
 احمد املصيلحى 

ألئتالف املصرى لحقوق الطفلا 



ن إشراك األطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها في سير إجراءات ا
العدالة الجنائية أساسي من أجل المالحقة القضائية الفعالة لمختلف 

أشكال الجريمة، بما في ذلك في حاالت استغالل األطفال جنسيا واالتجار 
باألطفال وسائر أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيث كثيرا ما 

 يكون األطفال هم الشهود الوحيدين، 

  المصلحة العامة في الحرص على المحاكمة العادلة بناء على أدلة إثبات
موثوقة، وكذلك سهولة تأّثر الشهود والضحايا األطفال بأساليب االقتراح 

 أو اإلكراه، 

 أن األطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها يحتاجون إلى نوع خاص من
الحماية والمساعدة والدعم يكون متناسبا مع سنهم ومستوى نضجهم 
واحتياجاتهم الخاصة الفردية من أجل الحيلولة دون تعرضهم لمشقة 

 إضافية نتيجة لمشاركتهم في سير إجراءات العدالة الجنائية، 



 األطفال والمراهقين دون “ األطفال الضحايا والشهود”يعني تعبير

سن الثامنة عشرة الذين هم ضحايا الجريمة أو شهود عليها 

بصرف النظر عن دورهم في الجرم المرتكب أو في محاكمة المجرم 

 المزعوم أو جماعات المجرمين المزعومين؛



 

تنص المادة االولى من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل: 

ن الطفل هو
 
 ا

 

 ”.كل إنسان لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميالدية كاملة" 

عاما عشرة من قانون الطفل على انه كل من لم يتجاوز الثامنة  95وتنص الماده 
 وقت ارتكاب 

 الجريمه او وجودة فى احدى حاالت التعرض للخطر
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ن 
 
و يحتمل ا

 
و ظرف ينتج عنه ، ا

 
ي عامل   ا

 
هو الطفل الذي يتعرض ال

و عن 
 
و الضرر به، ا

 
ذى  ا

 
شكال اال

 
ى شكل من ا

 
ينتج عنه إلحاق ا

ساسية
 
حد حقوقه اال

 
 .  حرمانه من ا
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(أ )كل طفل هو كائن بشري فريد وثمين، ومن ثم ينبغي احترام . الكرامة
 وحماية كرامته واحتياجاته الخاصة ومصالحه وخصوصيته؛

(ب )كل طفل له الحق في أن يعامل معاملة نزيهة وعلى قدم . عدم التمييز
المساواة بصرف النظر عما يتصف به هو أو أبوه أو أمه أو وصيه 

الشرعي من انتماء عرقي أو إثني أو لون أو جنسانية أو لغة أو دين أو 
رأي سياسي أو غيره أو أصل وطني أو إثني أو اجتماعي أو ممتلكات أو 

 عوق أو مولد أو غير ذلك من الصفات؛

. 



(ج )كل طفل له الحق في أن تولى مصالحه الفضلى . مصالح الطفل الفضلى
وهذا يشمل حقه في الحماية وفي أن تتوفر له فرصة النمو . االعتبار الرئيسي

 :المتناسق
"1 "كل طفل له الحق في الحياة والبقاء وفي الوقاية من أي شكل . الحماية

من أشكال المشقة أو سوء المعاملة أو االهمال، بما في ذلك سوء المعاملة أو 
 االهمال البدني والنفسي والذهني والوجداني؛

"2  "كل طفل له الحق في أن تتاح له فرصة النمو على نحو . النمو المتناسق
متناسق والحق في مستوى معيشة مناسب لنموه البدني والذهني والروحاني 

أما الطفل الذي كان قد تعرض لصدمة، فينبغي اتخاذ . واألخالقي واالجتماعي
 كل الخطوات الالزمة لتمكينه من التمتع بنمو سليم؛

(د )كل طفل له الحق في التعبير عن وجهات نظره وآراءه . الحق في المشاركة
ومعتقداته بحرية في كل المسائل، بعباراته الذاتية، وأن يساهم بوجه خاص في 

القرارات التي تؤثر في حياته، بما في ذلك القرارات المتخذة في أي إجراءات 
 قضائية، وأن تؤخذ آراؤه تلك في االعتبار



 حقيقة أن الطفل ال ينحرف  أو يقدم على الجريمة لشر متأصل في نفسه

 وإنما من أثر ظروفه وبيئته

 سنة 12سنوات إلى  7رفع الحد األدنى لسن المسئولية الجنائية من. 

 سنة  15عدم تطبيق أى عقوبات على األطفال أقل من. 

 النص على عدم حرمان الطفل من حريته ـ حتى إذا تجاوز خمس عشرة

 .سنة ـ إال كمالذ أخير وألقصر فترة ممكنه

 تجريم احتجاز األطفال من البالغين ، ومعاقبة الموظفين القائمين على

 .إنفاذ القانون فى حالة مخالفتهم لهذا النص

 ، حماية خصوصية األطفال من التشهير بهم فى وسائل اإلعالم المختلفة

 .حال عرض أمرهم على الجهات المعنية 



الشاهد للطفل بالنسبه التحقيق اجراءات 

1-14 سن فى التحليف وجوب   

2-للطفل الحقوق كافة وتوفير       بكرامه المعامله 

 بين تفرقه    المتهم للطفل بالنسبه التحقيق اجراءات   

1-عاما 12 يتجاوز  لم الذى الطفل   

(مناقشته)     94 ماده         استجوابه جواز عدم 

119 ماده  ايداعه او   احتياطيا حبسه جواز عدم   

(التسليم )   مالى بضمان  عنه جوازاالفراج عدم 

2-15 الى 12 من الطفل 

احتياطيا حبسه جواز وعدم    التسليم او (7)ايداعه و  استجوابه جواز   
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 جواز سماع اقواله و حبسه احتياطيا -1                عاما 15الطفل الذى تجاوز 

 112م عدم جواز احتجازه مع بالغ  -2
 و  سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد ، ويراعى

 
و حبسهم ا

 
طفال ا

 
ال يجوز إحتجاز اال

طفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة 
 
 .  فى تنفيذ االحتجاز تصنيف اال

 لف جنيه
 
شهر وال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن ا

 
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة ا

و مكلف بخدمة عامة 
 
و بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام ا

 
الف جنيه ا

 
وال تجاوز خمسة ا

ك ثر فى مكان واحد 
 
و ا
 
 مع بالغ ا

ٌ
و سجن طفال

 
و حبس ا

 
 .إحتجز ا

 (وجوب محامى ) 125حق الدفاع  ماده 

  (المحافظه على المشاعر)حظر النشر 
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 خر ، يعاقب بغرامة ال
 
شد ينص عليها فى قانون ا

 
ى عقوبة ا

 
مع عدم اإلخالل با

حد 
 
ذاع با

 
و ا
 
لف جنيهًا كل من نشر ا

 
الف جنيه والتجاوز خمسين ا

 
تقل عن عشرة ا

و صور تتعلق بهوية الطفل 
 
ى رسوم ا

 
و ا
 
و بيانات ، ا

 
ى معلومات ا

 
جهزة اإلعالم ا

 
ا

و المخالفين 
 
طفال المعرضين للخطر ا

 
مره على الجهات المعنية باال

 
حال عرض ا

 .  للقانون 
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  الطفل يعد
ٌ
 التنشئة سالمة تهدد حالة فى وجد إذا ، لإلنحراف بتعرضه يهدد نحو على ، للخطر معرضا

ى فى وذلك ، له توافرها الواجب
 
حوال من ا

 
تية اال

 
    : اال

منه تعرض إذا1. و ا  خالقه ا  و ا  و صحته ا     .للخطر حياته ا 

سرة في تربيته ظروف كانت إذا2.
 
و اال و المدرسة ا  و الرعاية مؤسسات ا  نها من غيرها ا 

 
ن شا و للخطر تعرضه ا   كان ا 

و لإلهمال معرضاً  و لإلساءة ا  و العنف ا  و االستغالل ا   . التشرد ا 
و حضانة فى جزئية بصفة ولو حقه من ، مسوغ بغير ، الطفل حرم إذا3. حد رؤية ا  و والديه ا   فى الحق له من ا 

   . ذلك
و عليه باإلنفاق الملتزم عنه تخلى إذا4. و والديه لفقد تعرض ا  حدهما ا  و ا  و تخليهما ا  مره متولى ا   المسئولية عن ا 

  . قبله
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ساسى التعليم من الطفل حرم إذا5.
 
و اال

 
   . للخطر التعليمى مستقبله تعرض ا

سرة داخل تعرض إذا6.
 
و اال

 
و المدرسة ا

 
و الرعاية مؤسسات ا

 
 غير اإلستعمال على للتحريض غيرها ا

و للمخدرات غير المشروع
 
و الكحوليات ا

 
و العنف ا

 
عمال ا

 
داب المنافية اال

 
و لال

 
عمال ا

 
 اال

و اإلباحية
 
و التجارى  اإلستغالل ا

 
و التحريض ا

 
   . الجنسى اإلستغالل ا

  وجد إذا7.
ٌ
عمال من ويعد ، متسوال

 
و سلع عرض التسول ا

 
و تافهة خدمات ا

 
لعاب القيام ا

 
 با

  يصلح ال مما ذلك وغير بهلوانية
ٌ
  موردا

ٌ
   . للعيش جديا
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عقاب جمع مارس إذا8. و السجائر ا     . والمهمالت الفضالت من غيرها ا 

و مستقر إقامة محل له يكن لم إذا9. و الطرق  فى عادة يبيت كان ا  ماكن فى ا  خرى  ا  و لإلقامة معدة غير ا   ا 
   . المبيت

و المنحرفين خالط إذا01. و فيهم المشتبه ا  شتهر الذين ا     . السير سوء عنهم ا 

  السلوك سيئ كان إذا11.
ٌ
بيه سلطة من ومارقا و ا  و وليه ا  مره متولى ا  و ، ا  مه سلطة من ا  و وليه وفاة حالة فى ا   ا 

و غيابه هليته عدم ا     . ا 

بيه  ى إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات اإلستدالل ، إال بناء على شكوى من ا  وال يجوز فى هذه الحالة إتخاذ ا 
حوال 

 
مره بحسب اال و متولى ا  مه ا  و ا  و وصيه ا  و وليه ا   .  ا 
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   . مؤتمن عائل وال للتعيش مشروعة وسيلة للطفل يكن لم إذا .12

  كان إذا .13
ٌ
و بدنى بمرض مصابا و عقلى ا  و نفسى ا  و اإلدراك على قدرته فى يؤثر نحو على وذلك عقلى ضعف ا   ا 
و المرض هذا من يخشى بحيث االختيار و سالمته على الضعف ا     . الغير سالمة ا 

و جناية تشكل واقعة منه وصدرت السابعة سن دون الطفل كان إذا .14    جنحة ا 

   ، (4) ،و(3) البندين فى عليه المنصوص الحاالت عدا وفيما

لفى جنيه  شهر وبغرامة ال تقل عن ا   إلحدى حاالت  الخطر بالحبس مدة ال تقل عن ستة ا 
ٌ
يعاقب كل من عرض طفال

و بإحدى هاتين العقوبتين  الف جنيه ا 
 
 .  وال تجاوز خمسة ا
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 ، ى جريمة إذا وقعت م ن ب الغ عل ى طف ل
 
دنى للعقوبة المقررة ال

 
يضاعف الحد اال

و 
 
و م   ن ل   ه الوالي   ة ا

 
ح   د والدي   ه ا

 
قص   ى إذا إرتكبه   ا ا

 
دن   ى واال

 
ويض   اعف ح   داها اال

و من له سلطة عليه 
 
و المسئول عن مالحظته وتربيته ا

 
 . الوصاية عليه ا
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بكفاءة وبحس مرهف 

ينبغي إتاحة القدر الوافي من التدريب والتعليم والمعلومات لكل من -

هم في الطليعة من المهنيين وموظفي العدالة الجنائية وقضاء 

األحداث والممارسين في نظام العدالة وغيرهم من المهنيين الذين 

يتعاملون مع األطفال الضحايا والشهود، بغية تحسين ودعم الطرائق 

 والنهج والمواقف التخصصية

ينبغي اختيار المهنيين وتدريبهم حتى يتمكنوا من الوفاء باحتياجات  --

األطفال الضحايا والشهود، بما في ذلك في إطار وحدات وخدمات 

 .متخصصة



: 

(أ ) ،القواعد والمعايير والمبادئ ذات الصلة في مجال حقوق االنسان

 بما في ذلك حقوق الطفل؛

(ب )المبادئ والواجبات األخالقية التي تمليها وظيفتهم؛ 

(ج ) العالمات واألعراض التي تدل على وجود جرائم مرتكبة في

 حق األطفال؛

 



(د ) المهارات والتقنيات ذات الصلة بتقدير األزمات، خصوصا من

أجل إحالة القضية إلى الجهات المختصة مع التأكيد على ضرورة 

 الحفاظ على السرية؛

(ه ) أثر الجرائم المرتكبة في حق األطفال والعواقب والصدمات

 المترتبة عليها؛

(و ) التدابير والتقنيات الخاصة من أجل مساعدة األطفال الضحايا

 والشهود أثناء سير إجراءات العدالة؛

(ز ) المسائل اللغوية والدينية واالجتماعية والجنسانية في مختلف

 الثقافات ولدى مختلف األعمار؛

 



(ح )المهارات المناسبة في مجال االتصال بين الراشدين واألحداث؛ 

(ط ) أساليب المحاورة وتقييم الحالة التي تقّلل إلى أدنى حد من

الصدمات التي تلحق بالطفل وتزيد إلى أقصى حد في نوعية 

 المعلومات التي يحصل عليها منه؛

(ي ) المهارات في التعامل مع األطفال الضحايا والشهود على نحو

 تعاطفي وتفهمي وبناء ومطمئن؛

(ك ) طرائق حماية األدلة وتقديمها وطرح األسئلة على األطفال

 الشهود؛

(ل ) أدوار المهنيين الذين يتعاملون مع األطفال الضحايا والشهود

 .والطرائق التي سيستعملونها

 


