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للمهاجرين وطالبي اللجوء؛ فأحياناً ال ُيصاحب تلك الخدمات، عىل 
سبيل املثال، خدمات الرتجمة الفورية.

الخامتة
يفرض العمل يف منشآت مغلقة، مثل: السجون أو مراكز االحتجاز، 
تحديات أخالقية أمام املنظامت العاملة يف مجال األنشطة اإلنسانية 
االحتجاز.  نظام  مع  متواطئة  املحتجزون  يراها  أن  خشية  نتيجة 
املسؤولية  تحمل  من  عاٍل  مستوى  العمل  ذلك  يتطلب  ولــذا، 
والحذر لحامية مصالح املرىض الجسدية وصحتهم العقلية يف وقت 
ال ُتجرى فيه أي أنشطة إال مبوافقة الدولة. فالتفاوض للحصول عىل 
إذن لدخول تلك املراكز )التي غالباً ما ُتغلق أبوابها أمام التفتيش 
الوعي  الخارجي( واستمرار ذلك رضوري، فضاًل عن أهمية زيادة 
واإلنسانية  الصحية  العواقب  ملعرفة  العامة  الدعوة  خالل  من 

لسياسات الهجرة التقييدية. 

ووفقاً لخربة منظمة أطباء بال حدود العملية، نخلص إىل أن احتجاز 
املهاجرين يقوِّض الكرامة اإلنسانية ويؤدي إىل معاناة ال داعي لها 
وإىل اإلصابة باألمراض. ونتيجة املخاطر غري املتناسبة التي تتعرض 
االحتجاز  يكون  أن  ينبغي  اإلنسانية،  وكرامتهم  األفراد  صحة  لها 
االستثناء وليس القاعدة العامة. وعىل صانعي القرار السيايس إعادة 
ضوء  يف  أمده  وإطالة  املهاجرين  احتجاز  انتشار  يف  جيداً  النظر 

عواقبه الطبية واإلنسانية، ومراعاة البدائل املتاحة. 

إيوانا كوتسيواين Ioanna.kotsioni@athens.msf.org مرجع 
للهجرة يف منظمة أطباء بال حدود يف اليونان، وأورييل بونتيو 
Aurelie.ponthieu@brussels.msf.org مستشار للشؤون 

اإلنسانية حول التهجري يف مركز عمليات منظمة أطباء بال حدود، 
 Stella.egidi@msf.rome.org  بروكسل، وستيال إجيدي

 مستشار طبي يف منظمة أطباء بال حدود يف إيطاليا. 
 www.msf.org

1. حصلنا عىل تلك البيانات من ما يزيد عىل 5000 استشارة طبية للمهاجرين وطالبي 
اللجوء يف  مراكز احتجاز املهاجرين يف اليونان ومالطا ما بني عامي 2008 و2011.
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توفري الرعاية الصحية يف مكان االحتجاز، اليونان.

تأثري احتجاز املهاجرين عىل األطفال
أليس فارمر

غالباً ما تحتجز الدول األطفال دون إيالء االنتباه الكايف للقانون الدويّل وتضعهم يف ظروف قد تكون مؤذية وال 
إنسانية. لكنَّ التعامل مع طالبي اللجوء والالجئني من األطفال يجب أن تكون مبنية أوالً وقبل كل يشء عىل أنهم 

أطفال، كام ينبغي أن توضع حقوقهم وحاجاتهم للحامية يف قمة أولويات جميع سياسات الهجرة.
ورائها، سجلت  وما  أوروبا  يف  البحث  من  سنوات  من عرش  ألكرث 
األطفال  لحقوق  انتهاكات خطرية  اإلنسان  حقوق  مراقبة  منظمة 
أن  املمكن  من  إذ  املهاجرين1،  األطفال  احتجاز  بها  تسبب  التي 
بالبالغني  تجمعهم  زنزانات  يف  تعسفياً  احتجازاً  األطفال  ُيحتجز 
الرشطة  من  كل  يتعامل  كام  القرابة.  بصلة  لهم  ميتون  ال  الذين 
والحرس والسلطات األخرى معهم بوحشية، يف ظل ظروف غالباً ما 
تكون سيئة وتتناىف مع املعايري الدولية التي تحكم األوضاع املالمئة 

لألطفال املحرومني من الحرية.

األطفال  مــن:  املحتجزين  املهاجرين  األطفال  فئات  تتألف 
ببالغني، واألطفال املصحوبني بعائالتهم  املهاجرين غري املصحوبني 

الالجئني،  أو  اللجوء  طالبي  واألطفال  الرضع(  األطفال  فيهم  )مبن 
وكثري  للجوء.  بطلب  تقدموا  الذين  أو  الالَّجئني  األشخاص  وأطفال 
والصومال  أفغانستان  مثل  لالجئني  مّصدرة  بلداناً  يغادرون  منهم 
ورسيالنكا ويرشعون يف رحالت طويلة بحثاً عن السالمة. ويتعرض 
األطفال لالحتجاز يف مختلف مراحل رحلتهم يف البلدان االنتقالية 
التي يرونها  البلدان  كإندونيسيا وتركيا واليونان وليبيا ومرص، ويف 
هم أو ذويهم عىل أنها بالد املقصد األخري، مثل:أسرتاليا واململكة 

املتحدة والدول اإلسكندنافية.

وُتعد اليونان من البوابات الرئيسية لدخول املهاجرين إىل االتحاد 
إزاء  الخصوص  وجه  عىل  سيئة  مامرسات  تنتهج  لكنَّها  األورويب 

mailto:Aurelie.ponthieu@brussels.msf.org
mailto:Stella.egidi@msf.rome.org
http://www.msf.org
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ببالغني  املصحوبني  غري  األطفال  مييض  وقد  املهاجرين.2  األطفال 
الزنزانات  احتجازهم يف  يكون  ما  االحتجاز وغالباً  مراكز  يف  أشهراً 
نفسها التي تضم بالغني من غري ذوي القرىب ضمن ظروف وصفتها 
ومن  مقبولة«.  »غري  بأنها  التعذيب  ملناهضة  األوروبية  املفوضية 
أمثلة هؤالء رشزاد وأخيها رسدار البالغ من العمر ستة عرش عاماً، 
وهام من أفغانستان. وقد احتجزا يف مركز كيبينو يف فيالكيو عندما 
قابلناهام عام 2008. وقد أخربتنا وقتها: »إننا هنا منذ 65 يوماً وقد 
علمنا من بعضهم أن املدة قد تطول لثالثة أشهر.... هام: أريدهم 
أن يطلقوا رساحي فال أريد البقاء ألطول من هذا« علاًم أنَّ رشزاد 
تكن  ومل  يقربنها  ال  بالغات  نساء  مع ست  زنزانتها  تشارك  كانت 

قادرة عىل التواصل معهن. 

كام ُيطلب من األطفال املهاجرين غري املصحوبني ببالغني مغادرة 
البالد فور ترسيحهم من الحجز يف اليونان، ويف حالة عدم االمتثال 
النظر  وبغض  استضعافهم  مراعاة  دون  للحجز  يعادوا  قد  لألمر 
أخربتنا  املثال،  سبيل  فعىل  للجوء.  بطلب  التقدم  يف  حقهم  عن 
أعوام  عرشة  العمر  من  وتبلغ  ببالغ  مصحوبة  غري  صومالية  فتاة 
واحتجزت يف مركز بيرتو رايل أن السلطات اليونانية احتجزتها أربع 

مرات خالل ستة أشهر.

ممن  اللجوء  طالبي  معاملة  إساءة  يف  الوحيدة  ليست  واليونان 
االحتجاز  يف  سياسة صارمة  أيضاً  فلاملطا  األورويب،  االتحاد  دخلوا 
)أي  مالطا  إىل  القادمني  الرشعيني  غري  املهاجرين  لجميع  التلقايئ 

املرافئ  غري  من  البالد  إىل  الداخلني 
أنَّ  حني  ويف  الرسمية(3.  الحدودية 
السلطات تفرج عن بعض املهاجرين 
أو  العائالت خالل ساعات  مبن فيهم 
اآلخر  بعضهم  عىل  تبقي  فإنها  أيام، 
ملدد أطول قد تصل إىل عام كامل، أما 
من ُيرفض طلب لجوئه فقد يبقى يف 

الحجز مدة تصل إىل 18 شهراً.

غري  األطفال  أنَّ  وجدنا  مالطا،  ويف 
مع  ُيحتجزون  بالغني  املصحوبني 
املكان  يف  األقرباء  غري  من  البالغني 
العمر.  تحديد  نتيجة  بانتظار  نفسه 
وتفرتض مالطا أنَّ أي شخص ال تظهر 
الظاهرية  الطفولة  صفات  عليه 
)مبعنى أي شخص يبدو عليه أنه أكرب 
أما  بالغ.  أنه  عاماً( عىل  من 12  سناً 
املهاجرون الذين يدعون أنهم أطفال 
تحديد  يف  مطولة  عملية  فيخوضون 
إىل  أشهر  أو  ألسابيع  للبالغني  واحدة  زنزانة  يف  وُيحتجزون  العمر 

حني االنتهاء من اإلجراءات القضائية.

ويف مرافق االحتجاز، قد يتعرض األطفال إىل العنف أو االستغالل. 
فمثاًل، أخربنا عبدي، وهو طالب اللجوء الصومايل الذي كان يبلغ 
من العمر 17 عاماً وقت احتجازه، عام مر به قائاًل: » كان يأتيني 
ما  يوم  ويف  طعامي.  أعطيه  بأن  ويأمرين  يوم  كل  يف  رجل ضخم 
رفضت االنصياع فرضبني، ووقعت عىل األرض مغشياً عيّل لنصف 

ساعة، وحني أخربت الحرس قالوا يل: »ال يهمنا أمرك««

باقي  يف  حظاً  بأكرث  اللجوء  وطالبو  جئون  الالَّ األطفال  وليس 
األطفال  آالف  االحتجاز  خطر  يواجه  إندونيسيا  ففي  العامل.  دول 
من  والقدامني  ببالغني،  املصحوبني  غري  منهم  خاص  املهاجرين، 
رسيالنكا وأفغانستان وبورما وغريها، كام يواجهون سوء املعاملة يف 
الحجز وانعدام فرص التعليم وقلياًل من املساعدات الرئيسية. إضافة 
إىل ذلك، تفرض القوانني اإلندونيسية عقوبة تصل إىل الحبس ألربع 
وكذلك  القضائية.  املراجعة  حق  من  املحتجز  حرمان  مع  سنوات 
لعائالتهم  وال  املهاجرين  لألطفال  توفر  ال  اإلندونيسية  الحكومة 
الفرص يف الحصول عىل الوضع القانوين كوضع طالبي اللجوء. وكثرياً 
ما تحتجز إندونيسيا املهاجرين الذين ال يحملون وثائق رسمية مبن 
فيهم األطفال غري املصحوبني ببالغني واألطفال املصحوبني بعائالتهم 
ملدد تصل إىل أشهر أو سنوات يف ظروف بائسة مع حرمانهم من 
حق التعليم أو يف بعض األحيان من النزهة. وقد وثَّقنا حاالت من 
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ولدان طالبان للجوء يف مركز احتجاز املهاجرين يف بيالوان، شاميل سومطرة.
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e الحرس  تعمد  حيث  االحتجاز  مرافق  من  كبري  عدد  يف  الوحشية 
رضب األطفال املهاجرين غري املصحوبني ببالغني أو إجبار األطفال 

عىل مشاهدة الحرس وهم يرضبون البالغني.

وقد تكون ظروف احتجاز األطفال املصحوبني بذويهم مهينة وال 
مركز  يف  العمر  من  الثالثة  يبلغ  بطفل  التقينا  فقد  أيضاً،  إنسانية 
احتجاز املهاجرين يف سوان فلو يف بانكوك يف تايالند أمىض تقريباً 
عمره كاماًل يف الحجز4. وقد احتجز مع والده الالجئ الصومايل يف 
الوقت الذي ُتحتجز فيه والدته وأخته بقسم النساء ملركز احتجاز 

املهاجرين. وقد وصف األب ظروف االحتجاز قائاًل:

أن  كام  املدخنني....  من  معظمهم  حالياً،  شخصاً   50 الغرفة  يف 
الغرفة حارة ومتسخة مام تسبب بإصابة طفيل باألمراض املتكررة، 
يأكله  الذي  ذاته  األرز  من  تتكون  الطفل  وجبة  أّن  إىل  باإلضافة 
تتوافر للرشاء  ُتقدم له وال  التي ال  للفاكهة  اآلخرون. لكنه يحتاج 
عىل حد سواء، ....من الصعب جداً عىل طفل يف الثالثة من عمره 
أن ينمو بني 50 رجاًل بالغاً يف غرفة مغلقة، ُيسمح له بالخروج منها 
إىل أشعة الشمس ملدة قصرية تقل عن ساعتني بعد ثالثة أيام من 

عدم الخروج.

يحصل  ال  فغالباً،  جسيمة.  املهاجرين  األطفال  احتجاز  خسائر 
احتجاز  يؤثر  كام  وسنوات،  ألشهٍر  التعليم  فرصة  عىل  األطفال 
املهاجرين – غري املحدد بزمن باملجمل – سلباً عىل الصحة العقلية 
لألطفال5.  خاصة  جداً  خطرة  مشكلة  وتلك  املحتجزين  من  لكثري 
يف  املهاجرين  احتجاز  مركز  يف  متطوع  نفيس  طبيب  ذكر  فقد 
إندونيسيا ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن مراجعيه من األطفال 
املحدد،  وغري  املطوَّل  االنتظار  بسبب  نفيس  تدهور  من  يعانون 
معرفتهم  لعدم  أحالمهم  يفقدون  إنهم  آمالهم.  يفقدون  »إنهم 
باإلطار الزمني لخروجهم للحياة الطبيعية ِمثل باقي البرش، وهذا 

ما يجعلهم يصابون باليأس واالكتئاب«.6

قيود استخدام احتجاز املهاجرين ضد األطفال:
من  األطفاَل  الدوُل  تحرم  املهاجرين،  احتجاز  حاالت  من  كثري  يف 
حريتهم ضمن رد روتيني عىل الدخول غري املرشوع لها، بدالً من أن 
يكون احتجاز األطفال إجراء املالذ األخري. ومع ذلك، يشري القانون 
بوضع  تتعلق  ألسباب  األطفال  احتجاز  يجوز  ال  أنَّه  إىل  الدويل 
هجرتهم ويضع حدوداً صارمة عىل االستخدام االستثنايئ لالحتجاز 

كام ييل:

ينبغي  ال  أّنــه:  عىل  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   37 املــادة  تنص 
استخدام االحتجاز بأي شكل ضد األطفال إاّل إذا كان املالذ األخري 

وألقرص مدة ممكنة من الزمن.«

تنص املادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل عىل أنه لجميع األطفال 
أماكن  يف  املحتجزين  األطفال  فيهم  )مبن  حريتهم  من  املحرومني 
املساعدة  عىل  الفوري  »الحصول  يف  الحق  املهاجرين(  احتجاز 
القانونية أو أي مساعدة أخرى مالمئة« والحق يف الطعن برشعية 

حرمانهم من حقوقهم أمام املحكمة.

»من  أنَّه  عىل  اإلنسان  لحقوق  األورويب  املجلس  مفوضية  نصت 
حيث املبدأ، ال ينبغي تعريض األطفال لالحتجاز«7

أنَّه:  عىل   6 رقم  العام  التعليق  يف  الطفل  حقوق  لجنة  ت  نصَّ
»كقاعدة عامة، ال يجوز احتجاز األطفال غري املصحوبني ببالغني«، 
وعىل أنَّه ال ميكن تربير احتجازهم ملجرد االعتامد حرصاً عىل وضع 

هجرتهم أو إقامتهم أو فقدانه.«

»ال  بأنَّه:  فتحتج  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  ا  أمَّ
األطفال  حاالت  يف  خاصًة  للجوء  الطالبني  األطفال  احتجاز  ينبغي 
الطالبون للجوء يف  ببالغني«8 وإذا احُتجز األطفال  غري املصحوبني 
حاالت استثنائية، تؤكد مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عىل 
اتفاقية  املادة 37 من  الواردة يف  االحتجاز  االلتزام مبعايري  وجوب 
حقوق الطفل، كام يجب عىل الدول أن تلتزم مبعايري األمم املتحدة 
املتعلقة بظروف االحتجاز مبا يف ذلك فصل األطفال عن البالغني من 
لهم  التعليم  الُفضىل وبتوفري  يتناسب ومصالحهم  أقاربهم مبا  غري 
دامئاً. ويف حاالت احتجاز املهاجرين األطفال املصحوبني بعائلتهم، 
ينبغي أن تؤمن الدولة للطفل عدم انفصاله عن ذويه ضد إرادته. 
وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل )وكذلك اإلرشادات الخاصة ملفوضية 
للجوء(  الطالبني  باألطفال  الخاصة  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم 
عىل أنَّه يجب االلتزام »بأخالقيات الرعاية«9 عند احتجاز األطفال 
املهاجرين مع إعالء مصالح الطفل الُفضىل عىل إنفاذ قانون الهجرة.

ويف فرباير/شباط 2012، دعت لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل 
املحتجزين  األطفال  الحتجاز  والكامل  العاجل  “الوقف  إىل  الدول 
إنَّ مثل هذا االحتجاز ال يتامىش  قائلة  عىل أساس وضعهجرتهم” 
مع مصالح األطفال الُفضىل عىل اإلطالق10. ويف املرحلة االنتقالية، 
عىل الدول أن تفرض أطراً زمنية عىل مدة احتجاز الطفل للحد ما 

أمكن من ضياع فرص التعليم واآلثار الواقعة عىل صحته العقلية.

قبل  ذي  من  أكرب  تعقيدات  الهجرة  مسارات  تشهد  ذلك،  ومع 
تلك  ومع  نحوها،  اللجوء  طالبو  يسافر  التي  البلدان  تنوع  نتيجة 
التعقيدات تتزايد الدول التي تلجأ إىل استخدام احتجاز املهاجرين. 
وما زلنا نشهد وجود األطفال يف أماكن الحجز يف وقت يفرتض فيه 
توفر لألطفال  أن  األطفال مع ذويهم،  بدالً من حجز  الدول،  عىل 
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عىل الدول أن تضع بدائل الحتجاز الالجئني لتضمن حرية األطفال 
الدولة  تستغرق  التي  املدة  طيلة  مجتمعية  ظروف  يف  بالعيش 
ينبغي  ال  مهاجرين.   بوصفهم  بوضعهم  الخاص  القرار  التخاذ 
استحدث  وقد  بدائل،  هناك  بل  الهجرة.  لغايات  األطفال  احتجاز 
ملنع احتجاز املهاجرين األطفال  منوذجاً  تحالف االحتجاز الدويل1 

اعتامداً عىل ثالثة مبادئ:

األطفال الالجئون أو طالبو اللجوء منهم أو من هم من املهاجرين 
غري الرشعيني، أوالً وقبل كل يش، أطفال.

يجب أن ُتوىل املصالح الُفضىل للطفل االهتامم األسايس يف أي إجراء 
ُيتَّخذ بشأن الطفل.

حرية الطفل حق إنساين أسايس.
و تحوِّل هذه املبادئ االنتباه من حق الدولة يف احتجاز األطفال 
إىل حق األطفال الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري الرشعيني 

يف التحرر من خطر االحتجاز الناتج من رغبة الدولة يف السيطرة 
عىل الهجرة.

وترجع هجرة األطفال إىل أسباب عدة: منها خوفهم عىل حياتهم 
وحرياتهم، حيث ُأبعدوا عن بلدانهم إّما لخوف ذويهم وأقاربهم 
عىل أمنهم، أو لعيشهم يف فقر يهدد حياتهم أو لسعيهم إىل فرص 
أفضل لحياتهم، فيرتك األطفال يف بعض األحيان بيوتهم وبلدانهم 
دون  عائالتهم،  مع  بلدانهم  آخرون  ويرتك  وبإرادتهم،  مبفردهم 

علمهم بالسبب أو بُوجهتهم أو بطبيعة رحلتهم.

الحامية  وفقدان  بالخوف  غالباً  األطفال  هؤالء  رحالت  وتتسم 
رسمية  تصاريح  أو  أوراق  بدون  الحدود  عرب  فانتقالهم  الرسمية؛ 
محفوف باملخاطر. ويف كثري من األحيان، ينضم األطفال إىل املهربني 
بعض  يف  األطفال  ويقع  املنظمة،  بالجرمية  صلة  عىل  هم  ممن 
األحيان بأيدي املتاجرين بالبرش أو غريهم ممن يستغلون ضعفهم. 
واإلضافة إىل املخاطر التي يواجهها جميع املهاجرون غري الرشعيني، 

الفرص للعثور عىل يشء من الحالة السويَّة يف حياتهم املستأصلة 
من جذورها.

أليس فارمر farmera@hrw.org باحثة يف قسم حقوق األطفال 
 يف منظمة مراقبة حقوق اإلنسان.
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