
 

 
 
 

جائحة كورونافایروس: إرشادات لمقدمي المساعدة القانونیة لحمایة صحة وحقوق 
 المحتفظ بھم

 
 COVID-19الغرض من ھذا الدلیل ھو مد مقدمي المساعدة القانونیة بإطار لإلجراءات التي یمكنھم اتخاذھا لمجابھة وباء 

 والحد من شدة تأثیره على األشخاص المحتفظ بھم.
 

في جمیع أنحاء العالم ، یتزاید أیضا الخطر الذي یترصد بأضعف الفئات بما في ذلك  COVID-19مع تزاید خطر جائحة 
یة في اإلجتماع مالیین األشخاص القابعین في مراكز االحتفاظ والسجون حول العالم. ففي مثل ھذه األوقات إذن تكون فئاتنا

 أمس الحاجة للمحامین المقدمین للمساعدة القانونیة. 
 

بالنظر إلى حالة الجائحة، أصدرت العدید من الحكومات أوامر بالبقاء في المنزل ، وتوقفت المحاكم عن العمل, وظل النظر 
ھم من الرعایة الطبیة ومن في حقوق المتھمین معلقا. األوضاع في السجون في حالة تدھور, وحرم األشخاص المحتفظ ب

شروط حفظ الصحة وحتى الطعام. أصبحت مراكز اإلیقاف التي تعاني من االكتظاظ أصال, أكثر عرضة لتفشي 
 . ولن یؤدي إغالق المحكمة والتأجیل اإلداري للقضایا إال إلى تفاقم ھذه المشكلة.COVID-19مرض

 
ھذه األزمة ، فقد تُزھق أرواح العدید من المحتفظ بھم. إلیكم ما یمكنكم فعلھ ما لم یتحرك مقدمو المساعدة القانونیة اآلن لتفادي 

 أنتم ومنظمة المساعدة القانونیة:
 

 دعوة القضاء إلى تعیین جلسات استعجالیة لتقلیص عدد المحتفظ بھم والسجناء.
 

منھم  والعدید -جراءات ، تاركة المحتفظ بھم األمر المثیر للقلق ھو أن العدید من المحاكم حول العالم تغلق أبوابھا أو تؤجل اإل
قابعین خلف القضبان. یتحمل القضاء مسؤولیة ضمان حمایة الحقوق  -في انتظار المحاكمة ولم تتم إدانتھم بأي جریمة 

 حتى في أوقات األزمات. یجب أن تعمل الجلسات االستعجالیة على النظر في -األساسیة وحمایة القانون على قدم المساواة
جمیع الحلول التي من شأنھا أن تقلل من عدد المحتفظ بھم والسجناء وتضمن صحتھم وسالمتھم. یجب أن تستمر المحاكم في 

عقد جمیع الجلسات األكثر ضرورة بما في ذلك جلسات مطالب اإلفراج وجلسات مطالب النظر في قانونیة اإلحتفاظ أو 
 السجن.    

لنظر في القضایا التي لم یتم تحدید موعد جلستھا لتسریع اإلفراج قبل المحاكمة والفصل كما یجب أن یوفروا آلیة للمحامین ل
 في القضایا الجنائیة.

 
 استخدام جمیع السبل القانونیة للتقلیل بشكل كبیر من اإلحتفاظ أو إلغاءه تماما

 
المشتبھ بھم أو المتھمین بارتكاب یجب على محامي المساعدة القانونیة تقدیم مطالب لإلفراج الفوري عن جمیع األشخاص 

جرائم بسیطة أو غیر عنیفة وال یشكلون تھدیدًا لألمن العام. خالل ھذه األزمة الصحیة، یجب على مقدمي المساعدة القانونیة 
تقدیم مطالب لإلفراج عن جمیع منوبیھم ، وبذل قصارى جھدھم لضمان عدم االحتفاظ بھم قبل المحاكمة بسبب عدم تحملھم 

الیف الغرامة. بالنسبة لكل شخص بقي في حالة احتفاظ حالیا ألنھ ال یمكنھ تحمل تكالیف الغرامة، یجب على محامي لتك



theilf.org | Page 2 of 4 
 

المساعدة القانونیة أن یطلبوا من المحكمة أو السلط المختصة اإلفراج عنھم بناًء على ضمان حضورھم عند الطلب، أو عن 
لدى السلطات). عالوة على ذلك ، على محامي المساعدة القانونیة أن یطلبوا طریق اتخاذ إجراء بدیل ( مثل ذكر محل إقامتھ 

نظرا لتقدمھم في  COVID-19اإلفراج فورا قبل المحاكمة عن األشخاص الذین یواجھون خطًرا كبیرا یھدد حیاتھم بسبب 
.  أي شخص یفوق سنھ الخمسین السن أو بسبب أمراض یعانون منھا. ینبغي علیھم أیضا أن یطلبوا اإلفراج قبل المحاكمة عن

كما یجب أن یطالبوا بإجراء فحوصات طبیة لجمیع المحتفظ بھم اآلخرین لتحدید األشخاص الذین ھم أكثرعرضة للخطر و 
 اإلفراج عنھم على الفور.

 
 الدعوة إلى وقف اإلیقافات الجدیدة والتتبعات من أجل جمیع الجرائم غیر العنیفة

 
نونیة دعوة الحكومات وأجھزة تطبیق القانون ووكالء الجمھوریة إلى الوقف الفوري لجمیع على محامي المساعدة القا

اإلیقافات الجدیدة والتتبعات من أجل الجرائم البسیطة. علیھم أن یدعوا وكالء الجمھوریة إلیقاف التتبع في الجرائم البسیطة 
المتھم قویة.  باإلضافة إلى ذلك ، یجب على محامي المساعدة وغیر العنیفة ،وفي جمیع القضایا التي ال تكون فیھا األدلة ضد 

القانونیة التثبت من أنھ التتم إدانة الفقراء والمشردین بسبب انتھاكھم ألوامر البقاء في المنزل أو الحجر الصحي التي تھدف 
غیرھم لخطر جسیم . تعریض مرتكبي الجرائم غیر الخطرة و الذین ال یتسمون بالعنف وCOVID-19إلى وقف انتشار 

 یتعارض مع إرشادات الصحة العمومیة وینتھك مفھوم الحق في إجراءات قانونیة عادلة وحظر العقوبة القاسیة.
 

الدعوة إلى التطبیق الواسع للتدابیر البدیلة بالنسبة لألطفال وإطالق سراحھم الفوري من مراكز االیقاف أو غیرھا من 
 ن العودة إلى أسرھم.المؤسسات المماثلة، حتى یتمكنوا م

 
یجب على مقدمي المساعدة القانونیة أن یدعو إلى تطبیق موسع للتدابیر البدیلة القائمة من أجل الحد من إیقاف واالحتفاظ 
باألطفال ومحاكمتھم, منذ المرحلة األولى لدخول الطفل في مسار العدالة الجنائیة. عالوة على ذلك ، ینبغي على مقدمي 

ونیة تقدیم مطالب لإلفراج الفوري عن األطفال من مراكز االحتفاظ المكتضة أو المؤسسات المماثلة والدعوة إلى المساعدة القان
إعادتھم إلى أسرھم ومجتمعاتھم من أجل ضمان صحتھم وسالمتھم. كخطوة أخرى في ھذا الدفاع سیكون من األھمیة بمكان 

قھم وتسھیل لم شملھم مع أطفالھم. بما أن العدید من األسر تواجھ االتصال بعائالت األطفال المحتفظ بھم لتوعیتھم بحقو
صعوبات في الوقت الحالي ، یجب على مقدمي المساعدة القانونیة أن یسعوا أیًضا إلى ربط المستفیدین وأسرھم بالخدمات 

 االجتماعیة المناسبة وأنظمة الدعم إلى أقصى حد متاح.
 

 لقضایا المعلقة الدعوة إلى الحكم بعقوبات بدیلة في ا
 

للحد من االكتظاظ في السجون ، یتوجب على محامي المساعدة القانونیة أن یطلبوا الحكم على المتھمین بعقوبات بدیلة كلما 
 أمكن ذلك وینبغي علیھم السعي لالتفاق مع وكیل الجمھوریة على اقتراح أو الموافقة على حلول ال تنطوي على عقوبة سجنیة. 

ا التي تنتظر المحاكمة ، على محامي المساعدة القانونیة األخذ بعین اإلعتبار جمیع السبل المؤدیة إلى بدائل في جمیع القضای
العقوبة السجنیة، بما في ذلك الصلح بالوساطة ، والعالج ، وإعادة التأھیل للمدمنین على المخدرات أو الكحول ، واإلنذار ، 

ة المقضاة. كما أنھ یتوجب على محامي المساعدة القانونیة السعي إلى زیادة عدد والتعویض ، والغرامة ، والمصاحبة ، والمد
القضایا حیث یكون الفصل موضوعا للتفاوض ,قدر اإلمكان.  كما أنھ على المحامین النظر في طلب إصدار حكم جدید نیابة 

ن یعانون من أمراض أو من یتمتعون عن المستفیدین المحكوم علیھم سابقًا في جرائم غیر عنیفة ، وكذلك األشخاص الذی
 بظرف تخفیف بحث یكون قرار اإلفراج عنھم عادال.

 
 طلب اإلفراج المبكر عن المدانین الذین یقضون عقوبات سجنیة. 
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على محامي المساعدة القانونیة أن یكونوا سباقین في االطالع على جمیع السبل القانونیة المحتملة لإلفراج عن األشخاص 
الذین یقضون حالیًا عقوبات سجنیة، مع إعطاء األولویة لألشخاص الذین یواجھون خطًرا كبیرا یھدد حیاتھم بسبب المدانین 

COVID-19  نظرا لتقدمھم في السن أو بسبب أمراض یعانون منھا أومن تبقى لھم عامین من العقوبة. یمكن أن تكون ھذه
حكم جدید بتعویض عقوبة سالبة للحریة بعقوبة غیر سالبة للحریة  الطلبات في شكل مطلب یتم تقدیمھ إلى المحكمة إلصدار

أي غرامة مالیة على سبیل المثال, أو عن طریق تقدیم مطلب إلدارة السجون باإلفراج المبكر أو تخفیف العقوبة أو تقدیم 
 مطلب إلى السلطات المختصة لتخفیف العقوبة أو العفو العام ؛ إلى آخره. 

 
 لحمایة صحة وسالمة المستفیدین الضعفاء طلب خطة عمل جدیدة

 
بشكل كبیر على الفئات الضعیفة ، بما في ذلك األشخاص الذین یعانون من التشرد أو العنف  COVID-19ستؤثر أزمة 

المنزلي أو االتجار بالبشر واألفراد الذین یعانون من مشاكل صحیة عقلیة أو المدمنون على المخدرات. خالل ھذا الوقت ، 
ن من األھمیة بمكان أن یتبنى محامو المساعدة القانونیة نظریات الدفاع الشامل وأن یضعوا خطة عمل جدیدة لتلبیة سیكو

احتیاجات المستفیدین بعد اإلفراج عنھم. وھذا یشمل النظر فیما إذا كان لدیھم مكان آمن للعیش، وما إذا كان بإمكانھم الحصول 
 ة بعد اإلفراج عنھم.على العالج الالزم أو الخدمات الطبی

 
 الدعوة إلى االستخدام الواسع لوسائل التكنولوجیا في المحاكم ومراكز االحتفاظ

 
ما في ب -یجب على محامي المساعدة القانونیة أن یدعو إلى استخدام موسع لوسائل التكنولوجیا في المحاكم ومراكز االحتفاظ 

صحة وسالمة مقدمي المساعدة القانونیة وغیرھم من العاملین في قطاع  لحمایة -ذلك الھواتف وتقنیة االتصال عبر الفیدیو 
العدالة ، بما في ذلك موظفي المحاكم وأعوان تنفیذ القانون ومراكز اإلحتفاظ. یتزاید استخدام تقنیة االتصال عبر الفیدیو في 

یة على التواصل بنجاعة مع منوبیھم المحاكم ومراكز االحتفاظ حول العالم كوسیلة لضمان قدرة مقدمي المساعدة القانون
 وضمان حقوق المحتفظ بھم في الحضور في المحكمة (حتى عن بُعد) والمشاركة في جمیع الجلسات. باإلضافة إلى ذلك ، 
یجب على مقدمي المساعدة القانونیة البحث في استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة إلرسال مطالب استعجالیة عبر البرید 

 ني عندما یكون القیام بذلك بطریقة شخصیة غیر ممكن أو غیر آمن.اإللكترو
 

 المطالبة بالمزید من اإلجراءات لحمایة صحة وسالمة المحتفظ بھم 
 

یجب على مقدمي المساعدة القانونیة دعوة مراكز الشرطة ومراكز االحتفاظ والسجون لتطبیق المزید من التدابیر لحمایة 
العدوى ومنع انتشارھا، بما في ذلك: اإلجراءات الصحیة الصارمة واستخدام معدات الحمایة الشخصیة المحتفظ بھم واحتواء 

المناسبة من قبل جمیع أعوان التنظیف والصیانة و المباعدة االجتماعیة و عملیات الفحص الطبي وفصل المحتفظ بھم الجدد 
ى مجددا إلى المحیط الخارجي تھدد مجتمعنا. عالوة على ذلك ، یجب والمرضى. ما لم یتم تنفیذ ھذه التدابیر ، فإن انتقال العدو

على مراكز االحتفاظ والسجون اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان السالمة النفسیة لألشخاص المحتفظ بھم من خالل ضمان 
خدام ن خالل زیادة اإلستبما في ذلك م -استمرارھم في االتصال بعائالتھم ومجتمعاتھم المحلیة إذا تم تقیید استخدام المرافق 

المجاني الھاتف وخدمة البرید. في األماكن التي یقدم فیھا األصدقاء والعائلة عادةً الطعام واألدویة وأدوات النظافة للمحتفظ 
 بھم، یجب على مقدمي المساعدة القانونیة اإلشارة إلى التأثیر السلبي لمنع الزیارات على صحة وسالمة المستفیدین. 

 
 إلى اتخاذ تدابیر لحمایة صحة وسالمة مقدمي المساعدة القانونیةالدعوة 

 
تتخذ الحكومات في جمیع أنحاء العالم تدابیر صارمة لمكافحة انتشار العدوى، بما في ذلك األمر بالبقاء في المنزل الذي تھدف 

فضال عن القضاة ووكالء الجمھوریة من خاللھ إلى حمایة الناس من اإلصابة بالفیروس. غیر أن مقدمي المساعدة القانونیة، 
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وأعوان الشرطة ومراكز االحتفاظ، یمثلون أحد أعمدة إقامة العدل، عن طریق تقدیمھم لخدمات حیویة. یجب أن یظل مقدمو 
المساعدة القانونیة على وجھ الخصوص في الخطوط األمامیة لضمان إقامة العدل وإطالق سراح المحتفظ بھم. في حین أن 

المحكمة ضروري لحمایة حقوق المستفیدین، یجب على مقدمي المساعدة القانونیة اتخاذ جمیع الخطوات الالزمة وجودھم في 
لحمایة صحتھم وسالمتھم ، وكذلك سالمة المستفیدین وغیرھم من المتدخلین في نظام العدالة. ویشمل ذلك ممارسة المباعدة 

ر تقلل من عدد األشخاص الذین یجب علیھم الحضور في المحكمة. یمكن االجتماعیة، وتطبیق قواعد صحیة جیدة, وتنفیذ تدابی
لمقدمي المساعدة القانونیة أیًضا الحد من تعرضھم لخطر العدوى من خالل الضغط من أجل اإلفراج الجماعي عن الموقوفین 

وة إلى استعمال وسائل والسجناء، بدال من النظر في كل حالة على حدة. كما أنھ على مقدمي المساعدة القانونیة الدع
 التكنولوجیا الحدیثة المتاحة وبطریقة آمنة.  

 
 المؤسسة القانونیة الدولیة 

 
یقبع المالیین في السجون حول العالم ألنھم ال یستطیعون تحمل تكالیف الدفاع. المؤسسة القانونیة الدولیة ھي منظمة غیر 

ي الوصول الى العدالة. منذ ما یقارب العقدین من الزمن ، ناضلت ربحیة تأسست لمعالجة ھذه األزمة العالمیة المتمثلة ف
المؤسسة القانونیة الدولیة لضمان تمثیل قانوني عالي الجودة لكل شخص تم إیقافھ أو اإلحتفاظ بھ. نقوم في مختلف أنحاء العالم  

لة. ونقوم حالیا بتقدیم خدمات قانونیة بتقدیم خدمات دفاع جنائي عالي الجودة، وبناء مؤسسات مساعدة قانونیة مستدامة وفعا
مباشرة في أفغانستان ونیبال ومیانمار وفلسطین وتونس ونقدم مساعدة فنیة في جمیع أنحاء العالم. لمزید من المعلومات ، 
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