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األطفال رهن االحتجاز

ــر.  ــا بالخط ــًيا ومحفوًف ــا نفس ــاز مرهًق ــون االحتج ــد يك ق
وينطــوي عليــه حرمــان مــادي وعاطفــي وفكــري، وحتــى 
ــم يجــدون  ــى التأقل ــن يتمتعــون بقــدرات عل البالغــون الذي
ــم مــن المرجــح أن  ــي التعايــش معــه. ومــن ث ــة ف صعوب
يكــون لالحتجــاز انعكاســات خطيــرة وطويلــة األمــد علــى 
األطفــال. ولهــذا الســبب، ال يجــوز احتجــاز األطفــال إال 

كملجــأ أخيــر وألقصــر فتــرة زمنيــة ممكنــة.

مساعدة األطفال رهن االحتجاز 

ــال  ــة األطف ــا خاًصــا لمعامل ــة اهتماًم ــة الدولي ــي اللجن تول
زياراتهــا ألماكــن  أثنــاء  وذلــك  المعيشــية  وظروفهــم 
إلــى ضمــان قيــام ســلطات  االحتجــاز. فهــي تســعى 
االحتجــاز بحمايــة األطفــال مــن خــالل تدابيــر تأخــذ 

احتياجاتهــم الخاصــة بعيــن االعتبــار.
ويتضمن ذلك ما يلي: 

ــا   ــة، بم ــال مــن كل أشــكال ســوء المعامل ــة األطف • حماي
ــك العنــف الجنســي؛    فــي ذل

• تقديم المشورة القانونية والدعم العملي؛
ــتثناء   ــن )باس ــن البالغي ــن المحتجزي ــال ع • فصــل األطف

ــراد األســرة(؛ ــع أحــد أف ــل م حــال احتجــاز الطف
وغيــر  مناســبة  إقامــة  أماكــن  إلــى  األطفــال  نقــل   •

احتجازيــة؛
ــى التواصــل المباشــر والمنتظــم والمتكــرر  ــاء عل • اإلبق

ــال وأســرهم؛ بيــن األطف
• توفيــر الغــذاء الكافــي لألطفــال ومرافــق االغتســال   

والرعايــة الصحيــة؛
• ضمــان الســماح لألطفــال بالتريــض فــي الهــواء الطلــق 

يومًيــا ألطــول فتــرة ممكنــة؛
• تمكيــن األطفــال مــن المشــاركة فــي األنشــطة التعليميــة  

والرياضيــة والترفيهيــة.

الــدول األطــراف بحــق كل طفــل فــي  “تعتــرف 
والعقلــي  البدنــي  لنمــوه  مالئــم  معيشــي  مســتوى 

واالجتماعــي”. والمعنــوي  والروحــي 

المادة 27، اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
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من هو الطفل؟

ــذي  ــن ال ــذا الســؤال م ــى ه ــن أن يحــدد الجــواب عل يمك
ــة. ــة المالئم ــى الحماي يتلق

فمفهــوم الطفــل يختلــف بالطبــع مــن الناحيــة البدنيــة 
والعقليــة بيــن األطفــال فــي المراحــل المختلفــة لنمــو 
ــس الســن.  ــي نف ــال ف ــن األطف ــا بي ــي م ــك ف ــل وكذل الطف
مــا.  إلــى حــد  والفتيــات  الفتيــان  احتياجــات  وتتبايــن 
ــة  ــى الثقاف ــل عل ــة للطف ــن معين ــي س ــلوك ف ــد الس ويعتم
والســياق: قــد يكــون هنــاك تبايــن بيــن تقييــم البنيــن وتقييــم 

ــة. ــأدوار مختلف ــام ب ــم القي ــر منه ــات وينتظ البن

ــام 1949  ــي ع ــة ف ــف المؤرخ ــات جني ــي اتفاقي  وتقض
وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة بأنــه ال يجــوز تجنيــد األطفــال 
تحــت ســن 15 عاًمــا أو إشــراكهم فــي األعمــال العدائيــة. 
ــأي  ــدام ب ــة اإلع ــزال عقوب ــا إن ــات ذاته ــر االتفاقي وتحظ
شــخص دون ســن 18 عاًمــا وقــت ارتــكاب الجريمــة 
فــي حــال ارتباطهــا بنــزاع مســلح. وتنــص اتفاقيــة األمــم 
المتحــدة لحقــوق الطفــل وبروتوكولهــا االختيــاري بشــأن 
ــل  ــذي دخ ــلحة ال ــات المس ــي النزاع ــال ف ــراك األطف إش
ــة  ــات مماثل ــى التزام ــام 2002، عل ــي ع ــاذ ف ــز النف حي
ــال  ــي األعم ــال وإشــراكهم ف ــد األطف ــع ســقف تجني ويرف
ــا، وهــو مــا يتفــق وتعريــف  ــى ســن 18 عاًم ــة إل العدائي

ــل. ــة حقــوق الطف ــه اتفاقي ــذي تنطــوي علي ــل ال الطف

ومــع التســليم بــأن لألطفــال خصائــص واحتياجــات تتغيــر 
ــر،  ــى آخ ــد إل ــن بل ــن م ــادات تتباي ــم، وأن الع ــع نموه م
تــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر أن أي فــرد دون 
ســن 18 عاًمــا ينبغــي أن يعتبــر طفــاًل وعليــه يجــب 
ــة  ــى التفاقي ــه. وهــذا مــا يتماشــى مــع المــادة األول حمايت
حقــوق الطفــل. إال أن اللجنــة الدوليــة تســلِّم بــأن الشــباب 
الذيــن بلغــوا 18 عاًمــا ال تــزال لديهــم احتياجــات معينــة 

ــة بالســن. متصل

“... يعنــى الطفــل كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة 
عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب 

ــه”. ــق علي ــون المنطب القان

المادة األولى، اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل
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التقديرات العمرية

ــي  ــة ف ــة الالئق ــى المعامل ــرص الحصــول عل تتضــاءل ف
ــال  ــى ســبيل المث بعــض الظــروف، حينمــا ال يجــري عل
تســجيل أســماء المواليــد أو فــي حــال عــدم وجــود وثائــق 
أو ســجالت رســمية تســاعد علــى التحقــق من ســن األفراد 
الذيــن يتعرضــون لالحتجــاز أو لحكــم باإلعــدام أو أليــة 
ــة  ــة الدولي ــليم اللجن ــع تس ــة أخــرى. وم إجــراءات قانوني
بصعوبــة تحديــد العمــر حتــى وإن كان بواســطة الطــرق 
الطبيــة، تــرى أنــه ينبغــي تقديــر العمــر مــن خــالل اتبــاع 
نهــج متعــدد التخصصــات. وينبغــي اعتبــار الفــرد طفــاًل 
ــي  ــك ف ــود ش ــال وج ــي ح ــو ف ــذا النح ــى ه ــه عل وحمايت
صفتــه هــذه. وينبغــي إجــراء تقييــم الســن بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــى موافق ــد الحصــول عل ــات الطــب الشــرعي بع تقييم
الطفــل الحــرة بواســطة أخصائييــن مســتقلين يملكــون 
ــاذ  المهــارات المالئمــة )وليــس عــن طريــق موظفــي إنف
القانــون أو الموظفيــن القضائييــن(، وعلــى أن تجــري 
بــدون أي تمييــز وبطريقــة تراعــي الســن والثقافــة ونــوع 
الجنــس وتجنــب خطــر انتهــاك الكرامــة والســالمة البدنيــة 

للطفــل. 

تنطــوي عليــه  الــذي  الخطــأ  إقــرار هامــش  وينبغــي 
األســاليب المســتخدمة وتوثيقــه ومــع افتــراض بــراءة 

الفــرد دائًمــا.
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إلــى أشــكال مختلفــة  الفتيــات والفتيــان  تتعــرض 
صحيــة  احتياجــات  فلديهــم  االســتضعاف.  مــن 
البلــوغ  ســن  إلــى  فالوصــول  مختلفــة،  وتنمويــة 
والمراهقــة أثنــاء االحتجــاز يصبــح تحدًيــا علــى 
أثنــاء  الفتيــات  تحمــل  فقــد  الخصــوص.  وجــه 
االحتجــاز علــى ســبيل المثــال ويصبحــن فــي حاجــة 
إلــى رعايــة صحيــة وتناســلية. وغالًبــا مــا يحتــاج كل 
مــن الفتيــان والفتيــات الذيــن يصبحــون آبــاًء بينمــا ال 
يزالــون أطفــااًل، إلــى المســاعدة لخلــق روابــط عائليــة 

والحفــاظ عليهــا.
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لماذا ُيحتجز األطفال وأين؟

يعيــش مئــات اآلالف مــن األطفــال فــي العديــد مــن أماكــن 
االحتجــاز المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم، تحــت إمرة 
مختلــف الســلطات الحكوميــة أو الجماعــات المســلحة. 
ــدون لنســاء  ــن أســباب احتجازهــم، فمنهــم مــن يول وتتباي
أو فتيــات محتجــزات أو يقيمــون مــع أحــد الوالديــن 
حــال احتجــازه. وثمــة أعــداد متزايــدة مــن األطفــال 
المحتجزيــن فــي أماكــن احتجــاز للمهاجريــن وذلــك نتيجــة 
لتزايــد أعــداد األشــخاص الباحثيــن عــن األمــان، أي عــن 
مــالذ آمــن مــن االضطهــاد أو ســعًيا للحصــول علــى حيــاة 
أفضــل وتزايــد لجــوء الــدول إلــى االحتجــاز فــي محاولــة 

للســيطرة علــى الهجــرة.

وغالًبــا مــا ُيحتجــز األطفــال بوصفهــم هــذا بموجــب 
القانــون الجنائــي، كمخالفيــن للقانــون للمــرة األولــى، 
ويجــري  الســرقة.  مثــل  بجرائــم صغــرى  وُيتهمــون 
توقيــف البعــض منهــم الرتباطهــم بالجماعــات المســلحة. 
ويســتخدم االحتجــاز اإلداري أو الحبــس “االحتياطــي” 
فــي بعــض البلــدان لحبــس األطفــال الذيــن يمثلــون تهديــًدا 
ــدان  ــض البل ــي بع ــك ف ــى ذل ــوء إل ــري اللج ــا. ويج أمنًي
ــك  ــدون ذل ــد يعيشــون ب ــن ق ــال الذي ــة األطف بحجــة حماي
فــي الشــوارع، وكذلــك بالنســبة لألطفــال الذيــن ُيــرى أن 

ــع. ــاٍد للمجتم ــلوكهم مع س

وال ُيحتجــز األطفــال فــي مراكــز احتجــاز األحــداث 
فحســب ولكــن أيًضــا فــي زنزانــات الشــرطة والســجون 
احتجــاز  ومراكــز  العســكرية  االحتجــاز  ومراكــز 
الرعايــة  و»مراكــز  التعليميــة  والمرافــق  المهاجريــن 
االجتماعيــة« المغلقــة. وإذا كانــت هنــاك بعــض المرافــق 
الســتقبال  مخصــص  غيــر  منهــا  فالعديــد  المؤقتــة، 
األطفــال وال يلبــي احتياجاتهــم. وغالًبــا مــا تكــون فــرص 
تعليــم األطفــال أو الخدمــات األساســية التــي تتصــل بنــوع 
الجنــس أو العمــر، غيــر مناســبة أو غيــر متاحــة. وممــا 
يثيــر القلــق أنــه غالًبــا مــا يحتجــز األطفــال مــع كبــار ال 
تربطهــم بهــم صلــة قرابــة، األمــر الــذي ُيعــرض الفتيــات 
ــتغالل  ــال واالس ــة اإلهم ــرة نتيج ــر كبي ــان لمخاط والفتي

ــف الجنســي. ــك العن ــي ذل ــا ف بم

ويظــل خطــر التعــرض لالســتغالل قائًمــا ليــس فقــط مــن 
جانــب الكبــار حتــى داخــل مرافــق االحتجــاز المخصصــة 
لألطفــال دون غيرهــم. فربمــا يكــون للعالقــات بيــن 
ــي بعــض  ــة ف ــد عــن اإليجابي ــن وبعي ــر مهيم ــران أث األق
األحيــان حينمــا يضطــر األطفــال إلــى التعاطــي مــع 
العالــم حولهــم بمفردهــم بمنــأى عمــا تمنحــه لهــم األســرة 

ــه. ــة وتوجي ــن حماي ــاء م واألصدق
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أي  وإلى  االحتجاز  مرفق  نوع  مسألة  جانًبا  تركنا  وإذا 
مخاطر  دائًما  هناك  الكبار،  عن  األطفال  ُيفصل  درجة 
في  ليس  ومعيشتهم،  االحتجاز  قيد  األطفال  صحة  تهدد 
الحاضر فحسب ولكن أيًضا في المستقبل. فحينما يترعرع 
حتى  بالغة  صعوبات  تواجههم  االحتجاز،  في  األطفال 
يشبوا أناًسا أسوياء. فهم يتعرضون بصورة متزايدة إلى 
يتكبدون مزيًدا  يجعلهم  ما  العنف واإلهمال واالستغالل، 

من المشقة.

يلحق  االحتجاز،  إلى  أنفسهم  األطفال  يتعرض  لم  وإذا 
عظيم  األقارب  أو  األوصياء  أو  الوالدين  أحد  احتجاز 
األقارب  أحد  غياب  في  ويكون  منهم.  بالماليين  الضرر 
ونفسية  واجتماعية  اقتصادية  انعكاسات  القضبان  وراء 
على حياة الطفل داخل المنزل ويكون خبر هذا االحتجاز 
معلوًما للعديد من أفراد األسرة وللوالدين. ويتأثر األطفال 
أو  األقارب  أحد  ومحاكمة  توقيف  بسبب  أثر  أيما  أيًضا 
ويصيبهم  الوالدين  أحد  إعدام  أو  االحتجاز  أماكن  زيارة 

بالضيق والكرب.
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المصلحة المثلى للطفل

الشــاغل  للطفــل  المثلــى  المصلحــة  تكــون  أن  ينبغــي 
تنعكــس  إجــراءات  أيــة  فــي  النظــر  عنــد  الرئيســي 
ــد اتخــاذ قــرار باحتجــاز  ــك عن ــى الطفــل. ويشــمل ذل عل
ويشــير  أمرهــم.  يتولــون  الذيــن  الكبــار  أو  األطفــال 
ــى  ــع إل ــاه الواس ــي معن ــى” ف ــة المثل ــح “المصلح مصطل
ســالمة الطفــل ويجــري تقييمــه فــي ضــوء مجموعــة 
ــه البدنيــة  مــن العناصــر مــن بينهــا عمــر الطفــل وصحت
والنفســية والعقليــة ومســتوى النضــج وظروفــه المعيشــية 
الحاليــة وســالمته والمســائل الثقافيــة والتقاليــد والبيئــة 
هــذه  وكل  غيابهــم.  أو  الوالديــن  ووجــود  والخبــرات 
ــى  ــال عل ــدرة األطف ــى ق ــر عل العوامــل مــن شــأنها التأثي
التعاطــي مــع ظروفهــم وتشــكل عناصــر مهمــة فــي 

عمليــة تقييــم احتياجاتهــم الخاصــة.

وتخضــع جميــع النشــاطات التــي تتوالهــا اللجنــة الدوليــة 
دعًمــا لألطفــال، بمــن فــي ذلــك األشــخاص المحرومــون 
مــن حريتهــم، العتبــارات تصــب فــي مصلحتهــم المثلــى. 
ــون  ــة حتــى ال تك وتكتســي هــذه المســألة أهميــة خاص
الغلبــة للمصلحــة الملحــة أو أولويــات ســلطات االحتجــاز 

الســيما فــي حــاالت النــزاع المســلح أو العنــف.

الموافقة المستنيرة 
المثلــى لألطفــال مشــاركة  المصلحــة  تحديــد  يتطلــب 
ــط  ــوس فق ــي الجل ــل ف ــات ال يتمث ــع المعلوم نشــطة. فجم
ــفة  ــات كاش ــاء معلوم ــم إعط ــن بإمكانه ــار الذي ــى الكب إل
عــن تاريــخ الطفــل ووضعــه، بــل يتوجــب االســتماع إلــى 
روايــة األطفــال أنفســهم بشــأن األحــداث. إال أن الحصــول 
ــم مــن جانــب األطفــال قــد  علــى موافقــة مســبقة عــن عل
يكــون معقــًدا نظــًرا لعوامــل العمــر والحالــة النفســية 
ــي  ــة الت ــة البيئ ــم وطبيع ــتيعاب والفه ــى االس ــدرة عل والق
ــة، ووقوعهــم تحــت  ــر آمن ــة أو غي يعيشــون فيهــا، صعب
ضغــط مــن أقرانهــم أم ال، ... إلــخ. ويشــرح فريــق اللجنــة 
ــاق بشــأنهم  ــى أي اتف ــة عل ــار المترتب ــة اآلث ــة بعناي الدولي
ــره  ــا توفي ــذي يمكنه ــم ال ــة والدع ــل المنظم ــج عم ومنه

ــل. ــك بلغــة يفهمهــا الطف وذل

“تكفــل المــادة 12 مــن االتفاقيــة للطفــل حــق التعبيــر 
ــي  ــائل الت ــع المس ــي جمي ــة ف ــك اآلراء بحري عــن تل
ــا  تمســه، وتولــي آراء الطفــل االعتبــار الواجــب وفًق

لســن الطفــل ونضجــه”.

لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، التعليــق العــام 
ــم 12 )2009( رق
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تحقيق العدالة لألطفال

تولــي اللجنــة الدوليــة أهميــة خاصــة للمعاملــة التــي يلقاهــا 
األطفــال مــن جانــب نظــم العدالــة والنظــم اإلداريــة منــذ 
اللحظــات األولــى التــي يلقــى فيهــا القبــض علــى األطفــال 
أو علــى أحــد مــن أفــراد األســرة. فقــد يجــد األطفــال 
صعوبــة كبيــرة فــي فهــم مــا يــدور حولهــم بالنظــر إلــى 
ــل  ــل أن يجع ــن المحتم ــن. فم ــراءات والقواني ــد اإلج تعق
ذلــك األوضــاع مشوشــة ومخيفــة وصعبــة علــى األطفــال 
إلــى  مثــاًل  الطفــل  يتعــرض  كأن  بالبالغيــن،  مقارنــة 

ــة. ــام المحكم ــول أم اســتجواب الشــرطة أو المث

ــراءات  ــة واإلج ــن الجنائي ــع القواني ــي تطوي ــك ينبغ ولذل
والمؤسســات لتعكــس االحتياجــات الخاصــة باألطفــال 
ومصالحهــم الفضلــى. وربمــا يلــزم ذلــك اعتمــاد ترتيبــات 

ــال. ــن واألطف ــة للبالغي ــة منفصل ــة وإداري قضائي

المسؤولية الجنائية
ينــص القانــون المحلــى لبلــد مــا علــى الســن التــي يجــوز 
فيهــا توجيــه التهمــة لطفــل إذا ثبــت أنــه مذنــب أو معاقبتــه 
الرتكابــه جريمــة. لكــن فــي الوقــت الــذي يلــزم فيــه 
القانــون الدولــي الــدول بتحديــد ســن المســؤولية الجنائيــة، 
فهــو ال يحددهــا فــي نصــه؛ إال أن ذلــك يختلــف مــن بلــد 
ــن  ــد م ــل العدي ــا مث ــة مثله ــة الدولي ــرى اللجن ــر. وت آلخ
المنظمــات األخــرى التــي تســعى لحمايــة األطفــال، أنــه 
ال ينبغــي علــى اإلطــالق أن تكــون ســن المســؤولية 
ــا؛ فــال  ــل مــن 12 عاًم ــدول أق ــي تحددهــا ال ــة الت الجنائي
ينبغــي إلقــاء القبــض علــى األطفــال دون هــذه الســن 
أو محاكمتهــم الرتــكاب جريمــة جنائيــة، إذ يعتبــرون 

ــي. ــل إجرام ــكاب فع ــا عــن ارت ــن قانوًن عاجزي

ــوات  ــل ق ــن قب ــم م ــم تجنيده ــن ت ــال الذي ــبة لألطف وبالنس
مســلحة أو جماعــات مســلحة وُيتهمــون بارتــكاب جرائــم 
محليــة أو دوليــة خــالل النزاعــات المســلحة، ينبغــي 

ــا. ــيء كضحاي ــل أي ش ــم أواًل وقب معاملته

 U
N

IC
EF

/M
G

LA
20

07
-0

01
48

/H
ol

m
es



8

U
N

IC
EF

/B
EN

A
20

04
-0

01
38

/P
iro

zz
i

االحتجاز كملجأ أخير

ومعاييــر  وقانــون  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  صيــغ 
حقــوق اإلنســان مــن أجــل حمايــة األطفــال مــن المخاطــر 
الخاصــة التــي ينطــوي عليهــا االحتجــاز. وتقضــي اتفاقيــة 
ــر  ــال إال كملجــأ أخي ــل بعــدم احتجــاز األطف ــوق الطف حق
وفــي ظــروف اســتثنائية وألقصــر فتــرة زمنيــة مناســبة. 
وهــذا ينطبــق علــى جميــع األطفــال فــي جميــع األوقــات.

وينبغــي إعطــاء األولويــة لبدائــل االحتجــاز. فقواعــد 
ــاء  ــؤون قض ــة إلدارة ش ــا النموذجي ــدة الدني ــم المتح األم
ــن  ــى مجموعــة م ــص عل ــن(، تن األحــداث )قواعــد بيجي
الخيــارات عــدا االحتجــاز لألطفــال الموجهــة ضدهــم 
ــار”عن  ــل المس ــى “تحوي ــتمل عل ــي تش ــة. فه ــم جنائي ُته
المالحقــة واالحتجــاز، مــن أجــل إخضــاع األطفــال إلــى 
ــة تتناســب  ــج  مجتمعي ــى برام ــم إل إجــراءات أو توجيهه

ــك. ــن ذل ــداًل م ــم ب ــع أعماره م

وُيقصـد بذلـك اإلبقـاء علـى األطفـال فـي بيئتهـم العائليـة 
وإسـداء المشـورة لهـم ولعائالتهم وتعزيز برامـج الرعاية 
والتثقيـف والتدريـب وأشـكال الدعم االجتماعـي األخرى. 
وينبغـي فـي جميـع األحـوال أن تشـارك العائلـة والمجتمع 
عادلـة  بطريقـة  لالحتجـاز  البديلـة  المسـارات  هـذه  فـي 
تحتـرم حقوق األطفـال واحتياجاتهـم ومصالحهم الفضلى.

اإلدمــاج  إعــادة  أو  التأهيــل  إعــادة  برامــج  وتكتســي 
ــم  ــون للدع ــن يحتاج ــال الذي ــبة لألطف ــة بالنس ــة بالغ أهمي
مــن أجــل إعــادة دمجهــم فــي مجتمعاتهــم بســبب مــا 
ارتكبــوه مــن أفعــال فــي الماضــي. ويشــكل األطفــال 
ــات  ــلحة أو جماع ــوات مس ــي ق ــم ف ــبق تجنيده ــن س الذي
ــة  ــى الدعــم للحيلول مســلحة، مجموعــة واحــدة بحاجــة إل
ــم  ــب مجتمعاته ــن جان ــذ والوصــم م ــم للنب دون تعريضه
المحليــة ومســاعدتهم علــى العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة. 
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وتتحمــل الــدول المســؤولية الرئيســية عــن ضمــان حمايــة 
األطفــال رهــن االحتجــاز مــن اإلهمــال وســوء المعاملــة 
واالســتغالل والعنــف. وتقــع علــى عاتقهــا مهمــة حمايــة 
يجــري  حيثمــا  تحريرهــم  فــي  والمتمثلــة  األطفــال 
احتجازهــم وذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن. ويتعيــن عليهــا 
العمــل بطريقــة نشــطة لضمــان توفيــر ظــروف احتجــاز 
ــا. ويمثــل ذلــك  ــا وفكرًي ــا وعقلًي مواتيــة لنمــو الطفــل بدنًي
تحدًيــا صعًبــا لســلطات االحتجــاز إذ إن الحبــس بطبيعتــه 
ليــس مواتًيــا لنمــو الطفــل. وينبغــي اختيــار موظفــي 
االحتجــاز الذيــن يتعاملــون مــع األطفــال باعتنــاء ومنحهــم 

ــم. ــب المناســب واإلشــراف عليه التدري

ويتعيــن أن يســتفيد األطفــال مــن الضمانــات القانونيــة 
المنطبقــة علــى المحتجزيــن البالغيــن، ويحــق لهــم أيًضــا 
ــام  ــة واالهتم ــن الرعاي ــة م ــواع معين ــى أن الحصــول عل
والحمايــة. فــال يصــدر ضدهــم حكــم إعــدام علــى ســبيل 
محتمــاًل،  فيهــا  اإلفــراج  يكــون  ال  أحــكام  أو  المثــال 
وتحظــر جميــع ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الالإنســانية أو المهينــة.
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اإلطـار القانونـي الدولـي الخـاص باألطفـال 
رهـن االحتجـاز

الدولــي اإلنســاني وقانــون ومعاييــر  القانــون  يتنــاول 
حقــوق اإلنســان مجموعــة واســعة مــن القضايــا ذات 
الصلــة باالحتياجــات المحــددة لألطفــال. فيجــب علــى 
ســبيل المثــال إبــالغ عائالتهــم فــي حــال احتجازهــم 
والســماح لهــم بالتواصــل معهــا وأن يجــري عزلهــم 
ــم الغــذاء  عــن البالغيــن )بخــالف أفــراد عائالتهــم( وتقدي
المناســب ألعمارهــم وتوفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم 
ــة. وينبغــي  وتخصيــص وقــت لممارســة الرياضــة البدني
منحهــم فرصــة الحصــول علــى التعليــم والدعــم القانونــي 
وأن تكــون هنــاك أنظمــة مراقبــة تعنــى بشــكاوى األطفال. 
ولهــم الحــق فــي االحتفــاظ بخصوصيتهــم، بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــة، ف ــراءات الجنائي ــل اإلج ــع مراح ــاء جمي ــق أثن الح
الحمايــة مــن الوصــم الرتباطهــم بنشــاط إجرامــي أو 
نــزاع مــا. وينبغــي إخفــاء أســمائهم أو أيــة معلومــات 
ــى  ــة دون الحصــول عل ــم للعام أو صــور تكشــف هويته

ــة.  ــول العام ــن فض ــم م ــك حمايته ــم وكذل موافقته

الدوليــة، يحظــى األطفــال  النزاعــات المســلحة  وفــي 
بموجــب  بالحمايــة  حــرب  كأســرى  يصنفــون  الذيــن 
اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والبروتوكــول اإلضافــي األول، 

وال يمكــن محاكمتهــم بســبب مشــاركتهم فــي األعمــال 
ــة  ــون بالحماي ــال المدني ــع األطف ــن يتمت ــي حي ــة، ف العدائي
والبروتوكــول  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  تكفلهــا  التــي 
ــم. ــال احتجازه ــي ح ــك ف ــي ذل ــا ف ــي األول، بم اإلضاف

 
ــل  ــة، فتكف ــر الدولي ــلحة غي ــات المس ــبة للنزاع ــا بالنس أم
ــف  ــات جني ــن اتفاقي ــا بي ــي م ــتركة ف ــة المش ــادة الثالث الم
األربــع لعــام 1949 والبروتوكــول اإلضافــي الثانــي 
الحمايــة لألطفــال. ويجــري تطبيــق قانون حقوق اإلنســان 
فــي مثــل هــذه الحــاالت، باإلضافــة إلــى القانــون المحلــي، 
الممنوحــة لألطفــال  الحمايــة  وُيكْمــل بشــكل مناســب 
ــت كل  ــد صادق ــاني. وق ــي اإلنس ــون الدول ــب القان بموج

ــل. ــوق الطف ــة حق ــى اتفاقي ــا عل ــم تقريًب ــدان العال بل
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القواعــد والمعاييــر الدوليــة المحــددة بشــأن 
ــال المحتجزين األطف

القانون الدولي اإلنساني
• اتفاقيات جنيف األربع )1949(

• البروتوكوالن اإلضافيان األول والثاني التفاقيات  
  جنيف المؤرخة في 1949)1977(

القانون الدولي لحقوق اإلنسان
• اتفاقية حقوق الطفل )1989(

• البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 
  اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة )2000(
• الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه )1990(

المعايير و المبادئ التوجيهية الدولية
• القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )1955(

• قواعــد األمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا إلدارة شــؤون 
قضــاء األحــداث )قواعــد بكيــن، 1985(

• مجموعــة مبــادئ األمــم المتحــدة المتعلقــة بحمايــة جميع   
األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال   

ــادئ، 1988( ــة المب ــاز أو الســجن )مجموع االحتج
• مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة لمنــع جنــاح األحــداث  

)مبــادئ الريــاض التوجيهيــة، 1990(
• قواعــد األمــم المتحــدة بشــأن حمايــة األحــداث المجردين  

مــن حريتهــم )قواعد هافانــا، 1990(
• قواعــد األمــم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة للتدابيــر غيــر  

ــو، 1990( ــة )قواعــد طوكي االحتجازي
• قواعــد األمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابيرغيــر 

االحتجازيــة بشــأن النســاء المجرمات
)قواعد بانكوك، 2010(

•المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن األطفــال المرتبطين  
بالقــوات المســلحة أو الجماعات المســلحة 

)مبادئ باريس، 2007(
ــاني  ــل اإلنس ــي العم ــل ف ــة الطف ــا لحماي ــر الدني • المعايي

ــل، 2012( ــة الطف ــي بحماي ــل المعن ــق العام )الفري
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اإلطـار القانونـي الدولـي الخـاص باألطفـال 
رهـن االحتجـاز

ــي  ــذاء البدن ــر عرًضــة لإلي ــم أكث ــال بحكــم طبيعته األطف
أو النفســي مــن البالغيــن. ويعــد االحتجــاز علــى األرجــح 
ــوء  ــن س ــال، لك ــا لألطف ــد ذاته ــي ح ــاوية ف ــة مأس تجرب
ــاة. ــًرا مــدى الحي ــرك أث ــم الضــرر ويت ــد ُيفاِق ــة ق المعامل

 
ويجــب حمايــة األطفــال الُمحتَجزيــن مــن أي معاملــة 
أو عقوبــة تكــون قاســية أو غيــر إنســانية أو ُمهينــة، 
ــة،  ــة ُمِذلَّ ــات بدني ــون لعقوب ض ــب يتعرَّ ــي الغال ــم ف لكنه
ويــرون  والعــزل،  الجنســي،  ش  والتحــرُّ وللترهيــب، 
ضــون لإلهانــة. ولألوضــاع  آباءهــم أو أقاربهــم وهــم يتعرَّ
ــا  ــرة بدنًي ــاٌر ُمدمِّ ــا آث ــة أيًض ــة الصارم ــة واألنظم المؤلم
وأخالقًيــا علــى األطفــال، وقــد تصــل فــي حــد ذاتهــا إلــى 

ــة. ــوء المعامل ــتوى س مس

وفــي الكثيــر مــن البلــدان، يكــون العنــف فــي أماكــن 
االحتجــاز امتــداًدا للعنــف فــي المجتمــع بأســره. واألطفــال 
الذيــن ُتجنِّدهــم القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة 
ــدي الرجــال  ــى أي ــذاء عل ــى األرجــح لإلي ضــون عل يتعرَّ
المســلحين، ويتأثــرون نفســًيا أو يمــرون بصدمــة نفســية 

بســبب مــا فعلــوه أو شــاهدوه. وقــد يجــري تهريــب 
ــي ــراط ف ــى االنخ ــرون عل ــن أو ُيجب ــال المهاجري األطف
البغــاء. وقــد يــؤدي هــذا كلــه إلــى مشــاكل للصحــة العقليــة 
ــلوكيات  ــق وس ــاط والقل ــس واإلحب ــذاء النف ــك إي ــن ذل وم
ــف والســلوكيات  ــر عــن الغضــب والعن االنتحــار والتعبي

ــن. الشــاذة والعجــز عــن التواصــل مــع اآلخري

حقــوق  وقانــون  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  ويحظــر 
ــة  ــكال المعامل ــن أش ــره م ــب وغي ــدة التعذي ــان بش اإلنس
القاســية أو غيــر اإلنســانية أو المهينــة ألي فــرد. وتحظــر 
هــذه األُُطــر القانونيــة أيًضــا االغتصــاب وأشــكال العنــف 
الجنســي األخــرى، إلــى جانــب األعمــال األخــرى التــي 
ُتســِبب عــن َعمــد أذى كبيــًرا أو إصابــة خطيــرة للصحــة 
ــّببه  ــد ُتس ــا ق ــة ألي شــخص. ونظــًرا لم ــة أو البدني العقلي
ــرة  ــة ونفســية ُمدّم ــة مــن أضــرار بدني ــل هــذه المعامل مث
ــاف هــذه  ــة تعمــل إليق ــة الدولي ــإن اللجن يطــول أمدهــا، ف
األخــرى  المعاملــة  أشــكال ســوء  الجرائــم ومنــع كل 

ــا. ــاة الضحاي ــف معان وتخفي
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حضور يقِظ
قــد يكفــل وجــود اللجنــة الدوليــة فــي أماكــن الحبــس 
واالحتجــاز أال يصيــب األطفــال أذى. ويســاعد فريــق 
وســوء  التعذيــب،  مــن  األطفــال  حمايــة  فــي  عملهــا 
أن  أو  الجنســي،  العنــف  ذلــك  فــي  بمــا  المعاملــة، 
ــجيل  ــك بتس ــري وذل ــاء القس ــل أو االختف ــوا للقت يتعرض
ــي ســري  ــي حــوار ثنائ ــن ومتابعــة حاالتهــم ف المحتجزي
ــن المندوبــون بالحديــث  مــع ســلطات االحتجــاز. وقــد يتمكَّ
مــع األطفــال الُمحتَجزيــن أثنــاء عقــد لقــاءات خاصــة 
وســرية مــن توفيــر مــكان آمــن وبعــض مشــاعر الطيبــة 
اإلنســانية الطبيعيــة لمــن يعيشــون فــي ألــم وخــوف. 
وُيمِكــن اســتخدام المســاعدة الطبيــة والماديــة فــي الوفــاء 
باالحتياجــات الفوريــة، لكــن الحــوار مــع الســلطات هــو 
ــر حقيقــي  فــي الغالــب الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق تغيُّ
مســتمر حينمــا ُتهــَدر ســالمة األطفــال البدنيــة والعقليــة.
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أطفال مهاجرون

غالًبــا مــا ُيحتَجــز األطفــال المهاجــرون اســتناًدا إلــى 
أســباب ال تســتوفي مبــدأ أنــه يجــب أال ُيحتَجــز األطفــال 
ــل إن  ــة. ب ــة ممكن ــرة زمني ــر وألقصــر فت إال كمــالذ أخي
األطفــال المهاجريــن ُيحتَجــزون فــي ســجون أو فــي 

ظــروف مشــابهة للســجون.

ــال  ــن األطف ــا مــا يضــع الحبــس اإلداري للمهاجري وغالًب
ســواًء احتجــزوا مــع أســرهم أو منفرديــن، فــي بيئــة 
ــم وال  ــا مصيره ــون فيه ــا، ال يعرف ــا وثقافًي ــة لغوًي غريب

ــم. ــبب احتجازه ــون س يفهم

وقــد يكــون األطفــال هربــوا من ظــروف بالغــة الصعوبة، 
مثــل االضطهــاد، والنــزاع المســلح، والكــوارث الطبيعية، 

والفقــر المدقــع، لكــن فــي الغالــب ال ُيعتــَرف بهذا

ــم.  ــات له ــم خدم ــل تقدي ــن أج ــبان م ــي الحس ــذ ف أو يؤخ
ضــوا خــالل رحلتهــم للعنــف، بمــا فــي ذلــك  وربمــا تعرَّ
العنــف الجنســي أو اإلهمــال، أو االســتغالل، ومــن ذلــك 
ــرون  ــال المهاج ــون األطف ــا يك ــا م ــم. وغالًب ــار به االتج
غيــر المصحوبيــن بذويهــم فــي وضــع بالــغ الســوء، 
ألســباب ليــس أقلهــا أنــه قــد ُيطلــب منهــم تقديــم مــا ُيثبــت 

ــااًل. ــم أطف ــة بوصفه ــم حماي ــل منحه ــم قب عمره

ــت لجنــة حقــوق الطفــل علــى أنــه يجــب علــى الدول  ونصَّ
ــل احتجــاز  ــى وجــه الســرعة وبشــكل كام ــف عل أن توق

األطفــال وآبائهــم علــى أســاس وضعهــم كمهاجريــن.
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رهـن  لألطفـال  الدوليـة  اللجنـة  زيـارات 
ز الحتجـا ا

ــة بدخــول أماكــن االحتجــاز،  ــة الدولي حينمــا يســمح للجن
فإنهــا تتفقــد المبانــي والمرافــق وتجــري حــوارات ســرية 

مــع كل مــن الُمحتجزيــن والمســؤولين عــن رعايتهــم.

 وعندمــا ُيحتَجــز أطفــال، تتولــى جمــع معلومــات أساســية 
عنهــم، وتحــاول تحديــد مــا هــي االحتياجــات التــي يجــب 
إجــراءات  وتقتــرح  أولويــة،  ذات  باعتبارهــا  تلبيتهــا 
القريــب  األمديــن  فــي  ظروفهــم  لتحســين  للمتابعــة 

والطويــل.
وتتحــدث مــع الســلطات عــن بواعــث قلقهــا، وتكــون 
لســان حــال أولئــك الُمحتَجزيــن. وقــد يشــتمل هــذا علــى 
بيــن  والفصــل  لالحتجــاز،  بدائــل  بدراســة  التوصيــة 
ــم  ــم يت ــي ل ــات الت ــة االحتياج ــال، وتلبي ــن واألطف البالغي
الوفــاء بهــا، ومعالجــة مســائل الميزانيــة والموظفيــن.

العمل مع األطراف األخرى

الــوكاالت  مــع  بالتعــاون  الدوليــة  اللجنــة  تعمــل 
ــك ســيحقق  ــأن ذل ــا ب ــال اقتناعه ــي ح ــرة ف ذات الخب
أيًضــا  تعمــل  وهــي  للطفــل.  المثلــى  المصلحــة 
والمنظمــات  الوطنيــة  الجمعيــات  مــع  بالتعــاون 
األخــرى لضمــان تواصــل الطفــل بشــكل منتظــم مــع 

أســرته.
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االحتجاز واألسرة

ــن  ــب م ــي أو قري ــن أو وِص ــد الوالدي ــز أح ــا ُيحتَج حينم
الدرجــة األولــى، فــإن األطفــال يتضــررون. وهــم غالًبــا 
الضحايــا المجهولــون الذيــن يتأثــرون بتوقيــف قريــب أو 

اســتجوابه أو احتجــازه.

االنفصال عن األسرة
إن االنفصــال عــن األحبــاء والُمقربيــن صعــٌب علــى 
يكــون  وقــد  األســرية،  الحيــاة  ُيفِســد  فهــو  األطفــال. 
والنفســي  االقتصــادي  األمــن  علــى  كبيــر  تأثيــر  لــه 
ــالمتهم  ــم وس ــى نموه ــك عل ــال، وكذل ــي لألطف االجتماع
ــى  ــرون إل ــد يضط ــار ق ــال الصغ ــى األطف ــية. فحت النفس
وأشــقائهم  أنفســهم  لرعايــة  البالغيــن،  بــأدوار  القيــام 
الراشــدين،  حمايــة  فقــدان  وُيجِبــر  منهــم.  األصغــر 
ــرك  ــى ت ــال عل ــض األطف ــة، بع ــوز والفاق ــال الع واحتم
ــوي  ــن، أو يه ــدى اآلخري ــر ل ــتغال بأج ــة واالش المدرس
بهــم فــي براثــن البغــاء، أو الــزواج المبكــر، أو االنخــراط 
فــي ثقافــة العصابــات، أو التجنيــد فــي القــوات المســلحة 

المســلحة. الجماعــات  أو 

االحتجاز مع اآلباء
حينمــا ُيحتَجــز أحــد األبويــن، يبقــى معــه األطفــال أحياًنــا، 
وذلــك فــي العــادة ألنــه ال يوجــد أحــد فــي الخــارج ليتولــى 
ــى  ــه الخصــوص عل ــى وج ــذا عل ــم. ويصــُدق ه رعايته
األطفــال الذيــن يولــدون فــي أماكــن االحتجــاز أو تكــون 
أمهاتهــم محتجــزات. ومــا لــم يتــم توفيــر خدمــات ُمعينــة، 
فــإن هــؤالء األطفــال يعانــون كل الظــروف التــي يتعرض 
س، وســوء  والتكــدُّ االزدحــام  مــن  المحتَجــزون،  لهــا 
أحــوال المعيشــة إلــى نقــص الرعايــة الصحيــة والفــرص 
التعليميــة. وقــد يجــد اآلبــاء الُمحتجــزون صعوبــة بالغــة 
فــي تقديــم الرعايــة العاطفيــة والبدنيــة التــي يحتــاج إليهــا 

األطفــال لنموهــم نمــًوا ســليًما.
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ــا ال  ــادة حــًدا عمرًي ــي الع ــة ف وتضــع التشــريعات المحلي
ــكان  ــي م ــم ف ــع آبائه ــال م ــى األطف ــده أن يبق ــوز بع يج
االحتجــاز، والســيما فــي مراكــز االحتجــاز الُمغلقــة. 
ــذه الســن، يجــب اتخــاذ  ــى ه ــال إل ــا يصــل األطف وعندم
قــرارات صعبــة للغايــة، ويجــب علــى الســلطات أن تضــع 

ــى. ــل الفضل ــح الطف ــا مصال نصــب أعينه

رهــن  األطفــال  الســلطات  ُتســّجل  أن  أيًضــا  ويجــب 
الحبــس مــع آبائهــم الُمحتَجزيــن لضمــان أال يتــم تجاهــل 

احتياجاتهــم. 

تحسين الظروف المعيشية لألطفال رهن االحتجاز
تعمــل اللجنــة الدوليــة فــي ضــوء تقييمهــا للظــروف 
ــلطات  ــع الس ــاون م ــن واألطفــال بالتع ــية للوالدي المعيش
حتــى تؤخــذ تلبيــة احتياجاتهــم بعيــن االعتبــار ســواء 
ــم  ــة أو التعلي ــالمة البدني ــة أو الس ــتوى المعيش ــى مس عل
ــواء  ــي واله ــى الضــوء الكاف ــب والحصــول عل أو التدري
الطلــق وأن تكــون هنــاك مســاحة للتريــض والترفيــه. 
ــة  ــة الدولي ــا اللجن ــع به ــي تضطل ــاطات الت ــمل النش وتش
تشــجيع الســلطات علــى نقــل األمهــات إلــى المستشــفيات 
حينمــا يكفــل ذلــك األمــان لعمليــة الوضــع باإلضافــة 
المحتجــزات  المواليــد لألمهــات  أســماء  إلــى تســجيل 
دون اإلشــارة إلــى الســجن فــي الســجالت الرســمية. 
ونحــن نشــجع الســلطات علــى توفيــر التحصيــن لألطفــال 
ــم.  ــب له ــذاء المناس ــر الغ ــم وتوفي ــة نموه ــد عملي ورص
قــد تغطــي أنشــطتنا أيًضــا أعمــال الصيانــة والتجديــد أو 
البنــاء لمســاعدة الســلطات علــى توفيــر المرافــق المناســبة 

ــم. ــع أطفاله ــون م ــن يعيش ــن الذي ــن المحتجزي للبالغي
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الحفاظ على الروابط األسرية

يــزورون  أم  أنفســهم محتجزيــن  ســواًء كان األطفــال 
أقــارب لهــم، فــإن الحفــاظ علــى الروابــط األســرية يجــب 
ــط األســرية جــزء ال  ــة أساســية. فالرواب ــون أولوي أن يك
أ مــن نمــو األطفــال وســالمتهم وإحساســهم باألمــن.  يتجــزَّ
ويجــب أيًضــا االتصــال باألســر فــور إلقــاء القبــض علــى 
طفــل لضمــان الحصــول علــى المشــورة القانونيــة الكافية، 

والمراعــاة الواجبــة للضمانــات التــي يكفلهــا القضــاء.

ــا  ويجــب أن يكــون التواصــل بيــن أفــراد األســرة منتظًم
وكافًيــا مــع القيــام بالترتيبــات المناســبة لدعمــه، بمــا 
فــي ذلــك إمكانيــة التالمــس الجســدي بينهــم. وقــد تكــون 
ــال  ــن األطف ــارات بي ــا الزي ــري فيه ــي تج ــروف الت الظ
الُمضنيــة،  الشــاقة  للقلــق: الرحــالت  وأســرهم مثــاًرا 
وموظفــون  المفرطــة،  الذاتــي  التفتيــش  وعمليــات 
كارهــون ال يســاعدون علــى إجــراء أحاديــث خاليــة مــن 

ــق. التوتــر والقل

ومــع أن الحفــاظ علــى الروابــط األســرية يكــون فــي 
معظــم الحــاالت إيجابًيــا مفيــًدا، فإنــه فــي بعــض الظروف 
قــد ال يكــون فــي مصلحــة الطفــل الفضلــى. فعلــى ســبيل 
ــف  ــن العن ــخ م ــرة تاري ــل األس ــون داخ ــد يك ــال، ق المث
واالســتغالل وســوء المعاملــة، وقــد تــؤدي التجربــة التــي 
مــر بهــا الطفــل عنــد االتجــار بــه أو مــع القــوات المســلحة 
ــات األســرية.  ــد العالق ــى تعقي أو الجماعــات المســلحة إل
ويجــب مســاعدة األطفــال واألســر علــى االســتعداد قبــل 
ــى  ــال إل ــودة األطف ــارات، أو ع ــل الزي ــال أو عم االتص
أســرهم. ويجــب تســهيل االتصــال، ال اإلجبــار عليــه. 
وفضــاًل عــن ذلــك، يجــب االســتماع إلــى رأي الطفــل فــي 

ــالؤه االهتمــام الكافــي. ــل هــذه الموضوعــات وإي مث
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االتصاالت األساسية
تعــد إعــادة الروابــط العائليــة والمحافظــة عليهــا فــي حــال 
احتجــاز طفــل أو أحــد أفــراد عائلتــه مــن بيــن األنشــطة 
األساســية للجنــة الدوليــة. ومــن بيــن الطــرق التــي يجــري 

بهــا مــا يلــي:
• إبالغ العائالت أن طفلهم رهن االحتجاز في حال 

• توفيـر وسـائل النقـل الالزمـة إلجراء الزيـارات العائلية  
عـدم قيـام السـلطات بذلـك؛ أو التكفل بمصاريـف الزيارة؛

• تمكين المحتجزين من االتصال بعائالتهم هاتفًيا؛
• تيسير تبادل رسائل الصليب األحمر المكتوبة بخط 

• إقنـاع السـلطات بإبقـاء األطفـال بالقـرب مـن عائالتهـم 
أو اليـد بيـن المحتجزيـن وأحبائهـم؛ معهـم عنـد الحاجـة؛

• البحـث عـن أقـارب لألطفـال المحتجزيـن الذيـن انقطـع  
االتصـال بهـم . وعندمـا يفتقـر األطفال إلى وجـود عائلة، 
دعـم  بمصـادر  تعويضهـم  علـى  الدوليـة  اللجنـة  تعمـل 

أخـرى مثـل األخصائييـن االجتماعييـن.
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ما بعد انقضاء فترة االحتجاز

ُتؤثــر تجربــة االحتجــاز فــي ســن مبكــرة علــى األطفــال 
ــوغ. وتســعى  ــرة فــي حياتهــم بعــد البل ــرة ليســت قصي فت
ث والعمــل مــع كل الســلطات  اللجنــة الدوليــة جاهــدة للتحــدُّ
والجماعــات المعنيــة، ومنهــا أطــراف نــزاع مــا، لحمايــة 
ــة والنفســية للطفــل فــي األمديــن القصيــر  الســالمة البدني
والطويــل. ويشــتمل هــذا علــى التفكيــر فــي حيــاة األطفــال 
بعــد االحتجــاز وتجهيزهــم لهــذه المرحلــة. ونحــن نســاعد 
ســلطات االحتجــاز علــى توفيــر التعليــم الــالزم لألطفــال 
ــة لهــم  ــة الصحي ــر الرعاي ــا وتوفي ــا مهنًي وتدريبهــم تدريًب
)ومنهــا الصحــة العقليــة(، وكذلــك التواصــل الكافــي مــع 

األســرة فــي العالــم الخارجــي.

الخصــوص  وجــه  علــى  الدوليــة،  اللجنــة  واتخــذت 
ــوات  ــلحة، خط ــات مس ــوا بجماع ــن ارتبط ــال الذي لألطف
عمليــة إلعــداد األســر والمجتمعــات لعــودة األطفــال إلــى 
ــول  ــى قب ــال عل ــول األطف ــان حص ــا. فضم ــش معه العي
ــا. ــداًدا حقيقًي ــب إع ــه يتطلَّ ــم في ــادة دمجه ــع وإع المجتم

وفــي الكثيــر مــن المجتمعــات المحليــة الُمضيفــة قــد تكــون 
ــاد بــأن األطفــال  الظــروف بالفعــل صعبــة، ويســود اعتق

العائديــن سيتســببون فــي تفاقــم األوضــاع.
وتعــد إعــادة دمــج األطفــال فــي أســرهم ومجتمعاتهــم 
ــدف  ــف. ويه ــس ُمرَه ــا بح ــب تنفيذه ــة ويج ــة دقيق مهم
ــادة  ــهيل إع ــى تس ــة  إل ــة الدولي ــن اللجن ــدم م ــم المق الدع
دمــج األطفــال فــي مجتمعاتهــم. وقــد تكــون النــدوب 
ــة. ق ــج خالَّ ــول وُنُه ــة، لكــن مــن الممكــن إيجــاد حل عميق
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المهمة
للصليـب األحمـر منظمـة غيـر متحيـزة  الدوليـة  اللجنـة 
تتمثـل  بحتـة  إنسـانية  مهمـة  تـؤدي  ومسـتقلة،  ومحايـدة 
فـي حمايـة أرواح وكرامـة ضحايـا النزاعـات المسـلحة 

وغيرهـا مـن حـاالت العنـف وتقديـم المسـاعدة لهـم. 
وتبـذل أيًضـا اللجنـة الدوليـة كل الجهـود الممكنـة لتفـادي 
المعاناة بنشـر أحكام القانون اإلنسـاني والمبادئ اإلنسـانية 

العالميـة وتعزيزها. 
أنشـئت اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمر عـام 1863 وقد 
تمخّضـت عنهـا اتفاقيات جنيف والحركـة الدولية للصليب 
األحمـر والهـالل األحمـر. وهـي توجـه وتنسـق األنشـطة 
النزاعـات  حـاالت  فـي  الحركـة  تنفذهـا  التـي  الدوليـة 

المسـلحة وغيرهـا مـن حـاالت العنـف.
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