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  :بانضأطفال خلف الق
  حول العالم فراط في احتجاز األطفالاإل

  
  بوتشينيكمايكل كتبه 

  
الزنزانة ، لكمه نزالء 2012بوالية فلوريدا في فبراير/شباط  ت. و. بوقت قصير في مركز احتجاز بولكبعد احتجاز 

الثالثة، وضربوه بمناشف ُمبتلة، وكادوا أن يخنقوه بكيس وسادة. بعدھا، بالوا عليه وألقوا على وجھه سائل تنظيف، ثم 
ذبوا جيالنافذة، و قضبانربطوا الطرف اآلخر في يحول عنقه، و شرشفربطوا طرف ينزعوا عنه ثيابه قبل أن 

حراس ياُلحظ حتى  أن على مدار عدة ساعات دونمرات  3 ا االعتداءفقد وعيه. كرروا نفس ھذيبقوة حتى الشرشف 
 ، بحسب ما اكتشف قاٍض فيدرالي.السجن المناوبون

  
ت. أطفال خلف القضبان، في كل دول العالم، وأحيانا لُمدد ُمطولة. ويواجھون في بعض األحيان، مثلما حدث مع يقبع 
ن يأوضاعا وحشية وغير إنسانية. يؤدي نقص السجالت وتنوع المؤسسات إلى عدم معرفة عدد األطفال المحبوس ،.و

للطفولة (يونيسيف) أن ھناك أكثر من مليون طفل المتحدة األمم  منظمة ترة. قّدريخطالبيئات مثل تلك الفي العالم في 
حرمون من التعليم يُ ظروف سيئة، وُمھينة، وحاطة للكرامة، وخلف القضبان في جميع أنحاء العالم. العديد منھم في 

 .على نحو ُمنتظم والحصول على األنشطة الُمفيدة، واالتصال بالعالم الخارجي
  

كام قضائية حصلوا على أح –ائم ارتكبوھا عندما كانوا أطفاال الُمدانون بجر راشدونوال –العديد من ھؤالء األطفال 
للقانون  احبس األطفال "ُمطابقالقانون الدولي، الذي يشترط أن يكون مكان  ھذه األحكام نتھكت ُمفرطة وغير ُمتناسبة.

 ، وألقصر فترات زمنية مناسبة".مالذ أخيرخدم إال كتويجب أال يُس
  

يُحتجز آخرون جراء أفعال يجب أال تُعد جرائم، مثل الھرب من المدرسة، أو الفرار من المنزل، أو ُممارسة الجنس 
بينما تمت ُمحاكمة  على اإلطالق عن جرائمھم المزعومة،، أو محاولة اإلجھاض أو القيام به. لم يُحاكم البعض بالرضا

يُحتجز األطفال الُمھاجرون على نحو  البعض اآلخر باعتبارھم راشدين، وأرسلوا إلى سجون الراشدين عند إدانتھم.
 يعة توفير الحماية. ن إلى مؤسسات بذرويُدفع باألطفال الُمعاقي عكس المعايير الدولية.بُمتكرر في مراكز احتجاز، 

  
من . ط الضوء عالميا على احتجاز األطفالستسل، 2017في  إتمامھادراسة لألمم المتحدة، من الُمتوقع من الُمنتظر أن 

ر الدولية، وانخفاض يللمعايالمأمول أن ينتج عنھا المزيد من الُمراقبة المنھجية للُممارسات الُمسيئة، وزيادة االمتثال 
 من حريتھم. ومينفي عدد األطفال المحر كبير

  
نشاء بدائل حقيقية لالحتجاز، إلن يمكنھا ويجب أن تتخذ خطوات اآلال تنتظر ھذا التقرير؛ أ حكوماتولكن على ال

الصحية، وفرص يتاح لھم التعليم، والرعاية أن وضمان حجز األطفال الذين يجب احتجازھم في ظروف إنسانية، و
  الترفيه، والتواصل مع العالم الخارجي.
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  االحتجاز والحبس جراء الجرائم
لى ال تحتفظ أغلب الدول بسجالت لعدد األطفال الذين يُحبسون جراء ُمخالفة القانون. واألكثر، أن محاولة الحصول ع

تحتجز األطفال في أنواع عديدة من  عملية ُمعقدة نظرا لحقيقة أن بعض الدول بانتقديرات بعدد األطفال خلف القض
 .األحداث الجانحينمراكز االحتجاز، والسجون، وكذلك مراكز احتجاز ھا الُمنشآت، من

  
األحداث نعلم أن الواليات المتحدة تتصدر الدول الصناعية في عدد ونسبة األطفال الُمحتجزين في مراكز احتجاز 

، بحسب بيانات جمعتھا مؤسسة "آني إي كاسي"، 2011طفال في تلك الُمنشآت في  60000، بعدد يتجاوز الجانحين
وغيرھا من قضايا حقوق األطفال. ترسل الواليات المتحدة كذلك أعدادا  األحداث الجانحينعدالة  علىالتي تعمل 

ھيومن "، بحسب تقديرات 2011 في 95000أكثر من – راشدينضخمة من األطفال إلى مراكز احتجاز وسجون ال
 بفرص ضئيلة للحصول على تعليم حقيقي أو إعادة تأھيل. - واتحاد الحريات المدنية األمريكي "رايتس ووتش

  
 األرقام، ھناك العديد من األسباب التي تفسر ضرورة عدم حبس الكثير من األطفال حول العالم.مھما كانت 

  
ن يكون حبس األطفال جراء اتھامات بالجنوح أو اتھامات جنائية ھو المالذ أ "اتفاقية حقوق األطفال" شترطأوال، ت

قد ال يكون ھناك بدائل أخرى ببساطة الخيار األول، أو الوحيد؛  الحبس يكونفي الغالبية الساحقة من األحيان األخير. 
 قانونيا أو عمليا. 

  
تكون جرائم. على سبيل المثال، يُفترض أال ، ويُحتجزون جراء أفعال يجب على نحو ُمتكرر للغايةاألطفال،  ثانيا، يُتھم

من ك اتھامات اإذا كانت ھن–عليھم جراء اتھامات غامضة  بضأن أطفال الشوارع ُمذنبون الرتكاب ُمخالفات، ويُق
 وأوغندا، من بين دول أخرى. كمبودياخلُصت ھيومن رايتس ووتش في حسب ما ، األساس

  
عديدة األطفال في الحجز جراء عصيان الوالدين أو غيرھا من أفعال "مخالفات األحداث"، التي ال تُعد تضع دول 

 6000جرائم إن ارتكبھا راشدون. خلُصت دراسة لـ "مؤسسة تكساس الُشرطية العامة" إلى أنه تم احتجاز أكثر من 
"االنحالل"؛  ؛ والفرار من المنزل؛عن المدرسةب ، جراء أفعال من قبيل التغيّ 2011طفال، في الواليات المتحدة في 

 وانتھاكات حظر التجول. ؛دون السن القانونية الكحولاحتساء 
  

السعودية، على سبيل المثال، يمكن بموجب القانون الجنائي. في قد تواجه الفتيات قيودا خاصة على حرية الحركة، 
"االنفراد"، و"االختالط"، وقد  مثل ات غير واضحةحبس الفتيات وكذلك الراشدات، وسجنھن، وجلدھن جراء اتھام

"في شقة بمفردھا، أو مع مجموعة غيرھا، أو تتواجد  امرأةوصفھا مسؤول لـ ھيومن رايتس ووتش بأن تكون فتاة أو 
 في مكان ليس من الطبيعي بالنسبة لھا أن تتواجد فيه".

  
وبعض الواليات األمريكية، اتھامات جنائية جراء قد يواجه األطفال في بعض البلدان، من بينھا بيرو والمكسيك 

الخصوص. تعني  هفي حالة الواليات المتحدة، إذا كان الشريكان من نفس الجنس على وج– بالتراضيممارسة الجنس 
قوانين مكافحة البغاء في العديد من البلدان أنه يمكن توقيف األطفال، وحبسھم، واحتجازھم عند انخراطھم في ممارسة 

تلبية االحتياجات األساسية). قد تواجه لالجنس من أجل البقاء (ممارسة الجنس مقابل الطعام، أو المأوى، أو المال 
شيلي، تفي  - حتى وإن كان الحمل نتيجة اغتصاب–، أو يقُمن به، اتھامات جنائية حاولن اإلجھاضيالفتيات الالتي 

 والسلفادور، وإكوادور، وبيرو، والفلبين، من بين دول أخرى.
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، على نحو القانون الدوليحظر . يالدوليةقوانين ال حسبثالثا، قد يُحبس األطفال بموجب أحكام قضائية محظورة 
لسراح) جراء جرائم تُرتكب ك أحكام الحبس مدى الحياة التي ال تسمح بإمكانية إطالق اأحكام اإلعدام (وكذلقاطع، 

  .عاما 18دون سن 
  

في سن أصغر  إياھاجرائم بعد التأكد من ارتكابھم  جراءشخصا على األقل تنفيذ حكم اإلعدام  160ومع ذلك، ينتظر 
األحداث يُحكم باإلعدام على . 2015العام لألمم المتحدة في فبراير/شباط  األمينعاما، بحسب تقرير  18 من

، في مصر، وإيران، وُجزر مالديف، والسعودية، وسريالنكا، والسودان، واليمن. يستمر 2010، منذ الجانحين
 بموجب أحكام باإلعدام. 2010احتجاز بعض الُمدانين في نيجيريا قبل 

  
ن يُحتجز األطفال أو يُسجنوا ألقصر فترة زمنية مناسبة، ويجب أن يحصلوا على أحكام الدولي كذلك أالقانون تطلب ي

. يجب أن تخضع أحكامھم إلى ُمراجعة ُمبكرة، ، كما ظروفھم واحتياجاتھمُمتناسبة مع ُمالبسات وخطورة جرائمھم
س مدى الحياة في ومع ذلك، يحصل أطفال على أحكام بالحب ومنتظمة، وذات مغزى بغرض إطالق سراح مشروط.

دولة من دول الكومنولث البريطاني، بحسب دراسة أعدتھا "الشبكة  53من  49دولة، من بينھا الواليات المتحدة و 37
 الدولية لحقوق األطفال".

  
رابعا، يتعرض األطفال الُمنتمون لألقليات إلى توقيف واحتجاز غير متناسب. في الواقع، قد يتزايد التفاوت بينھم وبين 

ألطفال الُمنتمين إلى األغلبية في كافة مراحل العملية، من التوقيف إلى تحديد قيمة الغرامة، إلى الُحكم، إلى قرار ا
ما خلُصت دراسات حول أطفال السكان األصليين في النظام القضائي االسترالي بحسب ، المشروطإطالق السراح 

 الُمتحدة.، وحول أطفال األقليات في الواليات الجانحين لألحداث
  

لألحداث خامسا، تؤدي ُمقاضاة األطفال مثل الراشدين إلى مشاكل إضافية. لم تؤسس كل الدول نظاما قضائيا 
لجانحين، رغم اشتراط القانون الدولي القيام بذلك. خلُصت ھيومن رايتس ووتش في زيمبابوي، على سبيل المثال، ا

يعني إمكانية انتظار األطفال لشھور أو حتى سنوات ليتم  قد الجانحيناألحداث إلى أن غياب نظام قضائي للتعامل مع 
  الحكم في قضاياھم.

  
األطفال األكبر سنا باعتبارھم راشدين. مع لجانحين، رغم ذلك، لألحداث اتعامل بعض الدول التي لديھا نظام قضائي ت

عاما للخضوع أمام سلطة محاكم جنائية عادية، كما ھو الحال في كوبا،  18، عبر تحديد سن أقل من اقد يتم ھذا منھجي
وأثيوبيا، وجامايكا، وھونغ كونغ، والفلبين، وأوكرانيا، ووالية كوينزالند في استراليا، ووالية نيويورك، من بين 

 سلطات قضائية أخرى. 
  

، دين إذا بدت عليھم عالمات البلوغر قضاة معاملة األطفال باعتبارھم راشقد يحدث األمر كذلك تعسفا، مثل عندما يُقر
 ذلك  فيدرالي أوالقضائي النظام الكما يتم في السعودية، وغيرھا من دول الشرق األوسط. باإلضافة إلى ذلك، يسمح 

تمادا على أعمارھم الواليات المتحدة، بُمقاضاة بعض األطفال في محاكم جنائية عادية، اعبكل والية من  خاصال
 بھا.المتھمين وخطورة الجرائم 

  
ر البرازيل والھند، حتى وقت كتابة ھذا التقرير، في خفض سن الرشد الجنائي، والحد األدنى لسن الُمحاكمة أمام ظتن

 16المحاكم العادية، لبعض الجرائم. إذا تم تفعيل ھذه االقتراحات بصيغتھا الراھنة، سوف يُحاكم األطفال في عمر 
 عاما واألكبر سنا، الُمتھمون في قضايا خطيرة، أمام محاكم الراشدين.
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  االحتجاز كوسيلة للسيطرة على الھجرة
عاما) عقب تھديد العصابات بتجنيده  11ل. إلى الواليات المتحدة من ھندوراس بصحبة ابنھا (حين فرت بياترس 

اترس ھيومن شھور. أخبرت بي 10لُمھاجرين لمدة اقسرا، تم احتجازھما معا في مركز احتجاز أمريكي لعائالت 
ا نيقضى طوال اليوم في النوم. قال لي: "أمي، أريد أن أنام فقط لكي أكتشف أننا أصبح أرايتس ووتش أن ابنھا بد
  أحرارا عقب استيقاظي".

  
تجاز األطفال تحاشي احتجاز أي طالب لجوء، سواء كان طفال أو راشدا. احفي العادة ايير الدولية عتشترط الم

ستخدام احتجاز األطفال يجب أن يكون ااتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن  ينتھك اإلجباري أو ألجل غير ُمسمى
الحكومات على "التوقف فورا ونھائيا عن  حقوق الطفل المالذ األخير، وألقصر فترة زمنية ُمناسبة. وحثت لجنة

 الذي يستند الھجرة". وعالوة على ھذا، ينتھك احتجاز األطفال،جراء احتجاز األطفال استنادا إلى وضعھم القانوني 
 الھجرة، الحظر على االحتجاز تعسفا. جراءالقانوني  آبائھم فقط إلى وضع

  
 لة إلنفاذ قوانين الھجرة الخاصة بھا. ورغم ھذا، تواصل دول عديدة احتجاز األطفال كوسي

  
طفال في مراكز  112استراليا  تحتجز. 1992على كافة طالبي اللجوء منذ  لزاميطبقت استراليا إطار احتجاز إ

طفال إضافيا في مركز  95. تم احتجاز 2015أكتوبر/تشرين األول  3احتجاز على أراضيھا األساسية اعتبارا من 
، ومفوضية حقوق اإلنسان لالجئين المتحدةاألمم ستراليا في ناورو. خلُصت مراجعات مفوضية احتجاز إقليمي تابع ال

نقص حاد في  يشملاالسترالية، وغيرھا من الجھات المسؤولة إلى وجود تقصير جسيم في مركز احتجاز ناورو، 
انتشار القمل، والتھاب األمعاء، وعدوى  ھاجم عنن اكتظاظس، وظروف غير صحية وحاالت ، واألحذية، والمالبالمياه

، ظھرت تقارير مثيرة للقلق بشأن االعتداء الجنسي على األطفال والراشدين على يد 2015فطريات جلدية. في 
  العاملين وُمحتجزين آخرين خالل العامين الُمنصرمين.

  
لمراكز احتجاز  االستيعابيةى نحو كبير الطاقة عل ماعت إدارة أوبا، وسّ 2014في الواليات الُمتحدة، في منتصف 

سريرا، من أجل الغرض المذكور للحد من عبور  3000سرير إلى أكثر من  100األسر الُمھاجرة، من أقل من 
المكسيك. تراجعت إدارة أوباما منذ ذلك عن سبب  عبرأمريكا الوسطى إلى الواليات المتحدة  سكان الُمھاجرين من

ي قرارات االحتجاز بالنسبة للقضايا الفردية. ومع ذلك، واصلت الدفاع في المحاكم الفيدرالية عن الحد من الھجرة ف
 إلى نظام احتجاز عائلي للحد من المزيد من الھجرة الجماعية.  حاجتھا 

  
باحتجاز كافة الالجئين ألجل غير ُمسمى، من بينھم الروھينغا والمنتمون إلى أقليات  دتايالنتسمح قوانين الھجرة في 

عرقية أخرى من بورما، وأقلية إيغور العرقية من الصين، والباكستانيين، والصوماليين. يُحتجز األطفال الُمھاجرون 
ي التعليم. أخبر أطفال ھيومن في زنازين قذرة، دون طعام كاٍف أو فرصة الحصول على تدريبات رياضية أو تلقّ 

 3رايتس ووتش أن اكتظاظ مراكز احتجاز الُمھاجرين قد يجبرھم على النوم وقوفا. قالت إحدى األمھات إن ھناك 
 ُمھاجر ُمحتجز، تتحاشى بناتھا الُمراھقات استخدامھا ألنھا بال أبواب. 100 لـ مراحيض فقط 

  
احتجاز أطفال ُمھاجرين على نطاق واسع  أخرى س ووتش ومنظماتالعالم، وثقت ھيومن رايتمن  في أماكن أخرى 

 في أندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك.
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  االحتجاز باسم األمن القومي
تتسم ، عسكريةإدارية أو قد يتم احتجاز األطفال الذين يُعتبرون تھديدا لألمن القومي بموجب قرارات احتجاز 

  . األحداث الجانحينالخاصة ب بضمانات أقل من نظم العدالة الجنائية أو
  

يُسرحون من الخدمة كجنود أطفال، ورغم ذلك تطالب المعايير أو يستسلمون، أو ، لألسر مثل ھؤالء األطفاليتعرض 
عداد كبيرة في أفغانستان، أتوفر لھم إعادة التأھيل. اُحتجز أطفال بأن الدولية الدول بمعاملتھم باألساس كضحايا و

، والعراق، والصومال، وسوريا جراء مزاعم بارتباطھم بتنظيمات ُمسلحة أو ُمتطرفة. لديمقراطيةاوجمھورية الكونغو 
ھا بشأن عات الُمسلحة ليلى زروقي، عن قلقأعربت الُممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لألطفال والصرا

 ھا عامتقرير يغطيھاموقعا  23ن من بي 17األطفال الُمحتجزين جراء تورطھم المزعوم مع جماعات ُمسلحة في 
2014. 

  
طفال فلسطينيا أمام محاكم عسكرية لالشتباه في قيامھم  700إلى  500وقف إسرائيل، كل عام، وتقاضي نحو تُ 

بمخالفات جنائية في الضفة الغربية الُمحتلة، بحسب "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال/فرع فلسطين". إسرائيل ھي 
، خلُصت ھيومن رايتس ووتش إلى أن قوات 2015التي تحاكم األطفال تلقائيا أمام محاكم عسكرية. في الدولة الوحيدة 

عاما في  11في سن صغار األمن اإلسرائيلية استخدمت القوة غير الضرورية في توقيف أو احتجاز أطفال فلسطينيين 
القدس الشرقية والضفة الغربية، وخنقت، وضربت، وھددت، واستجوبت أطفاال في الحجز دون حضور أولياء 

 أمورھم أو محاميھم. 
  

الذين  عشرات األطفالبعض  تحاكم دول أخرى كذلك األطفال أمام محاكم عسكرية. في مصر، على سبيل المثال،
 راء جرائم سياسية، مثلوا أمام محاكم عسكرية.في العامين الُمنصرمين ج أوقفوا

  

  االحتجاز باسم العالج أو الرعاية
ذوي المخدرات، أو كوسيلة ُمضللة للتعامل مع  تعاطيتجز األطفال كذلك باسم "العالج" أو "إعادة التأھيل" من حيُ 

 اإلعاقة.
  

أقل من  بسن ھناك طفل واحد شخص في وقت واحد. 1000مراكز احتجاز مخدرات نحو  8تجز في كولومبيا، تح
منشورة. يواجه األطفال نفس االنتھاكات الحكومية الرقام األأحدث  بأشخاص، بحس 10عاما من بين كل  18

 كالراشدين أثناء احتجازھم، من بينھا القسوة، والمعاملة الالإنسانية والحاطة من الكرامة، وحتى التعذيب.
  

عاما حين اُحتجز في مركز احتجاز مخدرات يُديره الجيش في  18قل من أ عمره غ، على سبيل المثال،كان رامشون
جبر سلة حديدية في األسبوع األول، وأُ شھرا. تم حبسه في غرفة، وشد وثاقه إلى السرير بسل 18والية كو كونغ لمدة 

من شأنه أن يساعده  فيما بعد على القيام بتدريبات بدنية كل صباح. أخبره الجنود، الذين يضربونه إن نام، أن العرق
 التعافي من المخدرات. على 

  
تدير الوس وفيتنام كذلك مراكز احتجاز مخدرات تضم عددا كبيرا من األطفال. يخضع األطفال الُمحتجزون، في 

التعذيب. في الواقع، ھدف مراكز احتجاز المخدرات تلك ھو حبس وعقاب وفيتنام، إلى العمل القسري، والضرب، 
مشين. في كولومبيا، تضم ھذه المراكز "أطفال الشوارع" الذين ال يتعاطون المخدرات، إال أنھم الفقراء والُمھ
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مركز احتجاز  سويتعرضون للتوقيف واالحتجاز في حمالت لـ "تنظيف الشوارع". وبالمثل، تستخدم سلطات ال
الذي يتلقى دعما ُمباشرا من السفارة األمريكية في فيتنام في السنوات األخيرة، كمكب يلقون فيه أطفال  ،"سومسانجا"

 الشوارع وغيرھم من غير المرغوب فيھم اجتماعيا.
  

العالم، يُداھم أطفال الشوارع باستمرار، ويُحتجزون تعسفا، أحيانا بموجب قوانين جنائية غير من  في أماكن أخرى 
  صياغة.واضحة ال

  
عديدة األطفال الُمعاقين، من أجل العالج ظاھريا، إال أن ھذا يرجع في الحقيقة إلى نقص الخدمات  دولتحبس 

والدتھم بفترة  بدفع باألطفال الُمعاقين إلى مؤسسات عقيُ ألُسر. في روسيا، على سبيل المثال، لالُمجتمعية، والدعم 
قليل من الرعاية والتعليم أو ال العلى  ة، ويحصلونرّ إلى األسِ وثاقھم  قد يُشد، حيث ، على نحو ُمتكرر للغايةقصيرة

يحصلون على أي قدر منھما، ويُحرمون من الرعاية الصحية والتغذية الكافية. وجدت ھيومن رايتس ووتش 
 قليلة.حديثة ُممارسات ُمسيئة ُمشابھة في كرواتيا، واليونان، والھند، كأمثلة 

  
أطفال  تكبيل . وثقت ھيومن رايتس ووتشصورةراء إعاقات نفسية اجتماعية فعلية أو ُمتقد يُحبس بعض األطفال ج

مراكز ُمعالجة روحانية) في  معسكرات الصالة (أوبفيما يُسمى ، راشدينمع  سنوات 5إلى  أعمارھمصغار قد تصل 
الطعام، والماء، والمأوى، ويُفصلون يُشد وثاقھم إلى شجرة أو قائم خشبي، بسلسلة حديدية ثقيلة، ويُحرمون من غانا. 

 عن أسرھم.
  

  أثر االحتجاز والسجن
يؤدي االحتجاز إلى أضرار بالغة على األطفال، خاصة على صحتھم النفسية والعقلية. يتعرضون لخطر التعذيب 

 القومي.وسوء المعاملة على يد الحراس في كافة أشكال االحتجاز، خاصة األطفال المحبوسون جراء تھديد األمن 
  

ض أو بتغاٍض من يقد يواجه األطفال كذلك العنف وغيره من االنتھاكات من جانب ُمحتجزين آخرين، أحيانا بتحر
العاملين. في استراليا، على سبيل المثال، كشف تقرير شديد اللھجة من "مفوض أطفال المقاطعة الشمالية"، الذي نُشر 

أسابيع تقريبا،  3جاز يتعرضون للعزل في أماكن ضيقة، أحيانا لمدة ، أن األطفال في االحت2015في سبتمبر/أيلول 
على يد  ضربھماويتعرضون للقوة الُمفرطة. في والية فلوريدا، مات طفالن في فبراير/شباط، وسبتمبر/أيلول عقب 

 ُمقابل طعام ُمھرب من الُحراس.الُمحتمل  ُمحتجز حدث، من 
  

 الفتيان والفتيات على السواء، خاصة عند احتجاز األطفال مع راشدين.االعتداء الجنسي خطورة خاصة على 
  

بعيدا عن أسرھن  نالعديد منھ زھناك مراكز احتجاز أقل للفتيات عامة، إذ يُحتجزن أقل من الفتيان. يُحتج
فتيات المواد نظام الراشدين. تفتقر بعض مراكز االحتجاز إلى النظافة، وقد ال تجد ال فيوُمجتمعاتھن، أو يُزج بھن 
ھا في دورة الطمث. يؤدي نقص الخصوصية في أماكن االستحمام، أو الذھاب إلى إلي والخصوصية الالتي يحتجن
 عرض للتحرش أو االعتداء الجنسي.تالمراحيض إلى تفاقم خطر ال

  
 حبوسينطفال المشآت احتجاز األطفال عن كونھا مجرد ُمستودعات. ال تتاح الخدمات التعليمية غالبا لألنُ ال تزيد م

القومي، أو للحد من الھجرة. ال يتلقى األطفال المحرومون من حريتھم  منجراء ارتكاب ُجنح، أو استنادا لتھديد األ
باسم الحماية أو الرعاية، من بينھم األطفال المعاقون، التعليم أو الخدمات األخرى التي يحتاجون إليھا على نحو 

في ُمنشآت تفتقر إلى ھيئة عاملين  ، في الغالبية العظمى من الحاالت،ن بارتكاب ُجنحُمتكرر. يوضع األطفال الُمتھمو
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، وغيرھا القانونية الغضب، والتدريب على مھارات الحياة، واالستشارةبدروس التحكم وبنية تحتية ضرورية لتوفير 
 من وسائل دعم إعادة التأھيل.

  
المتحدة إلى أن األطفال من طالبي اللجوء، على نحو خاص،  خلُصت أبحاث في استراليا، وبريطانيا، والواليات

يعانون من معدالت عالية للغاية من التوتر، واالكتئاب، وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة. قد يؤدي حجز 
  المھاجرين إلى تخلي األطفال عن طلبات اللجوء رغم حاجتھم إلى حماية دولية.

 
  بدائل االحتجاز

  بدائل حقيقة لالحتجاز. إنشاء واستخداممن الحرية فعال كمالذ أخير، على الحكومات لضمان استخدام الحرمان 
 

من بين ھذه البدائل، في النظام القضائي، تحويل األطفال من النظام القضائي الرسمي عبر إجراءات بديلة، وبرامج، 
في ُمنشآت شبه مفتوحة، توفر  ھموفترات اختبار، وتوسط، واستشارات، وخدمة ُمجتمعية، وإذا كان ُمناسبا، وضع

 اإلشراف واالنضباط، إال أنھا تسمح لھم بالذھاب إلى المدارس في المنطقة، والعودة إلى المنزل في زيارات قصيرة.
  

التسكين في مواقع تسمح لطالبي اللجوء  –االعتماد على بدائل ُمجتمعية يمكن  بالنسبة لألطفال واألسر المھاجرين،
مع  اعلمن الُمھاجرين الذھاب بانتظام إلى المدارس، والعمل في الُمجتمع، وغيرھا من وسائل التف والالجئين، وغيرھم

مثلما أظھرت تجربة برامج اإلشراف وإدارة الحالة في ، من جميع النواحي. ذلك أفضل اآلخرين على نحو ُمنتظم
 لمتحدة.ندا، وأندونيسيا، وتايلند، والمملكة المتحدة، والواليات اكاستراليا، و

  
خلُص بحث إلى أنھا قد تكون أكثر صحية، وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وينجم عنھا ُمعدالت ُمماثلة في المثول أمام 

لطالبي اللجوء أو للُمھاجرين. على الدول كذلك أن تبذل المزيد لتسھيل وصول األطفال غير القانونية لجان االستماع 
 بھم في بلد المقصد أو بلد ثالث.المصحوبين أو الُمنفصلين إلى أقار

  
مراكز احتجاز المخدرات  بار. ال يمكن اعتتينون المخدرات معاملة ورعاية مناسبتعاطييجب أن يتلقى األطفال الذين 

اإلجبارية نوعا من "العالج" أو "بديال عن الحبس". على الدول إغالق كافة مراكز احتجاز المخدرات فورا، تماشيا 
  . يةأممة وكال 12و المعني بالتعذيب، األمم المتحدة الخاصمقرر  دعواتمع 

  
يجب أن يتمتع األطفال الُمعاقون بحقھم في الحياة داخل الُمجتمع، مع توفير الدعم المناسب لھم وألسرھم. حين يكون 

جب صارمة على العالج غير الطوعي. ي قيودھا قواعد عالجية صارمة، مناتباع العالج المؤسسي ضروريا، يجب 
أن يتلقى األطفال المعاقون دعما قانونيا ُمناسبا وغيره من الدعم ليُمكنھم من اتخاذ قرارات ھامة تتعلق بحياتھم، من 

 إيداعھم في مؤسسات.لطعن القانوني على بينھا ما يتعلق بعالجھم الطبي، ويجب أن يحصلوا على فرص حقيقية ل
 

*** 
  

شھدت األعوام األخيرة بعض التطورات اإليجابية في معاملة األطفال الذين كان يمكن احتجازھم. تناقص عدد 
، 2011إلى  1996في الواليات المتحدة على نحو ثابت وكبير من  األحداث الجانحيناألطفال في مراكز احتجاز 

 مشروطيوفر إمكانية إطالق سراح  2014تشريع في  صدرالعام األخير الذي تتوفر فيه بيانات كاملة. في كاليفورنيا، 
مثلوا أمام المحكمة باعتبارھم و عاما وقت ارتكاب الجريمة 18أقل من بعمر الذين كانوا لعدة آالف من الُمذنبين  أبكر
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، مدد قانون سن التأھيل إلطالق السراح 2015دد مثل الراشدين. في راشدين، وصدرت بحقھم أحكام بالحبس لمُ 
 عاما أو أقل وقت ارتكاب الجريمة. 22 بعمر ط ليشمل من كانواالمشرو

  
مالطا، ووافقت عدة دول في السنوات األخيرة على إنھاء احتجاز األطفال المھاجرين، أو تقليصه بشدة. التزمت فنلندا، 
والمملكة المتحدة علنا بإنھاء ھذه الُممارسة، بينما قصرت السياسات في فرنسا وإسرائيل احتجاز األطفال على 

أصدرت بنما، واليابان، وتركيا، وتايوان تشريعات تحظر احتجاز األطفال الُمھاجرين، "ظروف استثنائية". 
تقضي بإمكانية احتجاز األطفال  2014 من بداية تقراراوأصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا مجموعة 

  كمالذ أخير.فقط الُمھاجرين 
 

، أن يبدأ مسؤولو الھجرة األمريكيون تقييم حاالت األسر التي 2015قضت محكمة فيدرالية أمريكية، في فبراير/شباط 
دة، في يونيو/حزيران تطلب اللجوء على نحو فردي من أجل إطالق سراحھا. التزم مسؤولو حكومة الواليات المتح

إطالق سراح غالبية األسر الُمحتجزة إذا ب، بعد دفاع متواصل من ھيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، 2015
تمكنت من التقدم بطلبات لجوء ظاھرية. وفي وقت الحق من نفس العام، قضت محكمة فيدرالية أخرى بعدم جواز 

 جون، وليس لديھا ترخيص لرعاية األطفال.إيواء األطفال لُمدد طويلة في ُمنشآت تشبه الس
  
، في استجابة للمعلومات التي وفرتھا ھيومن رايتس ووتش، بالتحقيق في مركز احتجاز 2010اليونيسيف في  تقام

بإطالق عقب اكتشاف انتھاكات في المركز،  ،اليونيسيف تطالب. 2006ه منذ تلموّ الذي ، كمبوديافي  شوم تشاو
فورا. استجابت الحكومة بوقف دخول األطفال إلى  كمبودياسراح كافة األطفال من مراكز احتجاز المخدرات في 

 المركز، وأغلقته بعد ذلك بفترة قصيرة.
 
. حبس األطفال ظھر مثل ھذه الخطوات أن الحكومات يمكن أن تفعل المزيد للحد من االعتماد على االحتجاز والسجنتُ 

، وُمسيء، ويأتي بنتائج عكسية في كثير من األحيان. حان الوقت العتراف الدول بتلك الحقائق وإنھاء غير ضروري
  ھذه الُممارسات غير القانونية. 

  
  أول في قسم حقوق األطفال في ھيومن رايتس ووتش.مستشار  بوتشينيكمايكل 
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