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بديـل الهجـرة الداخليـة على أنـه اختبـار مسـتقل يضـع طالبـي
اللجـوء األوكرانيين يف موقـف مسـتضعف جـداً .وباسـتمرار
السـلطات البولنديـة بتطبيـق هـذا املبـدأ ال بـد مـن توفير بعـض
التحريـر بشـأن غيـاب اإلمكانيـة الحقيقيـة إلعـادة نقـل طالبـي
اللجـوء األوكرانيين داخـل بالدهـم أوكرانيـا.
مارتا شتشبانيك m.szczepanik@hfhr.org.pl
باحثة ومسا ِعدة قانونية يف برنامج الالجئني واملهاجرين ،مؤسسة
هلسنيك لحقوق اإلنسان يف وارسو www.hfhr.org.pl
إيفيلينا تيليتس ewelina.tylec@gmail.com
خبرية يف حقوق اإلنسان ،معهد القانون واملجتمع )(INPRIS

http://www.inpris.pl/en/home/

http://tinyurl.com/Eurostat-asylum2014 .1
 .2مكتب األجانب http://udsc.gov.pl/en/statystyki/
 .3املادة  18.1من قانون عام  2003حول منح الحامية لألجانب ضمن إقليم جمهورية
بولندا www.refworld.org/docid/44a134a44.html
UNHCR (2003) Guidelines on International Protection: “Internal Flight .4
or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the 1951
Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
(إرشادات الحامية الدولية :الهجرة الداخلية أو بديل االنتقال” ضمن سياق املادة 1أ()2
من اتفاقية عام  1951لالجئني و/أو بروتوكول  1976حول وضع الالجئني).
www.noas.no/wp-content/uploads/2002/09/UNHCR-Guidelines-InternalFlight-or-Relocation-Alternative.doc
European Court of Human Rights, Salah Sheekh v. The Netherlands .5
(Application no. 1948/04), 11.01.2007
www.refworld.org/docid/45cb3dfd2.html
(صالح شيخ ضد هولندا -رقم الطلب  )04/1948بتاريخ.2007/01/11

األطفال املنفصلون وغري املصحوبني ببالغني يف االتحاد األورويب

ريبيكا أودينيل وجيوتهي كانيكس

هناك تزايد يف عدد صكوك قانون االتحاد األورويب وسياساته وتدابريه العملية التي تعالج وضع األطفال
املنفصلني وغري املصحوبني ببالغني ممن يقدمون إىل االتحاد األورويب .لكنَّ حساسية املناخ السيايس الحايل
تفرض خطر تحويل االنتباه واملصادر عن البناء عىل التقدم املحرز.
تتزايد أعداد األطفال املهاجرين إىل أوروبا مبفردهم سعياً وراء
الحامية من االضطهاد أو هرباً من النزاع أو العنف أو الفقر أو مل
الشمل األرسي أو للحصول عىل الفرص التعليمية أو االقتصادية.
ويذهب كثري منهم يف رحالت خطرة عرب الرب والبحر ،وفور وصولهم
إىل أوروبا رمبا ينقلهم املتاجرون بالبرش أو املهربون من بلد إىل
1
آخر .وتقدم كثري منهم بطلبات الحصول عىل الحامية الدولية
ويقع كثري منهم أيضاً يف خطر التمييز واالستغالل.

ووفقاً ملديرية اإلحصاءات يف االتحاد األورويب (يوروستات)،
ما زالت أعداد األطفال املنفصلني وغري املصحوبني ببالغني ممن
يسعون للجوء يف االتحاد األورويب تتزايد منذ عام  .2010وبني
شهري يناير/كانون الثاين وأكتوبر/ترشين األول  ،2015وصل عدد
طالبي اللجوء األطفال يف السويد وحدها  23349شخصاً أميا يزيد
عىل الرقم اإلجاميل للوافدين من تلك الفئة إىل االتحاد األورويب
عام  .2014وال يوجد إحصاءات كاملة حول األطفال غري املصحوبني
ببالغني ممن مل يتقدموا بطلبات اللجوء ،لكنَّ التوقعات تشري إىل
احتامل ارتفاع أعداد هؤالء أيضاً.

2

االتحاد األورويب حول اإلتجار بالبرش 3وتوجيه العودة 4.ورغم
اختالف معاملة األطفال غري املصحوبني ببالغني باختالف الصكوك
املنطبقة عليهم ،بذل االتحاد األورويب جهوداً جادة يف الرتكيز عىل
حقوق هؤالء األطفال العامة واعتبارهم عىل أنهم أطفال قبل
أي يشء آخر وذلك بتطبيق خطة عمل االتحاد األورويب الخاصة
بالقارصين غري املصحوبني ببالغني( 5)2014-2010التي سعت
أيضاً للتعامل مع بعض املسائل األكرث صعوبة حول األطفال غري
املصحوبني ببالغني مثل الوصاية وتقييم العمر وتع ّقب العائالت
وتوفري الحلول املستدامة.

وما زالت الــدول األعضاء حالياً يف مرحلة مب ّكرة يف تطبيق
االلتزامات العامة لالتحاد األورويب وتطبيقها عىل القانون
واملامرسة الوطنيني .وال يخلو األمر من وجود مامرسات جيدة
يصاحبها يف الوقت نفسه تحديات كبرية أمام الدول األعضاء
بشأن تحديد األطفال غري املصحوبني ببالغني واستقبالهم
ورعايتهم يف أوروبا 6.ويف الوقع الحايل ،من الرضوري جداً احرتام
الضامنات األوروبية الجديدة وإرشاك الفاعلني املحتملني املعنيني
بشؤون األطفال باإلضافة إىل الفاعلني يف مجال الهجرة وإنفاذ
ويف السنوات األخرية ،أسس االتحاد األورويب بعض االلتزامات القانون لتحديد املخاطر التي يواجهها األطفال يف دول العبور
الخاصة للدول األعضاء تخص األطفال غري املصحوبني ببالغني مبا والعمل عىل مصاحبتهم إىل ب ِّر األمان .وهناك بعض املصاعب
فيها مراجعة نظام اللجوء املشرتك يف االتحاد األورويب وتوجيه الخاصة باألطفال من غري طالبي اللجوء أو األطفال الذين يقرتبون
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /يوهان بافامن

قارصون غري مصحوبني ببالغني من أفغانستان يف ماملو ،السويد ،نوفمرب/ترشين الثاين  2015يف طريقهم إىل قاعة الوصول املؤقتة (التي أقامتها البلدية لتوفري خدمات دورات املياه والدشات واالنرتنت الالسليك
والكهرباء) قبل الذهاب إىل مكتب الهجرة حيث ميكنهم التقدم بطلب للجوء.

من سن الثامنة عرش وتظهر بوضوح عندما تسود املخاوف من الدول األعضاء ويتمثل يف إعادة األطفال غري املصحوبني ببالغني
ضوابط الهجرة الرقابية والجرمية عىل حامية األطفال والحتميات إىل بلدانهم األصلية إذا كان ذلك الحل ينصب يف أفضل مصالحهم.
اإلنسانية يف بعض دول االتحاد األورويب.
وهناك تح ٍد أسايس مشرتك يواجه جميع األطفال املفصولني وغري
املصحوبني ببالغني ويتمثل يف العثور لهم عن حل دائم ومستدام
يضمن قدرة الطفل املنفصل أو غري املصحوب ببالغني عىل النمو
نحو البلوغ يف بيئة تراعي حاجاته وتستويف حقوقه املع َّرفة يف
اتفاقية حقوق الطفل وحاميته من الوقوع يف خطر االضطهاد أو
األرضار الخطرة 7.فهو منهج قد يتطلب أن تدرس الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب يف املخرجات التي قد ال تكون واضحة يف
سياق مراقبة الهجرة لكنها ستهدف إىل خدمة أفضل مصالح
الطفل.
فعىل سبيل املثال ،قد يتضمن الحل الدائم االندماج املحيل القائم
عىل أسس إنسانية حتى لو مل يتقدم الطفل بطلب للحامية
الدولية .ويف نهاية املطاف ،قد يتطلب ذلك الحل أن تتعاون الدول
األعضاء فيام بينها بالكامل لتحديد ترتيبات الرعاية واملوقع األكرث
مالءمة لنمو الطفل وذلك عىل سبيل املثال من خالل السامح
بتحويل األطفال إىل دولة عضو أخرى من خالل خطط إعادة
النقل والتكرم أكرث يف توفري مل الشمل األرسي .وباإلضافة إىل ذلك،
ال بد من وضع التدابري املناسبة إليجاد الحلول املستدامة ألن
هدف تؤكد عليه كثري من
ذلك هو الطريق الوحيد نحو تحقيق ٍ

أفضل مصالح الطفل

تشري كثري من الدول األعضاء يف تقاريرها إىل أ َّنها تطبق إجراءات
تحديد املصالح األفضل لألطفال لدعم السلطات املعنية عند
اتخاذ القرارات الخاصة بشأن الحلول املستدامة الخاصة باألطفال
املنفصلني .وهناك مرشوعات مستمرة بتمويل من االتحاد
األورويب معنية بالتوصل إىل طريقة أفضل لتعريف الحلول الدامئة
وتحديدها وتطبيقها مبا ال يتعارض مع أفضل مصالح الطفل .وال
يقل أهمية عن ذلك مهمة حاسمة تتمثل يف ضامن بناء القرارات
عىل أساس املعرفة املستنرية بالظروف التي تؤثر عىل حياة األطفال
يف بلدانهم األصلية .وأخرياً ،فقد عالجت املرشوعات املمولة من
االتحاد األورويب عملية العودة مبا فيها رصد املخرجات لألطفال
والعائالت بعد العودة وتقييمها.

ومع تزايد األعداد الكبرية حالياً لألشخاص وصعوبة املناخ السيايس،
يكمن الخطر يف أن يتحول االهتامم واملوارد من التأسيس عىل
التقدم املحرز يف مختلف الجوانب إىل تركيز املوارد عىل تدابري
الطوارئ ونشاطاتها يف الدول الثالثة ملنع الهجرة ومكافحة املتجرين
بالبرش .ومع ذلك ،الوضع اآلن ملح جداً ويتطلب أن يعمل االتحاد
األورويب مع دوله األعضاء يف التأسيس املمنهج عىل التقدم املحرز
مؤخراً ليس فيام يتعلق مبنظومة اللجوء والتدابري الخاصة لألطفال
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جيوتهي كانيكس jyothi.kanics@unilu.ch
زميلة باحثة يف املركز الوطني للكفاءة يف البحوث -رابطة الهجرة
والحركة http://nccr-onthemove.ch

)

www.childcircle.eu

)

املتجر بهم فحسب بل أيضاً بشأن اإلجراءات الناشئة التي تأخذ
يف االعتبار أفضل مصالح األطفال املهاجرين اآلخرين .ولن تكون
اسرتاتيجية االتحاد األورويب الشاملة حول األطفال املهاجرين دون
مرافقني أو املصحوبني مبرافقني وحدها االسرتاتيجية األكرث فعالية
للميض قدماً .ومع َّأن صانعي السياسات ُيبدُ ون حالياً حرصاً وحذراً
عند تبني أطر جديدة للسياسات ،سوف تحقق الدول األعضاء يف
نهاية املطاف مكاسب عندما ميثل االتحاد األورويب دوراً حكي ًام
واستباقياً يف دعم هذه الفئة من األشخاص لحامية جميع األطفال
من اإلهامل والعنف واالستغالل يف املنطقة.
ريبيكا أودينيل وجيويث كانيكس rebecca@childcircle.eu
مؤسسة مشاركة ملنظمة دائرة الطفل Child Circle

 .2للحصول عىل التعريفات واإلرشادات الرسمية ،انظر لجنة حقوق الطفل (، 2005
التعليق العام رقم  6حول األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني ببالغني خارج
بالدهم األصلية.
Committee on the Rights of the Child (2005 General Comment No 6 on
separated and unaccompanied children outside their country of origin
www.refworld.org/docid/42dd174b4.html
Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in .3
human beings and protecting its victims
(التوجيه األورويب رقم  EU/36/2011الخاص مبنع اإلتجار بالبرش ومناهضته وحامية
ضحاياه
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:00
01:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:3 .4
2008L0115&from=EN
]غري متاح باللغة العربية[
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:jl0037 .5
[غري متاح باللغة العربية]
 .6انظر عىل سبيل املثال شبكة الهجرة األوروبية (2015
European Migration Network (2015
http://tinyurl.com/EMN-UnaccompaniedMinors
وانظر أيضاً (هيئة االتحاد األورويب للحقوق األساسية (: 2012
EU Fundamental Rights Agency (2012
http://tinyurl.com/FRA-separated-children
UNHCR and UNICEF (2014 Safe and Sound: what States can do to .7
ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children
in Europe
(بأمن وسالمة :ما الذي ميكن للدول أن تفعل لضامن احرتام أفضل مصالح األطفال
املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني ببالغني يف أوروبا
www.refworld.org/docid/5423da264.html
)

)

)

)

(

)

)

 .1انظر:
UNHCR (2009 Guidelines on International Protection No. 8: “Internal
Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A 2 of the
1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees
(اإلرشادات التوجيهية حول الحامية الدولية ،رقم « ،8الهجرة الداخلية أو بديل إعادة
النقل» ضمن إطار املادة 1أ( 2من اتفاقية الالجئني لعام  1951و/أو بروتوكولها لعام
 1967املتعلق بوضع الالجئني
www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html
)

إزالة من ال يجب إزالتهم

كاثرين ت ويذرهيد

هناك تبعات سياسية وإنسانية يرتكها قانون االتحاد األورويب وسياساته عىل املهاجرين غري النظاميني
ومنهم طالبو اللجوء املرفوضة طلباتهم ممن ال يستطيعون العودة إىل بلدانهم األصلية.
يف االتحاد األوريب ،يحصل املهاجرون النظاميون عىل ترصيح املعوقات العملية :تتضمن عدم وجود وثائق التعريف مع
باإلقامة يف حني يتلقى املهاجرون غري النظاميني أمراً بالعودة املهاجرين أو غياب وثائق السفر أو رفض دول املهاجرين األصلية
ومغادرة البالد .و ُيعرف املهاجرون غري النظاميني «الذين تدرك إعادتهم لها.
سلطات الهجرة وجودهم يف البالد إال أنهم ألسباب متنوعة مل
ُيزال ُوا» 1باسم «من ال يجب إزالتهم» أو من ال يجب إعادتهم أو املعوقات السياسة :تتضمن حامية املصالح الوطنية ،مثل :األمن
من ال يجب ترحيلهم .وترتبط معوقات إزالتهم باعتبارات قانونية العام أو حامية القيم املنصوص عليها يف الدساتري والسياسات
أو إنسانية سواء أكانت عقبات عملية أم خيارات سياسية.
الوطنية.
املعوقات القانونية :تتضمن الوضع اإلنساين يف الدولة األصلية ومبوجب توجيهات االتحاد االتحاد األورويب بشأن العودة لعام
واالعتبارات اإلنسانية يف حاالت األمراض الخطرية وااللتزامات  ،2008يواجه األشخاص الذين ال يجب إزالتهم احتاملية تأجيل
تجاه حامية األرسة والحياة الخاصة وااللتزامات تجاه حامية أفضل إزالتهم  2.ومع ذلك ،يقلل مصطلح «اإلزالة املؤجلة» من أهمية
طول مدة تأجيل عملية إزالة الفرد .فعىل سبيل املثال ،يف أكتوبر/
مصالح الطفل.
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