والدعم:

إذا تم اإلبالغ عن حالة إلى الشرطة، يجب أن يتلقى الطفل 
الضحية/الشاهد الحماية والدعم )النفسي واالجتماعي والطبي 

والقانوني( أثناء إجراءات العدالة كما هو مطلوب. بالنسبة 
إلقليم كوردستان العراق، يمكن مالحظة ما يلي:

من الناحية اإليجابية، ينص قانون االتجار على 	 
مجموعة من تدابير الحماية والدعم لضحايا االتجار 

بالبشر )المادة 3، المادة 11(، حيث ينص قانون 
العنف األسري على أوامر الحماية )المادة 4(. 

األطباء الشرعيون متاحون، حيث توجد إدارة سريرية 
لبروتوكول االغتصاب وتوجد اجراءات تشغيل للعنف 
القائم على النوع االجتماعي، حيث ووسعت المديرية 

العامة لمناهضة العنف ضد المرأة عملها من “اإلناث” 
إلى “األسر” بما في ذلك األطفال.

ومع ذلك، ال تزال الخدمات الخاصة لألطفال ضحايا 	 
الجريمة والشهود عليها غير موجودة على نطاق 

واسع، بما في ذلك األماكن اآلمنة )بالنسبة لألطفال، 
تعمل دور األيتام كمأوى، ويبقى أطفال األمهات 
ضحايا العنف المنزلي أحياناً مع األم في مأوى 

الكبار، واألوالد حتى سن 6( وخدمات الدعم النفسي 
واالجتماعي وخدمة الصحة العقلية المصممة خصيصاً 
والدعم القانوني، ولكن أيضاً التوجيه العملي للعاملين 

في مجال القضاء.
تم تقليص/تخفيض خدمات العنف القائم على النوع 	 

االجتماعي المتاحة خالل وباء كورونا، في ظل زيادة 
الحوادث المبلغ عنها155. باإلضافة إلى ذلك، ليس 
من الواضح المستوى الذي يقوم فيه المتخصصين 

في مجال القضاء باستخدام برامج اجراءات التشغيل 
القياسية الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. 

اإلجراءات:

قد تؤدي إجراءات القضاء بسهولة إلى إلحاق الضرر 
باألطفال الضحايا/الشهود وتسبب إيذاًء ثانوياً. في إقليم 
كوردستان العراق، يمكن مالحظة هذه المخاطر أيضاً 

)على سبيل المثال، خطر إجراء مقابالت متكررة وتأخر 
اإلجراءات وعدم منح الخصوصية والسرية(156، وفي الوقت 
نفسه فإن التشريعات والممارسات ذات الصلة ال تحمي حتى 

155.  التقرير السنوي للعنف القائم على النوع االجتماعي 2021، 3.
156.  انظر أيضاً إلى التقرير األخير، تقييم صندوق األمم المتحدة للسكان للعنف القائم على النوع االجتماعي، 28

157.  المادة 39 اتفاقية حقوق الطفل ؛ استراتيجيات األمم المتحدة النموذجية ص 21 ؛ المواد 22 و 37-35 مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األطفال 
الضحايا والشهود ؛ المادة 29 قانون األمم المتحدة النموذجي بشأن األطفال الضحايا والشهود.

اآلن األطفال من مثل هذا الضرر، بما في ذلك:

عدم وجود معايير دنيا موحدة وممارسات جيدة حول 	 
كيفية إجراء التحقيقات والمقابالت والفحص الطبي 

وأخذ العينات الجسدية بطرق مالئمة وحساسة
عدم وجود شرط )وتوفر( المحاورين المدربين تدريباً 	 

خاصاً
عدم توفير ما يتطلب تقليل و/أو الحد من عدد 	 

المقابالت 
عدم وجود حكم يحظر االتصال المباشر بين الضحية/	 

الشاهد والمتهم/المشتبه به على األقل في القضايا 
الحساسة أثناء إجراءات القضاء

عدم وجود نص يسمح بالتسجيل المرئي/الصوتي 	 
للمقابالت التحقيقية المتخصصة وقبول مثل هذه 

التسجيالت كدليل في المحكمة )لتجنب إعادة إجراء 
المقابالت(، في حين تم اتخاذ خطوة أولى في هذا 

االتجاه باستخدام الفيديو كونفرنس في محكمة السليمانية 
في حزيران 2022

من الناحية اإليجابية، المديرية العامة لمناهضة العنف 	 
ضد المرأة مع بعض ضابطات الشرطة )وإن كان 

عددهن غير كاٍف(، تقنين مبدأ السرية في المادة 2 من 
قانون العنف األسري. 

التعويض والتعافي

يجب أن يحصل األطفال ضحايا الجريمة على تعويض من 
الجاني أو الدولة من خالل إجراءات القضاء، ويجب على 

الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز التعافي الجسدي 
والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي للطفل الضحية157. بالنسبة 
إلقليم كوردستان العراق، فقد لوحظ أن خدمات التعافي وإعادة 
اإلدماج هذه مفقودة على نطاق واسع حتى اآلن. باإلضافة إلى 

ذلك، ينص قانون اإلجراءات الجنائية على إمكانية المطالبة 
بتعويض من الجاني عن الضرر الناجم )المادة 18(، لكن 

الدولة ال تقدم هذا التعويض إذا لم يتمكن الجاني من الحصول 
عليه. باإلضافة إلى ذلك، يتم أحياناً إعاقة إعادة االندماج في 

العوائل والمجتمعات بسبب عدم قبول العوائل/المجتمعات 
للضحايا، ال سيما في حاالت االغتصاب عندما تتعرض 

الفتيات للزواج القسري أو حتى القتل بسبب الشرف.

3.8 أطفال اآلباء المسجونين
في حين أنها من الناحية الفنية خارج نطاق هذا التقييم، 

أعربت القيادة الحكومية في إقليم كوردستان العراق عن قلقها 
بشأن قضية األطفال الذين يعيشون داخل مؤسسات رعاية 

مرضى السرطان أثناء سجنهم مع أمهاتهم، وبالتالي يتم 
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مشاركة بعض األفكار حول هذا الموضوع من منظور دولي 
أدناه158.

من الواضح أن السجون أو المالجئ ليست بيئة جيدة لنمو 
الطفل ويجب منعها على هذا النحو، بما في ذلك عن طريق 
المحاكم التي تولي االعتبار الواجب الستخدام العقوبة غير 
االحتجازية لمقدم الرعاية األساسي للطفل. يجب أن يستند 

أي قرار بشأن هذه المسألة إلى تقييم فردي لمصلحة الطفل 
الفضلى )المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل(. تشمل العوامل 

التي يجب أخذها في االعتبار والتوازن مع بعضها البعض159 
اآلثار النفسية لالنفصال وخطر وضع الطفل في مؤسسة أو 
التخلي عنه وجعل الطفل أكثر عرضة لإلهمال واالنتهاكات 
وتأثير القرار على تعليم وصحة ونمو الطفل ووجهات نظر 
الطفل وتوفر البدائل المناسبة )من الناحية المثالية، األسرة 

أو مكان بديل آخر، حيث تكون المؤسسة مالذاً أخيراً(. 
تحدد بعض الدول حداً ثابتاً لسن الطفل للعيش مع والديه 

المسجونين و/أو تسمح بهذا الخيار فقط لفترات أقصر 160، 
بينما ال تضع المعايير الدولية أي قيود من هذا القبيل.

إذا تبين أن من مصلحة الطفل العيش مع والديه المسجونين، 
يجب ضمان ما يلي، وفقاً للمعايير الدولية واإلقليمية161. 

أوالً، يجب عدم معاملة األطفال كسجناء، وثانياً، يجب توفير 
خدمات خاصة للطفل. تشمل هذه التدابير الخاصة، على 

وجه الخصوص: )1( اإلقامة المناسبة، )2( خدمات الرعاية 
الصحية الخاصة باألطفال، بما في ذلك الفحوصات الصحية 

عند الدخول والمراقبة المستمرة من قبل المتخصصين، 
وجميع الرعاية والعالج قبل الوالدة وبعدها، )3( رعاية 

المرافق الداخلية أو الخارجية التي يعمل بها موظفون 
مؤهلون حيث يتم إيداع األطفال عندما ال يكونون في رعاية 

والديهم، )4( ضمانات لسالمة الطفل، )5( منح الحق في 
اللعب والوصول إلى العالم الخارجي، )6( دعم الوالد 

المسجون في تنمية كفاءته األبوية، و )7( االنتقال إلى الحياة 
خارج السجن حتى يتم التعامل مع الطفل بحساسية. تشمل 

الممارسات الواعدة ألطفال اآلباء المسجونين إنشاء وحدات 
لألم والطفل وكتيبات معلومات صديقة للطفل وغرف زيارة 

خاصة للعوائل.

3.9 عناصر نظام قضاء األطفال
3.9.1 نظم إدارة البيانات

بينما يبدو أن جهود جمع البيانات تتم يدوياً على مستوى 
الشرطة ويتم االحتفاظ بالسجالت في المحاكم، يبدو أن تجميع 

البيانات ومشاركتها واستخدامها غير كاٍف. ال توجد قاعدة 
بيانات مشتركة بين الوكاالت يمكن أن تدعم اإلحاالت. ال 

158.  يبدو أن بعض البروتوكوالت/التعليمات الداخلية موجودة في إقليم كوردستان العراق، لكن لم يتم تلقيها وتحليلها من جانب الباحثين ؛ ومن الناحية 
العملية، يبدو أنها ال تُنفذ بصورة صحيحة، ورشة عمل أصحاب المصلحة في نظام قضاء األحداث، أربيل، تشرين الثاني 2022.

159.  انظر لجنة حقوق الطفل، يوم المناقشة العامة “أطفال اآلباء المسجونين”، 2011.
160.  في سويسرا، تم تحديد هذا الحد العمري عند 3 سنوات، وعادةً ما تقتصر مدة اإلقامة على عامين، وحدة مفهوم األم والطفل هندلبانك، 2021.

 CM / Rec قواعد السجون األوربية( ؛( Rec )2006( 2-rec 36 161.  استراتيجيات األمم المتحدة النموذجية، المواد 29-28 قواعد مانديال ؛ المادة
5 )2018( )القواعد األوربية المتعلقة باألطفال ذوي اآلباء المسجونين(.

يتم استخدام البيانات ألغراض التخطيط التنظيمي لتعزيز 
برامج الوقاية لدى الشرطة أو التخطيط لمحكمة األحداث. 

يقوم الضباط بجمع بيانات الشرطة يدوياً بصورة أساسية، ثم 
مشاركتها مع مديرية مركز الشرطة إلدخال البيانات. لدى 
المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة وحدة إحصاء 
وتخطيط تقوم بجمع البيانات بما في ذلك البيانات المصنفة 

حسب العمر والجنس. في المحاكم أيضاً، يبدو أن البيانات يتم 
جمعها جزئياً بصورة يدوية وجزئياُ بصورة الكترونية، وال 

تستخدم ألغراض التخطيط.

3.9.2 الموارد

الموارد البشرية

يواجه نظام قضاء األطفال في إقليم كوردستان العراق عقبات 
في الوصول إلى أهدافه بسبب: عدم التوافق بين الخدمات 
المتوقعة والقدرات المتاحة والموارد البشرية )فيما يتعلق 

بجميع المتخصصين في مجال القضاء(، والتناوب الوظيفي 
واإلرهاق المحتمل ونقص المحققين المتخصصين والمدعين 

العامين والمحامين، فضالً عن عدم كفاية األعداد وإدماج القوى 
العاملة في مجال الرعاية االجتماعية في نظام قضاء األطفال.
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الشكل 7:  المصدر: شرطة األحداث، 2022، أربيل

162.  الوكالة األوربية للجوء، اإلرشاد القطري للعراق 21. 
 .https://euaa.europa.eu/country-guidance-iraq-2021/kurdistan-regional-government-krg

يوجد عدد قليل نسبياً من ضابطات الشرطة. عدد ضباط 
شرطة األحداث مبين أدناه في الشكل 5، الذي يوضح 
النسبة الصغيرة من النساء في القوة العاملة. ال توجد 

حالياً قاضية أحداث وعدد المحاميات منخفض، بينما نسبة 
الطبيبات العدليات مرتفعة نسبياً )%44-33(. أفادت إحدى 
اإلصالحيات أنه ال يوجد سوى ثالث أخصائيات اجتماعيات 
مقابل 150 نزيالً. هناك تقارير من مصادر دولية تفيد بأن 

القضاة كثيراً ما يتم تعيينهم “على أساس الحزبية بدالً من 
الجدارة أو االستقاللية162“. 

يوضح الشكل 6 مستويات التوظيف في اإلصالحيات، 
وتعكس غالبية الموظفين من “موظفي القوة العاملة” )وليس 

اجتماعيين أو غيرهم( توجه النظام السجني.

الشكل 8: المصدر: وزارة الشؤون االجتماعية، 2022، أربيل
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قدرة الموظفين وتدريبهم

بصورة عامة، في حين يتم تنفيذ مبادرات تدريبية مختلفة 
في مجال قضاء األطفال، ويمكن مالحظة بعض الخبرات 
الفردية الجيدة أثناء المقابالت مع المهنيين عبر النظام، ال 

يبدو أن أي مجموعة من المتخصصين في مجال القضاء يتم 
تدريبهم بصورة منهجية. كذلك فإن التناوب الوظيفي يعيق 

بصورة خطيرة أي جهود تدريبية تحدث. أفاد معظم األشخاص 
الذين تمت مقابلتهم أن جميع مجموعات المتخصصين في 
قضاء األحداث بحاجة إلى مزيد من التدريب. تم مؤخراً 

وضع مجموعة من المواد التدريبية لشرطة األحداث وقضاة 
األحداث. ومع ذلك، ال يزال من غير الواضح إلى أي مدى تم 

بالفعل اعتماد هذه المواد ونشرها رسمياً. باإلضافة إلى ذلك، تم 
وضع عدة أدوات من نفس النوع )كما هو موضح أدناه(، مما 

يشير إلى نقص التنسيق من الشركاء الداعمين.

يبدو أن شرطة األحداث قد تلقت قدراً كبيراً من التدريب، 
لكنها حتى اآلن مخصصة وليست منهجية. أفاد أحد قادة 

شرطة األحداث أن “المعرفة تمثل أقل من %5”. أبلغ موظفو 
المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة عن تدريبات 

منتظمة، لكنهم حددوا أيضاً الثغرات في كيفية تدوين المحاضر 
وكيفية إجراء المقابالت وكيفية التحقيق والمعايير الدولية. هناك 
نهج أكثر منهجية في األفق مع “إرشادات ضباط الشرطة الذين 

يتعاملون مع األحداث” التابعة لتحالف هارتالند وأداة تدريب 
لكل من الشرطة والقضاء وضعتها اليونيسف بالتعاون الوثيق 
مع وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة 
األمن بدعم فني من شركة تساموتا. ومع ذلك، يبدو من غير 

الواضح أي من االدوات تنطبق أو ستكون قابلة للتطبيق وكيفية 
ارتباطها ببعضها البعض. قد يؤدي ذلك إلى االرتباك ويمكن 
أن “يضيف ضرراً” بدالً من تعزيز نهج موحد لضبط شرطة 

األحداث.

يتلقى قضاة األحداث أيضاً تدريبات مخصصة، في حين أن 
هناك مؤشرات أخرى على التحرك نحو نموذج تدريب أكثر 
استدامة: يبدو أن أداة التدريب المذكورة أعاله التي طورتها 

اليونيسف/شركة تساموتا قد تم تبناها معهد التدريب القضائي، 
على الرغم من أنها ليست كذلك لكن من الواضح كيف وإلى 
أي مدى يمكن/يجب تضمينها في تدريب القضاة. في الوقت 

نفسه، يبدو أنه قام تحالف هارتالند بوضع أدوات تدريب 
قضائية إضافية، وقد تم اإلبالغ عن أداة أخرى يقوم القضاة 
وأساتذة الجامعات بوضعها حالياً )وآخرها طرحته منظمة 
أرض االنسان مؤخراً في العراق الفيدرالي(. مرة أخرى، 

يبدو أنه من غير الواضح أي أداة تنطبق أو سيتم تطبيقها في 
المستقبل، وكيفية ارتباط األدوات المختلفة ببعضها البعض 
ومواءمتها مع بعضها البعض، بحيث ال تسبب أي ارتباك 

ولكنها تقدم نتيجة شاملة. وقد أعربت لجنة مناهضة التعذيب 
عن مخاوف إضافية منذ بضع سنوات بشأن االفتقار إلى 

استقاللية وحيادية القضاء في إقليم كوردستان العراق، فضالً 

163.  لجنة مناهضة التعذيب، المالحظات الختامية )2015( ص 23.

عن الممارسات القضائية المشكوك فيها في قانون مكافحة 
اإلرهاب163.

أبلغ موظفو اإلصالحية عن إجهاد بسبب التدريب، بينما ال 
يزالون يعتبرون أنفسهم غير مدربين تدريباً كافياً. تم ذكر 
خطر إرهاق الموظفين بصورة متكررة في المقابالت عند 

الطلب.

يوجد قسم للخدمة االجتماعية بجامعة صالح الدين. يعتبر 
عدد المختصين االجتماعيين في نظام قضاء األطفال منخفضاً 

جداً. يتم إرفاق “مكتب دراسة الشخصية” بكل محكمة 
أحداث، وهو مسؤول عن إجراء دراسات الشخصية )التقييم 

الطبي والنفسي واالجتماعي لألطفال(. تم تلقي معلومات 
متباينة حول ما إذا كان هؤالء المختصون االجتماعيون 

يستخدمون نموذجاً موحداً أم ال. تتوفر بعض برامج 
اجراءات تشغيل قياسية للعاملين االجتماعيين، ولكن من 
غير الواضح ما إذا كانت مطبقة في جميع أنحاء النظام. 

وصفت جهات فاعلة مختلفة جودة المكتب بأنها غير كافية 
)“ورق فاسد”، “األسباب الجذرية غير مكتشفة”، “المشكالت 
العقلية غير مكتشفة”، “أصبح تقييم الشخصية إجراًء شكلياً”، 

“جهاز نداء واحد في حكم قياسي”(. وأفيد أن هذا المكتب 
ال يمكنه إجراء التقييمات إال في أيام األحد، حيث ال تتوفر 
سوى وسائل النقل التابعة للشرطة، وأن هؤالء المختصين 

االجتماعيين ال يشاركون في جلسات االستماع. كالهما يشير 
إلى أوجه قصور خطيرة في مثل هذه الخدمة. باإلضافة إلى 

ذلك، يتم إرفاق “مكتب مراقبة السلوك” )خدمة المراقبة( 
بكل محكمة أحداث. يبدو أنه ال توجد برامج تدريبية محددة 

وال دورات تدريبية خاصة منتظمة متاحة حتى اآلن. 

ال يتخصص المحامون بصورة عامة في إقليم كوردستان 
العراق، لذلك ال يوجد محامون متخصصون في قضاء 

األطفال. ومع ذلك، فقد تم اإلبالغ عن أن حوالي 40-50 
محامياً يعملون في إقليم كوردستان في قضايا األحداث. تقدم 
نقابة المحامين مدخالت تدريبية متنوعة ألعضائها، ولكن ال 
توجد دورات تدريبية خاصة باألطفال. تقوم المنظمات غير 

الحكومية بتقديم هذه من وقت آلخر على أساس مخصص، ما 
يؤدي إلى بعض “التخصص العملي”. تعمل نقابة المحامين 

في إقليم كوردستان العراق على إنشاء معهد تدريب وتصميم 
مدونة لقواعد السلوك. بينما يتم تعيين محامي األحداث تلقائياً 

فقط في مرحلة المحكمة، وفقاً للقانون، دعمت اليونيسف 
بعض المحامين العاملين في إصالحية أربيل، ودعمت منظمة 

إنقاذ الطفولة البعض للعمل في مركز الشرطة في دهوك.

تتوفر خدمات الطب العدلي في جميع المحافظات الثالث 
بإجمالي 9 أطباء عدليين. يتطلب الطب العدلي دراسة بعد 

التخرج وطبيب واحد على األقل متخصص في الجرائم 
الجنسية. تلقى أطباء الطب العدلي تدريباً من اليونيسف على 
كيفية فحص الطفل وتم تخصيص غرفة خاصة للفحوصات. 
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تشمل الثغرات عدم وجود إرشادات موحدة وهناك بعض 
أوجه القصور فيما يتعلق بتحليل الحمض النووي واألدوية.

موارد الميزانية:

لم يكن من الممكن تحليل الميزانية الحالية لنظام قضاء 
األطفال بسبب نقص الوثائق المتاحة. ومع ذلك، أشار 

العديد ممن تمت مقابلتهم إلى عدم كفاية موارد الميزانية 
لخدمتهم )بما في ذلك السيارات والمكاتب واألجور(، وتبين 

المالحظات الشخصية أن مكاتب الشرطة واإلصالحيات 
ليست مجهزة على قدم المساواة.

3.9.3 التنسيق

نظام القضاء الرسمي: يبدو أن تنسيق نظام القضاء الرسمي 
بين الجهات الفاعلة ليس منهجياً، ولكنه يعتمد على العالقات 

الفردية إلدارة القضايا. ذكر أحد األشخاص الذين تمت 
مقابلتهم أن تنسيق النظام “ال يعمل”، في حين أشار العديد 

من المتخصصين في مجال القضاء إلى ضعف التنسيق 
مع بعض خدمات العدالة الرسمية األخرى. أفاد المهنيون 

العاملون مع الشباب المحتجزين بالتنسيق القائم على العالقة 
الذي “يعتمد على الموقف وظروف الحالة”164. تشمل األمثلة 

164.  مقابلة مهنية خاصة بالنظام، حزيران 2022.

165.  مقابلة مهنية خاصة بالنظام، حزيران 2022.
166.  مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.

167.  مقابلة مع زعيم ديني وقادة مجتمع، حزيران 2022.
168.  مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.
169.  مقابلة مع زعيم ديني، حزيران 2022.

المقدمة “التنسيق والتواصل مع وزارة الصحة في أربيل أو 
مدير الصحة في دهوك” عند الحاجة إلى رعاية طبية أو 

نفسية، باإلضافة إلى “حاالت أسايش ]وزارة األمن[ التي يتم 
إشعارها بالتنسيق مع قسم القانون.”165 وذكر البعض أنهم 

يرغبون في أن يكون التعاون مع الحكومة االتحادية أفضل.

تصور المجتمع عن التنسيق:

كان هناك تصور مختلط لجهود التنسيق الحكومية من 
المناقشات المجتمعية. أفاد أحد القادة الدينيين أنه كان هناك 
“تنسيق مستمر بين أصحاب المصلحة”166، فيما أعرب كل 

من الشيخ والمختار عن وجود مستوى معين من التنسيق 
والتفاعل/اإلحالة/المواءمة بين النظام الرسمي وغير الرسمي 
ولكنهما لم يقدما تفاصيل محددة167. من ناحية أخرى، صرح 

زعيم ديني آخر أن “الحكومة والمنظمات غير الحكومية ال 
تهتم بقادة المجتمع الذين يحلون المشكلة، فهم ال يهتمون بأي 

شخص سوى أنفسهم. جميع الخدمات المقدمة ال تدعم التنسيق 
بين أي منظمة غير حكومية وقادة المجتمع168“.

وصرح زعيم تقليدي آخر: “ال يوجد أي تنسيق ]بين الجهات 
الفاعلة في العدالة الرسمية والمجتمعية[، لكننا حاولنا عدة 

مرات التنسيق بيننا وبين الحكومة والمنظمات الحكومية169“. 
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4. التوصيات وخطة العمل

4.1 التوصية على المستوى الكلي بشأن عملية 
اإلصالح المستمر

يهدف تقييم 2022 لنظام قضاء األطفال في إقليم كوردستان 
العراق إلى توثيق األطر التشريعية والمعيارية، فضالً عن 
ممارسات نظام قضاء األطفال على المستويين المجتمعي 
والرسمي. يتمتع نظام قضاء األطفال في إقليم كوردستان 
بالعديد من نقاط القوة، وكذلك توجد بعض القيود. تتمثل 

إحدى النتائج الرئيسة من التقييم في أن نظام القضاء العرفي 
على مستوى المجتمع يستوعب عدداً كبيراً من القضايا 

ويحمل درجة عالية من ثقة المجتمع. السؤال الحقيقي هو 
حول أفضل السبل لرؤية نظام قضاء األطفال في إقليم 

كوردستان العراق ككل متكامل، بما في ذلك آليات المجتمع 
والحكومة.

من أجل التعامل مع هذا السؤال، فإن الخطوة التالية هي أن 
تجتمع مجموعة صغيرة من صانعي القرار في الوكاالت 
بصورة منتظمة التخاذ قرارات مهمة حول االتجاه الذي 

يجب أن يسير فيه النظام واإلشراف على إصالح نظام قضاء 
األطفال. هناك حاجة التخاذ قرار سياسي استراتيجي حول 
المكان الذي يريد إقليم كوردستان العراق الذهاب إليه من 

أجل الحصول على نهج شامل لقطاع قضاء األحداث وقضايا 
األطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. وهذا يعني تطوير 

وتوضيح رؤية منسقة، وفقاً لألولويات التي تم تحديدها، 
واستثمار الموارد في تنفيذ تلك الرؤية.

يجب أن تكون هذه عملية متعددة الوكاالت/أصحاب 
المصلحة، وربما بناء على لجنة رعاية األحداث، بدعم من 

وزارة العدل ومجلس القضاء ووزارة الداخلية ووزارة العمل 
والشؤون االجتماعية من جهة مؤسسية. يجب أن تشمل 

مجموعة العمل ذات الرؤية هذه كالً من الجهات الحكومية 
الرئيسة والقادة التقليديين، فضالً عن الشركاء الدوليين الذين 

يعملون في هذا المجال.

تتمثل إحدى النتائج الرئيسة في التأكد من أن نظام قضاء 
األطفال في إقليم كوردستان العراق يبني على الشرعية 

والقدرة والممارسة والخبرة على مستوى المجتمع. إن منطق 
نظام القضاء العرفي هو في األساس منطق المصالحة، 

ويجب على قادة النظام أن يقرروا ما إذا كان يجب توسيع 
نطاق المصالحة لتكون عنصراً أساسياً في النظام بأكمله. 
في الوقت الحالي، تعمل معظم الجهات الفاعلة التي تدعم 
نظام قضاء األحداث في عزلة وال تتعامل إال مع عناصر 

صغيرة من نظام قضاء األحداث. يجب أن يكون الهدف هو 
وجود نظام قضاء واحد لألطفال والشباب يجمع بين الجهات 

الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع.

يتطلب هذا العمل االستراتيجي تحليالً أكثر منهجية لبيانات 
قضاء األطفال التي تم إنشاؤها على مستوى الخدمة )المحاكم 
والشرطة واإلصالحيات والخدمات االجتماعية، إلخ(. يجب 

أن يتم التحليل ككل مع دمج البيانات من مصادر مختلفة 
وجمع فهم شامل لألوضاع التي تواجه األطفال الذين 

يتعاملون مع نظام القضاء. وبالمثل، يجب أن تتضمن عملية 
اإلصالح المحتملة جانباً صارماً لتوليد البيانات ومراجعتها 

لتوجيه عمليات التكيف ودعم القرارات الجارية.

بمجرد تحديد اإلطار االستراتيجي لنظام قضاء األطفال، 
يمكن إلقليم كوردستان العراق النظر في الوظائف األكثر 

تحديداً لنظام القضاء، وقد تحتاج التوصيات المحددة 
الموضحة في خطة العمل أدناه إلى تصميمها/تكييفها في 

تاريخ الحق.

4.2 خطة العمل
توفر خطة العمل أدناه إطار عمل لتنفيذ التغييرات في 

السياسات والممارسات وبناء القدرات في السنوات القادمة. 
تهدف خطة العمل إلى تحديد العملية والخطوات الموضوعية 

األولية التي يجب اتخاذها في مجال إصالح نظام قضاء 
األطفال بدءاً من عام 2023. ويتم تنظيم خطة العمل بهدف 

شامل واحد: األطفال الذين هم على اتصال بنظام القضاء 
إما كمتهمين أو مدانين أو كضحايا أو شهود على الجريمة، 

يواجهون نظاماً يعمل بصورة جيدة يدمج الجهات الفاعلة 
العرفية والرسمية، ويتم حماية حقوق األطفال في جميع 

المراحل ويتم االستجابة الحتياجاتهم بطرق مناسبة.

تماشياً مع هذا الهدف، تصنف األهداف وخطوات العمل إلى 
خمسة مجاالت تركيز:

منع االنحراف والسلوك المعادي للمجتمع والجرائم . 1
ضد األطفال

تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي، بما يتماشى مع . 2
المعايير الدولية المفهومة في السياق

تعزيز نظام القضاء العرفي ومواءمته مع النظام . 3
الرسمي ومواءمته مع حقوق الطفل

نظام قضاء األطفال جيد التنسيق، وتعزيز خدمات . 4
قضاء األطفال

يتسم نظام قضاء األطفال بموظفين ذوي قدرات عالية . 5
ومتخصصين

نظام قضاء األطفال صديق لألطفال. 6
تطبيق نظام قضاء األطفال على جميع األطفال. 7

هذه وثيقة يجب تحديثها واستخدامها، والهدف األول هو اتخاذ 
القرار الهدف االستراتيجي.

يتبع خطة العمل قائمة مجمعة من التغييرات التشريعية 
المقترحة المفصلة عبر مجموعة من مجاالت القضايا/

المجموعات السكانية الفرعية داخل نظام قضاء األطفال.
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خطة عمل قضاء األطفال في إقليم كوردستان العراق

الهدف: يواجه األطفال الذين يتعاملون مع نظام العدالة إما كمتهمين أو ضحايا أو شهود على جريمة نظاماً يعمل بشكل جيد يدمج الجهات 
الفاعلة الرسمية والعرفية، ويتم حماية حقوق األطفال وتلبية احتياجاتهم في جميع المراحل.

االجراءات المؤشراتالوكالة الرئيسةاإلطار الزمني
الرئيسة

الهدف

1: منع االنحراف والسلوك المعادي للمجتمع والجرائم ضد األطفال
1.1 وضع 

وتعزيز تدابير 
لمنع جنوح 

األحداث

1.1.1 وضع خطة شاملة لمنع جنوح األحداث تحدد عوامل 
الخطر وتستجيب استجابة برنامجية مناسبة، بما في ذلك األطفال 

الذين تقل أعمارهم عن الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية 
واألطفال المعرضين للخطر. ويتماشى هذا اإلجراء مع والية 

مجلس رعاية األحداث على النحو المبين في  قانون رعاية 
األحداث المادة 8.

تم تطوير سياسة 
وبرامج الوقاية

مجلس رعاية 
األحداث

2023

1.1.2 إلغاء تجريم الجرائم المتعلقة بالوضع القانوني170.
1.1.3 معالجة االبتزاز اإللكتروني والسلوك المماثل من خالل 
تطوير برامج لالستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعلومات لألطفال 
واآلباء/مقدمي الرعاية والمحققين واألخصائيين االجتماعيين 
والقضاة المؤهلين للتعامل مع الجرائم اإللكترونية )تدريبات، 

توجيه(.
1.1.4 استناداً إلى البيانات والتحليالت األكثر تعمقاً، تطوير 

البرامج التي تتعامل مع تعاطي المخدرات وانتشارها والتشرد 
والتسول وعوامل الخطر األخرى المحددة.

 

1.1.5 زيادة إمكانية الوصول والحوار بين الشرطة والمدعين 
العامين وقضاة األحداث مع أغراض زيادة وعي الشباب واألسرة 

)بشأن جنوح األحداث والعنف ضد األطفال(.
1.1.6 توضيح تفويضات وسلطات الشرطة المجتمعية، وربطها 

بخدمات االستجابة، والنظر في تكليفهم بـ "دوريات الوقاية" 
)زيارة المواقع التي يتردد عليها الشباب، للتفاعل، والوقاية، وبناء 

الثقة(.
1.2 تطوير 

وتعزيز تدابير 
لمنع العنف وسوء 
المعاملة واستغالل 

األطفال.

1.2.1. دعم تطوير نظام حماية الطفل لتعزيز سياسة رعاية 
الطفل واألسرة )بما في ذلك الحماية( التي تعالج األسباب الجذرية 

لإلساءة واالستغالل والعنف.
1.2.2 المساهمة في/تطوير/زيادة البرامج لتلبية احتياجات الشباب 
بشكل أفضل في المجتمع من خالل توفير أماكن آمنة ودعم محلي 

)المجتمع( / توفر الخدمة.
 1.2.3 تجريم أشكال العنف السائدة ضد األطفال التي لم ترد بعد 

في القانون الجنائي )انظر قائمة التغييرات التشريعية أدناه(.
1.3 تدابير 

لمنع التطرف 
والتجنيد في 

القوات المسلحة 
والميليشيات.

1.3.1 بالتعاون مع الرعاية االجتماعية وقطاعات األمن والقادة 
الدينيين )وغيرهم(، تصميم استراتيجية وقاية خاصة وبرنامج 

لمعالجة التطرف والتجنيد، بما في ذلك تقديم بدائل إيجابية للشباب 
المعرضين لخطر التجنيد.

2:  تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي بما يتماشى مع المعايير الدولية

170.  يشير مصطلح “حالة المخالفة” إلى سلوك مثل التغيب عن المدرسة أو الهروب أو التسول أو التعدي على ممتلكات الغير والتي يتم تجريمها لألطفال 
ولكنها ال تعتبر جرائم إذا ارتكبها الكبار. لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 12.
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2.1: تتماشى 
التشريعات 

واللوائح المتعلقة 
باألطفال المخالفين 
للقانون مع اتفاقية 

حقوق الطفل 
والتعليق العام 

رقم 24 والقانون 
النموذجي

2.1.1 تقديم والتحرك نحو إقرار إصالحات قانونية شاملة 
لتعزيز نظام قضاء األطفال ؛ انظر التغييرات التشريعية المقترحة 

المفصلة بعد خطة العمل هذه.

2.2: تتماشى 
التشريعات 

واللوائح الخاصة 
باألطفال 

الضحايا والشهود 
مع المبادئ 

التوجيهية لألمم 
المتحدة والقانون 

النموذجي وأفضل 
الممارسات

2.2.1 انظر القائمة المجمعة للتغييرات التشريعية المقترحة بعد 
خطة العمل هذه.

3: تعزيز نظام القضاء العرفي ومواءمته مع حقوق الطفل ومنحه روابط مناسبة بالنظام الرسمي
3:1 توجد أرضية 
مشتركة في نظام 

العدالة العرفية.

3.1.1 إجراء اجتماعات طاوالت مستديرة مع الجهات الحكومية 
والجهات الفاعلة في مجال العدالة العرفية حيث يقدم كل جانب/

نظام ممارساته ونظام قيمه، لتعزيز التفاهم واالحترام المتبادلين 
وتمكين المقارنة )التعلم من األقران(.

3.1.2 تطوير وإجراء مدخالت تدريب مشتركة على كل من 
المصالحة التقليدية والفهم "الحديث" لتقنيات الوساطة.

3.2: التصميم 
المشترك لنهج 

شامل يربط النهج 
التقليدي بحقوق 

الطفل

3.2.1 شارك في تصميم الطريق إلى األمام نحو نهج أكثر 
شموالً يربط بين التقاليد وحقوق الطفل، من خالل تحديد المعايير/
الضمانات والممارسات الدنيا معاً )بما في ذلك هدف المصالحة 

ونطاق التطبيق لكل جانب والشروط المسبقة والمحتوى، واألدوار 
واإلجراءات وحقوق الطفل وأثر المصالحة في كل نظام(.

3.2.2 تحديد التفاعل بين النظام الرسمي وغير الرسمي، على 
وجه الخصوص: أ( متى وكيف يتم تبادل المعلومات ؛ ب( متى 

يتم إحالة حالة من نظام إلى آخر ج( ما هو تأثير نتيجة أحد 
األنظمة على النظام اآلخر د( جمع البيانات.

3.3 تعظيم 
االستفادة من 

خبرة النظام غير 
الرسمي الحالية

3.3.1 في مجال الوقاية، على سبيل المثال، إدخال الوساطة 
المدرسية حيث يقوم كبار السن/القادة الدينيون/الوسطاء 

المحترمون، ربما جنباً إلى جنب مع األخصائيين االجتماعيين 
بالمدرسة، بتدريب الطالب على طرق المصالحة و "صنع 

السالم"، بحيث يصبح الطالب وسطاء بأنفسهم ويمكنهم المصالحة 
بين الطالب في حاالت الخالفات في المدرسة، مثل التنمر. يمكن 

أن يساهم هذا أيضاً إلى حد ما في تلبية احتياجات المصالحة 
األوسع لمجتمع ما بعد الحرب.

3.3.2 فيما يتعلق باألطفال المعزولين أو المصابين بصدمات 
نفسية، فإن المصالحة مع األسرة والمجتمع والمجتمع للتغلب على 
وصمة العار واإلقصاء هي عامل رئيس في الطريق نحو الشفاء/

التعافي وإعادة اإلدماج. يمكن )بصورة أكبر( استخدام الخبرة 
الحالية للوسطاء المجتمعيين المحترمين لتعزيز هذه المصالحة 

والتعافي وإعادة اإلدماج.
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4:  تحسين تنسيق نظام قضاء األطفال الرسمي وتعزيز خدمات قضاء األطفال
4.1: تعزيز 

وتحديد التنسيق 
بين الوكاالت على 

مستوى المنطقة 
والمستوى المحلي.

4.1.1 تمرير اللوائح التي تنشئ هيئة تنسيق في إقليم كوردستان 
العراق تكون مسؤولة عنعدالة األحداث.

4.1.2 الطاوالت المستديرة المنتظمة: يجتمع متخصصو قضاء 
األطفال )الشرطة، والمحققون، والمدعون العامون، والقضاة، 
واألخصائيون االجتماعيون( بانتظام لمناقشة القضايا العملية 

وتحسين التعاون / التنسيق.
4.1.3 تم تصميم فعاليات بناء القدرات كفعاليات مشتركة بين 

الوكاالت )الشرطة والمحققون والمدعون العامون والقضاة 
واألخصائيون االجتماعيون والمحامون الذين يتعلمون معاً ومن 

بعضهم البعض(.
4.1.4 ضع في اعتبارك تقديم مؤتمرات الحالة في القانون 

والممارسة )انظر مثال خارطة طريق التحويل في جنوب إفريقيا(.
4.1.5 طاوالت مستديرة منتظمة بين أصحاب المصلحة المعنيين 

من العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان لمناقشة القضايا العملية 
الناشئة وتحسين التعاون/التنسيق.

4.1.6 يضع المجتمع الدولي/الشركاء الداعمون رؤية مشتركة 
وخطة عمل إلصالح قضاء األطفال.

4.2: تجريب 
الرعاية البديلة 

وتعزيزها

4.2.1 المشروع التجريبي / إصالح القانون. قم بالدعوة إلى 
اإلصالحات التشريعية والممارسات واعتمادها وتنفيذها بما 

يتماشى مع خارطة طريق التحويل )انظر الملحق(. سيساعد ذلك 
في تطوير إطار يحدد هدف الرعاية البديلة والشروط المسبقة 

ونطاق التطبيق والمحتوى والمعايير الدنيا واألدوار والمسؤوليات 
واإلجراءات وتأثير التحويل.

4.2.2 تصميم وتنفيذ البرامج المجتمعية التي تكون مجدية لتنفيذ 
ومعالجة االحتياجات العاجلة لألطفال في إقليم كوردستان العراق، 

على األرجح باستخدام االستعادة كشكل/خيار محدد للرعاية 
البديلة.

4.2.3 تحديد موفري البرامج المناسبين وتطوير نظام لضمان 
الجودة )مثل نظام االعتماد ونظام االختيار ونظام المراقبة 

والتحكم(.
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4.3: تعزيز 
العمل الشرطي 
والتركيز على 

الخدمات المالئمة 
لألطفال

4.3.1 ضع في اعتبارك إعادة تنظيم شرطة األحداث ليتم ترقيتها 
إلى قسم شرطة األحداث التي تغطي جميع حاالت االعتداء على 

األطفال في عموم المحافظة: تعيين ضابط ارتباط شرطة األحداث 
في كل مركز شرطة عادي مدرب بشكل خاص. و/أو فروع 

شرطة األحداث في المناطق والنواحي حيثما أمكن ذلك.
4.3.3 تعيين محققين متخصصين معنيين بقضايا األطفال 

وموجودين في أقسام شرطة األحداث.
4.3.4 المراقبة وجمع البيانات والدعوة فيما يتعلق باالحتجاز 
غير القانوني والتعسفي171، وضرورة عرض الطفل الموقوف 

على قاضي التحقيق في غضون 24 ساعة172، ويجب أخذ الفترة 
التي قضاها في االحتجاز السابق للمحاكمة في االعتبار في عملية 

إصدار الحكم173.
4.3.5 الدعوة وتطوير اإلجراءات الداخلية على مستوى الشرطة 

لضمان نقل األطفال على الفور إلى شرطة األحداث، وإبالغ 
الوالدين فور توقيف طفلهما، و إجراء تقييمات العمر على الفور، 
منح الطفل الموقوف حق الوصول الفوري إلى أخصائي اجتماعي 

ومحامي.
4.3.6 تحسين توفير االحتياجات األساسية لألطفال في أقسام 

الشرطة )مثل الطعام والمالبس واالتصال بالعائلة(، وأماكن آمنة 
ومنفصلة لألطفال عند توقيف الشرطة وأثناء النقل.

4.3.7 استحداث آلية مراقبة وشكاوى مستقلة يسهل الوصول إليها 
لألطفال المحتجزين لدى الشرطة.

4 تعزيز خدمة 
الطب الشرعي

4.4.1 تطوير وضمان تطبيق الحد األدنى من المعايير 
والمنهجيات الموحدة من خالل تطوير إرشادات مكتوبة لألطباء 
العدليين )تحت قيادة األطباء العدليين المحليين(. يجب أن يشمل 

ذلك: أ( تقييم العمر، ب( الفحص البدني للفتيات/الفتيان، ج( كيفية 
ربط الرنين المغناطيسي للقلب واألوعية الدموية مع الطب العدلي، 

د( التعاون مع الشرطة/القاضي.
4.2.2 إدخال ما سبق في مناهج تدريب األطباء العدليين وسد 

فجوات المعرفة والموارد كما أشار األطباء العدليون، بما في ذلك 
تحليالت األدوية والحمض النووي.

4.5 تعزيز النظام 
القضائي لألطفال

4.5.1 تعيين قضاة األحداث بشكل مثالي على أساس الفائدة، 
ولفترة دنيا معينة )بصورة نموذجية 5 سنوات، 2 سنوات على 

األقل(.
4.5.2 تتمتع محاكم األحداث بسلطة قضائية كاملة في جميع 

قضايا االعتداء على األطفال.
4.5.3  استحداث مدعين عامين متخصصين لألطفال، يتم تعيينهم 

بشكل مثالي على أساس المصلحة ولفترة دنيا معينة.
4.6 تعزيز 

التمثيل القانوني 
لألطفال

4.6.1 تنظم نقابة المحامين )التي يحتمل أن تكون مدعومة من 
قبل اآلخرين( خدمة واجب على مدار الساعة لمحامي األطفال، 
بما في ذلك توفير محامين عند نقطة االعتقال )لضمان “محامي 

الساعة األولى”(. قم بتعيين محامي مجمع لهذا الغرض وتدريبهم 
في شؤون األطفال.

نقابة المحامين 
في إقليم 

كوردستان 
العراق

171.  انظر المادة 19 من الدستور وااللتزام الدولي الملزم بالمادة 37 / ب من اتفاقية حقوق الطفل.
172.  االلتزامات المحددة في المادة 48 قانون رعاية األحداث والمادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية( وااللتزام الدولي الملزم بالمادة 37 / ب 

من اتفاقية حقوق الطفل.
173.  المادة 244 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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4.7 تعزيز 
وظائف العمل 

االجتماعي

4.7.1 اعتماد نهج تحسين الجودة لتسخير الموارد الموجودة 
في العمل االجتماعي التابع للمحاكم واإلصالحيات. من خالل 

تحليل أصحاب المصلحة المتعددين لالختناقات، وتحديد العمليات 
واإلجراءات والتعديالت الالزمة لألخصائيين االجتماعيين للوفاء 

بمسؤولياتهم بجودة عالية، وتطوير وضمان تكييف المعايير 
والمنهجيات والعمليات.

4.7.2 سد فجوات الموارد حتى يتمكن العاملون االجتماعيون 
بالمحكمة من تقييم األطفال ليس فقط في أيام األحد ولكن كلما لزم 

األمر. يمكنهم زيارة األطفال في المنزل والمشاركة في جلسات 
االستماع. ويمكن لضباط المراقبة المتابعة بشكل صحيح.

4.8 جمع وتحليل 
واستخدام بيانات 
مصنفة موثوقة 

عن األطفال 
المخالفين للقانون 
واألطفال ضحايا 
الجريمة والشهود 

عليها.

4.8.1 تقديم مناهج توليد البيانات ومعالجتها واستخدامها في 
السياسة والخدمة.

4.8.2 تقوم وكاالتعدالة األحداث بانتظام بجمع البيانات وجعلها 
مركزية في جميع نقاط القرار الرئيسة.

تتوفر تقارير إحصائية 
سنوية عن نظام قضاء 

األطفال.
4.8.3 تستخدم وكاالت قضاء األطفال البيانات كأساس لرصد 

البرمجة والتقييم وتحسين جودة البرامج القائمة، وإلثراء المزيد 
من التغييرات في السياسات والممارسات.

أظهر صنع القرار 
المستنير بالبيانات

4.9 خدمات 
الضحايا/الشهود

4.9.1 استشارة األطفال لتقييم كيف يمكن ضمان الوصول اآلمن 
إلى خدمات الضحايا/الشهود )المعلومات والمشورة المالئمة 

لألطفال وآليات اإلبالغ المالئمة لألطفال واألماكن اآلمنة والدعم 
الطبي والنفسي واالجتماعي والقانوني(.

وزارة 
العدل مع 

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعية

4.9.2 بناًء على ما سبق، القيام بإنشاء/دعم الخدمات الحالية 
لألطفال الضحايا/الشهود. قد يشمل ذلك الخط الساخن المكثف 

والمنصات على وسائل التواصل االجتماعي ومراكز الشباب حيث 
يمكن لألطفال التجمع واللعب واإلبداع وما إلى ذلك، ولكن أيضاً 

يتلقون أنواعاً مختلفة من النصائح واالستشارات )دون الكشف عن 
هويتهم(.

وزارة العمل 
والشؤون 

االجتماعية 
مع وزارة 

العدل

4.9.3 جنباً إلى جنب مع القادة المجتمعيين والدينيين، العمل 
على التغلب على الوصمة االجتماعية لتمكين األطفال واألسر من 

الوصول إلى هذه الخدمات، انظر أعاله.
4.9.4 النوع االجتماعي: زيادة قاعدة األدلة على الطبيعة 

الجنسانية لنظام قضاء األطفال. يمكن أن يبدأ هذا باستكمال "عدسة 
الفتاة" بـ "عدسة الفتى" في جميع اإلجراءات، مما يؤدي إلى نهج 

شامل.
5: احتواء نظام قضاء األطفال على موظفين ذوي قدرات عالية ومتخصصين
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5.1: زيادة 
تخصص جميع 
الجهات الفاعلة، 

بما في ذلك 
المحققين والشرطة 

والنيابة والقضاء 
واألخصائيين 
االجتماعيين 

والمحامين، في 
ضوء التوجه 

االستراتيجي لنظام 
قضاء األحداث.

5.1.1 تقييم أدوات التدريب المتاحة بالفعل وتحديد )بقدر تداخلها( 
أي منها سيتم اعتماده وتطبيقه رسمياً، و/أو تنسيقها/توحيدها.

5.1.2 تحديد الثغرات المتبقية، وبالتعاون مع معاهد التدريب ذات 
الصلة، و تطوير برامج تدريبية وإرشادات )ربما تتضمن أدوات 
عبر اإلنترنت( لجميع المتخصصين في مجال العدالة حول كيفية 
تنفيذ اإلجراءات الجنائية بطرق عادلة وحساسة وفعالة. يجب أن 

تكون األدوات موجزة وموجهة نحو الممارسة وتطويرها جنباً إلى 
جنب مع الممارسين في المجال ذي الصلة.

5.1.3 تصميم وتنفيذ التدريب على التواصل/مقابلة األطفال 
لجميع المهنيين الذين يقابلون/يستجوبون/يسمعون األطفال.

5.1.4 تدريب مجموعة من محققي المديرية العامة لمنهضة 
العنف ضد المرأة على إجراء مقابالت استقصائية لضحايا وشهود 

الجريمة المعرضين للخطر.
5.1.5 وضع قوائم مرجعية قصيرة لضباط الشرطة/المحامين/

األخصائيين االجتماعيين/القضاة بشأن اإلجراءات الفورية 
المطلوبة في حالة االعتقال/االحتجاز.

5.1.6 التفكير في انضمام قضاة األحداث والمدعين العامين 
وغيرهم من الخبراء إلى الرابطة الدولية لقضاة الشباب واألسرة 

للمشاركة في الندوات عبر اإلنترنت والمساهمة فيها.
5.1.7 تطوير مبادرات بناء القدرات المشتركة بين الوكاالت 

لتعزيز التفاهم واالحترام والتعاون المتبادلين.
5.1.8 تقديم سياسات وبرامج الرعاية الذاتية للعاملين في مجال 

القضاء.
6: جعل نظام قضاء األطفال أكثر مالءمة لألطفال

6.1: إنتاج مواد 
إعالمية صديقة 

لألطفال ويتم 
تجريب المساحات 
المالئمة لألطفال 

وتكييفها ثم توسيع 
نطاقها في أقسام 
الشرطة وقاعات 

المحاكم.

6.1.1 تجري محاكم األحداث تقييماً ذاتياً صديقاً للطفل باستخدام 
أداة توجيه جديدة صديقة للطفل )انظر الملحق(.

6.1.2 تقوم محاكم األحداث بتصميم خطة تنفيذ على مستوى إقليم 
كوردستان العراق بناًء على التقييم الذاتي.

6.1.3: مواد إعالمية صديقة لألطفال )كتيبات، أشرطة فيديو( ؛ 
مساحات صديقة لألطفال )منطقة انتظار منفصلة وغرفة مقابلة( 

يتم وضعها في جميع أماكن الشرطة والمحكمة، حيث ال تكون 
متاحة بالفعل.

6.1.4 األخذ بنظر االعتبار في المناطق المحددة )ربما المديرية 
العامة لمناهضة العنف ضد المرأة( إضافة غرفة خاصة مع 
تسجيل الصوت / الفيديو ووصلة الفيديو إلى غرفة المحكمة.

6.2 توافق 
الظروف في 

أماكن االحتجاز 
مع القانون الدولي.

6.2.1 ضمان أماكن منفصلة للفتيات في االحتجاز السابق 
للمحاكمة.

6.2.2 ضمان )البرامج والموظفين( من أن إعادة اإلدماج يبدأ في 
يوم الدخول مع تقييم كاٍف لالحتياجات ووضع خطة عالج فردية 

وإعداد في الوقت المناسب لإلفراج والرعاية الالحقة.
6.2.3 تقييم المعايير واألوضاع في أماكن االحتجاز في ضوء 

المعايير الدولية وضمان آليات فعالة للشكاوى والمراقبة المستقلة.
6.3 الموارد 

المطلوبة لتمكين 
اإلجراءات 

المالئمة لألطفال

6.3.1 من خالل نهج قطاعي واسع، يعتبر اإلجراءات الصديقة 
للطفل من بين األولويات في تخصيص األموال في ضوء الخدمات 

الهامة والتوظيف والقدرات والوسائل الالزمة ألداء العمل 
)مثل السيارات لنقل األطفال/تمكين زيارات العمل االجتماعي، 

والمساحة المكتبية لتمكين الخصوصية، عدد كاف من الموظفين 
على جميع المستويات لتمكين اإلجراءات السريعة والجادة، بما في 

ذلك العدد الكافي من المتخصصات في مجال العدالة(.
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6.4 النظر في 
نهج الكل تحت 

سقف واحد

6.4.1 افحص جدوى “الكل )أو عدة( تحت سقف واحد” لألطفال 
المخالفين للقانون”: شرطة األحداث، واالحتجاز السابق للمحاكمة، 

ومحقق األحداث، وقضاة األحداث، واألخصائيين االجتماعيين 
في نفس المبنى والمنفصلين عن خدمات البالغين )أو على األقل 

البعض، مثل األخصائيين االجتماعيين ومحققو األطفال والمحامين 
الموجودين في قسم شرطة األحداث(.

6.4.2 فحص جدوى الجميع )أو عدة( تحت سقف واحد لألطفال 
ضحايا / شهود الجريمة: المعلومات والمشورة، واإلبالغ اآلمن، 

والحماية والدعم، والمقابالت الحساسة مجتمعة )على سبيل المثال 
في المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة(.

6.4.3 التعاون مع القادة الدينيين والعرفين لزيادة الوعي وتقليل 
الوصمة المرتبطة بمشاركة نظام العدالة.

7: تطبيق نظام قضاء األطفال على جميع األطفال، بما في ذلك األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة
 7.1 تطبيق نظام 

قضاء األطفال 
على جميع 

األطفال المخالطين 
للقانون دون 

استثناء

7.1.1 تعزيز التفكير الحكومي المستنير بالبيانات واألدلة 
وااللتزامات الوطنية والدولية بشأن أهمية تطبيق نظام قضاء 

األطفال على جميع األطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك األطفال 
في قضايا اإلرهاب والمخدرات.

7.1.2 التوصل إلى اتفاق بين أصحاب المصلحة المعنيين لتكييف 
الممارسات وفقاً لذلك.

7.2 تعزيز 
معاملة األطفال 

المرتبطين بالقوات 
والجماعات 

المسلحة وإعادة 
إدماجهم.

7.2.1 استشارة األطفال المرتبطون بالجماعات المسلحة والقوات 
المسلحة لتقييم احتياجاتهم.

7.2.2 بناًء على ما سبق، تصميم برامج تلبي هذه االحتياجات، 
بهدف توفير التعافي البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي 

واالقتصادي ؛ بما في ذلك معالجة العنف والصدمات الشديدة التي 
قد تتعرض لها.

7.2.3 عمل قادة المجتمع والزعماء الدينيون من أجل التغلب على 
وصمة العار وتعزيز إعادة دمج األطفال المرتبطون بالجماعات 

المسلحة والقوات المسلحة في العوائل والمجتمعات.

4.3 قائمة مجمعة بالتغييرات التشريعية المقترحة
فيما يلي قائمة مفصلة بالتغييرات التشريعية المقترحة في 

المجاالت التسعة التالية، حيث إن األرقام من 1 إلى 7 تتعلق 
باألطفال المخالفين للقانون: )1( الوقاية، )2( المخاوف المتعلقة 

بالعمر، )3( الرعاية البديلة، )4( االعتقال/االحتجاز السابق 
للمحاكمة، )5( اإلجراءات، )6( إصدار األحكام، )7( األطفال 
المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، )8( األطفال ضحايا 

الجريمة والشهود عليها، )9( أطفال اآلباء المسجونين.

 1( الوقاية:

أ( إلغاء تجريم المخالفات

 2( قضايا السن:

أ( رفع الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى 
مقبول إقليمياً/دولياً )لجنة حقوق الطفل تقترح 14 عاماً ؛ 

إرشادات جامعة الدول العربية تقترح 13 عاماً(

ب( التقنين الصريح لتطبيق “فائدة قاعدة الشك” في حالة 
تعذر تحديد السن بصورة صحيحة

ج( إعادة تحديد منهجية تقييم العمر: أ( الفحوصات الطبية 
كمالذ أخير، ب( السماح للسلطات بقبول جميع الوثائق التي 
يمكن أن تثبت العمر، مثل إشعار الوالدة أو المقتطفات من 

سجالت المواليد أو وثائق المعمودية أو ما يعادلها أو التقارير 
المدرسية ومقابالت/شهادات اآلباء أو المعلمين أو القادة 

الدينيين أو قادة المجتمع الذين يعرفون عمر الطفل

د( يضمن التشريع بقاء نظام قضاء األطفال قابالً للتطبيق 
على األطفال الذين يبلغون 18 عاماً خالل العملية القضائية.

هـ( ضمان منح األطفال المخالفين للقانون دون الحد األدنى 
لسن المسؤولية الجنائية نفس الضمانات القانونية مثل األطفال 

الذين تجاوزوا هذا الحد األدنى للسن.

و( مواءمة القوانين الخاصة باألطفال مع القانون الجنائي 
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وقانون حماية الطفل والقوانين األخرى ذات الصلة، لتجنب 
أي لبس محتمل174.

3( الرعاية البديلة: اعتماد وتنفيذ تشريع يتماشى مع خارطة 
الطريق نحو وثيقة الرعاية البديلة )انظر الملحق(. كما 

هو مذكور بمزيد من التفصيل في خارطة طريق الرعاية 
البديلة المرفقة، يجب أن تغطي األحكام القانونية الخاصة 

بالرعاية البديلة )سواء كان إطاراً احتياطياً لقانون تجريبي أو 
قانوناً عادياً( الجوانب التالية، بناًء على المعايير الدولية175 

والدروس المستفادة:  

أ( تعريف الرعاية البديلة وهدفها

ب( الشروط المسبقة، بما في ذلك:

1( وجود أدلة دامغة على ارتكاب الطفل للجريمة المزعومة 

2( أن يعترف الطفل بالمسؤولية بحرية وطواعية )بينما يجب 
عدم استخدام هذا االعتراف ضده/ضدها في أي إجراءات 

قانونية الحقة( 

3( يوافق الطفل على الرعاية البديلة بصورة تحريرية بعد 
أن يتم إبالغه بشكل مناسب بالشكل والمحتوى والمدة والنتائج 

المترتبة على عدم االمتثال لتدابير الرعاية البديلة هذه

ج( نطاق التطبيق

1( تحديد في أي مرحلة من اإلجراءات تكون الرعاية البديلة 
قابلة للتطبيق )الشرطة، المدعي العام، المحكمة، الجميع(.

2( تحديد الحاالت المؤهلة للرعاية البديلة )يجب أن ال 
يقتصر على الحاالت الصغيرة لجعلها أداة مهمة، ولكن يجب 

اعتبارها “حيثما كان ذلك مناسباً ومرغوباً به”176، وتصبح 
“الطريقة المفضلة للتعامل مع األطفال في غالبية الحاالت 

‘’177. مرة أخرى، يمكن اختبار هذا في تجربة إلغناء 
اإلصالح القانوني الكامل.

د( المحتوى178، والذي يمكن أن يشمل:

1( “عدم التدخل” )عدم وجود مقاضاة، عدم وجود رد فعل(، 
ال سيما في الحاالت التي تكون فيها الجريمة ذات طبيعة 

غير خطيرة وحيث تكون األسرة أو المدرسة أو غيرها من 

174.  على سبيل المثال، مواءمة المادة 3 من قانون رعاية االحداث مع المادة 64 من القانون الجنائي والمادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
وتعديل إقليم كوردستان العراق بشأن إعادة تحديد الحد األدنى لسن المسؤولية الجنائية ؛ مواءمة المادة 48 من قانون رعاية األحداث مع المادة 237 من 

قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالحد األدنى لسن االحتجاز السابق للمحاكمة اإللزامي )على الرغم من أنه ينبغي بدالً من ذلك حذف هذا البند، 
مقابل مبدأ المالذ األخير للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل(.

175.  انظر على وجه الخصوص لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 15-18.
.BR 11 176.  المادة 40 )3( )ب( من اتفاقية حقوق الطفل ؛ المادة

177.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 ص 16.
178.  انظر القاعدة BR 11 والتعليق.

مؤسسات الضبط االجتماعي غير الرسمية قد ردت بالفعل، 
أو من المحتمل أن ترد، بطريقة مناسبة وبناءة 

2( اإلحالة إلى “البرامج المجتمعية” التي تبدو متكيفة مع 
السياق وممكنة، والتي يمكن أن تعني: خدمة المجتمع 

والبرامج التي تخلق فرصاً للشباب )بناء المهارات وبرامج 
التعلم والتدريب وبرنامج العمل والنظام المدرسي، إلخ(، 
واالستشارة والتدابير األخرى التي تعزز الشفاء والتعافي 
)على سبيل المثال لمدمني المخدرات وعالج الصدمات(، 

والتدابير اإلصالحية التي تعزز المصالحة مع األسرة 
والمجتمع، إلخ

هـ( الحد األدنى من المعايير: يجب أال تشمل تدابير الرعاية 
البديلة الحرمان من الحرية، وال يجوز أن تكون مهينة أو 

واصمة بالعار أو استغاللية، وال يجوز أن تتدخل في تعليم 
الطفل أو عمله، وقد ال تضر بصحة الطفل، ويجب أن تتكيف 

مع سن الطفل ونموه. يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة 
المرتكبة.

و( األدوار والمسؤوليات: يجب توضيح أدوار ومسؤوليات 
كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية. في إقليم 

كوردستان العراق. سيكون من الضروري تحديد دور 
الجهات الفاعلة غير الحكومية ذات الصلة في سياق الرعاية 
البديلة، وإنشاء روابط بين الجهات الرسمية وغير الرسمية.

ز( االجراء: يجب شرح اإلجراء خطوة بخطوة.

ح( الحقوق اإلجرائية: يجب ضمان “الحقوق اإلجرائية”، بما 
في ذلك:

1( قدرة الطفل على التماس المساعدة القانونية أو غيرها من 
المساعدة المناسبة فيما يتعلق بالرعاية البديلة

2( احتماالت مراجعة القرارات/اإلجراءات.

ط( عواقب عدم االمتثال

1( على سبيل المثال  سماع الطفل والتحقق من األسباب 
وتقديم فرصة ثانية، أو

2( عودة القضية إلى اإلجراءات القضائية العادية
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ي( عواقب االمتثال/ تأثير الرعاية البديلة

1( اإلغالق النهائي للقضية

2( يجب أال يؤدي سجل الرعاية البديلة إلى سجل إجرامي أو 
اعتباره كذلك.

4( االعتقال/االحتجاز السابق للمحاكمة

أ( يجب تحديد األدوار واإلجراءات والتأخيرات وأسباب فرض 
االعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة بوضوح في قانون واحد

ب( يجب أن يكون هناك تدوين صريح لمبدأ وجوب إصدار 
األمر باالعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة كمالذ أخير 

وألقصر فترة مناسبة

ج( إلغاء حكم المادة 52 من قانون العمل القانوني الذي 
يسمح باألمر باالحتجاز السابق للمحاكمة لطفل “لغرض 

فحصه أو في حالة عدم وجود ضامن” )إجراء تقييم 
الشخصية يجب أن ينظمه نظام مختلف، ويتم تنفيذها كلما 

أمكن ذلك في شكل غير احتجازي(

د( إلغاء الحكم الوارد في المادة 52 من قانون األحوال 
الشخصية حيث يجب األمر باالحتجاز السابق للمحاكمة 

لألطفال فوق سن 14 عاماً الذين ارتكبوا جناية يُعاقب عليها 
باإلعدام. هذا الحكم كما هو مكتوب ال يتماشى مع مبدأ 

“االحتجاز كمالذ أخير”.

هـ( وضع حد أعلى لفرض االحتجاز السابق للمحاكمة من 
خالل وضع قيود أكثر صرامة، على سبيل المثال:

1( القيود المتعلقة بالجريمة: ال يجوز فرض االحتجاز 
السابق للمحاكمة إال في حالة الجنايات

2( القيود المتعلقة بالسن: ال يجوز فرض االحتجاز السابق 
ً للمحاكمة إال لمن يزيد عمره عن 14 )13( عاما

و( إدخال بدائل لالحتجاز السابق للمحاكمة، حيث يشترط 
القانون وجوب النظر فيها بصورة إلزامية في كل حالة، بما 
في ذلك اإلفراج عنهم دون كفالة في رعاية أو إشراف أحد 
الوالدين/البالغين المناسبين ؛ تحت سيطرة ضابط المراقبة، 

وواجب الطفل في إبالغ الشرطة بانتظام واإليداع في األسرة 
والمراقبة اإللكترونية )إذا كان ذلك ممكناً وآمناً(

ز( تحديد مدة قصوى خاصة بالطفل لالحتجاز السابق 
للمحاكمة )أقصر من تلك الخاصة بالبالغين(

ح( تقنين صريح لحق الطفل في إبالغ الوالدين/مقدمي 
الرعاية فور اعتقاله

ط( توفير المساعدة القانونية اإللزامية من اللحظة األولى 
)“محام في الساعة األولى”، تأكد من تقديم هذه المساعدة فور 

االعتقال والمشاركة بالفعل في المقابلة/االستجواب األولى(

ي( وضع نص يقتضي فصل األطفال عن الكبار في جميع 
األوقات، بما في ذلك أثناء توقيف الشرطة والنقل

ك( إدخال قواعد االحتجاز السابق للمحاكمة التي تعكس المبادئ 
الدولية ذات الصلة )بما في ذلك قواعد هافانا وقواعد مانديال( 

والحبس االنفرادي خارج القانون.

5( اإلجراءات

أ( التدوين الصريح، في التشريعات الخاصة باألطفال، 
وحظر الحبس االنفرادي والتعذيب واستخدام العقاب البدني

ب( تدوين صريح للقواعد الخاصة باألطفال بشأن استخدام التقييد 
أو القوة، وتفتيش األشخاص والمنازل، وأخذ عينات جسدية 

)بما في ذلك: عدم السماح باستخدام األغالل، وتنظيم استخدام 
األصفاد بصورة صارمة، وإجراء تفتيش المنزل فقط بحضور 

أحد أفراد األسرة البالغين وليس أثناء الليل، ما لم تكن هناك 
أسباب ملحة للغاية، ويكون البحث عن الشخص وأخذ العينة 

الجسدية بواسطة ضابط من نفس الجنس وبحضور شخص بالغ 
مناسب، ما لم يرغب الطفل في غير ذلك(

ج( تدوين الحق في “محاٍم في الساعة األولى”، انظر أعاله، 
في التشريع الخاص بالطفل، والذي يجب أن يشارك بالفعل 

في المقابلة/االستجواب/جلسة االستماع األولى

د( تحديد دور الوالد/مقدم الرعاية في العملية القضائية في 
التشريع الخاص بالطفل )الدعم النفسي واالجتماعي في جميع 

اللحظات(، وتحديد أسباب عدم السماح لهم بالمشاركة في 
العملية )بما في ذلك: الوالد/الولي الشريك في التهمة، الجاني 

المزعوم، غير داعم للطفل( وتحديد إجراءات الدعم البديل 
في مثل هذه الحاالت )على سبيل المثال، تعيين متخصص 

اجتماعي ؛ شخص بالغ/قريب مناسب يثق به الطفل(

هـ( التقنين الصريح، في التشريعات الخاصة باألطفال، لحق الطفل 
في أن يُعلم وأن يُسمع صوته وأن يصمت، وفي الخصوصية 

)تغطية جلسات االستماع خلف أبواب مغلقة وعدم نشر المعلومات 
التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد هوية الطفل، واالحتفاظ بالملفات 

والسجالت بسرية تامة، ونهج مقيد إلعادة السجالت الجنائية 
والبيانات الصحفية(، وفي العملية السريعة )على سبيل المثال 

“القضايا التي يشارك فيها األطفال يجب أن تعامل كأولوية ويتم 
تنفيذها دون أي تأخير غير مبرر”(، واألخذ في االعتبار إضافة 

بعض الحدود الزمنية اإلضافية في القانون وضمان التنفيذ 
من خالل التحديد الواضح لعواقب عدم التنفيذ وآليات المراقبة 

والمساءلة الفعالة لمتخصصي القضاء.
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و( إلغاء أو تقييد إمكانية استبعاد الطفل من المشاركة )المادة 
50 من قانون رعاية األحداث(. 

6( إصدار الحكم

أ( تدوين صريح لمبدأ وجوب األمر بتدابير الحرمان من 
الحرية )مثل اإلصالحية( كمالذ أخير وألقصر فترة مناسبة

ب( تدوين صريح لبعض المبادئ التوجيهية بالخاصة بـ 
“إصدار األحكام” )بما في ذلك الهدف العام إلعادة تأهيل/
إعادة دمج الطفل والمصالح الفضلى للطفل ومبدأ التدبير 

األقل تدخالً كمالذ أول والتناسب مع ظروف الطفل والجريمة 
وجهود المصالحة كعامل مخفف(.

ج( وضع حد أعلى لفرض تدابير الحرمان من الحرية )كما 
هو موجود بالفعل في اإلصالحية(، مثل: القيود المتعلقة 

بالجريمة: ال يمكن فرضها إال في حالة الجنايات، والقيود 
المتعلقة بالعمر: ال يجوز فرضها إال لمن هم أكبر من 14 

)13( عاماً.

د( استحداث تدابير إضافية غير احتجازية. يجب على أصحاب 
المصلحة المحليين تحديد البدائل التي تبدو واعدة ومجدية )مثل 

العمل المجتمعي وبناء المهارات وبرامج التعلم والتدريب وبرامج 
فرص العمل والنظام المدرسي والمشورة وعالج الصدمات 
والتدابير اإلصالحية بما في ذلك االعتذار والوساطة أو عقد 

المؤتمرات العائلية( وتسليم الطفل ألسرة تتبناه.

هـ( توسيع نطاق تطبيق التدابير غير االحتجازية لجميع 
أشكال جنوح األحداث

و( تحديد مدة قصوى أقل لتدابير الحرمان من الحرية )مثل 
اإلصالحية(

ز( تدوين أن اإلفراج المؤقت يتم فحصه تلقائياً )ليس فقط 
عند الطلب( بعد قضاء نصف )وليس 2/3( الحكم إذا كان 

من الممكن افتراض أن الطفل لن يعاود اإلجرام ؛ وإذا لم يتم 
منحها، تتم مراجعتها تلقائياً كل 6 أشهر

ح( إدخال قواعد ومعايير االحتجاز التي تعكس المبادئ 
الدولية ذات الصلة )بما في ذلك قواعد هافانا وقواعد 

مانديال(.

7( األطفال المرتبطون بالقوات المسلحة والجماعات 
المسلحة

)كل ما سبق ينطبق أيضاً على هذه المجموعة من األطفال. 
باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تعكس تشريعات وممارسات 

مكافحة اإلرهاب مبادئ باريس. وهذا يتطلب:

أ( تجريم تجنيد األطفال دون سن الثامنة عشرة في القوات 
المسلحة.

ب( عدم تجريم مجرد العضوية في “جماعة إرهابية مسلحة”.

ج( تقنين مبدأ اعتبار هؤالء األطفال في المقام األول ضحايا 
للجرائم.

د( إدراج حكم في قانون مكافحة اإلرهاب يوضح أن القواعد 
والهياكل العادية لقضاء األطفال تنطبق على جميع األطفال 

المخالفين للقانون.

8( األطفال المجني عليهم وشهود الجريمة

أ( تجريم أشكال العنف السيبراني )مثل االبتزاز الجنسي 
واالستمالة(

ب( إدخال حكم يسمح لألطفال باإلبالغ عن حالة نيابة عنهم 
وتزويدهم بالمساعدة الكافية في مثل هذه الحالة

ج( إدخال أحكام تحمي الطفل الضحية/الشاهد على الجريمة 
من األذى الذي يضيفه اإلجراء القضائي، بما في ذلك: توفير 

الدعم للطفل )بما في ذلك تعيين عامل اجتماعي ومرافقة 
الطفل طوال العملية، وتقديم المساعدة القانونية، وتقديم 

المساعدة الطبية الفورية(، وحظر االتصال المباشر بين 
الضحية/الشاهد والمتهم/المشتبه به على األقل في القضايا 

الحساسة أثناء إجراءات العدالة، والمتطلبات القانونية 
للمقابالت المدربين تدريباً خاصاً، والحد من عدد المقابالت، 

والسماح بالتسجيل المرئي/الصوتي للمقابالت االستجوابية 
المتخصصة وقبول مثل هذه التسجيالت كدليل في المحكمة

د( النظر في إنشاء صندوق للضحية لتقديم تعويضات 
لألطفال ضحايا الجرائم التي ترتكبها الدولة إذا لم يتمكن 

الجاني من الحصول عليها.

9( أبناء المحبوسين

أ( إدخال صريح لحكم يتطلب من المحاكم إيالء االعتبار 
الواجب الستخدام عقوبة غير احتجازية لمقدم الرعاية 

األساسي للطفل.

ب( إدخال صريح لحكم يتطلب من المحاكم تقييم مصلحة 
الطفل الفضلى ومراعاة اعتباراتها عند اتخاذ قرار بشأن 

الحكم على مقدم الرعاية األساسي للطفل.

ج( تدوين صريح لحكم يقضي بأنه إذا كان الطفل مسجوناً 
مع أحد والديه، فال ينبغي معاملة الطفل كسجين.
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األطفال في النزاعات المسلحة )2002(

االستراتيجيات النموذجية لألمم المتحدة والتدابير العملية 
بشأن العنف ضد األطفال )2014(، مقتبس من استراتيجيات 

األمم المتحدة النموذجية

االستراتيجيات النموذجية لألمم المتحدة والتدابير العملية حول 
العنف ضد األطفال )2015(: قائمة مرجعية، مقتبسة كقائمة 

مرجعية في االستراتيجيات النموذجية لألمم المتحدة

مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن الرعاية البديلة )2009(

لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 12 
)2009( بشأن حق الطفل في االستماع إليه

لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 14 
)2013( بشأن حق الطفل في إيالء االعتبار األول لمصالحه 

الفضلى

لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل، المالحظة الختامية للعراق 
)2015(

لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مالحظات ختامية 
العراق )2015، 2022(

يوم لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل للمناقشة العامة حول 
أطفال اآلباء المسجونين )2011(

قرار مجلس األمن الدولي رقم 2427 )2018(

مبادئ باريس ومبادئها وتوجيهاتها بشأن األطفال المرتبطين 
بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة )2007(

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )1984(، مقتبسة 

من اتفاقية مناهضة التعذيب )ليست خاصة باألطفال(

اتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )2006( 
)ليست خاصة باألطفال(

األطفال المخالفون للقانون

قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث 
)1985(، مقتبسة من قواعد بكين

قواعد األمم المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتهم 
)1990(، مقتبسة من قواعد هافانا

إرشادات األمم المتحدة لمنع جنوح األحداث )1990(، 
مقتبسة من إرشادات الرياض

القانون النموذجي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة والتعليقات ذات الصلة بشأن العدالة في األمور 

المتعلقة باألطفال في نزاع مع القانون )2013(، مقتبس من 
القانون النموذجي لألمم المتحدة بشأن قضاء األحداث. متاح 

باللغة الروسية على الرابط

https://www.unodc.org/documents/ 
justice-and-prison-reform/Russian_Model_

 Law_21122014_final.pdf

لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 
)2019( بشأن حقوق األطفال في نظام قضاء األطفال

قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 
)2015(، مقتبسة من قواعد مانديال )ليست خاصة باألطفال(

المبادئ األساسية الستخدام برامج العدالة التصالحية في 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Russian_Model_Law_21122014_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Russian_Model_Law_21122014_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Russian_Model_Law_21122014_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Russian_Model_Law_21122014_final.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Russian_Model_Law_21122014_final.pdf
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المسائل الجنائية، قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي. 
 E/2000/INF/2/Add.22000/14، وثيقة لألمم المتحدة

at 35 )2000(  )غير خاص بالطفل(

األطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها 

مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في األمور 
المتعلقة باألطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها )2005(، 

مقتبس من المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األطفال 
ضحايا الجريمة والشهود عليها.

القانون النموذجي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة واليونيسف والتعليقات ذات الصلة بشأن العدالة 

في األمور المتعلقة باألطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها 
)2009(، مقتبس من القانون النموذجي بشأن األطفال 

ضحايا الجريمة والشهود عليها

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية 
)2000(، مقتبس من البروتوكول االختياري التفاقية حقوق 

الطفل.

إعالن األمم المتحدة للمبادئ األساسية للعدالة لضحايا 
الجريمة وإساءة استخدام السلطة )1985( )غير خاص 

باألطفال(

المعايير/األدوات اإلقليمية

مسودة الدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل “كما وضعته 
جامعة األمم العربية ومنظمة الدفاع عن األطفال الدولية 

فلسطين في عام 2019

المبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن العدالة 
المالئمة لألطفال )2010(، مقتبسة كمبادئ توجيهية لمجلس 

أوروبا

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل 
الجنسي واالعتداء الجنسي/بروتوكول النزاروت )2007(

التوجيه )االتحاد األوروبي( 2016/800 للبرلمان األوروبي 
والمجلس األوروبي بشأن الضمانات اإلجرائية لألطفال 

المشتبه بهم أو المتهمين في اإلجراءات الجنائية )2016(، 
مقتبس من التوجيه )االتحاد األوروبي( 2016/800.

التوصية Rec )2006( 2-rev للجنة الوزراء للدول 
األعضاء بشأن قواعد السجون األوربية(

التوصية CM / Rec )2018( 5 الصادرة عن لجنة 
الوزراء للدول األعضاء فيما يتعلق باألطفال ذوي اآلباء 

المسجونين
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المقدمة
في العقود األخيرة، أدخل صانعو السياسات في العديد من 
أنظمة قضاء األطفال حول العالم طرقاً جديدة للتعامل مع 
األطفال المخالفين للقانون تتجنب اللجوء إلى اإلجراءات 

القضائية. يُشار إلى األطفال على أنه رعاية بديلة ويعززه 
اإلطار الدولي لعدالة األطفال179، وغالباً ما تتم إحالة األطفال 

إلى برامج أو أنشطة خارج إجراءات المحكمة الرسمية.

في إقليم كوردستان العراق، تعد فكرة التعامل مع القضايا 
خارج اإلجراءات القضائية الرسمية راسخة. يقوم القادة 

الدينيين والعشائريين والمجتمعيين بالتعامل مع عدد كبير من 
قضايا المخالفات خارج نظام المحاكم الرسمي، وقد تم إدخال 

مفهوم المصالحة في التشريعات خارج نطاق القضاء منذ وقت 
طويل. ومع ذلك، فإن مصطلح الرعاية البديلة في حد ذاته 

لم يظهر بعد في النصوص القانونية. لم يتم حتى اآلن إدخال 
مفهوم الرعاية البديلة بالمعنى الحديث، والذي قد يشمل اإلحالة 
ليس فقط إلى المصالحة، ولكن أيضاً إلى البرامج أو األنشطة 

األخرى، ويشمل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل. 

الغرض من خارطة الطريق هذه هو تصميم طرق ممكنة 
للمضي قدماً حول كيفية تقديم مفهوم الرعاية البديلة في هذا 
المعنى “األوسع” و “الحديث” إلى إقليم كوردستان العراق. 

يعتمد هذا العمل على المعلومات التي تم جمعها أثناء البحث 
 Child Frontiers الذي أجرته منظمة تشايلد فرونتيرز

حول نظام قضاء األطفال في إقليم كوردستان في عام 
 .2022

تم تنظيم الوثيقة على النحو التالي: الجزء األول يعرض 
بإيجاز مفهوم الرعاية البديلة وبعض الدروس المستفادة 

من اآلخرين الذين قدموه. ينظر الجزء الثاني في الوضع 
الراهن ويصف كيف تم إيجاد الرعاية البديلة بالفعل في 

التشريعات والممارسات في إقليم كوردستان العراق اليوم. 
أخيراً، ينظر الجزء الثالث إلى طريقتين محتملتين للمضي 

قدماً: األولى تقوم على فرضية أن إصالح القانون ممكن في 
المستقبل القريب، والثانية تقوم على أساس فرضية أن مثل 

هذا اإلصالح القانوني غير ممكن. يُستكمل هذا ببعض اآلراء 
التي تم جمعها في ورشة عمل عقدت في إقليم كوردستان في 
تشرين الثاني 2022، وبضع اإلشارات إلى ممارسات دول 

أخرى. 

الجزء 1: األساسيات
1. تعريف الرعاية البديلة

أشار البحث، الذي تم إجراؤه حول قضاء األطفال في إقليم 
كوردستان العراق، إلى عدم وجود فهم موحد لمصطلح “ 

179.  انظر على وجه الخصوص المادة 40 )3( اتفاقية حقوق الطفل.
180.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 ص 8 و 15.

181.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 104.
182.  انظر تعليق قواعد بكين على القاعدة 11 )“في كثير من الحاالت، سيكون عدم التدخل هو أفضل استجابة”(، وربما ضمنياً أيضاً لجنة حقوق. الطفل.

الرعاية البديلة “ بين مختلف أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي 
مناقشات مستقبلية حول الرعاية البديلة، من المهم التأكد من 

أنها تستند إلى فهم مشترك للمصطلح. 

يُقترح أن تستخدم حكومة إقليم كوردستان وأصحاب 
المصلحة اآلخرين التعريف على النحو الذي نصت عليه 
لجنة حقوق الطفل، والتي تعرف الرعاية البديلة على أنها 

“تدابير إلحالة األطفال بعيداً عن النظام القضائي، عادةً إلى 
البرامج أو األنشطة، في أي وقت قبل أو أثناء اإلجراءات ذات 

الصلة180‘’. 

في سياق خارطة الطريق هذه، يتم تطبيق التعريف أعاله، 
جنباً إلى جنب مع االعتبارات التالية:

رد فعل الدولة/الال دولة

في حين أن اللجنة ربما تقيد التعريف الوارد أعاله بأشكال 
رد فعل الدولة على السلوك اإلجرامي الذي يتجنب المقاضاة 

الرسمية أو اإلدانة والعقوبات، فإنها تسلط الضوء أيضاً 
على الدور المهم الذي تلعبه أنظمة القضاء العرفي أو القبلي 

أو األصلي أو غيره من أنظمة القضاء غير الحكومية في 
العديد من األماكن، التي “قد توفر فرصاً للتعلم من أجل نظام 
قضاء األطفال الرسمي” ؛ وبالتالي، يقترح االعتراف بأنظمة 

القضاء هذه181. 

التحويل مع/بدون تدخل

بعض البلدان، على سبيل المثال ألمانيا، تميز صراحةً أيضاً 
بين “الرعاية البديلة مع التدخل” )مثل اإلحالة إلى البرامج( و 

“ الرعاية البديلة دون تدخل” )رفض القضية دون اتخاذ أي 
إجراء آخر(182. 

التعويض والمصالحة

تعتبر المناهج التصالحية )مثل )إعادة( المصالحة والوساطة 
وعقد المؤتمرات العائلية(، والتي تلعب دوراً رئيساً في سياق 

إقليم كوردستان العراق، نوعاً أو شكالً أو طريقةً معينة 
لتطبيق الرعاية البديلة )الرعاية البديلة التي تهدف على وجه 

التحديد إلى االستعادة/المصالحة(.
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الشكل 1: بعض أنواع خيارات الرعاية البديلة

183.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 ص 15 ؛ ويدكون، قضاء األحداث وحقوق الطفل )2009( 13 مع مزيد من المراجع.
184.  انظر دونكل، التقرير القطري المانيا، في: دونكل فرايدر، جرزوا جوانا، هورسفيلد فيليب، بروين انيكي، أنظمة قضاء األحداث في أوربا، الوضع 

الحالي ومستجدات اإلصالح، المجلد 2 )2010(، 572.
185.  انظر دونكل، قضاء الصغار في المانيا، كتيبات اوكسفورد عبر اإلنرتنت، 2016.

186.  انظر ويلسون وهوج، التأثير على برامج تحويل الشباب على النكوص، مراجعة تحليلية تلوية، في: القضاء والسلوك الجنائي، المجلد 40، العدد 5، 
أيار 2013، 497-518.

قيود

في سياق هذه الوثيقة، وتماشياً مع لجنة حقوق الطفل، لم يتم 
تضمين ما يلي في تعريف الرعاية البديلة ولكنه يختلف عنها:

بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة )مثل اإلفراج بكفالة 	 
في مرحلة ما قبل المحاكمة(

“عقوبات/تدابير بديلة” )مثل الغرامة كعقوبة/تدبير(	 
طرق تنفيذ أحكام السجن )مثل اإلفراج المشروط(.	 

2. أهداف الرعاية البديلة

الهدف من الرعاية البديلة في سياق القضاء الجنائي وقضاء 
األطفال هو تجنب اآلثار السلبية لإلجراءات الجنائية، بما 
في ذلك وصمة اإلدانة أو الحكم أو السجل الجنائي، ولكن 
أيضاً العواقب الضارة المحتملة لالعتقال أو االحتجاز في 
زنزانات الشرطة أو السجون. وتشمل األهداف األخرى 

تمكين مساعدة أكثر سرعة ومرونة وتخفيف عبء أنظمة 
العدالة المثقلة باألعباء. وقد أثبت هذا النهج أيضاً فعاليته من 

حيث التكلفة183.

تشير دراسات مختلفة إلى أن الرعاية البديلة فعالة. فيما يلي بعض األمثلة:

يصف دونكل Dünkel في عام 2010 تأثيراً مزدوجاً الستراتيجية توسيع العقوبات غير الرسمية في ألمانيا. أوالً، ثبت 
أنه وسيلة فعالة للحد من عبء عمل محاكم األحداث. ثانياً، كانت معدالت إعادة اإلدانة للمجرمين ألول مرة الذين تم تحويل 

مسارهم بدالً من معاقبتهم رسمياً أقل بكثير. بالنسبة للمجرمين المتكررين، فإن معدالت إعادة اإلجرام تكون على األقل أعلى 
مما هي عليه بعد العقوبات الرسمية184. بعد بضع سنوات، ال يزال المؤلف يذكر أن الرعاية البديلة أثبتت فعاليتها في منع 

إعادة اإلجرام185. 

يفيد تحليل تم إجراؤه في الواليات المتحدة في عام 2012 تضمن 45 دراسة تقييم للرعاية البديلة حول 73 برنامجاً بأن 
“النتائج أشارت إلى أن الرعاية البديلة أكثر فعالية في الحد من العودة إلى اإلجرام من التدخالت القضائية التقليدية186“. 

DDiivveerrssiioonn		wwiitthh IInntteerrvveennttiioonn::		

Referral to ‚reconciliation‘

• Apology	
• Some	work	in	the	benefit	of	victim	
• Compensation
• Victim-Offender	Mediation	
• Family	Conferencing
• Etc

Referral to ‚program‘

• Community	service
• Education/vocatioal training
• Program on	anger management
• Program on	how to find/keep a	job
• Counselling /	therapy
• Etc
• Similar programs can be used

• at	prevention level
• at	level of alternative	sanctions
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3. مخاطر الرعاية البديلة

بناًء على بعض “الدروس المستفادة” من البلدان األخرى 

حيث تم إدخال الرعاية البديلة، يجب أخذ المخاطر التالية 
في االعتبار والتخفيف من حدتها عند العمل نحو )مزيد( من 

إدخال الرعاية البديلة في إقليم كوردستان العراق:

تدبير التخفيف  المخاطر

أدخل الرعاية البديلة في القانون. إذا لم يكن ذلك ممكناً، وحيث 
يتم التخطيط للتجربة، تأكد من أن البرنامج التجريبي يعتمد على 

تفويض قوي من السلطة المختصة.

عندما ال ينص القانون على الرعاية البديلة، قد ال يشعر 
المحترفون في مجال القضاء بأنهم مخولون بتطبيقه، ونتيجة 

لذلك لن يطبقوه.

حدد بوضوح الرعاية البديلة و”المستفيدين” ومعايير اإلحالة 
ونطاق التطبيق.

تأكد من أن جميع أصحاب المصلحة مدربون بشكل صحيح 
على مفهوم الرعاية البديلة، بما في ذلك أولئك الذين يقررون 

اإلحاالت إلى الرعاية البديلة.

في حالة عدم تحديد مفهوم الرعاية البديلة ومعايير اإلحالة 
ونطاق التطبيق بوضوح، يمكن إحالة الحاالت "الخاطئة" )مثل 

األطفال ضحايا الجريمة أو أطفال الشوارع غير المخالفين 
للقانون أو األطفال المحكوم عليهم( أو الحاالت غير المناسبة 

إلى التحويل، مما أدى إلى سوء التطبيق.

العمل من أجل فهم ودعم جميع أصحاب المصلحة المعنيين 
لمفهوم الرعاية البديلة.

عندما يكون المهنيون المكلفون بتطبيق الرعاية البديلة غير 
مقتنعين بالنهج، قد ال يحيلون القضايا، مما يؤدي إلى فشل 

واضح في الرعاية البديلة.

تأكد من منح المعايير القانونية )المادة 40/3 من اتفاقية حقوق 
الطفل( من خالل توفير الحد األدنى من معايير الرعاية البديلة.

إن الرعاية البديلة لألطفال عن اإلجراءات القضائية يعني 
أيضاً تحويلهم بعيداً عن الضمانات المثبتة جياًا )مثل الحق في 

الصمت، والحق في االستعانة بمحام(، مما قد يؤدي إلى انتهاك 
حقوق الطفل )الحقوق اإلجرائية(.

ضمان منح حقوق اإلنسان والمعايير القانونية )المادة 40/3 من 
اتفاقية حقوق الطفل( من خالل توفير الحد األدنى من معايير 

الرعاية البديلة.

تؤدي ممارسات الرعاية البديلة أحياناً إلى "العار العام" أو 
التدخالت التي تكون أكثر تغلغالً من العقوبات العادية، مما 
يؤدي إلى انتهاكات حقوق الطفل )حقوق اإلنسان والمعايير 

القانونية(.

تحظر على وجه التحديد استخدام المعلومات التي تم جمعها 
في سياق الرعاية البديلة من االستخدام في العمليات القضائية 

المستقبلية أو ذات الصلة.

يتم استخدام المعلومات التي تمت مناقشتها في عملية الرعاية 
البديلة أو البرمجة الحقاً في اإلجراءات القضائية إذا لم تنجح 

عملية الرعاية البديلة.

الجزء 2: الرعاية البديلة في قانون وممارسات إقليم 
كوردستان العراق اليوم

1. الرعاية البديلة في تشريعات إقليم كوردستان اليوم

يمكن تحديد المسارات التالية للرعاية البديلة أو نحوها في 
التشريع الحالي:

أ( سحب الشكوى

يوفر قانون أصول المحاكمات الجزائية ضمنياً بعض المجال 
لـ “الرعاية البديلة” في الحاالت التي يسحب فيها المشتكي 

الشكوى وال يلزم اتخاذ إجراء عام )انظر على سبيل المثال 
المادة 130 والمادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية(. 
استخدمت دول مختلفة هذا النوع من األحكام إلدخال الرعاية 

البديلة/الوساطة في ممارساتها )مثل مصر وسويسرا( قبل 
إدخال مفهوم الرعاية البديلة صراحةً في القانون.

ب( المصالحة عن طريق قاضي التحقيق

يصف الفصل 5 من قانون اإلجراءات الجنائية لعام 1971 
شكالً واضحاً من أشكال الرعاية البديلة: “المصالحة” عن 

طريق قاضي التحقيق أو المحكمة. من الالفت للنظر العثور 
على فصل منفصل مخصص لهذا الموضوع في وثيقة 

قانونية في ذلك الوقت، عندما بدأ مفهوم الرعاية البديلة و 
)إعادة اكتشاف( فكرة العدالة التصالحية في الظهور على 
المستوى الدولي فقط. إلى جانب المعلومات الواردة أثناء 
البحث والتي تفيد بأن هذه األحكام يتم تطبيقها عملياً على 

أساس يومي، يوفر هذا أساساً متيناً للبناء عليه في المستقبل.

ج( قانون العنف األسري

تم إدخال أساس قانوني جديد وهيكلية لتنفيذ شكل من أشكال 
الرد خارج نطاق القضاء على المخالفات في قانون العنف 

األسري لعام 2011، والذي ينص في المادة 5 على أنه 
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يمكن للمحكمة إحالة األطراف إلى لجنة مصالحة تتكون من 
“خبراء وأفراد متخصصين،” بشرط أال تؤثر هذه اإلحالة 
على إجراءات الحماية. يوفر هذا نموذجاً يمكن البناء عليه 

عند التفكير في إدخال الرعاية البديلة بشكل رسمي أكثر 
في نظام قضاء األطفال في إقليم كوردستان العراق، كما 

اقترحه الخبراء المحليون خالل ورشة عمل في تشرين الثاني 
.2022

 د( قانون المخدرات الجديد

 تسمح المادة 37 من قانون المخدرات لعام
2020  187 بـ “العالج بداًل من العقاب” لمدمني المخدرات. 

هذا شكل من أشكال العقوبة/التدبير البديل وليس شكالً من 
أشكال الرعاية البديلة )ألنه ال يترافق مع إجراء خارج نطاق 

القضاء(، لكنه ال يزال ينحرف عن االستجابة القضائية 
“التقليدية” ويقدم نوعاً من التدخل، اإلحالة إلى برنامج بدالً 

من إصدار األحكام، وهذا أمر نموذجي في عمليات الرعاية 
البديلة. على هذا النحو، يمكن للمرء أن يبني على هذا الحكم 
والخبرة التي تم جمعها بناًء عليه، ويستخدمها للترويج وتأييد 
مجموعة متنوعة من خيارات الرعاية البديلة التي تركز في 

إقليم كوردستان حتى اآلن على عدم التدخل )انظر أعاله( 
وعلى األساليب اإلصالحية )انظر أعاله ب(.   

2. الرعاية البديلة في ممارسات إقليم كوردستان العراق 
اليوم

من الناحية العملية، يبدو أن “اجتماعات التسوية” أو الوساطة 
تُجرى بصورة متكررة في إقليم كوردستان، وتشمل كال من:

الجهات الفاعلة الرسمية، بما في ذلك ضباط الشرطة 	 
والمختصين االجتماعيين والقضاة أو المحققين.

الجهات الفاعلة غير الرسمية، بما في ذلك شيوخ القرى 	 
وزعماء العشائر والشيوخ واألئمة188.

حتى اآلن، ال توجد صلة “رسمية” بين المصالحة غير 
الرسمية و)إعادة( المصالحة القانونية. ومع ذلك، يشير 
البحث إلى أن هناك بعض الروابط الواقعية: في بعض 

الحاالت، تتداخل الجهات الفاعلة مع مختصي العدالة في 
بعض األحيان ممن يكونون أيضاً قادة مجتمع ويطبقون 

المصالحات في كال الدورين. وأحياناً، يُقال أن االتفاق الذي 
تم التوصل إليه من خالل المصالحة االجتماعية/القبلية 

يُعرض على القاضي الذي قد يقبله بعد ذلك ويعدل الحكم تبعاً 
لذلك. عالوة على ذلك، وجد البحث أن جميع األطراف فهمت 

أن نظام القضاء الرسمي ال يزال “المالذ األخير” إذا لم تؤد 
الوساطة األولية مع الجهات الفاعلة غير الرسمية إلى حل.

باإلضافة إلى ذلك، وجد في سياق البحث:

187.  قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان لعام 2020. ال يمكن العثور على ترجمة باللغة اإلنجليزية.
188. سيندي بانكس، 60  و 87، والمقابالت.

أن الوساطة الرسمية يستخدمها، على وجه الخصوص، 	 
األشخاص األكثر تعليماً، بينما يفضل األشخاص 

األقل تعليماً اللجوء إلى الجهات الفاعلة غير الرسمية 
)مما يشير إلى أنه من المهم الحفاظ على كال النهجين 
وتعزيزهما(. عالوة على ذلك، تم اقتراح أنه يجب أن 
يكون الناس قادرين على استخدام كال المسارين، وإذا 
لم يكونوا راضين بنتيجة أحد المسارين، فقد يذهبون 

إلى اآلخر.
أن أنواع الحاالت التي تستخدم فيها المصالحة تشمل 	 

على وجه الخصوص: القتال/االعتداء الجسدي والسرقة 
والتهديد والعنف المنزلي وحوادث السيارات. من 

المفهوم على نطاق واسع أن القضايا الخطيرة للغاية، 
مثل القتل، ليست مناسبة للمصالحة.

أن حاالت االغتصاب تُرفع أحياناً إلى جهات فاعلة 	 
غير رسمية للوساطة، وأن “الحل” الذي تقترحه 

العشيرة والزعماء الدينيون هو إما إجبار الفتاة على 
الزواج من المغتصب المتهم، أو إيجاد مبلغ مالي 

لتسوية القضية.
أن الصلح في مراكز شرطة األحداث يتم تطبيقه في 	 

%70-10 من جميع حاالت مخالفة األحداث.
أن المصالحة التي يجريها المحقق تتطلب موافقة 	 

المدعي العام.
أن يقوم المحامون أيضاً بالترويج الستخدام المصالحة.	 
أن المصالحة )الفصل 5 من قانون أصول المحاكمات 	 

الجزائية( يستخدمها قضاة التحقيق/المحاكم على أساس 
يومي.

أن التسوية ال تؤدي دائماً إلى نتائج مستدامة )قد يشير ذلك 	 
إلى أوجه قصور في اختيار الحاالت لتطبيق التسوية أو 

في المنهجية المطبقة(.
أن “االنتقام من الضحية ليس ضرورياً إذا كنت تثق في 	 

نظام العدالة”.
أن “المصالحة هي سيد القضاة والحل األسمى” )تشير 	 

إلى الثقل المعطى للنهج(.
أن المصالحة تستخدم أحياناً أيضاً “بعد الحكم” )مما 	 

يشير إلى ممارسة جيدة يمكن البناء عليها(.

الجزء 3: الرعاية البديلة في إقليم كوردستان العراق 
في المستقبل

يقدم هذا القسم طريقتين محتملتين للمضي قدماً: أحدهما يعتمد 
على أن اإلصالح التشريعي ممكن في المستقبل القريب، 

والثاني على أساس الفرضية القائلة بأن مثل هذا اإلصالح 
القانوني غير ممكن.
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1. مع اإلصالح القانوني

أ( نوع القانون

في سياق اإلصالح القانوني، يمكن إدخال الرعاية البديلة 
)كذلك( في قوانين مختلفة، بما في ذلك )على سبيل المثال ال 

الحصر(:

تعديل قانون رعاية األحداث	 
تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية	 
قانون جديد لحقوق الطفل )مثل مشروع القانون(	 
قانون قضاء األحداث )ليحل محل قانون رعاية 	 

األحداث(

ليس مطلوباً بصورة صارمة أن يتم تنظيم جميع التفاصيل 
التي تحتاج إلى تنظيم إلدخال الرعاية البديلة على مستوى 
قانون. ومع ذلك، يجب على األقل تنظيم الركائز األساسية 

على هذا المستوى. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون األفكار التالية 
لصالح جمع جميع األحكام ذات الصلة بالرعاية البديلة في 
وثيقة قانونية واحدة بدالً من نشرها في، على سبيل المثال، 

قانون ومرسوم تنفيذي: أ( يقلل من خطر تغاضي أولئك الذين 
يطبقون القانون عن األحكام أو نسيانها ؛ ب( يكون من األسهل 
ضمان تنسيق األحكام ؛ ج( انتظار تشريع ثانوي )مثل مرسوم 

تنفيذي( قد يؤخر أو يعيق عملية تنفيذ القانون.

ب( الجدوى

بالنظر إلى الوضع السياسي المعقد في إقليم كوردستان 
العراق وتراكم اإلصالحات القانونية مع وجود العديد من 

مشاريع القوانين المعلقة في البرلمان )بما في ذلك مشروع 
قانون حقوق الطفل الذي ظل معلقاً لعدة سنوات بالفعل(، فمن 

المشكوك فيه ما إذا كان الوقت قد حان لإلصالح القانوني 
حيث يتم تقديم الرعاية البديلة بمعنى أوسع و “حديث”. 

باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن مفهوم الرعاية البديلة لم يفهم 
جيداً و/أو يتبناه جميع أصحاب المصلحة، بغض النظر عن 
مفهوم )إعادة( المصالحة الراسخ. يُقترح أن يقوم أصحاب 

المصلحة المحليون، الذين هم أكثر قدرة على تقييم الوضع، 
بمناقشة هذا السؤال حول ما إذا كان مثل هذا اإلصالح 

القانوني ممكناً أم ال في هذه اللحظة، والتخطيط أكثر من 
هناك. 

للحصول على بعض االقتراحات حول كيفية المضي قدماً 
في اإلصالح القانوني، انظر أدناه. للحصول على اقتراحات 
بشأن المضي قدماً دون إصالح قانوني، انظر الفصل التالي.

189.  انظر على وجه الخصوص لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 15-18.
.BR 11 190.  المادة 40 )3( )ب( اتفاقية حقوق الطفل، القاعدة

191.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24 ص 16.

ج( المناصرة

بناًء على ما سبق، يُقترح البدء بمدخالت دعوة قوية حيث 
يتم شرح مفهوم الرعاية البديلة ومزاياه لكل من األطفال 

والمجتمع ككل )بما في ذلك فعاليته من حيث التكلفة وما ينتج 
عنه من انخفاض معدل النكوص(، مما يؤدي إلى فهم أفضل 
وتبني هذا المفهوم لتمهيد الطريق لإلصالح القانوني )سواء 

اآلن أو الحقاً( حيث يمكن إدخال الرعاية البديلة بنجاح.

د( محتوى األحكام القانونية

من ناحية المحتوى، يجب أن تغطي األحكام القانونية المتعلقة 
بالرعاية البديلة الجوانب التالية، بناًء على المعايير الدولية189 

والدروس المستفادة:

التعريف والهدف	 
الشروط المسبقة، بما في ذلك	 

وجود أدلة دامغة على أن الطفل ارتكب الجريمة 	 
المزعومة

إقرار الطفل بالمسؤولية بحرية وطواعية )بينما 	 
يجب عدم استخدام هذا االعتراف ضده/ضدها في 

أي إجراءات قانونية الحقة( 
موافقة الطفل على الرعاية البديلة بصورة 	 

تحريرية بعد إبالغه بشكل مناسب بالشكل 
والمحتوى والمدة والنتائج المترتبة على عدم 

االمتثال لتدابير الرعاية البديلة هذه.
نطاق التطبيق	 

حدد في أي مرحلة من اإلجراءات تكون 	 
الرعاية البديلة قابلة للتطبيق )الشرطة، المدعي 

العام، المحكمة، الكل(. في العديد من البلدان، 
يكون الحل المفضل هو مستوى المدعي العام 

)والمحكمة(.
أشارت ورشة العمل التي ُعقدت في تشرين الثاني 	 

2022 إلى تفضيل عام ألحد الطلبات في مرحلة مبكرة 
جداً، وفي مراحل مختلفة )التحقيق/المالحقة القضائية/

المحكمة(، مما يعكس الممارسات والخبرات الحالية
تحديد الحاالت المؤهلة للرعاية البديلة )يجب 	 

أال تقتصر على الحاالت الصغيرة لجعلها أداة 
مهمة، ولكن يتم اعتبارها “حيثما كان ذلك مناسباً 

ومرغوباً به190“، وتصبح “الطريقة المفضلة 
للتعامل مع األطفال في غالبية الحاالت191“ 

أشارت ورشة العمل التي عقدت في تشرين الثاني 	 
2022 إلى أنه ال يوجد إجماع حتى اآلن حول هذا 

الموضوع. اقترح البعض قصر الرعاية البديلة/التسوية 
على الحاالت الصغيرة، بينما فضل البعض اآلخر 

نطاقاً واسعاً جداً للتطبيق.
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في سويسرا، نطاق تطبيق الوساطة في قضاء األحداث على النحو المحدد في القانون واسع جداً )ال يُستبعد أي نوع من 
الجرائم. ولكن على غرار قانون العنف المنزلي في إقليم كوردستان العراق، يشترط القانون أال تعيق الوساطة فرض تدابير 

الحماية حيثما تكون مطلوبة(. في جنوب إفريقيا، يكون نطاق تطبيق الرعاية البديلة كما هو محدد في القانون غير محدود 
تقريباً أيضاً. تطبيق الرعاية البديلة في ألمانيا واسع للغاية: حوالي %70 من جميع حاالت األحداث الجانحين يتم الرد عليها 

عن طريق الرعاية البديلة )العديد منها عبارة عن أشكال من عدم التدخل192(.  

192.  انظر المادة 17 من قانون إجراءات قضاء األحداث السويسري، الفصل 8 من قانون قضاء األطفال في جنوب إفريقيا لعام 2008، ودونكل )2016(.
193.  انظر القاعدة BR 11 والتعليق.

المحتوى193، والذي يمكن أن يشمل:	 
“عدم التدخل” )عدم وجود مقاضاة، عدم وجود 	 

رد فعل(، ال سيما في الحاالت التي تكون فيها 
الجريمة ذات طبيعة غير خطيرة وحيث يكون 

لألسرة أو المدرسة أو غيرها من مؤسسات 
الضبط االجتماعي غير الرسمية رد فعل مسبقاً، 

أو من المحتمل أن يكون رد فعل، بطريقة مناسبة 
وبناءة.

اإلحالة إلى “البرامج المجتمعية” التي تبدو متكيفة مع 	 
السياق وممكنة والتي يمكن أن تعني )االقتراحات 
النهائية التي يحددها أصحاب المصلحة المحليون 

بشكل مثالي(:
خدمة المجتمع.	 
البرامج التي تخلق فرصاً للشباب )بناء المهارات، 	 

وبرامج التعلم والتدريب، وبرنامج العمل، والنظام 
المدرسي، إلخ(.

االستشارة والتدابير األخرى التي تعزز الشفاء 	 
والتعافي )على سبيل المثال لمدمني المخدرات، 

عالج الصدمات(.
اإلجراءات اإلصالحية التي تعزز المصالحة مع 	 

األسرة والمجتمع.

أشارت ورشة عمل عقدت في تشرين الثاني 	 
2022 إلى وجود تفضيل قوي للتدابير التصالحية 
)التسوية(، مما يعكس الممارسات والخبرة الحالية

يمكن استخدام نفس البرامج في سياق )الوقاية و( العقوبات/التدابير البديلة )على النحو المنصوص عليه صراحةً على سبيل 
المثال في قانون قضاء األطفال في جنوب إفريقيا(، وبالتالي يُقترح تكييف هذه األحكام بالتوازي وفقاً لذلك.

الحد األدنى من المعايير: يجب أال تشمل تدابير 	 
الرعاية البديلة الحرمان من الحرية، وال يجوز 
أن تكون مهينة أو واصمة بالعار أو استغاللية، 
وال يجوز أن تتداخل مع تعليم الطفل أو عمله، 

ويجب أن ال تضر بصحة الطفل وأن تتكيف مع 
سن الطفل ونموه وأن تكون متناسبة مع الجريمة 

المرتكبة.
يجب توضيح األدوار والمسؤوليات	 

أظهرت التجارب في بلدان أخرى أن صراعات 	 
على السلطة قد تنشأ بين القضاة والمدعين العامين 

عندما يتعلق األمر بأدوارهم في عملية الرعاية 
البديلة. إحدى الطرق لمعالجة هذا هو منحهم 

سلطات مشتركة
في إقليم كوردستان العراق، سيكون من المهم، 	 

باإلضافة إلى ذلك، تحديد دور الجهات الفاعلة 
غير الحكومية ذات الصلة في سياق الرعاية 
البديلة، وإنشاء روابط بين الجهات الرسمية 
وغير الرسمية، على سبيل المثال من خالل 
بروتوكوالت التعاون والطاوالت المستديرة 

المنتظمة وحلقات العمل المشتركة ومدخالت 
التدريب وما شابه ذلك.

اإلجراء	 
يجب شرحها خطوة بخطوة وتوضيحها بمخطط 	 

لتسهيل الفهم
يتم توفير مثال بسيط لـ “مشروع تجريبي” أدناه	 

ينبغي ضمان “الحقوق اإلجرائية”، بما في ذلك:	 
قدرة الطفل على التماس المساعدة القانونية أو 	 

غيرها من المساعدة المناسبة فيما يتعلق بالرعاية 
البديلة

احتماالت مراجعة القرارات / اإلجراءات	 
عواقب عدم االمتثال	 

على سبيل المثال سماع الطفل والتحقق من 	 
األسباب ؛ تقدم فرصة ثانية، أو

عودة القضية إلى اإلجراءات القضائية العادية	 
عواقب االمتثال/تأثير الرعاية البديلة	 

اإلغالق النهائي للقضية.	 
يجب أال يؤدي سجل الرعاية البديلة إلى سجل 	 

إجرامي أو اعتباره كذلك.
أشارت ورشة عمل عقدت في تشرين الثاني 2022 	 

إلى وجود إجماع على ما يلي: أ( صانع القرار الرئيس 
بشأن الرعاية البديلة/المصالحة هو )قاضي التحقيق( ؛ 
ب( يمكن تشكيل لجنة مصالحة متعددة التخصصات، 
على غرار المادة 5 من قانون العنف األسري. شعر 

المشاركون باإللهام من النموذج المصري للمؤتمرات 
التصالحية )انظر الملحق( ودعوا إلى حلول تتماشى 

مع المجتمع الكردي )انظر أيضاً نموذج جنوب إفريقيا 
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حول “ربط” التقاليد وحقوق الطفل، الملحق(.

هـ( قضايا أخرى ذات صلة

يجب أن يكون اإلصالح القانوني على النحو الموصوف أعاله 
مصحوباً بالتدريب واإلرشاد اللذين يجب إعدادهما في الوقت 

المناسب وتقديمهما لمتخصصين المعنيين، من خالل إنشاء الحد 
األدنى من المتطلبات أو إجراءات االعتماد لمقدمي الرعاية 

البديلة، من خالل آلية للرصد والتقييم، ومن خالل عملية تقدير 
التكلفة )انظر أيضاً أدناه تحت عنوان “تجريبي”(.

2. بدون إصالح قانوني

أ( تعظيم االستفادة من الفرص الموجودة بالفعل

تشجيع استخدام خيارات الرعاية البديلة الحالية )الرسمية(:

يوفر القانون الحالي بالفعل بعض المجال لتطبيق الرعاية 
البديلة، وال سيما )إعادة( المصالحة التي يطبقها القضاة، انظر 

أعاله. يُقترح زيادة تعزيز استخدام )وربما جودة( الخيارات 
المتاحة بالفعل عن طريق زيادة الوعي ومدخالت التدريب 

لمهنيي العدالة ذوي الصلة، بما في ذلك بعض التدريب 
على تقنيات الوساطة “الحديثة”. ويمكن أن يشمل ذلك أيضاً 

اجتماعات الطاولة المستديرة متعددة التخصصات ومؤتمرات 
األقران حيث يتم تبادل الممارسات الواعدة ومناقشتها وتعزيزها 
وتجميع الدروس المستفادة وتصميم المعايير والضمانات الدنيا. 
كل هذا من شأنه، بالتوازي، أن يساهم أيضاً في إعداد نموذج 

تجريبي للرعاية البديلة وإصالح القانون في المستقبل.

يجب أن يشمل ذلك بعض المناقشات والتوضيحات بشأن أي 
من الالعبين )الشرطة، المدعين العامين، القاضي( يمكنهم 

تطبيق اآلليات )مثل المادة 130 والمادة 3 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية ؛ الفصل 5، األحكام األخرى المحتملة( 

على وجه التحديد، وصياغة بعض اإلرشادات حول هذا األمر 
من أجل تعزيز الممارسات الموحدة التي تتماشى مع المعايير 

الوطنية والدولية.

ربط الرعاية البديلة/التسوية الرسمية وغير الرسمية:

في حين أنه من المسلم به أن كال من الفاعلين الرسميين وغير 
الرسميين يساهمون في المصالحة )والرعاية البديلة(، ال توجد 

صلة رسمية بين االثنين. يُقترح إنشاء مثل هذه الروابط بين 
المصالحة االجتماعية/القبلية والقانونية )إعادة(، على سبيل 

المثال بدءاً من أ( موائد مستديرة مشتركة حيث يقدم كل جانب 
ممارسته الخاصة لتمكين مقارنة الممارسات والتعلم المتبادل، 
ب( مدخالت التدريب المشتركة على تقنيات الفهم والوساطة 
التقليدية و “الحديثة”، ج( متبوعة معاً بتحديد المعايير الدنيا 
المشتركة والضمانات وبروتوكوالت التعاون )البناء على 

الممارسات التي بدأت بالفعل، كما هو موضح أعاله(. إلى 
جانب ربط مختلف الجهات الفاعلة، يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً 

إلى زيادة تعزيز استخدام الرعاية البديلة/المصالحة وجودتها، 
واالستعداد مرة أخرى إلجراء تجريبي أو إصالح قانوني في 

المستقبل.

توسيع نطاق استخدام خبرات المصالحة: الوقاية وإعادة اإلدماج 
والشفاء

يمكن استخدام خبرة المصالحة المتاحة بالفعل ليس فقط للرد 
على االنحراف بدالً من العقاب، ولكن أيضاً بطرق أوسع، بما 

في ذلك ما يلي:

في مجال الوقاية مثل إدخال الوساطة المدرسية حيث 	 
يقوم كبار السن/القادة الدينيون/الوسطاء المحترمون، ربما 

مع المختصين االجتماعيين بالمدرسة، بتدريب الطالب 
على تقنيات المصالحة و “صنع السالم”، بحيث يصبح 
الطالب أنفسهم وسطاء ويمكنهم التوفيق بين الطالب 

في حاالت النزاعات في المدرسة، مثل التنمر. يمكن أن 
يساهم هذا أيضاً إلى حد ما في تلبية احتياجات المصالحة 

األوسع لمجتمع ما بعد الحرب.
يمكن استكمال هذا العمل بجهود وقائية أوسع، على 	 

سبيل المثال يقوم المختصون االجتماعيون بالمدرسة 
بإجراء ورش عمل حول مواضيع ساخنة مثل منع 
االنتحار ؛ أو الشرطة والمدعين العامين والقضاة 

الذين يقدمون مدخالت في المدارس بشأن منع 
االعتداء الجنسي واالستجابة له، وما إلى ذلك. وهذا 

يتجاوز نطاق هذه الوثيقة.
في مجال إصدار األحكام: يمكن استخدام جهود المصالحة 	 

التي أظهرها الشاب بالفعل عند المثول أمام المحكمة 
كعامل مخفف عندما يفرض القاضي حكماً/تدبيراً 

)ممارسة يتم تطبيقها جزئياً بالفعل ولكن يمكن تعزيزها 
وتوحيدها بشكل أكبر(.

في مجال تنفيذ التدابير: عندما ال يكون الشاب قد أظهر 	 
بعد أي جهود مصالحة عند مثوله أمام المحكمة، فإن 

العمل على تحقيق هذه المصالحة يمكن أن يصبح 
عنصراً قياسياً في عملية إعادة اإلدماج في سياق تنفيذ 

التدبير الذي فرضه القاضي )على سبيل المثال، ضابط 
المراقبة أو المختص االجتماعي في اإلصالحية، لتشجيع 
الطفل على العمل من أجل تقديم اعتذار، وإجراء ورش 

عمل حول كيفية العمل من أجل المصالحة/الوصول 
إلى المصالحة ؛ وعلماء النفس الذين يعملون على بناء 

التعاطف مع األطفال(.
فيما يتعلق باألطفال المعزولين أو المصابين بصدمات 	 

نفسية، فإن المصالحة مع األسرة والمجتمع والمجتمع 
للتغلب على وصمة العار واإلقصاء هي عامل رئيس 
في الطريق نحو الشفاء/التعافي وإعادة اإلدماج. يمكن 

استخدام الخبرة الحالية للوسطاء المجتمعيين المحترمين 
لتعزيز مثل هذه المصالحة والتعافي وإعادة اإلدماج 

)توسيع ممارسة يبدو أنها مطبقة جزئياً بالفعل(.
جمع البيانات
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استحداث تدابير لضمان تسجيل ممارسات المصالحة الرسمية 
وغير الرسمية وتجميعها في مكان ما، كأداة شاملة للتحليل 

)عبء العمل على المهنيين وأنواع الجرائم والقضايا والحلول 
التي تم العثور عليها، والدروس المستفادة( والتخطيط 

للمستقبل.

ب( الرعاية البديلة التجريبية

في الخطوة التالية، أو بالتوازي مع ما ورد أعاله، وإصالح 
القانون المعلق، يمكن النظر في بدء تجربة الرعاية البديلة، 

لمعرفة “ما الذي ينجح ‘’ وما هو مطلوب )البنية التحتية، 
والمهارات، وما إلى ذلك( عند بدء الرعاية البديلة ليتم 

تقديمه في القانون. من حيث المحتوى، يجب أن يضيف هذا 
عناصر جديدة إلى الخيارات )التصالحية( الموجودة بالفعل، 
والتركيز على البرامج أو األنشطة التي تكون مجدية وتعالج 
بعض االحتياجات األكثر إلحاحاً لألطفال والشباب في إقليم 

كوردستان العراق اليوم.

أشارت ورشة العمل التي عقدت في تشرين الثاني 	 
2022 إلى اهتمام كبير بالنموذج التجريبي المصري 
)انظر الملحق(. يمكن التفكير في تنظيم جولة دراسية 

إلى مصر لمعرفة المزيد عن هذا النموذج وتقييم ما إذا 
كان يمكن تكييفه مع إقليم كوردستان العراق. يمكن أن 

يساعد هذا، على وجه الخصوص، على فهم المفهوم 
األوسع والحديث للرعاية البديلة/المصالحة.

التخويل

أحد المتطلبات الرئيسية للمشروع تجريبي هو أنه يستند إلى 
تخويل قوي. أكد قضاة إقليم كوردستان العراق بوضوح أنه 
يجب عليهم اتباع القانون بدقة، وبالتالي في حالة عدم وجود 
أساس قانوني عادي، يجب ضمان اإلذن والتوجيه للمهنيين 

العاملين في مجال القضاء الذين يصرحون لهم بتطبيق 
الرعاية البديلة، على سبيل المثال. بمرسوم من الهيئات ذات 
الصلة )في إقليم كوردستان العراق يفترض أن يكون مجلس 

القضاء وربما أيضاً مكتب المدعي العام(. 

اللوائح

إلى جانب التخويل الموصوف أعاله، ينبغي أن تحدد 
اللوائح التي تسنها السلطات المختصة، على غرار اقتراح 

اإلصالح القانوني، انظر أعاله، الهدف ونطاق التطبيق 
والشروط المسبقة ومحتوى الرعاية البديلة  واألدوار 

واإلجراءات ؛ والمعايير الدنيا وعواقب )عدم( االمتثال ؛ 
ولكن أيضاً إجراءات الترشيح ومتطلبات التدريب للمهنيين 

المعنيين والمتطلبات الدنيا للخدمات المعنية، والموقع والمدة 
ورصد وتقييم المشروع التجريبي والتكلفة.  فيما يلي بعض 

التفاصيل:

الشروط المسبقة، الحد األدنى من المعايير، نتائج )عدم( 
االمتثال

انظر أعاله “محتوى األحكام القانونية” للحصول على 
تفاصيل حول الشروط المسبقة والمعايير الدنيا والعواقب 

المترتبة على عدم االمتثال.

نطاق التطبيق

يجب على أصحاب المصلحة المعنيين أن يحددوا معاً في أي 
مرحلة من العملية وفي أي الحاالت يجب أن يكون الرعاية 

البديلة قابالً للتطبيق. يوصى بالبناء على ممارسة اليوم، 
والنظر في توسيع نطاق الجرائم التي يمكن تحويلها في 

النصف الثاني من المرحلة التجريبية، لتعظيم المعلومات التي 
تم جمعها أثناء التجربة.

المحتوى 

يُقترح أن تتضمن قائمة خيارات الرعاية البديلة التحذير 
والمصالحة )كالهما معروف بالفعل في نظام أقليم كوردستان 
العراق. باإلضافة إلى ذلك، يجب تطوير 3-1 برامج/أنشطة 
تكون أ( ممكنة و ب( تلبي بعض االحتياجات األكثر إلحاحاً 

لألطفال في إقليم كوردستان العراق، كما حددها أصحاب 
المصلحة المحليون. يشير البحث الذي تم إجراؤه إلى أن 

القضية الملحة هي خلق فرص للشباب )مثل التعليم والتدريب 
المهني وبناء المهارات واالستشارات المهنية وبرامج العمل 
وما إلى ذلك(، والخيارات التي تعزز الشفاء/التعافي. اقترح 

العديد من أصحاب المصلحة إدخال العمل المجتمعي )والذي 
يمكن أيضاً تنفيذه كشكل تصالحي مع العمل المجتمعي لصالح 

الضحية(. تشمل الخيارات األخرى المذكورة اإلرشاد بشأن 
المخدرات )يتم تنفيذه بالتوازي مع تطبيق قانون المخدرات 

الجديد(، والنظام المدرسي اإللزامي.

يمكن استخدام نفس البرامج في سياق العقوبات/التدابير البديلة، وبالتالي فإن البرنامج التجريبي حيث يتم اختبار هذه البرامج 
من شأنه أيضاً أن يخدم الطريق إلى األمام للعقوبات/التدابير البديلة.

األدوار واإلجراءات

يجب على أصحاب المصلحة المعنيين تحديد األدوار 
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واإلجراءات بوضوح واالتفاق عليها. كما ورد أعاله، 
خالل ورشة العمل التي عقدت في تشرين الثاني 2022، 

تم اقتراح إنشاء لجنة مصالحة صديقة لألطفال ومتعددة 
التخصصات على غرار المادة 5 من قانون العنف األسري. 
فيما يلي بعض االقتراحات حول كيف يمكن أن تبدو األدوار 

واإلجراءات في هذا السياق:

تجري الشرطة تحقيقاً أولياً، يتبعه تقييم مختص 	 
اجتماعي لالحتياجات/المخاطر. إذا بدت القضية مؤهلة 

للرعاية البديلة، ترسل الشرطة الملف في غضون عدد 
محدد من األيام إلى قاضي التحقيق.

يقرر قاضي التحقيق خالل عدد محدد من األيام 	 
ما إذا كانت القضية مؤهلة للرعاية البديلة )ضمن 

نطاق التطبيق/الدليل القاطع/االعتراف(. إذا تم منح 
الطفل، في حالة اإليجاب، فرصة لطلب المساعدة 

القانونية أو غيرها من المساعدة المناسبة، وتم تعليق 
القضية )بصورة مماثلة للمادة 194 من قانون أصول 

المحاكمات الجزائية(
يقوم أخصائي اجتماعي/لجنة بتقييم الطفل والتحقق 	 

من الموافقة المستنيرة )موافقة الضحايا على األساليب 
اإلصالحية فقط(. إذا كان باإليجاب،تكون الحالة جاهزة 

للرعاية البديلة )عن طريق ...(
يضمن قاضي التحقيق أن خيار الرعاية البديلة يتناسب 	 

مع عمر الطفل ونموه، وال يتعارض مع تعليم/عمل/
صحة الطفل، إلخ.

يجب إتمام التنفيذ في غضون عدد معين من األيام ويتم 	 
التحكم فيه )عن طريق ...(

يقرر قاضي التحقيق، بناًء على تقرير وضمن عدد 	 
محدد من األيام، ما إذا كان التنفيذ ناجحاً. إذا كان 

باإليجاب، فإنه يغلق القضية ويبلغ األطراف وفقاً لذلك. 
إذا لم يتم تنفيذ اإلجراء بشكل صحيح، بسبب فشل 

الطفل دون عذر وبعد إنذار/فرصة ثانية، تعود القضية 
إلى اإلجراءات القضائية العادية ويتم إبالغ األطراف 

وفقاً لذلك.
يمكن أن تعمل اللجنة متعددة التخصصات بشكل مشابه 	 

لـ “الطاولة المستديرة الشاملة” أو مؤتمر الحالة )على 
غرار التحقيق األولي لجنوب إفريقيا، انظر الملحق(، 

حيث يتم دمج العديد من الخطوات الموضحة أعاله 
في خطوة واحدة عن طريق جميع أصحاب المصلحة 
المعنيين والجلوس معاً ومناقشة كيفية المضي قدماً، 

بدالً من إرسال الملف لبعضهما البعض. يمكن للجهات 
الفاعلة غير الرسمية التي لديها خبرة في المصالحة أن 

تشكل جزءاً من اللجنة.

التدريب

يجب أن يخضع جميع أصحاب المصلحة المعينين من 
الشرطة واإلدعاء العام والمحكمة والعمل االجتماعي ومزود 

الرعاية البديلة إلى تدريب مناسب قبل بدء التجريب. يمكن 
أن يصبح هؤالء األشخاص المدربون مدربين لكلياتهم في 

مرحلة الحقة.

القواعد االرشادية

يجب أن يسترشد أصحاب المصلحة المعينون ببعض اإلطار 
في المرحلة التجريبية )انظر المثال في الملحق(. يمكن 

تكييف هذه الوثيقة وتعديلها في سياق المشروع التجريبي 
وبالتالي فهي بمثابة عمل تحضيري إلصالح القانون في 

وقت الحق.

مزود الرعاية البديلة

يجب أن يتم تقييم برامج الرعاية البديلة ومقدميها بشكل جيد 
واختيارهم وربما اعتمادهم، لضمان تحقيق استجابة آمنة 

وذات جودة عالية.

يتطلب قانونعدالة األحداث في جنوب إفريقيا لعام 2008 في القسم 56 إنشاء نظام العتماد برامج الرعاية البديلة ومقدمي 
خدمات الرعاية البديلة )انظر الملحق(

المدة

يمكن أن تكون مدة المشروع التجريبي على سبيل المثال من 
عام إلى عامين، مع خيار اإلطالة، اعتماداً على نتائج الرصد 

والتقييم.

الرصد والتقييم

يمكن أن يكون المشروع التجريبي بمرافقة ومراقبة وتقييم 
قسم جامعي مناسب في إقليم كوردستان. ويجب تقييم جميع 
الجوانب المذكورة في هذا القسم، ويجب أن يلعب األطفال 

دوراً رئيساً في هذه الممارسة.
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الحملة اإلعالمية

يمكن للحملة اإلعالمية أن تبقي جميع أصحاب المصلحة 
ذوي الصلة واألطفال واألسر والمجتمعات والمجتمع ككل 

على علم بالمشروع التجريبي والغرض منه ونتائجه.

الميزانية

يجب ضمان ميزانية لما ورد أعاله.

نظرة عامة على الملخص

ملحق: بعض األمثلة المقارنة
أ( المشروع التجريبي: مصر

في مصر، بدأ مكتب المدعي العام، بدعم من اليونيسف، 
مشروعاً تجريبياً للرعاية البديلة باستخدام نهج العدالة 

التصالحية )“المؤتمرات التصالحية”( على مستوى 
االدعاء الذي يجمع بين “اإلحالة إلى االستعادة” و “اإلحالة 
إلى البرنامج” كما هو موضح في الشكل 1 أعاله. يهدف 

المشروع التجريبي إلى تقديم المساعدة للطفل ومحاسبة الطفل 
واستعادة الضرر الناجم وتعزيز المشاركة وإعادة اإلدماج 

ومنع تكرار اإلجرام، مع منح الضمانات القانونية.

دعمت اليونيسف تطوير المبادئ التوجيهية وأجرت دورات 
تدريبية للمهنيين المعنيين. أظهر تقييم للمشروع التجريبي 

نتائج إيجابية، حيث تم استخدامها للدعوة إلى إصالحات 
القانون.

لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع التجريبي، شاهد 
 الفيديو )04:17 دقيقة( أدناه:

https://www.youtube.com/
watch?v=WsZD0OVHMvM&authuser=0

بالنسبة لمحتوى المبادئ التوجيهية، انظر المقتطف أدناه:

https://www.youtube.com/watch?v=WsZD0OVHMvM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=WsZD0OVHMvM&authuser=0
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ب( ربط التقاليد وحقوق الطفل: جنوب إفريقيا

يربط قانونعدالة األحداث في جنوب إفريقيا بين التقاليد 
وحقوق الطفل من خالل التأكيد في المادة 2 على أن الهدف 

من القانون هو “حماية حقوق األطفال” و “تعزيز روح 
أوبونتو”.

أوبونتو هي فلسفة قديمة تسعى إلى الوحدة والمصالحة 
بدالً من االنتقام والعقاب. وصفت المحكمة الدستورية في 

جنوب إفريقيا أوبونتو بأنها “ثقافة تضع بعض التركيز على 
المجتمع وعلى الترابط بين أفراد المجتمع ]الذي[ يعترف 

بوضع الشخص كإنسان، ويحق له االحترام غير المشروط 
والكرامة والقيمة والقبول من المجتمع الذي ينتمي إليه. 

كما أنه يستدعي واجباً مماثالً لذلك الشخص إلعطاء نفس 
االحترام والكرامة والقيمة والقبول لجميع اآلخرين في ذلك 

المجتمع194“. 

ج( تشريع الرعاية البديلة: جنوب أفريقيا

يحتوي قانونعدالة األحداث 75 لعام 2008 في جنوب 
إفريقيا )متاح على اإلنترنت( على فصل معقد عن الرعاية 

البديلة يمكن أن يكون بمثابة نموذج للدول األخرى. يتضمن 
الفصل بشكل استثنائي قائمة طويلة من خيارات الرعاية 

البديلة )القسم 53(، بما في ذلك العديد من الخيارات 
التصالحية، ويوفر نطاقاً غير محدود تقريباً للتطبيق )القسم 

52(. عالوة على ذلك، فإنه يوفر ابتكاراً إجرائياً مثيراً 
لالهتمام يسمى التحقيق األولي )القسم 43(، وهو اجتماع 

غير رسمي برئاسة قاضي التحقيق االبتدائي الذي يجب أن 
يتم في غضون 48 ساعة بعد االعتقال حيث يكون الطفل 
والوالدان والمجتمع االجتماعي. يشارك العامل االجتماعي 
والمدعي العام )وربما آخرون، مثل مزود الرعاية البديلة 

والمحامي(. الهدف من االجتماع هو توضيح ما إذا كان قد 
تم إجراء تقييم الشخصية، وما إذا كانت اإلحالة إلى محكمة 

األطفال )حماية الطفل( مطلوبة، أو ما إذا كان االحتجاز 
مطلوباً، أو ما إذا كان يمكن تطبيق الرعاية البديلة. إذا كانت 
الرعاية البديلة قابلة للتطبيق، يتم اختيار خيار الرعاية البديلة 

واألمر بها.

194.  أس في ماكوانياني 1995 )3( أس أي 391 )القانون الجنائي( ص 224.

بالنسبة لمحتوى الفصل الخاص بالرعاية البديلة، انظر أدناه:
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المقدمة
الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم إرشادات لتصميم “محاكم صديقة 

لألطفال” في إقليم كوردستان العراق، بناًء على المعايير المحلية 
واإلقليمية والدولية وكذلك الممارسات والتجارب. وهو يحتوي 

على تأمالت وتوجيهات لتعزيز مالءمة األطفال لمحاكم األحداث 
الموجودة بالفعل في إقليم كوردستان العراق، ويوضح تصميم 

“محكمة نموذجية” محتملة.

تم تنظيم الوثيقة على النحو التالي: يصف الجزء األول 
بإيجاز إطار العمل الذي تطور حول مصطلح “القضاء 
الصديق للطفل” إقليمياً وعالمياً، ويسرد بعض العناصر 

الرئيسة للمصطلح. يقدم الجزء الثاني “تقييماً ذاتياً للمحكمة 
الصديقة للطفل” يمكن ألصحاب المصلحة المحليين استخدامه 

لتقييم المستوى الحالي لمالءمة الطفل التي أظهرها النظام، 
وتقديم أساس لمزيد من المناقشات واإللهام ؛ وهي عملية 
بدأت خالل ورشة عمل في أربيل في أوائل تسرين الثاني 

2022. الجزء الثالث يجمع إرشادات قصيرة جداً حول كيفية 
سماع األطفال بطريقة “صديقة للطفل”. يُستكمل هذا بإشارات 

إلى ممارسات وخبرات إقليم كوردستان وبلدان أخرى.

ينصب التركيز األساسي لهذه اإلرشادات على مجموعة 
األطفال التي تتعامل معها محاكم األحداث في إقليم 

كوردستان العراق )األطفال المخالفون للقانون(، ولكن معظم 
االعتبارات تنطبق على جميع األطفال المتعاملون مع نظام 
القضاء ؛ وبالمقارنة أيضاً مع مراحل أخرى من إجراءات 

العدالة غير مرحلة المحكمة.

195.  بما في ذلك، بالنسبة لألطفال المخالفين للقانون، قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث، 1985 )“قواعد بكين ‘’(، قواعد 
األمم المتحدة لحماية األحداث المجردين من حريتهم، 1990 )‘’قواعد هافانا’’(، إرشادات األمم المتحدة لمنع جنوح األحداث، 1990 )قواعد الرياض( 

؛ متبوعاً بإطار عمل لألطفال الضحايا والشهود، وال سيما المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن العدالة في األمور المتعلقة باألطفال ضحايا الجريمة 
والشهود عليها، 2005 ؛ وإرشادات األمم المتحدة للرعاية البديلة لألطفال، 2010.

196.  انظر الموقع االلكتروني لمجلس أوروبا في www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice المبادئ التوجيهية للجنة وزراء 
مجلس أوربا بشأن القضاء الصديق للطفل )فيما بعد المبادئ التوجيهية األوربية(.

197.  بالنسبة ألفريقيا، انظر المبادئ التوجيهية بشأن العمل من أجل األطفال في نظام القضاء في أفريقيا )فيما بعد المبادئ التوجيهية األفريقية 2011/12(، 
مع فصل منفصل عن القضاء الصديق للطفل. قامت جامعة األمم العربية ومنظمة الدفاع عن األطفال الدولية فلسطين في عام 2019 بتطوير مسودة 

“الدليل العربي للقضاء الصديق للطفل”.
198.  انظر المبادئ التوجيهية لألطفال الذين هم على اتصال مع نظام القضاء، 6.

الجزء 1: القضاء الصديق للطفل
1. المبادئ التوجيهية

“المحاكم الصديقة للطفل” هي عنصر من عناصر نظام 
“القضاء الصديق للطفل”. ولكن إلى ماذا تشير هذه 

المصطلحات؟ إنها جديدة نسبياً، ولم تظهر بعد في اتفاقية 
حقوق الطفل أو في اإلطار الدولي المصاحب لالتفاقية195 

)على الرغم من أن فكرتها راسخة فيها(.

ظهر مصطلح “القضاء الصديق للطفل ‘’ ألول مرة على 
المستوى اإلقليمي، بدًءا من المبادئ التوجيهية للجنة وزراء 
مجلس أوربا لعام 2010، واستناًدا إلى االعتراف بأنه “عند 
مواجهة نظام القضاء، يتم إلقاء األطفال إلى عالم بالغ مخيف 

ال يستطيعون فهمه. لذلك، من الضروري تكييف القضاء 
مع احتياجاتهم196.” وأعقب ذلك وضع مبادئ توجيهية بشأن 
القضاء الصديق للطفل في إفريقيا وأمريكا الجنوبية ومن قبل 

جامعة الدول العربية197. 

في عام 2017، أعدت الرابطة الدولية للقضاة وقضاة 
التحقيق الشباب واألسرة أول وثيقة عالمية بشأن القضاء 

الصديق للطفل، تهدف، على غرار المبادئ التوجيهية 
اإلقليمية، إلى إنشاء أنظمة قضاء تضمن التنفيذ الفعال 

لحقوق األطفال، ونقل رؤية لكيفية تفاعل نظام القضاء مع 
األطفال198.

انظر مسودة الدليل العربي للقضاء الصديق للطفل باللغة العربية	 
 	 https://rm.coe.int/16804b2cf3  راجع اإلرشادات األوربية باللغة اإلنجليزية في
راجع إرشادات الرابطة الدولية للقضاة وقضاة التحقيق الشباب واألسرة بشأن األطفال المتعاملين مع نظام القضاء 	 

 /https://aimjf.info/guidelines :باللغتين اإلنجليزية والعربية في

2. التعريف

تحدد المبادئ التوجيهية األوربية والمبادئ التوجيهية الرابطة 
الدولية للقضاة وقضاة 

التحقيق الشباب واألسرة مصطلح “القضاء الصديق للطفل” 
على النحو التالي:

تشير عبارة “القضاء الصديق للطفل” إلى أنظمة القضاء التي 
تضمن االحترام والتنفيذ الفعال لجميع حقوق األطفال على 
أعلى مستوى يمكن بلوغه، مع مراعاة المبادئ المذكورة 

أدناه وإيالء االعتبار الواجب لمستوى نضج الطفل وتفهمه 
وظروف القضية. فهو، على وجه الخصوص، قضاء:

سهل الوصول	 
مناسب من ناحية السن 	 

http://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
https://rm.coe.int/16804b2cf3
https://aimjf.info/guidelines/
https://aimjf.info/guidelines/
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سريع	 
مجتهد	 
يتكيف ويركز على احتياجات وحقوق الطفل	 
يحترم حقوق الطفل بما في ذلك الحق في اإلجراءات 	 

القانونية الواجبة والمشاركة في اإلجراءات وفهمها 
واحترام الحياة الخاصة والعائلية والسالمة والكرامة.

باإلضافة إلى ذلك، تؤكد المبادئ التوجيهية المبادئ والحقوق 
األساسية على النحو المنصوص عليه في إطار قضاء 

199.  شركة تساموتا/اليونيسف: تحسين المعرفة والمهارات لموظفي قطاع األمن وقضاء األحداث بشأن منع العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة 
له وإجراءات القضاء الصديق للطفل وتطبيقها على األطفال المتعاملين مع القانون.

200.  المبدأ التوجيهي 4.4 الرابطة الدولية للقضاة وقضاة التحقيق الشباب واألسرة ؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، الصفحة 96، 107 ؛ 
المبادئ التوجيهية األوربية، الفصل الرابع، ص 125.

201.  المبدأ التوجيهي 4.5 الرابطة الدولية للقضاة وقضاة التحقيق الشباب واألسرة.
202.  المبادئ التوجيهية األفريقية، الفقرة 33. إرشادات الرابطة الدولية للقضاة وقضاة التحقيق الشباب واألسرة، غير واضحة بعض الشيء 4.4.

203.  المبادئ التوجيهية األوربية الفصل الرابع، الفقرة 35. انظر أيضا إرشادات الرابطة الدولية للقضاة وقضاة التحقيق الشباب واألسرة 4.4.

األطفال الدولي “األكبر سناً”، بما في ذلك على سبيل المثال 
مصالح الطفل الفضلى أو الحق في عدم التمييز وإلى بعض 
الطرائق الرئيسة لتنفيذها، بما في ذلك الحاجة إلى مختصين 
مدربين تدريباً جيداً ومتعددي التخصصات، وإلى تعاون جيد 

بين جميع الجهات الفاعلة.

نناقش بإيجاز أدناه بعض عناصر القضاء الصديق للطفل ذو 
الصلة بصورة خاصة بمرحلة المحكمة.

لمزيد من المعلومات، راجع األداة الخاصة بقضاء األحداث وموظفي قطاع األمن من شركة تساموتا/اليونيسف في 	 
2018  199، والمبادئ التوجيهية بشأن قضاء األحداث للقضاة والمدعين العامين في العراق من تحالف هارتالند 

إلقليم كوردستان العراق في 2018.

3. عناصر القضاء/المحاكم الصديقة للطفل:
أ( التخصص والحيادية واالستقاللية

يجب إنشاء محاكم أطفال متخصصة للقضايا المتعلقة 
باألطفال، أو على األقل تعيين قضاة متخصصين للتعامل 

مع مثل هذه القضايا، وتكييف اإلجراءات )لغة مالئمة، جو 
من التفاهم، نزع الزي القانوني(. يجب عدم محاكمة األطفال 

بواسطة المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة200 )وهذا 
ينطبق أيضاً على مرحلة ما قبل المحاكمة(.

يجب أن يمارس قضاة )الطفل( وظيفتهم القضائية باستقاللية 
وحيادية201.

ب( الوصول إلى القضاء

يجب أن يحصل جميع األطفال على سبل االنتصاف 
)القضائية أو غيرها(. تشير بعض اإلرشادات إلى أنه 

يجب أن يكون من الممكن لألطفال بدء اإلجراءات باسمهم 
)باإلضافة إلى الممثلين القانونيين أو الوالدين أو األولياء 
الذين يتصرفون نيابة عنهم(202. يقصر آخرون هذا على 

األطفال الذين لديهم فهم كاٍف لحقوقهم، لكنهم يضيفون أنه 
يجب إزالة العقبات مثل تكلفة اإلجراءات أو عدم وجود 

مستشار قانوني203.

ج( المعلومات

عادة ال يكون األطفال وأولياء أمورهم على دراية بالحقوق 
اإلجرائية وإجراءات المحكمة، وقد يخشون المثول أمام 

المحكمة. يمكن معالجة ذلك من خالل ضمان تزويد األطفال 
ومقدمي الرعاية بمعلومات مناسبة من ناحية السن وفي 

الوقت المناسب حول حقوقهم وآليات الدعم والشكاوى 
الحالية والعملية القضائية والنتائج المحتملة في كل مرحلة 

من مراحل العملية، ومن جميع المهنيين المعنيين. وهذا يمّكن 
األطفال ومقدمي الرعاية من إعداد أنفسهم للعملية ويعزز 

المشاركة الفعالة ويمكن أن يساعد في تقليل الخوف من 
العملية.

في السنوات األخيرة، طورت دول مختلفة مواد إعالمية لألطفال )انظر مثاالً في الجزء 2 أدناه( ودربت متخصصين في 
القضاء على كيفية التفاعل مع األطفال بطرق مالئمة )انظر بعض اإلرشادات في الجزء 3 أدناه(.

د( المساعدة

يجب بصورة مطلقة أن ال يكون األطفال بمفردهم في عملية 
قضائية، وإنما مصحوبين ومدعومين من األشخاص الداعمين 

المناسبين. يمكن للوالدين/األلصياء والمهنيين النفسيين 

االجتماعيين تقديم الدعم النفسي/العاطفي، ويقدم المحامون 
الدعم القانوني. يجب منح الدعم القانوني دون أي تكلفة، على 

األقل ألولئك الذين ال يستطيعون تحمل مثل هذه المساعدة. 
يجب توفير الترجمة ووسائل مساعدة االتصال األخرى )مثل 

لغة اإلشارة( على النحو المطلوب.
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إذا كان الوالدان/الولي غير قادرين أو غير راغبين 	 
في تقديم الدعم المناسب )على سبيل المثال، إذا كان 

أحد الوالدين هو الجاني المزعوم والطفل هو الضحية/
الشاهد، أو أحد الوالدين هو الجاني المشارك للطفل أو 

تم سجن أحد الوالدين وبالتالي فهو غير متاح ( و/أو 
إذا كان هناك تضارب في المصالح بين الطفل والوالد/

الولي، يجب على الفور تعيين شخص بالغ مناسب آخر 
)مثل مختص اجتماعي أو أحد أفراد األسرة ممن يثق 

بهم الطفل(.
تتطلب المساعدة القانونية الفعالة أن تكون هذه 	 

المساعدة:
مضمونة تلقائياً منذ اللحظة األولى عندما يتعامل 	 

الطفل مع نظام القضاء )اليوم في إقليم كوردستان 
العراق، المساعدة القانونية إلزامية فقط في مرحلة 

204.  يُمنح الحق في التمثيل القانوني في إقليم كوردستان العراق، ولكن الفكرة هنا هو أنه يجب أيضاً ضمانه )يتم تعيينه تلقائياً( في جميع الحاالت وفي 
مرحلة مبكرة.

205.  كيلكيلي، االستماع إلى األطفال حول العدالة: تقرير مجلس أوربا التشاور مع األطفال حول القضاء الصديق للطفل، 2010، 29 ؛ التعليق العام رقم 
.53f ،)2007( 15 10، ص 45 ؛ كاشمور و باركنسون، المجلة الدولية لحقوق الطفل

206.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12، ص 3.

المحكمة في القضايا الجناية، المادة 144 من 
قانون أصول المحاكمات الجزائية(204  

تختص بمعالجة قضايا األطفال والتواصل معهم.	 
يكون على علم تام بالقضية وفي الوقت المناسب 	 

من جانب السلطات 
يُمِكّن من إعداد القضية مع الطفل، وأن المحامي 	 

يساعد الطفل على فهم حقوقه/حقوقها والعملية 
وأي قرارات يتم اتخاذها.

عالوة على ذلك، يجب تحديد دور المساعدة القانونية في 
قضايا األطفال، مع ضمان أنها تمثل مصالح الطفل وليس 

مصالح الوالدين أو المؤسسات أو غيرهم.

في أوروبا، تم تمرير توجيه في عام 2016 يعزز الضمانات اإلجرائية لألطفال في اإلجراءات الجنائية، والذي ينص على 
المادة 6/3 فيما يتعلق بالمساعدة القانونية )التوجيه 2016/800 )االتحاد األوروبي(:

يجب على الدول األعضاء أن تضمن مساعدة محام لألطفال دون تأخير ال داعي له بمجرد إعالمهم بأنهم مشتبه بهم أو 
متهمون. على أي حال، يجب على محاٍم مساعدة األطفال في أي من األوقات التالية في أقرب وقت:

)أ( قبل قيام الشرطة أو من قبل سلطة إنفاذ القانون أو سلطة قضائية أخرى باستجوابهم	 
)ب( عند قيام سلطات التحقيق أو السلطات المختصة األخرى بإجراء تحقيق أو غيره من أعمال جمع األدلة وفقاً 	 

للنقطة )ج( من الفقرة 4 
)ج( دون تأخير ال داعي له بعد الحرمان من الحرية 	 
)د( إذا تم استدعاؤهم للمثول أمام محكمة مختصة في المسائل الجنائية، في الوقت المناسب قبل مثولهم أمام تلك 	 

المحكمة.

هـ( المشاركة

يجب منح األطفال فرصة االستماع إليهم في أي إجراء يؤثر 
عليهم ألنه: أ( لألطفال الحق في االستماع إليهم )المادة 12 
من اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل(، ب( أظهرت 
الدراسات أن األطفال يقدرون أن يتم االستماع إليهم، ج( قد 

تساعد المشاركة النشطة األطفال على فهم العملية والقرارات 
بصورة أفضل205.

في هذا السياق، فإن مصطلح المشاركة )الذي لم يرد ذكره 
في المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل( ‘’تطور ويستخدم 

اآلن على نطاق واسع لوصف العمليات الجارية، والتي تشمل 
تبادل المعلومات والحوار بين األطفال والبالغين على أساس 

االحترام المتبادل، والتي يمكن لألطفال تعلم كيف يتم أخذ 
وجهات نظرهم وآراء البالغين في االعتبار وتشكيل نتائج هذه 

العمليات206‘’.

ومع ذلك، يجب مالحظة أن المشاركة ليست التزاماً على 
الطفل، ويجب منح الحق في الصمت لألطفال المخالفين 

للقانون.

يشير ما سبق إلى أن المحاكمات الغيابية )كما تسمح به 
المادة 50 من قانون رعاية األحداث( ليست الخيار المفضل، 

وأنه كلما أمكن، يجب أن يُمنح الطفل فرصة االستماع إليه 
بصورة مباشرة )بدالً من االستماع إليه من خالل شخص 
آخر، مثل الوالدين أو المحامي(، لتمكين حوار حقيقي بين 

الطفل والقاضي.

يمكن تعزيز المشاركة الفعالة للطفل من خالل جملة أمور 
منها:

معلومات كافية )انظر أعاله(	 
شخص يقدم الدعم )انظر أعاله(	 
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لغة مالئمة )انظر أعاله وأدناه(	 
بيئة مالئمة )انظر أدناه(	 
جلسات االستماع خلف األبواب المغلقة )انظر أدناه(	 
موقف القاضي وطريقة إجراء المقابالت )انظر أدناه(	 

و( الخصوصية

لألطفال الحق في احترام خصوصيتهم احتراماً كامالً في 
جميع مراحل اإلجراءات. تكمن وراء هذه الخصوصية فكرة 

أن الصغار معرضون بشكل خاص للوصم، ويجب تجنب 
اآلثار السلبية للوصم حتى ال يعيق إعادة اندماج الطفل ونموه 

اإليجابي المستمر207.

هذا يتطلب:

جلسات االستماع خلف األبواب المغلقة	 
االحتفاظ بالملفات والسجالت بسرية تامة	 
المنشورات فقط بقيود صارمة، وعدم تركها إلى تحديد 	 

هوية من جانب الطفل
عدم استخدام صور األطفال )أيضاً ليس من 	 

الخلف/وجه مشوه(
عدم استخدام األحرف األولى من اسم الطفل	 
عدم استخدام أسماء األطفال أو الوالدين على 	 

شاشات المحكمة أو ما شابه ذلك
االستخدام المقيد للسجالت الجنائية	 
منطقة انتظار منفصلة لألطفال في المحكمة	 
مختصون ذوو وعي	 

ز( الحرمان من الحرية

يجب عدم استخدام أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية 
)اعتقال الشرطة واالحتجاز السابق للمحاكمة والتدبير المؤقت 

أثناء اإلجراءات، والسجن كعقوبة، واإليداع في مؤسسة 
كإجراء نهائي مفروض( إال كإجراء أخير وألقصر فترة زمنية 

مناسبة. الوقت )المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل(.

يمكن تعزيز ذلك من خالل التدابير التالية، على وجه 
الخصوص:

تدوين المبادئ المذكورة أعاله	 
عتبة قانونية عالية لفرض أي شكل من أشكال الحرمان 	 

من الحرية )يقتصر على الحاالت األكثر خطورة التي 
يرتكبها األحداث األكبر سناً(

توفر وسائل الرعاية البديلة والبدائل الفعالة لالحتجاز 	 
السابق للمحاكمة واالحتجاز بعد المحاكمة

207.  انظر المبادئ التوجيهية األوربية 4/2 ؛ المادة 40 )2( )ب( )7( والمادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل ؛ لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 
71-66 ؛ القاعدة 8 و 21 قواعد بكين.

208.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 24، ص 95. قد يتعارض أيضاً مع افتراض البراءة ويؤدي بشكل خاطئ إلى االستدالل على أن المتهم خطير، 
انظر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وآخرون، كتيب حول األصفاد وأدوات التقييد األخرى في جلسات المحكمة. إرشادات عملية 

ومعايير دولية )2021(، 19، متاحة على اإلنترنت.

قواعد سخية بشأن األحكام المشروطة واإلفراج المبكر	 
تعريف المدة القصوى الخاصة بالطفل لالحتجاز 	 

السابق للمحاكمة واالحتجاز بعد المحاكمة
راجع أيضاً اإلجراءات الواردة ضمن “اإلجراءات 	 

السريعة” أدناه.

ح( اإلجراءات السريعة

يجب استكمال إجراءات القضاء التي يشارك فيها األطفال دون 
تأخير ال داعي له وبأسرع وقت ممكن )ما لم يكن ذلك ضد مصالح 
الطفل الفضلى، ومع استمرار بذل العناية(، لألسباب التالية: أ( لدى 

األطفال فهم مختلف للوقت عن البالغين، ب( يمكن أن يؤدي التأخير 
إلى الضغط النفسي على األطفال والتأثير على مصالحهم الفضلى، 
ج( فيما يتعلق باألطفال المخالفين للقانون، فإن االستجابة السريعة 

للمخالفات أمر حيوي لضمان فعالية االستجابة.

يمكن تعزيز اإلجراءات السريعة، على وجه الخصوص، عن 
طريق:

المختصين الدؤوبين	 
أساليب عمل فعالة	 
تعاون جيد بين مختلف العاملين في مجال القضاء 	 

المعنيين بالقضية
اآلجال المحددة في القانون	 
الموارد الكافية )مثل الموارد البشرية الكافية والمساحة 	 

المكتبية ووسائل النقل وما إلى ذلك لضباط الشرطة 
والمحققين والمدعين العامين والقضاة والمختصين 

االجتماعيين والمحامين(
إعطاء األولوية للقضايا المتعلقة باألطفال حيث ينعدم 	 

وجود محاكم األطفال الخاصة.

ط( تدابير التقييد 

يجب استخدام أدوات التقييد فقط عند الحاجة وليس كإجراء 
روتيني على اإلطالق. يجب تجنب القيود على األطفال تماماً، 

ويجب أن يكون استخدام األصفاد وغيرها من تدابير التقييد:

مسترشداً بالقانون	 
مقتصراً على الحاالت التي يشكل فيها الطفل تهديداً 	 

وشيكاً بإصابة نفسه/نفسها أو باآلخرين
يكون تدبير مالذ أخير وألقصر فترة زمنية ممكنة.	 

يحتمل أن يتعارض االستخدام غير المناسب لتدابير التقييد، 
على وجه الخصوص، مع الحق في الكرامة والحق في 

افتراض براءته، وينبغي المعاقبة عليه بصورة مناسبة208.
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القسم 33 من قانونعدالة األحداث في جنوب إفريقيا )1(: “ال يجوز إخضاع أي طفل الرتداء سالسل الحديد في 	 
األرجل عند مثوله أمام تحقيق أولي أو محكمة قضاء األطفال، وال يجوز استخدام األصفاد إال إذا كان هناك ظروف 

استثنائية تستدعي استخدامها. ‘’
في البرازيل، وضعت المحكمة الفيدرالية العليا معايير صارمة الستخدام تدابير التقييد الملزمة للسلطة القضائية، 	 

حيث قررت أن: “استخدام األصفاد قانوني فقط في حاالت المقاومة والخوف المبرر من الهروب أو الخطر على 
السالمة الجسدية للفرد أو لآلخرين، من جانب السجين أو طرف ثالث، باستثناء ما يبرره بصورة تحريرية، تحت 

طائلة المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية للوكيل أو السلطة وبطالن التوقيف أو الفعل اإلجرائي الذي تشير إليه، 
دون المساس بالمسؤولية المدنية للدولة209.

209.   مرجع سابق.
210.  انظر لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14، ص 47، 52، 80، 82.

211.  على سبيل المثال الحفاظ على البيئة األسرية مقابل الحاجة إلى الحماية من عنف الوالدين.
212.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14، ص 28.

ي( اتخاذ القرار

المصالح الفضلى للطفل

في جميع قرارات المحاكم، يجب إيالء مصالح الطفل 
الفضلى االعتبار األساسي )المادة 3/1 اتفاقية حقوق الطفل. 

انظر أيضاً قانون رعاية األحداث الذي يتحدث عن “مصلحة” 
الطفل على سبيل المثال في المادتين 35 و 42(. لكن كيف 

تحدد مصالح الطفل الفضلى؟

تقدم لجنة حقوق الطفل إرشادات مفصلة حول هذا األمر في 
تعليق عام، وتسلط الضوء على أنه يجب تحديد المصالح 

الفضلى للطفل على أساس كل حالة على حدة، ويفضل أن 
يكون ذلك من خالل فريق متعدد التخصصات، ويتطلب ذلك 

 مشاركة الطفل. باختصار، يقترح تحديد المصالح الفضلى 

 للطفل على النحو التالي210:
أ( تحديد العناصر التي يجب النظر إليها في حالة معينة، وما 

الذي قد يعنيه قرار معين فيما يتعلق بما يلي، على سبيل المثال:

رأي الطفل	 
هوية الطفل	 
الحفاظ على البيئة األسرية والحفاظ على االتصال 	 

األسري
رعاية الطفل وحمايته وسالمته	 
حالة الضعف )مثل األقليات، الالجئين، أطفال 	 

الشوارع(
حق الطفل في الصحة	 
حق الطفل في التعليم	 

ب( وزن وتوازن العناصر )التي قد تكون متضاربة(211  
إزاء بعضها البعض.

انظر التعليق العام رقم 14 للجنة حقوق الطفل حول المصالح الفضلى للطفل )بما في ذلك اللغة العربية( 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.

aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=e

إرشادات “إصدار األحكام”

يجب أن تهدف ردود الفعل على جريمة يرتكبها الطفل إلى 
إعادة دمج الطفل في المجتمع، وأن تسترشد بما يلي )انظر 
على وجه الخصوص المواد 3 و 37 و 40 من إرشادات 

اتفاقية حقوق الطفل والرابطة الدولية للقضاة وقضاة التحقيق 
الشباب واألسرة، بصورة مماثلة لروح قانون رعاية 

األحداث، والتي حظرت جميع “العقوبات” المفروضة على 
األطفال، وتهدف إلى تعزيز “إعادة تأهيلهم”(:

يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى االعتبار األول	 
هذا يعني أن األهداف التقليدية للقضاء الجنائي 	 

مثل القمع واالنتقام يجب أن تفسح المجال إلعادة 
التأهيل/إعادة اإلدماج واالستعادة212  

يجب أن تكون العقوبات/التدابير متناسبة مع	 

ظروف المخالفة وخطورتها	 
الظروف الشخصية للطفل )مثل السن والنمو، 	 

ذنب أقل، ظروف عائلية، احتياجات، إلخ(
احتياجات المجتمع	 
)في حالة وجود تعارض، انظر مرة أخرى إلى 	 

مصالح الطفل الفضلى(
التقليل من جميع أشكال الحرمان من الحرية	 

االحتجاز السابق للمحاكمة أو السجن أو اإليداع 	 
في مؤسسات )مثل اإلحالة إلى اإلصالحية(

ال تُفرض إال كتدبير مالذ أخير، وتنحصر في 	 
أخطر القضايا

تُفرض فقط ألقصر فترة زمنية مناسبة	 
مع تشجيع استخدام الرعاية البديلة/المصالحة 	 

والعقوبات/التدابير البديلة.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en
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ينطبق كل ما سبق أيضاً على األطفال الذين ارتكبوا جرائم 
خطيرة. في مثل هذه الحاالت، تكون الحاجة إلى السعي 

إلعادة إدماج الطفل أمراً ملحاً بصورة خاصة، باعتباره أمراً 
ضرورياً لمنع العودة إلى اإلجرام.

كذلك يشير ما ورد أعاله إلى أن القضاة يتلقون ويأخذون في 
االعتبار تقرير تحقيق اجتماعي موثوق )تقييمات الشخصية/

تقييمات االحتياجات( والذي يُعلم القاضي بالعوامل ذات 
الصلة على النحو المبين أعاله، ويقدم توصيات بشأن كيفية 
المضي قدماً. يجب أن تبدأ عملية االستفسار االجتماعي في 
مرحلة مبكرة )التحقيق(، ويتم إجراؤها في جميع الحاالت 

)باستثناء تلك التي تنطوي على مخالفات بسيطة(213.

ك( البيئة

منذ خمسينيات القرن الماضي، تم االعتراف بأن العمارة 
تلعب دوراً في حماية سالمة ورفاهية األطفال الذين يتعاملون 

مع القانون، على النحو المبين في المستندات الدولية التي 
تتطلب الفصل عن البالغين واألطفال في أماكن االحتجاز214.

التطور األحدث هو االعتراف بأن البيئة والمكان لهما تأثير 
على الحق في االستماع إليه بصورة فعالة. كما تقول لجنة 
حقوق الطفل، “ال يمكن سماع صوت الطفل بصورة فعالة 
عندما تكون البيئة مخيفة أو عدائية أو غير حساسة أو غير 

مناسبة لسنه أو سنها215. بصورة مماثلة لمنطق المحكمة 
 )T and V v( األوربية لحقوق اإلنسان في تي و في في

المملكة المتحدة216، حيث وجدت المحكمة أن “شكليات 
وطقوس محكمة التاج بدت في بعض األحيان غير مفهومة 
ومخيفة لطفل يبلغ من العمر أحد عشر عاماً”، مما أدى في 

النهاية إلى حرمان المدعى عليه من محاكمة عادلة.

213.  انظر لالستثناء المحتمل القاعدة 16 انظر قواعد األمم المتحدة الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث )قواعد بكين(.
214.  انظر القاعدة 8 )د( القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955 ؛ المادة 10 )2( )ب( الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية لعام 

1966. وأعيد التأكيد عليه في وثائق أحدث مثل المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية األوربية 4/31 و.
215.  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12، الفقرة 34.

216.  المحكمة األوربية لحقوق االنسان 16 كانون األول 1999، رقم الطلب 24724/94 ؛ رقم الطلب 24888/94، الفقرة 86 و 89.
217.  انظر الفقرة رابعاً 54ff والمذكرة التوضيحية.

218.  في التعليق العام رقم 24.

وفي ضوء هذا النمط من التفكير، تنص المبادئ التوجيهية 
األوربية بشأن القضاء الصديقة للطفل على أنه يجب التعامل 

مع القضايا التي تنطوي على أطفال في أماكن غير مخيفة 
وحساسة لألطفال217 حيث يمكن لألطفال الشعور باألمان 

والتحدث بحرية أكبر.

تقدم المبادئ التوجيهية ولجنة حقوق الطفل218  بعض 
المؤشرات حول كيف يمكن أن تبدو مثل هذه البيئة، دون 

وصفها بالتفصيل مع ترك الكثير للدول. بناًء على ذلك، تم 
سرد بعض االعتبارات العملية في الجزء 2 أدناه، تكملها 

بعض الممارسات التي تم وضعها في بلدان أخرى.

أخيراً، يجب أن تكون بيئات المحاكم متاحة لألطفال ذوي 
اإلعاقات الجسدية.

الجزء 2: المحكمة الصديقة للطفل من الناحية العملية
1. التقييم الذاتي

بناًء على بعض عناصر العدالة الصديقة للطفل الموضحة 
أعاله، قد تتضمن عناصر المحكمة الصديقة للطفل النقاط 

التي أثيرت أدناه. يُقترح أن ينظر أصحاب المصلحة في إقليم 
كوردستان العراق، بما في ذلك القضاة األطفال وغيرهم 

من المتخصصين في مجال القضاء مرة أخرى إلى القائمة 
أدناه )وهي عملية بدأت خالل ورشة عمل في تشرين الثاني 

2022(، ويقوموا بتكييفها وإكمالها حسب الحاجة، وتقييم 
كيف تبدو العناصر في إقليم كوردستان العراق اليوم )تم 

بالفعل تضمين بعض اإلشارات إلى إقليم كوردستان العراق 
لكن ليس بطريقة شاملة(، واإلقرار بالممارسات الجيدة 

الحالية، وعلى وجه الخصوص، مناقشة االبتكار الذي قد يبدو 
ممكناً ومرغوباً به في محاكم إقليم كوردستان في المستقبل.

إعداد الطفل

في المحكمة الصديقة للطفل، يكون الطفل على دراية مسبقة بالعملية والجهات الفاعلة المعنية والنتائج المحتملة والبيئة 
)المحكمة( بطريقة مفهومة للطفل.

لبنان: تم إعداد كتيبات إعالمية ومقاطع فيديو بلغة صديقة للطفل	 
يمكن مشاركة هذه المعلومات مع الطفل/الممثلين القانونيين مسبقاً )على سبيل المثال، إرسال كتيب مع الدعوة(، 	 

أو يمكن إعداد الطفل في المحكمة قبل عقد الجلسة )على سبيل المثال، عن طريق مقطع فيديو و/أو االجتماع مع 
المحكمة االجتماعية عامل في المحكمة(.

▪ هل تدربت في إقليم كوردستان على إعادة تحضير محكمتك للطفل؟ أفكار للمستقبل؟	 
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إعداد الحالة

يتم تعيين محاٍم متخصص في الوقت المناسب، ويتم تزويده بملف القضية ويلتقي بالطفل/األسرة لتحضير القضية 	 
بصورة صحيحة

يلتقي مختص اجتماعي متخصص بالطفل/األسرة ويعد استجواباً اجتماعياً موثوقاً به في الوقت المناسب	 
يتم التحقق من عمر الطفل في الوقت المناسب، وإذا لزم األمر، يتم تقييمه بطريقة موحدة	 
يتم توفير مترجم أو دعم اتصال آخر إذا لزم األمر	 
يقوم جميع العاملين في مجال القضاء المعنيين بإعداد أنفسهم بعناية	 
هل تدربت في إقليم كوردستان على إعادة إعداد محكمتك للقضية؟ أفكار للمستقبل؟	 

الدعوة /االستدعاء

تدعو المحكمة الصديقة للطفل الطفل مع األشخاص الداعمين له. قد ترسل للطفل دعوة منفصلة بلغة معدلة، وتدعم األشخاص 
المدعوين في إيجاد طريقهم إلى المحكمة/غرفة االستماع.

سويسرا: ترسل بعض مكاتب/محاكم األحداث دعوة منفصلة للطفل مكتوبة بلغة معدلة، وتستكمل الدعوة بتوجيهات 	 
بسيطة.

هل تدربت على إعادة دعوة/استدعاء محكمتك في إقليم كوردستان؟ أفكار للمستقبل؟	 

النقل

إذا قامت قوات األمن بنقل الطفل، يتم ضمان فصله عن البالغين أثناء النقل.

يتطلب أن يكون لدى قوات األمن ذات الصلة )مثل شرطة األحداث في إقليم كوردستان العراق( سيارة مخصصة 	 
لهذا الغرض.

هل تدربت على إعادة نقل الطفل في إقليم كوردستان/محكمتك؟ أفكار للمستقبل؟	 

مبنى المحكمة وتنظيمها

من الناحية المثالية، تعتبر المحكمة الصديقة للطفل وحدة منفصلة تقع في مبنى منفصل وتتعامل مع جميع القضايا 	 
التي تشمل األطفال

بدالً من ذلك، يتم إنشاء وحدة منفصلة في “زاوية” منفصلة من مبنى المحكمة العامة. يكون هذا بشكل مثالي 	 
مصحوباً بـ:

مدخل منفصل	 
استقبال منفصل مشار إليه جيداً، والذي يدعم الطفل واألشخاص الداعمين له في العثور على منطقة االنتظار 	 

أو غرفة االستماع.
عدم نشر أسماء األطفال أو الوالدين )على سبيل المثال على الشاشات أو القوائم( في مبنى المحكمة	 
إلى أي مدى يتم منح هذا في إقليم كوردستان/مبنى المحكمة الخاص بك؟ أفكار للمستقبل؟	 

منطقة االنتظار

توفر المحكمة الصديقة للطفل منطقة انتظار منفصلة لألطفال تضمن الفصل عن البالغين والحماية من الرأي العام )غير 
ممنوحة حالياً في إقليم كوردستان العراق(. يجب أن تخصص ميزانية إنشاء المحكمة الجديدة لهذه الغرفة. في المباني القائمة، 
يمكن إنشاء منطقة االنتظار هذه، على سبيل المثال، في مكتب فارغ أو في غرفة االستماع  أو في مكتب الكاتب إذا كان من 

الممكن منح سرية الملفات، أو يمكن إنشاؤها مع بعض أعمال البناء )على سبيل المثال، إنشاء بعض الجدران الفاصلة أو 
حواجز في ممر المحكمة، أو بإضافة ملحق لمبنى قائم(.
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من الناحية المثالية فإن منطقة االنتظار الصديقة للطفل

توفر فصل للطفل عن أي شخص آخر ليس له عالقة بالقضية	 
توفر فصل للضحية عن المتهم )سواء كان أطفاالً أو بالغين(	 
توفر حق الوصول إلى مرحاض قريب	 
توفر معلومات صديقة للطفل )كتيبات، فيديو عن إجراءات القضاء، إلخ(	 
توفر مياه شرب نظيفة	 
منطقة عازلة للصوت وجيدة التهوية، وإضاءة مريحة وألوان وأجواء هادئة	 
يعتبر النبات أو الرسم/الصورة طرقاً بسيطة لجعل البيئة أكثر صداقة	 
قد يتم توفير بعض الكتب المصورة لألطفال من مختلف األعمار وبعض مواد الرسم )بينما ال يوصى باأللعاب 	 

واللُعب وما إلى ذلك، التي تشتت االنتباه(.
ماذا عن منطقة االنتظار في إقليم كوردستان/محكمتك؟ أفكار للمستقبل؟	 

استخدام الزنازين في المحكمة:

يجب عدم استخدام الزنازين لألطفال كمنطقة انتظار، ما لم يكن ذلك مطلوباً بصورة صارمة ألن الطفل يشكل تهديداً وشيكاً 
بإصابة اآلخرين في حالة معينة )وليس كإجراء روتيني لمجموعات معينة من األطفال(. في مثل هذه الحاالت، يجب توفير الفصل 

عن البالغين، ويجب تقليل وقت االنتظار إلى الحد األدنى، ويجب أن يبقى الشخص الداعم مع الطفل، ويجب االلتزام بالظروف 
المالئمة لألطفال كما هو موضح أعاله إلى أقصى حد ممكن.

هل يوجد تدريب في إقليم كوردستان العراق/محكمتك على إعادة استخدام زنازين المحكمة؟ أفكار للمستقبل؟	 

األشخاص الداعمون/غرفة للقاء الشخص الداعم

توفر المحكمة الصديقة للطفل بعض المساحة حيث يمكن لألطفال واألشخاص الداعمين لهم )الوالدين، الولي، المحامي، المختص 
االجتماعي، المترجم، إلخ( االجتماع )مرة أخرى( بسرية قبل وبعد جلسة االستماع للتحضير واستخالص المعلومات.

هل تتوفر أي مساحة من هذا القبيل في إقليم كوردستان/محكمتك؟ أفكار للمستقبل؟	 

تدابير التقييد

في المحاكم الصديقة للطفل، تُستخدم تدابير التقييد أثناء االنتظار أو االستماع وفقاً للقانون فقط وعندما تكون مطلوبة بصورة 
صارمة لحماية سالمة الطفل أو اآلخرين أثناء االنتظار أو االستماع )أو لمنع الهروب أثناء النقل(، ولكن ال تستخدم أبداً كروتين. 

ال يتم استخدام سالسل الساق لألطفال، ويتم تجنب حراس األمن المسلحين قدر اإلمكان.

هل تدربت في إقليم كوردستان العراق/محكمتك على تدابير التقييد أثناء النقل واالنتظار واالستماع؟ أفكار للمستقبل؟	 

بيئة االستماع

السمات األساسية لبيئة االستماع صديقة للطفل:	 
يجعل النبات أو الرسم أو الملصق الغرفة صديقة للطفل أكثر بتكاليف قليلة	 
منطقة عازلة للصوت محمية من الرؤية الخارجية وجيدة التهوية، مع إضاءة مريحة وألوان وجو مهدئ	 
إذا كانت المعدات جديدة: اختر ألواناً ومواد فاتحة وودية، وأثاث يسمح ببعض المرونة في اإلعداد )مثل التحول 	 

إلى طاولة مستديرة للمصالحة(
قد تختلف درجة اإلجراءات الشكلية المختارة إلى حد ما حسب نوع الحالة وشدتها	 

في حالة عدم وجود مبنى محكمة منفصل لألطفال، غالباً ما تكون غرفة القاضي بيئة صديقة للطفل أكثر )أقل تخويفاً( 	 
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من غرفة المحكمة الرسمية )المخصصة للبالغين(، وبالتالي فهي بيئة استماع موصى بها
في حالة استخدام غرفة المحكمة:	 

عدم استخدام القفص لألطفال	 
يجب أال تكون غرفة المحكمة كبيرة الحجم بصورة مخيفة	 
حجز غرفة محكمة معينة لسماع األطفال.	 

هل تدربت في إقليم كوردستان العراق/بيئة االستماع للمحكمة الخاصة بك؟ أفكار للمستقبل؟	 

وضعية المكان:

يتم إجراء جلسات االستماع لألطفال خلف األبواب	 
يكون جلوس القاضي )القضاة( غير مرتفع جداً، إن أمكن	 
ال يجلس القاضي )القضاة( والطفل بعيداً عن بعضهم البعض، حتى يتمكنا من رؤية وسماع بعضهم البعض جيدا.	 
يجلس الطفل بجوار األشخاص الداعمين )الوالد/مقدم الرعاية/البالغ المناسب، المختص االجتماعي، المحامي(	 
تجنب مصادر اإلزعاج والمقاطعات )على سبيل المثال، إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة، وعالمة عدم اإلزعاج، 	 

إغالق النوافذ(
عدم استخدام الشعر المستعار والعباءة )كما هو معمول به بالفعل في إقليم كوردستان العراق(.	 
هل تدربت في إقليم كوردستان/إعادة وضعية المكان في المحكمة الخاصة بك؟ أفكار للمستقبل؟	 

القضاة:

تلقى القضاة تدريباً خاصاً على كيفية التواصل مع األطفال واالستماع إليهم	 
تسترشد عملية اتخاذ القرار بالمعايير الوطنية واإلقليمية والدولية واالستفسار االجتماعي	 
يلتقي القضاة بانتظام بأخصائيين آخرين في مجال قضاء األطفال إلجراء مناقشات عامة ومراجعات للقضايا )مع 	 

منح السرية(
القضاة حياديون ومستقلون	 
ماهو الوضع في إقليم كوردستان/محكمتك في هذا الصدد؟ أفكار للمستقبل؟	 

الموارد:

تم تجهيز المحاكم الصديقة للطفل والمرافق ذات الصلة بالموارد البشرية المطلوبة )عدد القضاة، والمختصين االجتماعيين، 
والموظفين اإلداريين، إلخ(، والمساحة )عدد المكاتب، ومنطقة االنتظار، وغرف االستماع، إلخ(، والمعدات )الثابتة، والمعدات 

التقنية، والمركبات إلخ( لتعزيز االجتهاد والكفاءة.

ما هو الوضع في إقليم كوردستان/محكمتك في هذا الصدد؟ أفكار للمستقبل؟	 

الرعاية الالحقة

يجب أن تكون هناك إمكانية لـ “استخالص المعلومات” مع الطفل بعد جلسة االستماع، للتأكد من أن الطفل ومقدمي الرعاية 
يفهمون كل شيء بصورة صحيحة وأن الطفل يشعر بأنه بخير. يمكن أن يتكفل بها القاضي نفسه والمحامي والمختص 

االجتماعي بالمحكمة والوالدين/الولي.

هل تدربت في إقليم كوردستان العراق/محكمة إعادة “الرعاية الالحقة”؟ أفكار للمستقبل؟	 
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حاالت أخرى

أي عناصر/قضايا أخرى يجب النظر إليها في سياق إقليم كوردستان العراق؟

219.   ومع ذلك، يجب اإلشارة إلى أن مقياس اإلحالة إلى اإلصالحية ال يختلف كثيراً في الواقع عن اإلحالة إلى السجن.

2. بعض الممارسات المقارنة

أ( شؤون األسرة والحماية

هناك دراسة مقارنة حديثة للرابطة الدولية للقضاة وقضاة 
التحقيق الشباب واألسرة بشأن مشاركة الطفل في شؤون 
األسرة والحماية، والتي نُشرت في عام 2022، تصف 

الممارسات وتعرض صوراً لقاعة المحكمة من 35 دولة حول 
العالم. يمكن أن تكون هذه األمثلة بمثابة مصدر إلهام أيضاً 

لألماكن المتعلقة بمجموعات أخرى من األطفال.

https://chronicle.aimjf.info/index.php/  انظر
 files

ب( قضاء األحداث

إقليم كوردستان العراق 

في إقليم كوردستان العراق، توجد أحكام/ممارسات المحاكم 
التالية الصديقة للطفل، على وجه الخصوص:

عدم استخدام القفص لجلسات االستماع لألطفال	 
سماع صوت األطفال خلف األبواب المغلقة	 
سماع أصوات األطفال جزئياً في غرف القاضي	 
يرتدي قضاة األحداث مالبس عادية	 
دمج خدمات العمل االجتماعي في محكمة األحداث	 
المساعدة القانونية إلزامية في مرحلة المحكمة، وتمنح 	 

ً مجانا
ال يتم توفير عقوبات عقابية لألطفال )فقط ما يسمى 	 

“التدابير219“( 
ال يوجد سجل جنائي لألحداث المخالفين للقانون.	 

في إقليم كوردستان العراق، تم تحديد مجاالت التحسين التالية 
خالل ورشة عمل في تشرين الثاني 2022، على وجه 

الخصوص:

إعداد المواد اإلعالمية لألطفال/الصديقة للطفل غير 	 
موجود حتى اآلن

مبنى منفصل أو مدخل أو منطقة انتظار لألطفال غير 	 
موجودة حتى اآلن

ال توجد قواعد خاصة باألطفال بشأن استخدام تدابير 	 
التقييد حتى اآلن

إعاقة اإلجراءات السريعة والدؤوبة التي يتم فيها دعم 	 

األطفال وحمايتهم بشكل كاٍف بسبب عدم كفاية الموارد 
والقدرات )على وجه الخصوص: عدم وجود “محاٍم في 

الساعة األولى’’، ونقص المختصين االجتماعيين وشرطة 
األحداث التي تفتقر إلى سيارة للنقل، والقضاة غير مدربين 

على طرق إجراء المقابالت وقضايا التعاون(.

لبنان

في لبنان، تم تطوير مواد إعالمية صديقة للطفل مؤخراً:

كتيبات لمختلف الفئات العمرية )انظر بعض المقتطفات 	 
أدناه(

مقاطع فيديو تهيئ الطفل لجلسة محكمة )يمكن إرسالها 	 
بالعربية عند الطلب(

باإلضافة إلى ذلك، تم مؤخراً تصميم غرف انتظار وغرف 
محكمة صديقة للطفل )مدمجة في دار المحاكم العادية(:

كازاخستان

في كازاخستان، تم إنشاء محاكم األطفال في مباٍن منفصلة 
تماماً، مع غرف انتظار مالئمة:

سويسرا

ال يتم االستماع إلى الغالبية العظمى من األطفال المخالفين 

https://chronicle.aimjf.info/index.php/files
https://chronicle.aimjf.info/index.php/files


74  تحديد وتقييم نظام عدالة األحداث في إقليم كوردستان العراق  

للقانون في بيئة محكمة رسمية، ولكن في مكان غير رسمي 
إلى حد ما في مكتب قاضي األطفال )المتخصص( والذي 

غالباً ما يكون موجوداً في مباٍن منفصلة تماماً. يكون المكان 
مشابه لذلك الموجود في الصورة أدناه:

األماكن الشاملة”

تجمع الدول المختلفة بين مختلف الخدمات “تحت سقف 
واحد”. قد يكون هذا موجوداً في جميع/معظم الخدمات ذات 

الصلة تحت سقف واحد، أو بعض الخدمات تحت سقف 
واحد:

على سبيل المثال، ألمانيا: في بعض ما يسمى “قانون 	 
دور رعاية األحداث” والشرطة وزنزانة االعتقال 

والمدعي العام والمختص االجتماعي ومزود الرعاية 
البديلة وقاضي األطفال تحت سقف واحد.

على سبيل المثال، سويسرا: عادةً ما يستضيف مكتب 	 
قضاة تحقيق األطفال خدمة العمل االجتماعي الخاصة 

به، كما يستضيف محققين متخصصين جزئياً مع 
األطفال وأماكن احتجاز صديقة للطفل وبيئة خاصة 
لسماع الضحايا والشهود من األطفال، مع محققين 

مدربين تدريباً خاصاً.
على سبيل المثال، إقليم كوردستان: خدمات العمل 	 

االجتماعي الخاصة ملحقة بمحاكم األحداث
دول أخرى تلحق المختصين االجتماعيين أو المحامين 	 

أو المدعين بالشرطة
الضحايا/الشهود: تطورت مناهج مماثلة لألطفال 	 

الضحايا/الشهود على الجريمة، والجمع بين الخدمات 
مثل اإلبالغ الصديق للطفل، وتوفير الدعم النفسي 

واالجتماعي والدعم القانوني والدعم الطبي، وغرفة 
مقابلة خاصة مع محاورين متخصصين تحت سقف 

واحد.

تعزز هذه األساليب نهجاً شامالً ومتعدد التخصصات وتعاونياً 
ومتخصصاً وإجراءات سريعة.

220.  انظر القسم 43 قانون قضاء الطفل لجنوب أفريقيا. بالنسبة لهولندا انظر انويزينغ سترافزاكين جيوجيجين.

مؤتمرات الحالة”

في بعض البلدان، تم تكييف اإلجراءات بطريقة تسمح 
بعقد اجتماعات طاولة مستديرة/اجتماعات حالة متعددة 

التخصصات في مرحلة مبكرة من اإلجراءات، حيث يجتمع 
مختلف أصحاب المصلحة بهدف جمع المعلومات واتخاذ 

إجراءات سريعة ومنسقة وقرارات مخصصة:

في جنوب إفريقيا، تم إدخال ما يسمى بـ “التحقيق 	 
األولي”، والذي يتطلب أن يتم، في غضون 48 ساعة 

بعد اعتقال الطفل، عقد اجتماع طاولة مستديرة غير 
رسمي برئاسة قاضي التحقيق في المحكمة أو أي مكان 

آخر يشارك فيه الطفل والوالدان وضابط المراقبة 
وقاضي التحقيق والمدعي العام )وربما مزود الرعاية 
البديلة والمحامي(. الغرض من االجتماع هو ما يلي، 
على وجه الخصوص: للنظر في تقرير التقييم للطفل  

لتقرير ما إذا كانت الرعاية البديلة ممكنة ولتحديد 
اإلفراج أو اإليداع ولضمان سماع آراء الجميع.

تطبق هولندا “مؤتمرات الحالة” في مرحلة ما قبل 	 
المحاكمة، حيث يلتقي العديد من أصحاب المصلحة 
في بداية التحقيق الجنائي في مركز الشرطة، بقيادة 

المدعي العام لألطفال، من أجل جمع جميع المعلومات 
ذات الصلة المتعلقة بفعل وشخص المتهم واتخاذ قرار 

بشأن المضي قدما220ً.

هذا يعزز مرة أخرى نهجاً متعدد التخصصات وتعاونياً 
ومتخصصاً وإجراءات سريعة.

ج( الضحايا والشهود األطفال

في السنوات األخيرة، وضعت العديد من الدول إجراءات 
خاصة وصممت بيئات مقابلة خاصة في مرحلة التحقيق 

والمحاكمة لضحايا الجرائم والشهود عليها )ال تقتصر 
بالضرورة على األطفال الضحايا والشهود، ولكن لجميع 

األشخاص الضعفاء( والتي تهدف إلى:

حماية الضحايا/الشهود )األطفال( من األذى الذي 	 
تتمخض عنه إجراءات القضاء

تعظيم جودة المعلومات )األدلة( التي يتم الحصول 	 
عليها من الضحايا/الشهود )األطفال(.

يكون هذا عادةً مصحوباً جنباً إلى جنب مع القواعد والبيئات 
التي تمكن من تجنب االتصال المباشر بين الضحية/الشاهد 
والجاني المزعوم، ومع القواعد التي تنص على المقابالت 
االستجوابية المسجلة بالفيديو والتي يتم قبولها كدليل في 
المحكمة )لتجنب المقابالت المتكررة(، التي تحد من عدد 
المقابالت ومدتها والتي تتطلب إجراء المقابالت بواسطة 

محاورين مدربين تدريباً خاصاً. يتم أحياناً دمج هذه األساليب 
مع و/أو استكمالها بآليات إعداد التقارير والدعم الصديقة 
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للطفل )مثل األماكن اآلمنة والخطوط الساخنة والدعم النفسي 
واالجتماعي والطبي والقانوني، إلخ(.

أدناه مثال على بيئة مقابلة كهذه من أوزبكستان. على اليسار: 
غرفة للمقابلة مع معدات تسجيل الصوت/الفيديو والتي 

تُستخدم أيضاً كغرفة انتظار. على اليمين: الغرفة الجانبية 
التي يمكن للمتهم المشاركة منها بصورة غير مباشرة سواء 

عن طريق مرآة المحاربين أو إلكترونياً.

الجزء 3 إجراء المقابالت/االستماع الصديق للطفل
فيما يلي عرض موجز جداً عن بعض الجوانب الرئيسة 

لممارسات االستماع الصديق للطفل221. لمزيد من 
المعلومات، راجع األدوات التي طورتها شركة تساموتا/

اليونيسف وتحالف هارتالند.

1. التحديات

األطفال قادرون على تقديم معلومات صحيحة وموثوقة، 
ولكن نوعية وكمية المعلومات التي يقدمها األطفال تتأثر 

كثيراً بالطريقة التي تتم مقابلتهم بها. تتضمن بعض التحديات 
التي قد نواجهها عند إجراء مقابالت مع األطفال ما يلي222:

قد تحد الصدمة من قدرات الشخص على تذكر 	 
األحداث بوضوح. إذا رددنا على هذا بالضغط أو 

إجراء مقابلة متكررة، قد يرقى ذلك إلى حد اإليذاء 
الثانوي وتشويه رواية الشخص

قد يكون المراهق المخالف للقانون غير راغب في 	 
التحدث ويبدو غير متعاون، مما قد يؤدي إلى اإلحباط 

من جانب القائم بإجراء المقابلة، وبالتالي عدم كفاية 
الضغط تجاه الطفل

يمكن بسهولة أن يتأثر األطفال بالقائم بإجراء المقابلة 	 
أو باألشخاص اآلخرين الحاضرين أثناء جلسة 

االستماع )أسئلة موحية، سلوك موحي مثل العبوس، 
اإلصرار على طريقة إجراء المقابالت، يفكر الطفل أنه 
يجب أن يقول ما يريد الكبار سماعه، إلخ(، مما يؤدي 

إلى تشويه الدليل
يسهل تشتيت انتباه األطفال أكثر من البالغين ويتعبون 	 

بسهولة أكبر. إذا لم يتم أخذ ذلك في االعتبار، فقد يؤثر 

221.  نظر أيضاً المبادئ التوجيهية األوربية 4/2 و 28 و 49 و 56 و 57 و 61 و 64 و 67 و 75 والفقرة 2.
222. انظر بي جوبراندسون، نحو قضاء صديق للطفل ودعم لألطفال ضحايا االعتداء الجنسي )2010(، 85 و 91 ؛ أس نيهوس وآخرون، 
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ذلك على جودة المعلومات التي يقدمها الطفل
قد يتعرض األطفال بسهولة للترهيب من خالل 	 

إجراءات العدالة، مما قد يحد من قدرتهم على تقديم 
المعلومات.

يمكن معالجة هذه التحديات من خالل تدابير مختلفة )انظر 
أعاله(، بما في ذلك المحاورين المدربين بشكل خاص 

الذين يطبقون طرق محددة. بعض القواعد األساسية في هذا 
الصدد:

2. بعض قواعد االتصال

ابدأ بترطيب االجواء لالستعداد للتواصل، والحظ 	 
قدرات التواصل لدى الطفل

الموقف: كن ودوداً ومحترماً ومهتماً ومنفتحاً وغير 	 
متحيز وصبور

اللغة:	 
استخدم مفردات وجمل بسيطة تتالءم مع قدرات 	 

الطفل
تجنب المصطلحات القانونية )يجب أن أتحقق مما 	 

إذا كنَت قد ارتكبَت خطأ(
اجعل الجمل قصيرة وواضحة )ماذا حدث؟(	 
فكرة واحدة فقط لكل سؤال )ليس: هل كان هناك 	 

رجل، كيف كان شكله؟(
- التركيز والرفاهية:	 

تجنب مشتتات االنتباه والمقاطعات )مثالً، الهاتف 	 
في الوضع الصامت(

تكييف مدة جلسات االستماع مع وتيرة الطفل 	 
ومدى االنتباه

االنتباه إلى من عالمات التعب وتشتت االنتباه 	 
زعدم ارتياح

منح فترات راحة إذا لزم األمر	 
الختام:	 

تحقق مما إذا كان الطفل قد فهم العناصر 	 
األساسية مثل القرار النهائي. على سبيل المثال، 
بأن تطلب من الطفل أن يشرح بكلماته الخاصة 

ما فهمه
اختم بموضوع محايد.	 

3. أنواع األسئلة

من الناحية المثالية، تبدأ جلسة االستماع بأسئلة مفتوحة 
للغاية. بعد ذلك فقط، يجب طرح أسئلة محددة حسب الحاجة. 

يجب تجنب األسئلة الرئيسة في جميع األوقات.

...گۆرینی ووتھ وهرگرتنی دادگا
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األسئلة المفتوحة

تتيح األسئلة المفتوحة الردود متعددة الجمل )“السرد الحر”(، 
فهي تسمح بجمع الكثير من المعلومات، مع تقليل المدخالت 

من المحاور، مما يجعل مخاطر اإليحاء منخفضة للغاية.

مثال:

أخبرني بما حدث؟

وثم؟

اخبرني المزيد عن هذا.

األسئلة المغلقة

األسئلة المغلقة تؤدي إلى ردود قصيرة/ردود من كلمة 
واحدة، مثل “نعم” أو “ال”. مع مثل هذه األسئلة، يقوم القائم 
بإجراء المقابلة بتزويد الطفل بالسياق أو يقدم خيارات، مما 

يعني وجود خطر اإليحاء.

مثال:

ما لون السيارة؟ )محدد(

ما لون السيارة: أزرق أم أحمر أم أبيض أم لون آخر؟ 
)خيار(

هل كنت تقود السيارة؟

األسئلة الرئيسة

األسئلة الرئيسة هي األسئلة التي توحي بالفعل بإجابة معينة. 
خطر اإليحاء مرتفع للغاية. يجب تجنب مثل هذه األسئلة.

مثال:

كان جدك، أليس كذلك؟

هل كانت سيارة حمراء؟

أفترض أنك قدت السيارة؟




