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 حول األطفال المجردين من حريتهم عالميةراسة دل دعوة

 
 ويعيشوا مع أسرهم." أصدقائهم،ويلعبوا مع  المدرسة،يجب أن يذهبوا إلى  .القضبانال ينتمي األطفال إلى ما خلف “

 (2005طفال خلف القضبان  االررةة العالمية للداا  ن  األطفال لأل مكان ال -

 

 

 

يالمدنمنظمات المجتمع  نر ،
*
ندنو أنضاء الجمعية العامة لألمم المتردة ابالموااقة نلى توصيات لجنة حقوق الطفل ،

1
 )

حريتهمحول األطفال المجردين من  عالميةدراسة للطلب م  األمي  العام لألمم المتردة إقامة 
2
لجمع البيانات وذلك  ،

ومشاركة الممارسات  القضائي،رجز بشكل شامل م  مختلف المناطق حول ندد وحالة األطفال اي ال واإلحصاءات

وتخفيض المرتجزي  التخاذ تدابير اّعالة منعاً لوقو  انتهاةات لرقوق اإلنسان ضد األطفال  توصيات صياغة و ،الجيدة

 ندد األطفال المجردي  م  حريتهم.

 

المعلومات ن  حالة  ق م والترق، واي البرث (لمصنفةاهنالك نقص ةبير اي البيانات الكمية والنونية اوخاصة البيانات 

األطفال المجردي  م  حريتهم
3.
إن التجريد م  الررية له نواقب سلبية جدا نلى النمو المتناغم للطفل ويجب أن يكون  

والتمييز يتعرض األطفال المجردون م  حريتهم إلى زيادة مخاطر اإلساءة والعنف  .4""المالذ األخير وألقصر اترة الزمة

الفئات ةما تتأثر بعض  والثقاايةالررمان م  الرقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتمانية الراد و االجتماني

 االجتماني،التجريد م  الررية م  االستبعاد غالباً ما يزيد اذ  ،ةكل المجتمع نلىثرؤي مما غيرهاالمررومة أةثر م  

 واإلنفاق العام. اإلجرام،ومعدالت العودة إلى 

 

دراسة اي االنتبار التجريد م  الررية بجميع أشكاله، بما اي ذلك: األطفال اي نزا  مع القانون، واألطفال ستأخذ هذه ال

المعزولون ألسباب صريّة جسدية أو نقلية أو بسبب تعاطي المخدرات، واألطفال الذي  يعيشون اي االنتقال مع أهلهم؛ 

أو م  أجل األم  الوطني؛ وغيرها. وللتأةد م  أن مفهوم  احتجاز المهاجري ، واألطفال المرتجزون م  أجل حمايتهم

التجريد م  الررية واضح للغاية وال يستخدم بالنتيجة إال ةمالٍذ أخير، هناك حاجة ماسة إليضاح بعض المفاهيم األساسية 

للطفل؛ ترقيق المتعلقة برقوق الطفل والتجريد م  الررية امثل المالذ األخير؛ أقصر اترة الزمة؛ المصلرة الفضلى 

العدالة؛ االحتجاز السابق للمراةمة؛ التقويم؛ القضاء االصالحي؛ النظم القضائية الرسمية وغير الرسمية؛ التدابير البديلة؛ 

.التدابير الوقائية؛ س  المسؤولية الجنائية؛ التأهيل وإنادة اإلدماج؛ االحتجاز اإلداري؛ م  جملة مفاهيٍم أخرى(  

 

م  خالل مراقبة وتقييم التراليل، بترديد طريقة تنفيذ القواني  والمعايير الدولية نلى أرض الواقع،  ستقوم هذه الدراسة ،

وبتقييم اإلمكانيات الملموسة للدول لترسي  سياساتها وتجاوبها. وم  خالل جمع األدلّة الصوتيّة والبيانات الموثوقة، اإن 

ة وصياغة التوصيات الالزمة، وذلك لدنم نمل الدول ووةاالت األممالدراسة ستوار أيضاً ارصة لتعزيز الممارسات الجيد

                                                 
الفقرة اج( 45العمل واق اتفاقية االمم المتردة لرقوق الطفل. المادة  
1
  

 

التجريد م  الررية يعني أي شكل م  أشكال اإلحتجاز أو السج  أو وضع أي شخص ترت س  الثامنة نشر اي إطار إحتجازي نام "

يسمح له بمغادرته واق ارادته، وذلك بناًء نلى أمر تصدره أي سلطة إدارية أو قضائية أو سلطة نامة أخرى" قواند أو خاص ال 

قواند هااانا. 1990المجردي  م  حريتهم   األمم المتردة لرماية األحداث 
2
  

 

ير الرسميّة, منها : التقرير المشترك حول ذةر النقص اي البيانات الموجودة حول األطفال المجردون م  حريّتهم اي ندٍد م  التقار

(, الممثل الخاص لألمي  العام حول العنف ضد األطفال, 2012الوقاية والرد نلى العنف ضد األطفال ضم  نظام قضاء األحداث ا

ق ( ؛ التعليUNODC( ومكتب األمم المتردة الخاص بالمخدرات والجريمة اOHCHRمكتب المفّوض السامي لرقوق اإلنسان ا

(، المرةز القضائي 2011( ؛ التقرير الشامل حول االحتجاز اإلداري لألطفال ا2007نلى اتفاقية حقوق الطفل ا 10العام رقم 

(. A/HRC/20/24لألطفال، جامعة إسيكس واليونيسف ؛ تقرير المقرر الخاص لألمم المتردة المعني برقوق اإلنسان للمهاجري  ا
3
  

 

4 37ة اتفاقيّة حقوق الطفل، الماد
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المتردة وغيرها م  أصراب المصلرة لتنفيذ المعايير الدولية نلى نرو أةثر اعالية وضمان أن األطفال المجردي  م  

.حريتهم يمكنهم اعالً التمتع برقوقهم اإلنسانيّة  

 

:التاليةستكون الدراسة مؤطرة لتشمل النقاط الرئيسية   

 

جمع البيانات واإلحصاءات الكمية والنونية حول األطفال المجردي  م  حريتهم، والترةيز نلى الجنس والعمر  - 

 والفئات الضعيفة، والتفاوت بينهم انلى سبيل المثال: سكان المدينة أو الريف، والمناطق، والمجمونات العرقية(؛

 

الستخدام العادي او التّعسفي للتجريد م  الررية ، آخذي  باالنتبار وصف حالة األطفال اي مرااق االحتجاز وا - 

 القانون والمعايير الدولية لرقوق اإلنسان؛

 

شرح المفاهيم األساسية المرتبطة برقوق الطفل والتجريد م  الررية. السعي لنشر المعلومات والتشجيع نلى التزام  - 

التمتع بالرقوق؛أةبر مما يساند نلى ترسي  النظم القضائيّة، و  

 

ترليل التطبيق الفعال للتدابير الوقاية والتدابير البديلة التي تضم  استخدام االحتجاز اقط ةمالذ أخيراتفضيل التقويم  -

 والقضاء االصالحي وغيرها(، و هو ما يؤدي الى اتخاذ تدابير إنادة تأهيل مالئمة  ؛

 

. يير، وةذلك خفض ندد األطفال المجردي  م  حريتهمصياغة التوصيات والممارسات الجيدة لتنفيذ المعا  - 

 

( التي أجرتها غرايسا 1996ستقام هذه الدراسة نلى مثال دراسة األمم المتردة حول أثر النزا  المسلح نلى األطفال انام 

ةل م  هاتي  (، التي قام بها باولو سيرجيو بينيرو. 2006ميتشيل، ودراسة األمم المتردة حول العنف ضد األطفال انام

الدراستي  ةشفت الطبيعة والمدى واألسباب اي قضايا النزا  والعنف، واقترحت توصيات وقائيّة واضرة وإجراءات 

مالئمة. نلماً بأن الدراسة التي أجراها بينيرو تذةر صراًحة، اي مجال االحتجاز واالنتقال، أّن  " ]...[ هناك حاجةٌ ماسةٌ 

العالمّي ]...[" لجمع بيانات أاضل نلى الصعيد
5
.تمثل ةال الدراستي  منصةً قويةً للدنوة والعمل وأدتّا إلى تطوراٍت هاّمٍة  

وضعية األطفال. ةما تمثل الدراستي  معياراً لتقييم أي تقّدٍم مررٍز اي هذه المجاالت المرددة؛ و سترذو الدراسة الرالية 

ل.التجريد م  الررية هو أمٌر ضروريٌّ للغاية و ناجنلى نفس المنوال. اإجراء تقييم للوضع الرالّي اي مجال   

 

للقيام  بدراسةٍ عالميّةٍ حول األطفال المجردين من حريتهم، يطلب الموقعون على هذا النداء من أعضاء الجمعية العامة 
، من خالل تعيين لألمم المتحدة التقدم بطلب  الى األمين العام لألمم المتحدة من اجل  إجراء مثل هذه الدراسة المعّمقة

ومع  (، IPJJخبيرٍ مستقلّ : ليعمل بالتعاون مع فريق األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت والمعنّي بقضاء األحداث )
وكاالت األمم المتحدة، والدول األعضاء، ومنظمات المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، و األطفال أنفسهم ، فضال عن 

 لصلة .الشركاء اآلخرين ذوي ا
  

                                                 
191، صفرة 2005دراسة األمي  العام لألمم المتردة حول العنف ضد األطفال نام 

5
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