16

16

االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل

نرشة الهجرة القرسية 44
نوفمرب/ترشين الثاين 2013

Captured Childhood: Introducing a New Model to Ensure the Rights and
الفرص للعثور عىل يشء من الحالة السو َّية يف حياتهم املستأصلة Liberty of Refugee, Asylum Seeker and Irregular Migrant Children
Affected by Immigration Detention
من جذورها.
(طفولة يف األرس :التعريف بنموذج جديد لضامن حقوق وحريات األطفال من الالجئني
أليس فارمر  farmera@hrw.orgباحثة يف قسم حقوق األطفال وطالبي اللجوء واملهاجرين غري الرشعيني املتأثرين باحتجاز الهجرة) ،ميلبورن،2012 ،
ص.ص 49-48
يف منظمة مراقبة حقوق اإلنسان.
 .6مقابلة مع ك .أ .وهو طبيب نفيس2012/9/5 .
 .7 www.hrw.org/topic/childrens-rights/refugees-and-migrantsاملجلس األورويب لحقوق اإلنسان ،مفوض حقوق اإلنسان،
Positions on the Rights of Minor Migrants in an Irregular Situation
 .1انظر www.hrw.org/topic/childrens-rights/refugees-and-migrants
(مواقف حول حقوق املهاجرين القارصين يف الوضع غري النظامي) ورقة للمواقف
 .2منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،
( ،6)2010سرتاسبورغ2010/6/25 ،
Left to Survive: Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=16543777
Children in Greece
 .8مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني،
(مرتوكون وحيدين للبقاء عىل قيد الحياة :اإلخفاق املمنهج يف حامية األطفال املهاجرين Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied
غري املصاحبني ببالغني يف اليونان) ديسمرب/كانون األول ،2008
Children Seeking Asylum
www.hrw.org/reports/2008/12/22/left-survive
(إرشادات حول التعامل مع األطفال غري املصاحبني ببالغني والطالبني للجوء)  ،1997الفقرة
 .3منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3360.pdf ،7.8-7.6
Boat Ride to Detention: Adult and Child Migrants in Malta
UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with
(ركوب القوارب نحو االحتجاز :املهاجرون البالغون واألطفال يف مالطا ،يوليو/متوز 7.8-Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997. paras 7.6 )2012
www.hrw.org/reports/2012/07/18/boat-ride-detention-0
www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3360.pdf
 .4منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،
 .9مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني،
Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Ad Hoc and Inadequate: Thailand’s Treatment of Refugees and Asylum Seekers
(عشوايئ وغري كاف :معاملة تايلندا لالجئني وطالبي اللجوء) ،أيلول
Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention
www.hrw.org/node/109633/section/12 2012
(إرشادات حول املعايري واجبة التطبيق املتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائل االحتجاز)
 .5د .آالن س كيلري وآخرون ’Mental health of detained asylum seekers
 ،2012الفقرة www.unhcr.org/505b10ee9.html .52
(الصحة العقلية لطالبي اللجوء املحتجزين)  ،مجلة  ،The Lancetاملجلد  ،362العدد
 .10لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل ،تقرير عام  ،2012يوم النقاش العام لحقوق جميع
 ،2003/11/22 ،9397ص.ص ،23-1721 .الحالف الدويل لالحتجاز،
األطفال يف سياق الهجرة الدولية ،فرباير/شباط  ،2013الفقرة 78
http://tinyurl.com/OHCHR-CRC-2012

الطفولة املأسورة

دايفيد كورليت

عىل الدول أن تضع بدائل الحتجاز الالجئني لتضمن حرية األطفال يف التحرر من خطر االحتجاز الناتج من رغبة الدولة يف السيطرة
بالعيش يف ظروف مجتمعية طيلة املدة التي تستغرق الدولة عىل الهجرة.
التخاذ القرار الخاص بوضعهم بوصفهم مهاجرين .ال ينبغي
احتجاز األطفال لغايات الهجرة .بل هناك بدائل ،وقد استحدث وترجع هجرة األطفال إىل أسباب عدة :منها خوفهم عىل حياتهم
تحالف االحتجاز الدويل 1منوذجاً ملنع احتجاز املهاجرين األطفال وحرياتهم ،حيث ُأبعدوا عن بلدانهم إ ّما لخوف ذويهم وأقاربهم
عىل أمنهم ،أو لعيشهم يف فقر يهدد حياتهم أو لسعيهم إىل فرص
اعتامداً عىل ثالثة مبادئ:
أفضل لحياتهم ،فيرتك األطفال يف بعض األحيان بيوتهم وبلدانهم
األطفال الالجئون أو طالبو اللجوء منهم أو من هم من املهاجرين مبفردهم وبإرادتهم ،ويرتك آخرون بلدانهم مع عائالتهم ،دون
علمهم بالسبب أو ب ُوجهتهم أو بطبيعة رحلتهم.
غري الرشعيني ،أوالً وقبل كل يش ،أطفال.
يجب أن ُتوىل املصالح ال ُفضىل للطفل االهتامم األسايس يف أي إجراء وتتسم رحالت هؤالء األطفال غالباً بالخوف وفقدان الحامية
الرسمية؛ فانتقالهم عرب الحدود بدون أوراق أو تصاريح رسمية
ُيتَّخذ بشأن الطفل.
محفوف باملخاطر .ويف كثري من األحيان ،ينضم األطفال إىل املهربني
حرية الطفل حق إنساين أسايس.
ممن هم عىل صلة بالجرمية املنظمة ،ويقع األطفال يف بعض
و تح ِّول هذه املبادئ االنتباه من حق الدولة يف احتجاز األطفال األحيان بأيدي املتاجرين بالبرش أو غريهم ممن يستغلون ضعفهم.
إىل حق األطفال الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري الرشعيني واإلضافة إىل املخاطر التي يواجهها جميع املهاجرون غري الرشعيني،
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هناك أوجه من االستضعاف يواجهها ،عىل وجه الخصوص ،األطفال استكشـاف خيـارات الهجـرة املتاحـة لألطفـال والعائلات ،وتحديد
َّ
اللجئون أو طالبوا اللجوء منهم نظراً ملراحل النمو التي ميرون «املصالـح الفضىل» وتقييـم حاجات األطفـال و/أو أرسهم للحامية
بها والحدود املجتمعية أو الثقافية التي متس قدرتهم عىل التأكيد .
عىل حقوقهم.
وتحتجز الدول هؤالء األطفال لعدد من األسباب ،منها :الفحص
الصحي والدواعي األمنية ،والتحقق من هوياتهم وتسهيل إزالتهم
اض محددة .ويف بعض األحيانُ ،يحتجز األطفال لقرار صادر
من أر ٍ
عن مسؤويل الدولة ممن يرونه الخيار األفضل بدالً من بقائهم دون
دعم املجتمع لهم أو بحد ضئيل من الدعم .يف حني ُيحتجز آخرون
بسبب إهامل املسؤولني ،فعىل سبيل املثالُ ،يحتجز األطفال يف
حالة عدم التمييز بني املهاجر الطفل واملهاجر البالغ ،أو يف حاالت
عدم كشف األطفال عن أعامرهم الحقيقية أو عندما ال يتمكن
املسؤولون من تخمني أعامرهم .وقد ُيحتجز األطفال أيضا بسبب
ميل ثقافة ما إىل االحتجاز أو بسبب انتشار الفساد فيهاّ .إل أن
الدالئل تشري إىل ّأن اإلحتجاز ال يردع الهجرة غري الرشعية املحتملة،
وال يضمن منع قدوم املهاجرين غري الرشعيني أو عودتهم .بل هناك
مناهج أكرث فاعلية وإنسانية بدالً من االحتجاز لتحقيق غايات تلك
السياسات.

الخطوات الخمس لنموذج يراعي حاجات األطفال

وضع تحالف االحتجاز الدويل منوذجاً لتقييم مجتمع ُيراعي حاجات
الطفل ولتصنيفه؛ حيث ُي َّكن ذلك النموذج الحكومات واملنظامت
غري الحكومية والجهات املعنية من اتخاذ القرارات ملنع االحتجاز.

الخطوة األوىل :املنع

الخطوة األوىل قرينة ضد احتجاز األطفال ،و ُتطبق قبل وصول ٍأي
من األطفال الالجئني أو طالبي اللجوء أو املهاجرين غري الرشعيني
إىل أرايض الدولة.

الخطوة الثانية :التقييم واإلحالة

تحدث الخطوة الثانية ،التقييم واإلحالة ،خالل ساعات من اكتشاف
الطفل عىل حدود أرايض الدولة أو داخلها ،وتشتمل عىل فحص
الفرد لتخمني العمر ،وتعيني ويص عىل األطفال غري املصحوبني
ببالغني أو األطفال املنفصلني عن ذويهم ،وتخصيص موظف للعمل
عىل قضية األطفال املسافرين مع عائالتهم ،وإجراء تقييم أ َّويل
لظروف العائلة ونقاط قوتها وحاجاتها ،ومن َث َّم وضع الطفل أو
العائلة يف بيئة مجتمعية.

الخطوة الثالثة :اإلدارة واملعالجة

الخطـوة الثالثـة عنصر جوهـري لنمـوذج التقييـم والتصنيـف
املراعـي للطفـل والتـي تتضمـن «إدارة الحالـة» مبـا يف ذلـك

الخطوة الرابعة :املتابعة والحامية

تتضمـن الخطـوة الرابعة ضامن حامية حقـوق األطفال ومصالحهم
ال ُفضلى ،واملراجعـة القانونيـة للقـرارات املتخـذة ُمسـ ّبقاً بشـأن
األطفـال وعائالتهـم ،مبا يف ذلـك القرارات املتعلقـة بأماكن إيوائهم
ووضعهـم القانـوين ،وتتيـح أيضـاً الفرصـة للدول ملراجعـة الظروف
املرتبطـة بوضـع الطفـل أو العائلـة يف املجتمـع اعتماداً على قرار
وضـع الهجـرة النهايئ.

الخطوة الخامسة :الفصل يف الحاالت يف الخطوة
الخامسة ُتن َّفذ حلول الهجرة املستدامة.

(ملزيـد مـن املعلومـات حـول تلـك الخطـواتُ ،ير َاجـع تقريـر
الطفولـة املأسـورة  2 2012لتحالـف االحتجـاز الـدويل)
ُتظهـر األبحـاث الدوليـة أن دعـم إدارة القضيـة وطالبـي اللجـوء
واملهاجريـن غير الرشعيين يزيـد مـن احتامليـة االمتثـال للقرارات
املتعلقـة بأوضاعهـم ويرفـع مسـتوى تقبلهـم إ ّمـا للعـودة إىل
أوطانهـم أو لالندمـاج يف املجتمـع بفضـل مـا حظـوا بـه مـن دعم
ومتكين طـوال رحلـة الهجـرة .و ُيعـ ّد ٌّ
كل مـن بنـاء الثقـة واحترام
كل شـخص وتقديـره ومعاملتـه على أنـه فـرد يتمتـع بالكرامـة
واملهـارات والحقـوق والحاجـات أمـراً أساسـياً لنجاح تلـك الرحلة.
ومـن األمـور الحساسـة توفير دور داعـم يتصـف بالواقعيـة
واالسـتدامة على حـد سـواء اإلضافة لكونـه وجداين ومتسـق طيلة
انتظـار الفـرد للنتيجـة النهائية .وينطبق ذلك على البالغني ،وبقدر
أكبر مـن األهمية على األطفال .ويأخـذ منوذج الخطـوات الخمس
للتقييـم والتصنيـف ا ُملراعـي للطفـل مصالـح الـدول على محمـل
الجـد يف إدارتهـا للهجـرة و ُيقـ ُّر يف الوقـت نفسـه ّأن املصلحـة
الفضلى لألطفـال لـن تكـون أبـداً يف احتجازهـم.
دايفيد كورليت  corlett.d@gmail.comزميل باحث مساعد
يف معهد سوينبرين  www.sisr.netوكان يف السابق باحثاً ومؤلفاً
رئيساً (مبشاركة غرانت ميتشيل ولويس باورنغ وجريوين فان
هوف) لتقرير تحالف االحتجاز الدويل املوسوم بـ «الطفولة
املأسورة» ( )Captured Childhoodاملنشور عىل اإلنرتنت عىل
الرابط التايلhttp://idcoalition.org/ccap/ :
 .1تحالف االحتجاز الدويل ( )IDCشبكة مجتمعية مدنية مقرها ملبورن/أسرتاليا وتضم
يف عضويتها  300منظمة غري حكومية وجامعات مبنية عىل العقيدة وأساتذة جامعيني
ومامرسني وأفراد يعملون يف خمسني بلداً يف العاملhttp://idcoalition.org .
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