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 التوصيات: ظروف الطوارىءفي  تدخالت المهنيين القانونيين 
القانونيين فيما يتعلق باألطفال المحرومين من  للمهنيينالتشغيلية 

19-الحرية خالل جائحة كوفيد  

 

 

 حماية حقوق األطفال المحرومين من الحرية خالل فترة الجائحة 
. على 19-فقدان بعض الحقوق األساسية خالل فترة جائحة كوفيد لخطراألطفال المحتجزين معرضين بشكل كبير 

االفراج عن األطفال بشكل فوري وارسالهم لبيئة آمنة مع اسرهم أو مقدمي الرعاية  والسلطات القانونيةالحكومات 

قد  19-الواقع هنالك ظروف محددة في سياق جائحة كوفيد  وحفظها. في الحقوقوذلك من أجل ضمان حماية هذه 

تعمل على تعقيد عملية االفراج عن األطفال، مثل تقليل الخدمات االجتماعية المقدمة أو اآلثار المترتبة على االعالن 

لتأكد من عدم احتجاز طفل الحاجة األساسية ل هذه الظروف عن حالة الطوارئ داخل البلد، لكنه بالرغم من هذا ال تغير

ا على صحته وعافيته ولضمان أن احتجاز الطفل ليس تعسفيا وحرمانه من الحرية وذلك تحت ظروف تشكل خطر

القانونيين المسؤولين عن  للمهنيين. يقدم هذا الدليل االرشادي اعتبارات وحجج عملية ممكنةوأنه محتجز ألقصرفترة 

ساسي الدور األ كيف يتم دعم حقوق هؤالء األطفال.من يقرر لالدفاع عن األطفال المحتجزين خالل فترة الجائحة و

القانونيين يجب أن يكون في الدفاع عن حقوق األطفال و/أو تسهيل عملية االفراج عن األطفال المحتجزين  للمهنيين

ايالء اهتمام خاص للعوامل التي تؤثر على صحة وسالمة األطفال خالل عملية إعادة إدماجهم في أغلب الظروف، مع 

 .الرعايةأسرهم أو مقدمي في مجتمعاتهم وجمع شملهم مع 

 

جميع األفراد الى " المهنيين القانونيينألغراض هذه المبادئ التوجيهية يشير مصطلح " القانونيين المهنيين

تخاذ الالتوصية الذين يقومون بالذين لديهم التزام قانوني في الدفاع عن األطفال أو 

انوني" مراعاة حقوق الطفل األساسية. يشمل نطاق مصطلح "الخبير القاجراءات تضمن 

القانون  نظمأفراد مثل المحامين العاملين في نظم القانون العام، المدعين العامين في 

سرة والطفل، قضاة الصلح، قضاة التحقيق، القضاة التنفيذيين المدني، رؤوساء محاكم األ

المسميات قد تختلف من نظام قضائي الى بالرغم من أن ذوي األدوار المماثلة.  فرادواأل

 أنه وبجميع الحاالت تنطبق ذات المبادئ األساسية الواردة أدناه. ، إالآخر

 ق الطفل في المشاركةح(: 1مبدأ العمل األساسي )  مبادئ العمل األساسية

  في حال أراد الحضور و/أو يحق لكل طفل المشاركة في اجراءات محاكمته

 1إسماع صوته 

                                                
 :Safeguarding the Right to a Fair Trial During the Coronavirus Pandemic، القسم: ميم؛ 4انظر قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم ، المادة   1

Remote Criminal Justice Proceedings  6المحاكمات العادلة صفحة( واتفاقية حقوق الطفل ،CRC المادة )12 

https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Safeguarding%20the%20right%20to%20a%20fair%20trial%20during%20the%20coronavirus%20pandemic%20remote%20criminal%20justice%20proceedings.pdf
https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Safeguarding%20the%20right%20to%20a%20fair%20trial%20during%20the%20coronavirus%20pandemic%20remote%20criminal%20justice%20proceedings.pdf
https://www.fairtrials.org/sites/default/files/Safeguarding%20the%20right%20to%20a%20fair%20trial%20during%20the%20coronavirus%20pandemic%20remote%20criminal%20justice%20proceedings.pdf
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  يحق لكل طفل إسماع صوته ورأيه. حتى في ظروف تفشي الجائحة من

للطفل دون الحاجة الى حضوره ان تكون اجراءات االستماع األفضل 

. لكن في زمن 2صون حقوقه خالل اجراءات الدعوى الجنائيةوذلك لشخصيا

، قد األنظمة القضائيةالتباعد االجتماعي أو نتيجة للقواعد المطبقة في بعض 

أمام المحكمة،  المثول المباشر خاللمن  اسماع صوته منالطفل  مكنيتال 

 الوسائل التكنولوجيةعبر  السماعولذلك يجب النظر في طرق بديلة مثل 

 لضمان ايصال صوت الطفل.

   ا  م المحامين في نظم القانون العام بإيصال صوت الطفل وجعله حاضرلز  ي 

بأي طريقة ممكنة في االجراءات القانونية سواء بالحضور الشخصي أو عبر 

 استخدام الوسائل التكنولوجية

  تمتخالل القيام بأي اجراء قانوني متعلق برفاهية الطفل أو سلوكه وسواء 

، على صانعي وسائل التواصل التكنولوجيةاقامته مباشرة بالمحكمة أو عبر 

ما إذا أعطي الطفل فرصة الحضور، اسماع  على دراية واالقرار أي يكون

 صوته أو المشاركة بمعلومات.

  االحتجاز دون معرفة سبب  يقبعوا رهنعلى األنظمة عدم السماح لألطفال أن

. بدال من ذلك، يجب اللجوء أو ما اذا كان قرار احتجازهم عادالاحتجازهم 

أزمة جائحة  ، وتساهموألقصر فترة ممكنة أخير كحللخيار احتجاز األطفال 

 .3في جعل هذا حاجة أساسية ماسة 19-كوفيد

 من الحرية الحق في الحصول على تمثيل قانوني  لألطفال المحرومين

. يجب حفظ حق الطفل في الحصول على تمثيل قانوني خالل فترة 4مجاني

 التباعد االجتماعي هذه، وذلك من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا.

 التواصل(: 2)  مبدأ العمل األساسي 

  مر( قد يساهم في األ أولياءالقانونيين وأفراد األسرة )أو المهنيين التواصل ما بين

 هل من عمليةلفت انتباه الجهات الفاعلة في النظام القضائي إلى أسس مهمة تس

وجود خط اتصال ، الخ...وضعه في بدائل اخرى لإلحتجازطفل، أو ال عنفراج اإل

 وافقة من الطفل( فد تكون أداة قيمة.مفتوح مع أسرة الطفل )بم

  العاملين  –يستفيد الطفل من التواصل الجيد ما بين جميع الجهات الفاعلة في النظام

الصحة الجسدية  خبراءالقانونيين،المهنيين األمنية، االجهزة االجتماعيين ، 

والعقلية وغيرهم. كلما تبادل الفريق معلومات متعلقة بظروف حياة الطفل فيما 

                                                

 

 6-4المرجع السابق صفحة   2

 91-85الفقرة  CRC/C/GC/24( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال 2019)24( التعليق العام رقم iii)ب( )2  40ل المادة حقوق الطف انظر اتفاقية   3

 51، الفقرة ( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال2019)24التعليق العام رقم  )د( و 37( والمادة iii)ب( )2  40انظر اتفاقية حقوق الطفل المادة  4
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الحتياجات الطفل وكيفية تلبيتها اإلختصاصات بينهم، كلما زاد فهم الفريق المتعدد 

 االحتجاز غير الضروري للطفل. ومنع

  لألطفال الحق في الحصول على محامي/تمثيل قانوني. في حال لم يكن بإمكان

المحامي زيارة الطفل نتيجة المخاطر الصحية، على السلطات أن تعوض الطفل 

عن طريق مع المحامي منتظم  بشكل تواصلة للفرصمنحه خالل عن هذا من 

 .) أو اي وسيله اخرى للتواصل( المكالمة الهاتفية و/أو مكالمات الفيديو المجانية

 ( السرية3مبدأ العمل األساسي :) 

  ما بين جميع الجهات الفاعلة، تبادل المعلومات في تسهيل بينما يساهم التواصل

وذلك كون الطفل  األطفالفي نظام قضاء   خاصايلعب محامي األطفال دورا 

بالغ في  موكلكما هو الحال مع أي بحق السرية أثناء تواصله مع المحامي  يتمتع

وعلى افتراض أن الطفل مؤهل للحصول على استشارة، فإن تلك العالقة  العمر.

 الطفل مع محاميه. التي يتمتع فيها ات السريةتتمتع بذمع المستشار 

  أن ينتهك هذه السرية من خالل مشاركة المعلومات المتعلقة ال يحق للمحامي

مع أي جهة أخرى )المحكمة، الوالدين، بالطفل التي تم االفصاح عنها بسرية 

مقدمي الرعاية، المستشارين، الخ...( وذلك دون موافقة صريحة من الطفل 

فترض هذه المبادئ التوجيهية الحفاظ على هذه العالقة األساسية بين الموكل. ت

العادية، جميع الظروف بما فيها الظروف غير  في ظلالطفل  المحامي وموكله

 . 19-مثل المخاطر الصحية في ظل جائحة كوفيد

  حرية الطفلحق الحصول على تمثيل قانوني عندما تكون الحقوق األساسية مثل 

 5على المحك هي حقوق غير قابلة للتصرف

 ( اعطاء األولوية لفرصة الوصول للقضاء4مبدأ العمل األساسي :) 

 أو أطفال مخالفين شهود ، أطفال ضحايا  التأكد من أن الحاالت التي تشمل أطفال

 للقانون يتم اعطائها األولوية على أي أنواع أخرى من الحاالت.

 ت في المحكمة وترك المحاكم مفتوحة لبعض الوقت ابداء المرونة لرقمنة العمليا

 على األقل خالل أيام عملها من أجل السماح للمستشارين/المحامين الدخول اليها.

عملية الوصول للمحكمة للحاالت التي تشمل األطفال )من  وبنفس الوقت تبسيط 

 أي طريقة اخرى( وتأجيل القضايا غير باستخدام خالل فتح محاكم الطوارئ أو

 (النزاعات التجاريةذات األولوية )مثل القضايا المتعلقة بالشؤون المدنية أو 

  ،اجراءات المحكمة يجب اعالم الطفل او محاميه عن أي تغييرات على بشكل عام

 19-نتيجة جائحة كوفيد و على ادارة الجهاز القضائي في ذلك النظام القضائي

حالة الطفل أو فرص مراجعة المحكمة لحكم احتجاز معالجة والتي تؤثر سلبا على 

أي تدابير في  تطعناالجراءات القانونية التي ويجب األخذ بعين االعتبار الطفل. 

                                                
 قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث، 7انظر القاعدة رقم   5
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أو  سواء كان الطعن متعلق بالطفل، غير متناسبةأو  معقولةتعسفية، غير 

 جماعات/فئات األطفال المحتجزين

 لذهاب لمراكز االحتجاز التي يقبع تشجيع مسؤولي المحكمة وتيسير قدرتهم على ا

 بها األطفال لعقد الجلسات هناك

 ( 5مبدأ العمل األساسي :)الفراج عن جميع األطفال في جميع الظروفل الدعوة 

  يكون وعندما  .وألقصر فترة ممكنة أخيركمالذ يجب اللجوء الحتجاز األطفال

حالة جيدة بحيث االفراج عن الطفل، على مرافق االحتجاز أن تكون ب من الصعب

من المعايير الدولية ذات الصلة المرتبطة بنسبة الموظفين الى  بالحد األدنيتلتزم 

 6لخدمات الضرورية، الخ....ل وامكانية الوصولاألطفال، 

  النظم القانونية الحد من اللجوء الحتجاز االطفال في جميع المراحل )مرحلة على

واعطاء االولوية الستخدام   د المحاكمة(ما قبل المحاكمة، خالل المحاكمة، وما بع

التدابير البديلة حيثما أمكن لضمان صحة الطفل العقلية والجسدية ورفاهه العام 

في وقت األزمة. ال يجوز وضع أي طفل قام بارتكاب أي مخالفات ادارية أو 

جرائم غير عنيفة في مراكز االحتجاز في ظل األزمة الصحية الحالية إال إذا كان 

األمنية والمدعين  األجهزةعلى  .وألقصر فترة ممكنةضروريا جدا كحل أخير ذلك

العامين اللجوء لحل آخر مثل التحويل أو أي بدائل لالحتجاز ما قبل المحاكمة أو 

أي خدمة اجتماعية الزمة لمعالجة المسائل التي ببكل بساطة ايصال األطفال 

 فوائد تعود بها غير االحتجازيةلتدابير سيكون لساهمت في مخالفتهم للقانون. 

على صحة وسالمة األطفال العامة من خالل تخفيف عدد األفراد القابعين في 

 مراكز االحتجاز.

  على جميع األطفال بغض النظر عن حالتهم الصحية تنطبق التوصيات باالفراج

ايجابية، األطفال  19-بمعنى آخر األطفال الذين كانت نتيجة فحصهم لكوفيد –

، األطفال الذين لم تظهر عليهم األعراض، 19-ن يعانون من أعراض كوفيدالذي

واألطفال الذين كانت نتيجة فحصهم سلبية، جميعهم يحق لهم الحصول على 

 توصيات تطالب باالفراج عنهم.

 لألطفال فور االفراج عنهم من أجل اعالم أسرهم  19-طلب اجراء فحص كوفيد

 بحالتهم الصحية

 يعتبر شكل وهو ريته يبدأ منذ لحظة اعتقاله أو القبض عليه حرمان الطفل من ح

. ال يجوز النتهاكات بسيطة الدولمن أشكال حرمان الطفل من حريته في بعض 

للقانون بما فيه األحكام الخاصة المتعلقة بحالة الطوارئ العامة أن تؤدي الى 

رات خطية، أو تم اعطائهم اشعااالعتقال. في حال سيتم توجيه تهم لألطفال، قد ي

 توجيههم نحو برامج التحويل أو دعوتهم للمثول أمام المحكمة في موعد الحق.

                                                
 95-92، الفقرة ( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال2019)24التعليق العام رقم انظر أيضا  6
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  يجب اعطاء األطفال رهن المحاكمة األولوية في االفراج عنهم نظرا لعدم ثبوت

ادانتهم. يجب تجنب احتجاز االطفال في مرحلة ما قبل المحاكمة بشكل كامل 

حتجاز األطفال ما قبل المحاكمة يجب أن حيثما أمكن. في حال كان هناك حاجة ال

يخضع ذلك القرار للمراجعة المنتظمة وأن تكون مدة االحتجاز محدودة  بموجب 

 7القانون.

  يكونوا مرشحين لالفراج المبكر أحكام أن بحقهم  أصدرتاالطفال الذين على

 عنهم

  أما األطفال الذين يقضون أحكاما غير محددة، فيجب النظر في دعوة المحكمة أو

 الجائحة.ب المتمثلة زمةاألمسؤول عام للنظر في االفراج المبكر عنهم بسبب 

  قرار االحتجاز بشكل  ويجب مراجعة ممكنةيجب احتجاز األطفال ألقصر مدة

 .8با أم الاذا كان قرار االحتجاز ما زال مناس دوري لتحديد ما

اعتبارات عامة عند 

 الطفل لقضيةالتحضير 
 تماسات لاالو، الطلبات، العرائض تقديم تحقيق هدف االفراج عن األطفال من خالل

كنولوجيا مماثلة. الدعوة لالستخدام الواسع للوسائل التالبيانات غيرها من الو للوزارة

 مع مراعاة األصول القانونيةللحفاظ على سير القضية 

  حقوق الطفل  تقييدالمختصة الى  األنظمة القضائيةما اذا لجأت  تحديدالمهم جدا من

أي حق من حقوق األطفال إال إذا تم  تقييدال يجوز  من الجائحة. خالل الفترة الحالية 

لو تم االعالن عن حالة طوارئ فيجب على أي واالعالن عن حالة طوارئ. وحتى 

 تقييدبيان اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول "الحقوق أن يكون متفقا مع  في تقييد

وحتى لو كانت  ". 19-العهد في فترة جائحة كوفيد الحقوق المنصوص عليها في

بشكل معقول، مبرر ومتناسب. وهنالك حقوق  تقييدهاالحقوق محدودة، فيجب أن يتم 

 .للتقييدمحددة غير قابلة 

  عند االقتضاء سواء بشكل  محامي(يمثله قانونا) على الطفل أن يكون لديه شخصا

شفهي أو كتابة/رقميا، وذلك أمام المحاكم أو الجهات الفاعلة في النظام القانوني من 

لوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة أجل حثهم على اتخاذ الخطوات الالزمة "ل

، واألهم من ذلك من أجل حفظ والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها"

 .9الطفل في عدم التعرض لالحتجاز التعسفيحق 

  التعسفي مهمة جدا لألطفال المحتجزين رهن الحجة المقدمة ضد االحتجاز

كحل أخير وهو ليس خطوة  يتم اللجوء لهالمحاكمة. احتجاز األطفال يجب أن 

إلزامية في القانون. بمجرد احتجاز الطفل لفترة أطول من الفترة الزمنية القانونية 

                                                
 98، الفقرة ( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال2019)24التعليق العام رقم انظر   7

 )ب(  37انظر اتفاقية حقوق الطفل المادة   8

 37؛ اتفاقية حقوق الطفل المادة  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( )ج( من 2)12انظر المادة   9
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يصبح هذا االحتجاز ، بشكل كامل للمحكمة كونها ال تعمل جلبهبة أو عدم المناس

 احتجازا تعسفيا.

  المهنيينوغيرهم من عن حقوق الطفل على المحامين، المدعين العامين، المدافعين 

القابعين في مراكز  أعداد األطفال لتقليصالقانونيين اعداد خطة تعاونية للدعوة 

على سبيل المثال على المحامين تقديم قائمة بحاالت االحتجاز وذلك بشكل سريع. 

الستبدال قرار االحتجاز اسباب مقنعة  األطفال المحتجزين رهن المحاكمة وتقديم 

بالتدابير غير االحتجازية. بعد ذلك عليهم االنتقال للمجموعة المتبقية من الحاالت 

العقوبات واستبدالها  تخفيفاالفراج المشروط عنهم و/أو والمطالبة بالعفو عنهم أو 

 .10ببرامج الخدمات المجتمعية

  للدفوعاتمنفتحين لالستماع  أن يكونوا  القراراتفي جميع الحاالت على صانعي 

بناءا على القانون المحلي باإلضافة الى المبادئ الدولية لحقوق االنسان المستمدة من 

المتحدة. إعداد  المعاهدات واالتفاقيات التي تكون الدولة طرف فيها في األمم

 أن يكونواالقانونيين المهنيين ؛  لكن على استراتيجية عامة تعاونية سيحسن من الكفاءة

 في ظروف مختلفة. بأطفالالمختلفة المتعلقة  للدفوعاتلالستماع  مستعدين

 على حقوق الطفل. عندما أن تركز التي تم تقديمها  والدفوعاتاالعتبارات  يجب على

الذي يخدم للتفسير بأكثر من شكل، يتم اختيار التفسير  قانونيا قاباليكون هنالك "حكما 

". على سبيل المثال، اذا كان هنالك أمر 11مصالح الطفل الفضلى بشكل أكثر فعالية

البالغين ، قد يكون تفسير منطقي لذلك األمر بأن  المحتجزين عن باإلفراجتنفيذي 

 يطبق أيضا على األطفال المحتجزين. 

  أن تعاقب أو تلحق األذى باألطفال  اتخذتها هيئات إنفاذ القانونال يجوز ألي تدابير

-الذين لم يلتزموا أو لم يتمكنوا من االلتزام بأوامر الحكومة المتعلقة بجائحة كوفيد

 خالل هذا الوقت 1912

  ،ه األمنية والخدمات االجتماعية أن تهتم بإعادة توجياالجهزة على الخدمات القانونية

تلبية  تضمناألطفال وتقديم الرعاية والخدمات لهم في الحاالت الطارئة وأن 

 احتياجاتهم األساسية.

  وفي أينما كان ذلك مجديا  الدفوعات لكتابةالقانونيين استخدام نماذج  المهنيينعلى

 13انطبق األمر حال

 باالفراج عن المتعلقة للدفوعات يستمعونيقدمون أو  نالقانونيين الذي المهنيين على  ودفوعاتتقييم عام 

 حقوق الطفل اتفاقية من)ب(  37في المادة  الوارد األمر االعتباراألخذ بعين األطفال 

 سياقفي  قد يحصل مرأ، وهو كل قانوني أو تعسفيالطفل بشباحتجاز والمتعلقة 

                                                
 (: مالحظة تقنية19-اليونيسيف، "حماية األطفال خالل انتشار جائحة كورونا )كوفيدمنظمة انظر أيضا  10

  41، صفحة المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني ،تحالف حماية الطفل في العمل االنساني 11

 (2020آذار،  24الشوارع ) أطفال أجل منوحقوق أطفال الشوارع"، الصادر عن االتحاد  19-انظر "كوفيد 12

  2020نيسان  2: نموذج لطلب االفراج الفوري عن األفراد المحتجزين رهن المحاكمة، الفريق االستشاري للخبراء القانونيين، 19-نظر أزمة كوفيدا 13
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. يجب اللجوء لقرار خاللها ال تعمل بشكل كاملالمحاكم  أن سيمااألزمة الصحية 

. ال يجوز احتجاز الطفل بشكل ممكنةاحتجاز الطفل كحل أخير وألقصر فترة زمنية 

كونه قرار   القانون لمجردقانوني ألكثر من الفترة الزمنية المنصوص عليها في 

 القيام بذلك يجعل االحتجاز احتجازا غير قانوني لطابعه التعسفي. – يناسب الدولة

 تصب في مصالح  قدمها الدولة والتي تفيد بأن مثل هذه التدابيرالتي ت الدفوعات

الطفل الفضلى يجب مواجهتها أيضا كونه نادرا ما يكون من مصلحة الطفل 

الفضلى أن يتم احتجازه، واالحتجاز التعسفي هو بال شك انتهاك للحقوق وال يمكن 

 تبريره باالشارة الى أنه يخدم مصالح الطفل الفضلى.

 تمتع الطفل بحق التواصل مع أسرته وتلقيه والمدعين العامين التأكد من  عينفادمعلى ال

للزيارات وحفظ هذه الحقوق. أحد أهداف نظام قضاء األطفال هو دعم التأهيل اآلمن 

دون توفر طرق التواصل  للطفل وإعادة إدماجه في المجتمع. احتجاز األطفال

يجول تهديدا  يشكلل هذه الجائحة قد الكافية خالوالموارد وتدابير الصحة والسالمة 

تحقيق هذا الهدف. اذا لم تتمكن اسرة الطفل من زيارته، أو اذا كانت تدابير  دون

مراكز االحتجاز، فإن االحتجاز عزل هي اآللية الوحيدة لضمان الصحة والسالمة في ال

 لألطفال. امناسبيكون خيارا أن  ال يمكن

  :في مرحلة التحويل 

 في النظم التي وذلك اب جريمة كاللجوء للتحويل حتى قبل اتهام الطفل بارت يجب

 14واحدا من الخياراتيكون فيها التحويل 

  القانون  أنه انتهكب يكون هناك ادعاءأو  يتهم"يخضع الطفل للتحويل عندما

يتم التعامل مع القضية دون اللجوء الى محاكمة رسمية تجريها سلطة والجنائي 

 15مختصة."

  لتحويل في جميع مراحل النظام هو امر مهم بشكل خاص خالل لاعطاء األولوية

عندما يكون بالمقدور تجنب احتجاز ويجب تطبيق تدابير التحويل . الجائحة

. قد يتم تقديم بعض برامج التحويل باستخدام وسائل رقمية في اهاألطفال من خالل

التي تمكنهم من المشاركة.  حال امتلك األطفال المحتجزين المعدات والبرمجيات

استئنافها مع تطبيق  يتم الى أنوقد يتم تأجيل برامج التحويل الى ما بعد األزمة 

 تدابير الصحة والسالمة الالزمة.

 

 

 

                                                
 االصالحية: "تعزيز العدالة العنف ضد األطفال المعني بشأنمكتب ممثل األمين العام لألمم المتحدة ؛ 16، 15، الفقرة ( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال2019)24التعليق العام رقم انظر   14

 18-13، الفقرة ( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال2019)24التعليق العام رقم ( )ب( و 3) 40". انظر المادة الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف ضد األطفال

 المرجع السابق  15
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 :في مرحلة ما قبل المحاكمة 

  يحق للطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل ان يتم افتراض براءته الى ان تثبت

يتم تعجيل النظر أن يجب از األطفال كاجراء عام ولهذا ال يجب احتج 16ادانته.

 الذين هم رهن المحاكمة.األطفال  عناالفراج الفوري  في

  القانونيين المطالبة باعطاء األولوية لألطفال فيما يتعلق بأي أمر  المهنيينعلى

تنفيذي لالفراج عن السجناء. على أي امر تنفيذي صادر بحق السجناء المحكوم 

، مع إعطاء المحاكمة رهن المحتجزينعليهم أن يقابله تدابير مشابهة لالفراج عن 

 "مر العامةاألوااألولوية مرة أخرى لألطفال. انظر أيضا "تطبيق 

  على جميع األطراف النظر في االفراج الفوري عن المحتجزين في مرحلة ما

بشكل  األمرلم ينص   لو يصدر أمر تنفيذي بذلك، أو لم حتى ولو قبل المحاكمة

 17خاص على إمكانية تطبيقه على األطفال المحتجزين.

 ل أزمة الحجة المتعلقة باالفراج عن األطفال المحتجزين رهن المحاكمة خال

احتجاز الطفل، هي حجة قوية بشكل خاص وذلك استنادا على ظروف  19-كوفيد

وسائل ومواد النظافة الصحية، الرعاية الطبية، وحصوله على الغذاء، الكساء،  

الرعاية الصحية النفسية وفرصة التواصل مع اسرته، زواره واألطفال اآلخرين. 

حة والتي تمنع األطفال من إمكانية تعد الظروف الناجمة عن الجائ الدولفي بعض 

أن االحتجاز هو انتهاك لحقوق الطفل على الوصول للخدمات التعليمية حجة قوية 

 18تعارض مع مصالح الطفل الفضلى.يو

 مرحلة  المحاكمة في 

  موكلهم كافة إجراءات المحكمةبضرورة حضور ان يحتجوا على المحامين 

التحدث مع موكلهم ما اذا عليهم في الحصول على محاكمة عادلة و لضمان حقه

كان الحضور عبر المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو قد يكون بديال لحق 

ويجب الحفاظ على سرية  .19الحضور الشخصي للمحاكمة داخل المحكمة

حالة بين المحامي والطفل بما فيه الحديث حول ال ما -بأي شكل كان  – التواصل

 مرحلة المحاكمة الصحية وذلك خالل

 في مرحلة ما بعد المحاكمة 

                                                
 ( i( )ب( )2) 40اتفاقية حقوق الطفل المادة   16

 3، المادة  قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهمانظر  17

  

   28و  3انظر اتفاقية حقوق الطفل المادة   18

 ( iii( )ب( )2) 40اتفاقية حقوق الطفل المادة  19
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  المحتجزين من االطفال التركيز على حقوق الطفل لتحديد أي "فشل في حماية

 وتسكينينبغي أن ت وفر لألطفال بيئة مادية ." 2019-التفشي المحتمل لكوفيد

" في .21المؤسساتتساعد على إعادة أهداف إدماجهم التي يتوخاها اإليداع في 

بالقيام بأي اجراءات لتأهيل الطفل،  19-حال لم تسمح ظروف أزمة جائحة كوفيد

فهذا يعني أنها بالتالي ال يمكن أن تحقق غايتها أو تخدم مصلحة الطفل الفضلى. 

اذا لم تسمح ظروف الجائحة في القيام بإجراءات التأهيل فهذا يعني أن األطفال 

حيث المادة  منظروف يعانون من تقييد على حقوقهم الالمحتجزين في مثل هذه 

)ج( من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على ضرورة التعامل مع الطفل  37

 بطريقة تراعي احتياجات األشخاص الذين بلغوا  سنه. 

 :في جميع المراحل 

 االجراءات  يجب النظر في التحويل  كخيار بديل في أي مرحلة سواء ما قبل

أو خاللها، باإلضافة الى التدابير غير االحتجازية التي يجب النظر فيها  الجنائية

 في جميع المراحل كبديل لالحتجاز

  عند النظر في خيارات بديلة لالحتجاز بالنسبة لالطفال رهن المحاكمة قد تشمل

، الحبس المنزليواستبدالها ببرامج الخدمة المجتمعية، الخيارات تخفيف العقوبات 

، أو غيره من القيود على حرية الحركة توقيع اقامة جبريةااللكترونية، المراقبة 

. خالل الجائحة قد ال يكون هنالك الكثير من 22للحرية التي ال تشكل حرمان كامال

الذين يساعدون المهنيين الترتيبات المتعلقة بالرعاية البديلة، وقد ال يتواجد بعض 

ن المهم جدا العمل مع أفراد من في القيام بهذه الترتيبات. لذلك سيكون م

االجتماعيين( لتحديد أفضل طريقة لوضع العاملين تخصصات مختلفة )مثل 

حول السابقين متاحين. انظر القسم أدناه المهنيين الطفل في المجتمع الى أن يصبح 

 للمزيد من التفاصيل.المبادرات المتعددة االختصاص 

باالفراج  ةالمتعلق ةالعام األوامريعرفوا ما اذا أن  المدافعينللمحامين/من الضروري   ةالعام األوامرتطبيق 

عن المحتجزين أو الخيارات البديلة لالحتجاز/ الحبس المنزلي تنطبق أيضا على 

األطفال. بالرغم من أن طبيعة الجائحة تجعل السجناء األكبر سنا والذين يعانون من 

متعلقة بصحة  دفوعاتيمكن تقديم  هحاالت اعتالل أكثر عرضة لالصابة، إال أن

واألولوية الواضحة التي يمنحها القانون ، والضرر الذي يلحق بهااألطفال العقلية 

 23الدولي لهم

  في حال لم تنص األوامر على امكانية تطبيق ذات الشيء على األطفال يمكن

لنظام األطفال في هذه األوامر. من األهداف المهمة شمول يمكن كان البحث ما اذا 

ويمكن القيام باجراءات التأهيل والعدالة قضاء األطفال دعم عملية تأهيل األطفال. 

                                                
 "ث المجردين من حريتهمقواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداانظر "  20

 )ب(  95، الفقرة ( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال2019)24التعليق العام رقم   21

  19، الفقرة ( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال2019)24التعليق العام رقم (؛ 4) 40انظر اتفاقية حقوق الطفل المادة   22

  82، الفقرة بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء األطفال (2019)24التعليق العام رقم انظر  23
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حتى في ظل التدابير الوقائية المتبعة لمواجهة الجائحة وذلك من خالل  االصالحية

التواصل عبر االنترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا. في حال لم يكن ذلك 

 24يل.ممكنا، يتم تأجيل اجراءات التحو

  الحقيقة أن ذات المسببات التي تدفعنا التخاذ ترتيبات الحبس المنزلي تتوفر

 25 تحديدا في حالة األطفال المحتجزين 

  عندما يكون واحد من األهداف األساسية خالل الجائحة تقليل عدد المحتجزين في

 مراكز االحتجاز، فإن االفراج المبكر عن االطفال الذين قضوا جزءا من عقوبتهم

 قد يكون حال سليما

  عفو واسع وأوامر عامة باالفراج على صانعي القرارات النظر في اصدار

 عن المحتجزين الجماعي

  على المحاكم وغيرها من صانعي القرارات أن يقوموا بمراجعة أوامر االفراج

الصادرة بعناية  وتحديد ما اذا كانت هذه األوامر مطلوبة أو لها صالحية في 

 األطفال من مرافق االحتجازاالفراج عن 

  القرارات أن يكونوا مستعدين لالستماع لجميع على المحاكم وغيرها من صانعي

واألدلة التي تبين أن ترتيبات االحتجاز البديل/الحبس المنزلي تخدم  الدفوعات

عند  الدفوعاتوعليهم النظر في األمور التي تدعم هذه مصالح الطفل الفضلى، 

 إحتجازد الحاصل على الحريات األساسية للطفل وعندما يساهم حدوثها مثل التهدي

   .19-بكوفيد الطفل في زيادة خطر اصابته

  فهم ومناقشة امكانية تطبيق األوامر العامة باالفراج عن المحتجزين على األطفال في

 )الدور الجماعية ودور األيتام الخ...( مع الموكلين مرافق رعاية األطفال

  في  -مرافق رعاية األطفال يجب أن يتم النظر في  االفراج عن األطفال من

أصدر من  المسببات التيوذلك بموجب ذات  –بعض األحيان ووفقا للظروف 

اعتمادا على توفر محتجزين في مرافق احتجاز أخرى )أمر باالفراج عن  اأجله

 الترتيبات البديلة، مثل البقاء مع األسرة(

  داخل جميع المرافق وذلك لحماية صحة  تدابير التباعد االجتماعييجب اتباع

التي يتم تفسيرها األوامر العامة  تلزماألطفال. في حال لم يتم اتباع هذه التدابير، قد 

، االفراج عن األطفال من مرافق رعاية بشكل يخدم مصلحة الطفل الفضلى

 األطفال.

 قرارا دائما ام مؤقتا  معرفة ما اذا كانت األوامر العامة باالفراج 

                                                
 مع/خالل األزمة" المنتدى األوروبي للعدالة التصالحية ات التي تحقق أهداف العدالة االصالحية: االستجاب19-كوفيدفي فترة  االصالحيةانظر "العدالة    24

 82، الفقرة األطفال ( بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء2019)24التعليق العام رقم انظر    25



 

www.justicewithchildren.org Operational Recommendations for Legal Professionals | 13 

  في بعض األحيان على قرار االفراج أن يكون دائما، وذلك ألن االفراج المؤقت

وهو شيء قد يسبب ضرر أكبر للطفل على  الطفلإحتجاز اعادة  عليه سيترتب

 .المدى الطويل

  خاصة االحتجاز ال يجوز بأن يكون الفشل في االلتزام باالوامر سببا العادة ،

 طفال الشوارع بالنسبة أل

  عادة التهدف األوامر العامة الى اعادة ادماج االطفال في المجتمع وتنفيذ تدابير بديلة

باعادة احتجاز االطفال  يطالبيجب تفسير األمر العام على أنه . لذلك ال الطفلاحتجاز 

 او احتجاز اطفال جدد

  الطفل في وقت غير محدد إحتجاز أوامر االفراج المؤقتة التي تؤدي الى اعادة

 الجسدية والعقلية صحتهفي المستقبل قد تسبب ضررا أكبر للطفل من ناحية 

تطبيق تدابير أو 

متعلقة بالمنطقة  دفوعات

 أو المرفق

  االفراج عن الطفل يجب أن يتم دائما بشكل يضمن سالمة وصحة الطفل. تتحمل

. على التدابير المتعلقة السلطات والدول مسؤولية التأكد من تحقيق هذه األمور

بالمنطقة التي أقرت خالل الجائحة أن تراعي كيفية االفراج عن الطفل بشكل آمن، 

األكثر  الظروفح بتأجيل االفراج عن الطفل خالل الجائحة فقط في اسمتم الوأن ي

 شدة

  على المدعين العامين، المحامين والمسؤولين القضائيين النظر أوال في مبادئ

ال التي تدعو لعدم حرمان الطفل من حريته. في حال كان الطفل حقوق األطف

يشكل خطرا على من حوله أو على نفسه، على سبيل المثال، يتم اللجوء لالحتجاز 

 المحدد المدة كحل أخير.

  في حال كان القرار باالفراج عن الطفل غير ممكن أو قد يشكل خطرا على الطفل

ة أوضاع اقليمية او محلية، على جميع المسؤولين أكثر من بقاءه باالحتجاز وذلك نتيج

القانونيين والقضائيين التأكد من اتباع تدابير كافية مرتبطة بالصحة/السالمة )متطلبات 

النظافة، التباعد االجتماعي الخ...( في المرافق التي سيبقى بها األطفال الملزمين 

لصحة وفقا التفاقية حقوق ضمان حق الطفل في التمتع بأعلى معايير اعليهم وبذلك. 

الطفل، وضمان تزويد المرافق بموارد الرعاية الصحية السليمة وتدابير السالمة 

 26لحماية األطفال المحتجزين.

  على جميع المرافق التي يقبع بها األطفال أن تحقق هذه المعايير من خالل مراعاة

 الرفاه البدني والعقلي للطفل

 وضعتها هيئات الصحة والتأكد من تلبية المرافق  مراجعة المبادئ التوجيهية التي

ة لهذه المتطلبات بحد أدنى. المبادئ التوجيهية التي تضعها هيئات الصحة المختص

ن أفضل معايير الكافي للمطالبة بتوفير ظروف تضم قد ال تكون صارمة بالشكل

ت الصحة لألطفال المحتجزين في مواقع محددة. األطفال الذين يعانون من حاال

                                                
  2020، آذار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت "،التركيز على األشخاص المحرومين من حريتهم: 19-انظر "التوجيه المؤقت: كوفيد  26
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صحية سابقة )مثل الربو، أمراض الجهاز التنفسي الخ...( هم أكثر عرضة أن 

. في حال كان بعض األطفال في نظام 19-كوفيد نتيجة يتوفوايتفاقم مرضهم أو 

أكثر عرضة للمعاناة  فإنهم يكونونمن مجتمعات فقيرة،  البلدقضاء األحداث في 

عرضة أكثر لتفاقم حالتهم  نواوو السكري وقد يك من أمراض مزمنة مثل الربو

 .19-نتيجة اصابتهم بكوفيد

  يهدف أمر التباعد االجتماعي الى حماية جميع المواطنين في أعقاب جائحة

المرافق واصدار أوامر فردية عند  بمراقبة، وعلى المحاكم أن تقوم 19-كوفيد

في حين أنه قد يتم . هاالضرورة من أجل حماية سالمة وصحة األطفال في داخل

تحديد الزيارات نتيجة الجائحة، إال أنه على المحاكم والمرافق أن تعطي األولوية 

إلعداد طرق آمنة لألطفال للبقاء على اتصال مع أسرهم عن طريق المراسالت 

 27والزيارات

  الى  على قدم المساواة وفي الوقت المناسب الوصولضمان الى يحتاج األطفال

 19-جائحة كوفيدب على المعرفة الكافيةالحصول الصحية الوقائية و الخدمات

  من حق األطفال أن يخضعوا لفحوصات دورية وأن يحصلوا على األدوية

المؤسسات واإلدارات والمرافق  "أن من كحد أدنى  يجب التأكد الضرورية. 

تتقيد بالمعايير التي وضعتها السلطات  المسؤولة عن رعاية أو حماية األطفال

مجالي السالمة والصحة وفى عدد موظفيها وصالحيتهم المختصة، وال سيما في 

 28"للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف.

  29يحق للطفل الحماية الدائمة من جميع أشكال التمييز 

  التحكم في صحته وجسده بما فيه حريته الجنسية حق الطفل في يجب حفظ

 واالنجابية التخاذ الخيارات المسؤولة

 كل طفل تحت رعايتهم ةفق احتجاز األطفال قائمة دقيقة بهويعندما ال يكون لدى مرا 

يتم اتخاذ تدابير حاالت الطوارئ من أجل المطالبة  يجب أن، وذلك في الحاالت الشديدة

باالفراج عن أي طفل معتقل أو محتجز لجرائم غير عنيفة  وفقد أثره في المرافق أو 

قوبتهم القصوى للجريمة التي من مدة ع األطفال الذين بقوا محتجزين لفترة أطول

 30احتجزوا من أجلها.

التعليم والمبادرات 

المتعددة االختصاص 

لألطفال الذين أفرج 

  عنهم

  يستفيد الكثير من األطفال من خطط إعادة االدماج التي تحمي صحة وسالمة الفئات

واعالم الطفل  بالنظام القضائي المتعلقةيجب مراجعة القوانين  من األطفال. الضعيفة

  اعادته لالحتجازبحقوقه عند 

                                                
 )ج(  37انظر اتفاقية حقوق الطفل المادة   27

  3اتفاقية حقوق الطفل المادة   28

  4، قسم 1" المادة قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم؛ انظر أيضا "2اتفاقية حقوق الطفل المادة   29

  13، القاعدة رقم النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قواعد األمم المتحدة(؛ 3) 3، القسم د؛ اتفاقية حقوق الطفل المادة 4" المادة قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهمنظر "ا  30
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  اعالم الطفل بأي قوانين متعلقة بقدرته على إيجاد فرص عمل أو سكن 

  التعليم، المراقبة، في متطلبات شرح شروط االفراج للطفل وما على الطفل فعله

 الخ...ة حركاللخدمة المجتمعية، أو في تقييد ا

 مراجعةالبااللتزام و جه من االحتجازبعد خروالتزامات الطفل للمحكمة  توضيح 

 أو المراكز األمنية كمتطلب اقامة جبرية لمحكمةدورية لال

  من خالل تقديم التأكد من أن االعتبارات المتعلقة باالفراج عن الطفل مفهومة

ي وخطي )التواصل الرقمي أو عبر االنترنت بدال من استخدام التوجيهات بشكل شفو

 الورق(

  المنتظمة اعداد خطة مكتوبة خطيا في بداية االفراج لتحديد مراحل إعادة االدماج

 لضمان إعادة ادماج الطفل بشكل ناجحومتطلبات تسجيل الحضور 

  المشاركة بالخطة مع مقدم الرعاية و/أو األسرة وذلك بموافقة الطفل 

 منية الخ...( األ االجهزة، ةاالجتماعي الخدمة) العمل مع أفراد من تخصصات أخرى

 لضمان قدرة الطفل على الوصول لجميع الموارد المطلوبة لعملية إعادة ادماج ناجحة

 االجتماعيين أو أخصائيو  العاملين تحديد مصلحة األطفال الفضلى تتم من خالل

. عندما يكون األطفال في أماكن رعاية بديلة للسجن أو مع مقدمي  الحالة الخ...

 لبية هذه األماكن لجميع متطلبات الصحة والسالمةرعاية جدد يجب التأكد من ت

  ال يجب التمييز ضد األطفال المشردين وأطفال الشوارع بغض النظر عن

للخدمات. ظروفهم االستثنائية، وال يجب احتجازهم بال ضرورة فقط الفتقارهم 

يجب تلبية أكبر االحتياجات من خالل تقديم أكبر الخدمات. قد تساهم خدمات 

حماية الطفل، المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تأمين 

 مأوى لهؤالء األطفال

 المجتمعات وايصال  توعيةلمفيد لألطفال مهم جدا. من اأمر  يه ةامعال التوعية

معلومات لهم عن احتياجات األطفال الذين يتم اعادة ادماجهم في المجتمع 

 والتحديات التي يواجهونها والطرق الناجحة في التعامل معهم

  عن بعد.  تأديتهاعلى األطفال والشباب يمكن  االفراج المفروضةالتزامات ما بعد

بااللتزامات التي وضعتها المحكمة الوفاء  مدى على سبيل المثال، "االشراف على

فحوصات الكشف عن الكحول اجراء لكترونية، وإرصد  معدات)تركيب 

اجرائها خالل الزيارات الى المنزل بدال من المكتب بشرط  ]يمكن[والمخدرات( 

 31معدات الحماية الشخصية ارتداء موظفي المراقبة
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