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 من الحريةالحرمان خلفية وتعريف 

  أال يكون الحرمان من الحرية إال إجراء استثنائيا. وبما أن  الحقإن 
  الحرية الشخصية هو أحد أهم حقوق اإلنسان. ولذلك ينبغز

فز

  أن يكون إ
ال مالذا األطفال يعانون أكتر من الكبار من أي شكل من أشكال االحتجاز والسجن، فإن الحرمان من الحرية ال ينبغز

  المادة 
ة زمنية ممكنة. ويرد هذا المبدأ المهم فز   أن يكون ألقرص فت 

ا، وإذا لم يكن من الممكن تجنبه، ينبغز من اتفاقية  37أختر

  
  إدارة العدالة الجنائية، وفز

ز التجربة أن الكثتر من األطفال محرومون من الحرية فز األمم المتحدة لحقوق الطفل. ومع ذلك، تبير

ها من أماكن االحتجاز. تظهر العديد من الدراسات أن كل شكل من أشكال مختلف أش كال المؤسسات، ومراكز الهجرة وغتر

  المجتمع. عىل الرغم من العديد من 
الحرمان من الحرية له آثار ضارة مختلفة عىل الصحة الجسدية والعقلية ونمو األطفال فز

  أجريت عىل أن
  من البيانات حول عدد األطفان من الحريةواع مختلفة من الحرماالدراسات الت 

ل ، فإننا ببساطة ال نملك ما يكفز

   وحولأسباب احتجازهم و ، المحتجزين عىل المستوى العالم  
  الدول الت 

تعوض االحتجاز بتدابتر غتر أفضل الممارسات فز

  هذا هو السبب او . احتجازية
حدة ق الطفل ووكاالت األمم المتولجنة األمم المتحدة لحقو لرئيس  وراء حث المجتمع المدئز

  أجراها  الجانب المحدد من حقوق األطفال حول هذا  أخرى دراسة عالمية انجاز لحكومات عىل ل
ومتابعة الدراسة الدورية الت 

و حول العنف ضد األطفال جيو بينهتر    ستر
  عام  الت 

ت فز  . 2006نشر

ز العام القيام بدراسة  2014ديسمتر  18المؤرخ  69/157ولهذا الغرض، طلب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  من األمير

ين األول    أكتوبر / تشر
ز من الحرية. فز ز الوكاالت 2016عالمية متعمقة حول األطفال المحرومير كة بير ، قامت فرقة العمل المشت 

ا مستقال لدى األمم المتحدة ل ز مانفريد نواك )النمسا( خبتر قيادة الدراسة العالمية حول األطفال التابعة لألمم المتحدة بتعيير

ز من الحرية  . 1المحرومير

 استنادا إىل الصالحيات العامة من الجمعية العامة، تم تحديد األهداف األساسية التالية للدراسة العالمية: 

ز من الحرية )موزعة، عىل وجه الخصوص، حسب العمر  •   ذلك عدد األطفال المحرومير
تقييم حجم هذه الظاهرة، بما فز

  يتم التذرع بها، واألسباب 
ونوع وطول الحرمان من الحرية  العميقةوالجنس والجنسية(، باإلضافة إىل األسباب الت 

 وأماكن االحتجاز؛

 إبالغ توصيات الدراسة العالمية؛األطفال وتجارب  هم من أجل  توثيق الممارسات الفضىل وتسجيل آراء •

ز من الحرية؛ • ز للخطر أو المحرومير   المواقف والترصفات تجاه األطفال المعرضير
 تشجيع التغيتر فز

ز تقديم توصيات بشأن  • ز ومنع وتقليص عدد  اتوالسياس القوانير والممارسات من أجل حماية حقوق األطفال المعنيير

شد األطفال المحرو  ة من خالل بدائل غتر احتجازية ناجعة تست  ز من الحرية بدرجة كبتر  الطفل الفضىل.  بمصلحةمير

 لتقييم 
ً
  القرار، ستستند توصيات الدراسة إىل نهج قائم عىل حقوق الطفل، والذي يوفر إطاًرا عالمًيا شامال

، وكما ورد فز وبالتاىل 

يعات والسياسات والممارسات فيما يتعلق باألطف ز من حريتهم. وتنص المادة التشر )ب( من اتفاقية األمم  37ال المحرومير

: "ال يجوز حرمان أي طفل من حريته بصورة غتر قانونية أو تعسفية. يجب أن 1989المتحدة لحقوق الطفل ) ( عىل ما يىل 

 للقانون وال يجوز استخدامه إال كمالذ أختر وألقرص 
ً
ة زمنية مناسبة. يكون توقيف الطفل أو احتجازه أو سجنه مطابقا  فت 

ام مع توفر المزيد من  "تتطلب المادتان )ج( و )د( من نفس الحكم أن تتم معاملة كل طفل محروم من الحرية بكرامة واحت 

ها من الحقوق اإلجرائية.  وط الحرمان من الحرية واالتصال باألرسة والمراجعة القانونية وغتر  الضمانات فيما يتعلق بشر

ف الحرمان م   المادة ُيعرَّ
: "ألغراض 2) 4ن الحرية فز   تنص عىل ما يىل 

وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب الت  ( من التر

  الحرمان من الحرية أي شكل من أشكال 
وتوكول، يعتز   إطار احتجاز عام أو  االحتجاز أو السجن أو وضع شخص ما هذا التر

ز
ف

ضائية أو إدارية أو أي سلطة أخرى". وعالوة عىل بأمر من أي سلطة ق برغبتهال ُيسمح لهذا الشخص بالمغادرة  بحيث خاص

  القاعدة ذلك
ز ل)ب( من قواعد األمم المتحدة  11، تم التأكيد عىل هذا التعريف والمعيار الدوىل  فز حماية األحداث المحرومير

 من حريتهم )قواعد هافانا(. 

 

  

                                                   

 انظر موقع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان:  1
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/StudyChildrenDeprivedLiberty/Pages/Index.aspx 
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 اإلقليمية والمواضيعية االستشاراتلمحة عامة: 

  
  األبحاث المكتبية وجمع البيانات حول أبعاد هذه الظاهرة، ستشارك الدراسة العالمية لألمم المتحدة فز

إىل جانب المشاركة فز

مع مجموعة واسعة من  المواضيعية واإلقليمية االستشاراتمزيد من التحليالت المتعمقة حول بعض القضايا من خالل 

  ذلك سلطات الدول
، وكذلك األطفال.  أصحاب المصلحة، بما فز  

 ووكاالت األمم المتحدة واألوساط األكاديمية والمجتمع المدئز

 سيكون الهدف العام لهذه العمليات: 

 زيادة الوع  بعملية الدراسة العالمية، •

جمع المزيد من البيانات حول تقدم هذا البحث والتحديات فيما يتعلق بمناطق دراسية محددة/ السياقات اإلقليمية  •

 ودرجة التنمية،

  الدراسة العالمية ونتائجها وتحدياتها، •
 الحصول عىل مدخالت ومالحظات حول عملية البحث فز

  عملية الدراسة )عىل وجه الخصوص، لدعم تقديم الردود عىل  •
تشجيع المزيد من مشاركة أصحاب المصلحة فز

 استبيان الدراسة(،

احات من دول المنطقة وكذلك أص • ز اآلخرين وتحديد الخطوات التالية التماس توصيات واقت  حاب المصلحة المعنيير

 المحتملة. 

ز من الحرية منصات مصممة  االستشاراتيمكن أن تكون  ،العامةألهداف والغايات إضافة ل اإلقليمية بشأن األطفال المحرومير

ز فيما يتعلق باالتجاهات والتحديات والف ز أصحاب المصلحة الرئيسيير   تنفيذ المعاهدات للسماح بتبادل مفتوح بير
رص فز

ز من الحرية.   الدولية لحقوق اإلنسان، وكذلك إجراءات محددة للتصدي للقضايا الرئيسية المتعلقة باألطفال المحرومير

  وضعتها المنظمات اإلقليمية لدعم الدول األعضاء فيها  االستشاراتوستسغ 
لمعالجة وكذلك إىل تحديد األدوات الرئيسية الت 

الضوء عىل التحديات كما تراها المنظمات الدولية  االستشاراتقة بالموضوع األوسع لهذه المبادرة. وستسلط القضايا المتعل

، وسيتم   
ات من  تجميعواإلقليمية وشبه اإلقليمية، وكذلك الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدئز أفضل الممارسات والختر

ز من الحرية.   أجل فهم ظاهرة األطفال المحرومير

ز مواضيغ  و / أو إقليم  بهدف  االستشاراتن لهذه وسيكو    هذا المجال المواضيغ   ابراز تركتر
احتياجات المنطقة وثغراتها أو فز

. لالمشاركة وإتاحة المحدد 
ً
  حدث أوسع نطاقا

  لن تكون قادرة عىل القيام بذلك فز
 لجهات الفاعلة ذات الصلة الت 

ك  االستشاراتسيتم تنظيم  ات والممارسات اإلقليمية بشكل مشت  من قبل األطراف المنفذة وستوفر منتدى لتبادل الختر

 . ز ز أصحاب المصلحة المعنيير  الفضىل بير
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ي تونس:  االستشارة
 
 اإلقليمية ف

  مايو/أيار INPTالهيئة التونسية للوقاية من التعذيب )
  تولت مهمتها فز

. المنظمة 2016( ه  اآللية الوقائية التونسية الت 

  عام OMCTهضة التعذيب )العالمية لمنا
  أنشئت فز

  1985(، الت 
، ه  اليوم االئتالف الرئيس  للمنظمات غتر الحكومية الت 

تحارب التعذيب واإلعدام بإجراءات موجزة وحاالت االختفاء القشي وجميع أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. 

  الدوىل  )
  PRIتأسست منظمة اإلصالح الجنائ 

  عام ( فز
  مجال إصالح 1989 لندن فز

. وه  منظمة دولية غتر حكومية تعمل فز

  جميع أنحاء العالم. ز العدالة الج
( ه  حركة غتر حكومية مستقلة DCIللدفاع عن األطفال ) الحركة العالميةائية والجنائية فز

نشئت خالل السنة الدولية للطفل )
ُ
  مستمر وعمىل  ومنظم ومتضافر 1979أ

موجه بشكل الجهود ( لضمان عمل دوىل  ووطتز

 . وحمايتها  خاص نحو تعزيز حقوق الطفل

  تونس تضافر قليمية من خالل وسيتم عقد االستشارة اإل
و المنظمة العالمية  جهود الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فز

ق األوسط وشمال أفريقيا    الدولية لمنطقة الشر
  تونس والمكتب اإلقليم  ل منظمة اإلصالح الجنائ 

لمناهضة التعذيب  فز

  تونس والمكتب 
والحركة العالمية للدفاع عن األطفال وطلب المساعدة من ممثىل  منظمة األمم المتحدة لحقوق الطفل فز

ق األوسط وفريق التنسيق للخبتر المستقل الذي يقود الدراسة العالمية اإلقليم  للمفوضية السا   الشر
ز فز مية لشؤون الالجئير

مان لحقوق اإلنسان ) ز   معهد لودفيغ بولت 
ز من الحرية فز  (. BIMحول األطفال المحرومير

  هذا الصدد، يمكن للمشاورة اإلقليمية أن تسهل تبادل المعلومات، أي إبالغ الخبتر المستقل 
عن االتجاهات والوضعيات وفز

  الوقت نفسه، يمكن للخبتر المستقل 
ق األوسط وشمال أفريقيا، وفز   منطقة الشر

ز  تعريفالحالية فز دراسة ال بمسار المشاركير

  و داخل مجموعة البيانات  كذلك سد النقائص المحتملةعالمية لألمم المتحدة و ال
مجموعات البحث  جمعتها المراجع الت 

  إدارة العدالة واألطفال المحتجزون مع والديهم واألطفال لألمم المتحدة العالمية التابعة 
حول ستة مواضيع: األطفال فز

اعات المسلحة  ز   إطار التز
ز من حريتهم فز   مؤسسات الرعاية واألطفال المحرومير

المحتجزون ألسباب تتعلق بالهجرة واألطفال فز

ز من حريتهم ألسباب مرتبطة باألمن    واألطفال المحرومير
 . الوطتز

ح أن    فريق الدراسة وعىل النحو األمثل، يقت 
ف من وحدة البحث الخاصة بها فز ر كل ورشة تتعلق بأحد المواضيع مشر

ّ
وه  ) يؤط

  الجملة 
اع المسلح حيث يندرج موضوعا  وحدات 5فز ز   والتز

خبتر جانب إىل  (ضمن وحدة بحث رئيسية واحدةاألمن الوطتز

  مجاإ
   لقليم  فز

  كل ورشة ممثلو  الموضوع المعتز
اء  دول ويشارك فز   والمزيد من الختر

 من المنطقة. ومنظمات المجتمع المدئز

ز العام  يمقراطّية حاليا، الخبتر المستقل هو األمير
ّ
ز الجامعات األوروبّية لحقوق اإلنسان وتطبيق الد ك بير ( EIUC)للمركز المشت 

  تحتوي  لحقوق اإلنسان ةالعالمي وجامعتها 
امج هو  ماجستتر  برامجسبعة الت    جميع مناطق العالم. أحد هذه التر

برنامج فز

  الماجستتر العرئر  
وسيقوم برنامج تشارك فيه جامعة قرطاج )تونس(.  والذي (ARPA) وحقوق اإلنسان الديمقراطيةفز

  االستشارة ودعمها. والجامعات الماجستتر العرئر  
 المشاركة فيه بالمساهمة فز

ح أن   الحقا(. ا مع األطفال )عىل أن يتم تأكيده االستشارةبتيستر  (Terre des hommesنظمة )قوم متمن المقت 
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نامج  البر

 2018نوفمبر  26اليوم األول، 

 النشاط التوقيت

09:30 - 08:30 
 التسجيل

 قهوة / شاي ومقىه المعرفة مع المنظمات

ز  09:30 - 10:00 ز الرسميير  وممثل األطفالكلمات االفتتاح من المسؤولير

11:00 - 10:00 

نامج:   وضعيات حرمان من الحرية تركز عىل:  6تقديم التر

 أبعاد الحرمان من الحرية (1)

(2)   
  اإلطار القانوئز

ز
 الردود الحالية ف

 الوقاية / البدائل (3)

ز من حريتهم / أسئلة وأجوبة  تقديم الخبتر المستقل لألمم المتحدة حول األطفال المحرومير

12:30 - 11:00 
 ورشتا عمل بالتوازي )الجزء األول(

اعات المسلحة ز   إطار التز
  إدارة العدالة / الحرمان من الحرية فز

 الحرمان من الحرية فز

 الغداء 12:30 - 13:30

15:00 - 13:30 
)  
 ورشتا عمل بالتوازي )الجزء الثائز

  إطار 
  إدارة العدالة / الحرمان من الحرية فز

اعات المسلحةالحرمان من الحرية فز ز  التز

احة قهوة 15:00 - 15:30  اسبر

17:00 - 15:30 
 ورشتا عمل بالتوازي )الجزء األول(

 األطفال المسجونون مع والديهم / الحرمان من الحرية المرتبط بالهجرة

احة قهوة 17:00 - 17:30  اسبر

19:00 - 17:30 
)  
 ورشتا عمل بالتوازي )الجزء الثائز

 المسجونون مع والديهم / الحرمان من الحرية المرتبط بالهجرةاألطفال 

 كلمات االختتام وأمسية ثقافية 19:00

 ، ي
 
 2018نوفمبر  27اليوم الثان

 النشاط التوقيت

 قهوة و شاي / مقىه المعرفة 08:30 - 09:30

 كلمات االفتتاح  09:30 - 10:00

11:30 - 10:00 
 األول(ورشتا عمل بالتوازي )الجزء 

  
  مؤسسات الرعاية / الحرمان من الحرية ألسباب مرتبطة باألمن الوطتز

 األطفال فز

احة قهوة 11:30 - 12:00  اسبر

13:30 - 12:00 
)  
 ورشتا عمل بالتوازي )الجزء الثائز

  
  مؤسسات الرعاية / الحرمان من الحرية ألسباب مرتبطة باألمن الوطتز

 األطفال فز

 الغداء 13:30 - 14:30

 استشارة األطفال 14:30 - 16:30

احة قهوة 16:00 - 16:30  اسبر

 دق لكل ورشة( 5عرض االشكاليات الرئيسية والتوصيات المتعلقة بالسياسات العامة من قبل مقرري الورشات ) 16:30 - 17:00

ز اآلخرين مع نقاش 17:00 - 18:00 اء الرئيسيير  ملخص الخبتر المستقل والختر

 تقديم األطفال لتوصياتهم 18:00 - 18:30

 كلمات االختتام / حفل االختتام 18:30
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 اتالورشمؤطرو 

  أو وكالة تابعة لألمم المتحدة( أكاديم  للورشة ) الميّش الخبتر  •
 أو منظمة المجتمع المدئز

 المقررون(أو المقرر ) •

 فريق التنسيق الخاص بالدراسة العالمية •

ز فريق التنسيق  •  التابع للمنظمير

 اللوجيستية التسهيالت

جمون )العربية  • ية( من  <–>المت  ز ز  4إىل  2اإلنجلتر جمير  مت 

جمة:  •  الحاجةحسب  2أو  1مقصورات الت 

 خدمة الطعام •

احة قاعة • ة قاعات/  است   اجتماعات صغتر

 المشاركون

اء من المنطقة •   هيئات خبر
ز فز ز أو السابقير معاهدات حقوق اإلنسان والمكلفون ، ويشمل ذلك األعضاء الحاليير

  إطار اإلجراءات الخاصة،
 بالمهمات فز

اء من اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان، مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية، •  الممثلون والختر

  المنطقة، •
 وكاالت منظمة األمم المتحدة فز

،أعضاء  •  
 منظمات المجتمع المدئز

 أكاديميون، •

لوزارات المعنية )وزارة العدل ووزارة شؤون األرسة إىل غتر ذلك( والبعثات وأصحاب المصالح اآلخرون الدول من اممثلو  •

 من المنطقة،

 ،أثناء طفولتهمحرموا من حريتهم  أو بالغون حرموا من حريتهم أطفال •

ز تم دعو تس   ومجاالت ال ة المشاركير
  التمثيل الجغرافز

ز وفز ز الجنسير ة من أجل ضمان إجراء مع اعتبار الجنس المساواة بير ختر

 وشاملة وشفافة. عملية مشاورة مفتوحة 

 المناطق

ق األوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج:  العربيةالدول سيكون المشاركون عىل وجه الخصوص من   من منطقة الشر

ز   وقطر والمملكة العربية الجزائر والبحرين ومرص والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطير

 السعودية والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن. 

 المرجوة النتائج

  المجاالت المواضيعية  قضايا زيادة الوع  حول  ✓
ز
  لالستشارة األطفال ف

ز
اء  المنطقةف من  بارزين)بما أنه سيتم دعوة ختر

  
ز
 (. االستشارةالمنطقة للمشاركة ف

  هذا الموضوع خالل الدراسة وبعدها وعقد منتدى مفتوح مع أصحاب المصلحة  تفّحص ✓
المقاربة المستخدمة فز

ز من مختل    القطاعات فالرئيسيير
)ممثلون حكوميون ووكاالت تابعة لألمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدئز

  
 . المنطقةوأكاديميون( فز

 الممارسات الفضىل المواضيعية واإلقليمية.  تفّحص ✓

ز ومناقشة المراحل القادمة. ال ✓ ز الرئيسيير  حصول عىل ردود الفعل من المشاركير


