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َتقدي ُر ِس ّن طالبي اللجوء غري املصحوبني يف مرص
كالرا زافاال فواليش و ِبث ِر ْت ِش

معالجة طلب لجوء الطفل معالجة غري صحيحة ِب َع ِّد الطفل كالبالغ بسبب تقدير السنّ ال تقيم ملواطن
ّ
تستحق من الوزن وقد تؤ ّثر يف استقامة تقرير صفة الالجئ ونتيجته.
الضعف الخاصة باألطفال ما

تقع عىل عاتق مفوض َّية الالجئني يف مرص املسؤولية التشغيلية
عن إجراء تقرير صفة الالجئ ،وهذا ٌ
داخل يف واليتها التي ُن ّص
تفاهم سن َة  1954أبرمت بينها وبني الحكومة.
عليها يف مذكرة
ٍ
خبت مفوض َّية الالجئني أن  %38من
ويف أوائل سنة ّ ،2020
ٌ
أطفال ،منهم 4589
مرص
جميع الالجئني وطالبي اللجوء يف َ
مصحوب ومنفص ًال 1.ويف والية مفوض َّية الالجئني التي
طف ًال غري
ٍ
ً
تدخل فيها تقرير صفة الالجئ ،قد تكون املفوضية مسؤولة عن
إجراء تقدير السنّ  ،ولكنّ ليس عند مفوض َّية الالجئني مبادئ
توجيهية دولية متاحة للعا ّمة يف شأن سنن العمل واإلجراءات
املعمول بها يف تقدير السنّ  ،وهذا يعني ّأن للمكاتب امليدانية
قد ٌر كبري من االستقاللية يف كيفية إجراء تقدير السنّ  ،وهو ما
يرض بإنصاف اإلجراء والتزامه املعاي َري الدولية .وملّا كان تقدير
السنّ الناقص من الناحية اإلجرائية يق ّوض إنصاف ود َّقة تقرير
صفة الالجئ من أ ّوله إىل آخره ،كانت معالجة هذه املشكلة
أمراً عظيم الشأن.

معاقبة األطفال بحرمانهم من حقوق طفولتهم 2.ومع ذلك،
ُتج َرى تقديرات السنّ يف كث ٍري من البلدان بطريقة قد تؤدي
يف آخر املطاف إىل تقييد حقوق األطفال ،ومن ذلك حصولهم
عىل الرعاية االجتامعية ،وذلك عند إجرائها بدون الضامنات
3
اإلجرائية والخربة بها.

مرص إجرا َء تقدير سنّ األطفال غري
وبدأت مفوض َّية الالجئني يف َ
املصحوبني يف سنة  .2015وبني سنة  2015وسنة ُ ،2019أج ِر َيت
مقابلة تقدير السنّ يف ّ
كل مرحلة من مراحل طلب اللجوء .ويف
أوائل سنة َ ،2019و َق َفت مفوض َّية الالجئني يف مرص رصاح ًة
إجرا َء مقابالت تقدير السنّ  ،ورشعت يف مقابل ٍة يجري فيها
تقدير حامي ٍة متعدِّد الوظائف .صحيح ّأن مفوض َّية الالجئني يف
رصحت بأن الغرض من تقدير الحامية املتعدِّد الوظائف
مرص ّ
هو تقدير طائف ٍة من مواطن الضعف ،ولكنّ كثرياً من األطفال
الذين يشاركون يف هذا التقدير ُيقدَّر ِسنُّهم يف آخر املطاف
ويعاملون معاملة البالغني .وما شاركت مفوض َّية الالجئني يف
رسمي ُي َق ّد ُر ب ِه الفرد إلثبات سنّه –أو مرص علناً من التفاصيل اإلجرائية لتقدير الحامية الجديد إال
وتقدير السنّ إجرا ٌء
ّ
مدى سنّه– ل ُي َ
َ
قول إنه يجري عىل اإلرشادات التوجيهية الدولية ذات الصلة
تنص اتفاقية حقوق
نظ َر و ُي َق َّر َر هل ُيعدُّ طف ًال؟ ُّ
الطفل عىل أنه إن مل يكن من دليلٍ عىل السنّ  ،فال ينبغي باألمر ،ومع ذلك ،تشري مالحظات أصحاب املصلحة (ومنهم
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الالجئني/إس ُكت ِن ْل ُسن
مفوض َّية
ْ

ٌ
حي مساكن عثامن بضواحي القاهرة يف مرص.
أطفال سوريُّون الجئون يف ّ

ثم
صيهم يف خطر متزايدَّ .
موظفو منظمة سانت أندروز لخدمات الالجئني الذين يعينون يف تقدير سنّهم فعدُّ وا يف البالغني ُي ِّ
بعدُ األطفال الذين مل تقبل مفوض َّية الالجئني ِسنَّهم) تش ُري إىل إ َّنه ليس لطالبي اللجو ِء األطفال يف مرص إمكان الوصول املبارش
إىل آل ّيات الشكوى أو االستئناف ،فقرارات تقدير السنّ ال ميكن
خالف ذلك.
الطعن فيها إال بالهيئات الرشيكة يف أثناء اجتامعات مسائل
مخاوف إجرائية
ثم يقرص الوصول إىل آل ّيات االستئناف
حامية الطفل ،وهذا من ّ
وكام هو واردٌ يف اتفاقية حقوق الطفل ،فمن األهمية مبكانٍ عىل األطفال الذين عندهم إمكان الوصول إىل الدعم أصالً.
طلب ال ِّرضا عن ع ْل ٍم َ
قبل إجراء أيّ تقدير سنّ  .واألطفال
يف مرص ال ُي ْع َل ُمون باستمرا ٍر بأن سنّهم س ُيق ّد ُر أو ُق ِّد َر ،وال ذلك ،ويشري تقري ٌر صادر عن مفوض َّية الالجئني يف اململكة
ٌ
معارضة املتحدة إىل أ ّنه ال ينبغي إجرا ُء تقدير السنّ إال إذا مل يكن من
ُيح َّذرون من اآلثار املرتتبة عىل قرار التقدير ،ويف هذا
4
للتوصيات الــواردة يف إرشــادات مفوض َّية الالجئني الصادرة سبيلٍ غريه وإذا كان يف سنّ الفرد شكوك قو ّية .ولذا يصعب
سنة  .2009وميكن القول إن التحول من مقابلة تقدي ِر السنِّ الجزم ّ
بأن هذين االستثنا َءين يجريان عىل الحال يف مرص،
معطيات يف عدد األطفال
أسباب مكتوب ًة للقرارات وال
الواضحة والرصيحة إىل تقدير سنِّ بحكم الواقع يف أثناء تقدير فال
ٍ
َ
حامي ٍة ُمتعدِّد الوظائف أوسع من التقدير األول يربك َس ْم َت الذين ُق ِّد َر سنّهم يف البلد .و ُي ُ
ضاف إىل ذلك ،أ ّنه ال يبدو أنّ
تقدير السنّ يجري بطريق ٍة تراعي يف الطفل مظهره الجسام ّين
التقدير ونتائجه املحتملة.
و ُن ْض َج ُه النفسا ّين ،كام تويص به إرشادات مفوض َّية الالجئني
عىل ّأن املبادئ األساس ّية التي تدعم حامية األطفال هي الصادرة سنة  5,1997فكثرياً ما ُيقال لألطفال إن هيأَتهم ال
املصلحة الفضىل للطفل ويفرتض فيها حسن الن ّية .وملّا كان تستقيم عىل سنّهم .وأيضاً ،فكثرياً ما ُيب ِّل ُغ األطفال يف القاهرة
األطفال يف مرص كثرياً ما ُيقدَّرون (من ِق َبل مفوض َّية الالجئني) عن صعوبة التواصل بينهم وبني ُمتّخذ القرار يف أثناء تقدير
فيعدُّ ون يف البالغني قبل التسجيل ،كان كث ٌري منهم ال يصلون السنّ  ،والسبب يف ذلك غىل الغالب أنه ال ُي َ
ؤت
مبرتجم فوريّ
ٍ
الب ّت َة إىل الح ّد الذي فيه تقدي ُر
مصالح الطفل الفضىل ( Bestمالئم ،وهذا ميكن أن ينقص د ّقة التقدير ،وكذلك قدرة الطفل
ِ
َ
ّ
ُ
فيصي ذلك كل األطفال الذين غ ِلط عىل املشاركة في ِه وفهمه.
ِّ ،)Interest Assessment
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التأث ُري يف األطفالِ غري املصحوبني والنتائجُ

ُ
مرص،
عندما يصل طالبو اللجوء
األطفال غري املصحوبني إىل َ
أ َّول ما يقصدونه مكتب مفوض َّية الالجئني يف القاهرة لطلب
عي أوصياء عىل األطفال غري املصحوبني ،ولكن
تسجيلهم .وال ُي ّ
إذا عُ دُّ وا عند مفوض َّية الالجئني أطفاالً ،إذن يحالون إلدارة
حالتهم إىل أحد رشكائها املن ِّفذين ،والرشيك يكون مسؤوالً
مصالح الطفل الفضىل.
بعد ذلك عن أن يجري تقدي َر
ِ
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صفة الالجئ وإجراءاته التي تشمل األطفال غري املصحوبني.
ُ
ّ
والشك
إغفال ِت ْقن ّيات املقابالت املراعية لألطفال
وقد يؤ ِّثر
يف مصداقية تقدير السنّ يف ثقة طالب اللجوء ((ورغبته يف
الكشف عن املعلومات) يف املقابلة التي يجري فيها تقرير
وإن هذا ملؤ ِّث ُر أيضاً يف تص ُّور َّ
صفة الالجئّ ،
موظف تقرير
األهل َّية ،فيزيد ُّ
كل ذلك من تع ُّرض الطفل ل َر ْفض طلبه.
ُ
الطفل يف البالغني غلطاً يف مرصُ ،ح ِر َم من
وأيضاً ،فإذا ُق ِّد َر
الوصول إىل املعالجة التلقائية ألولو ّية طلبه .ولكن أصحاب
جنسيات مع ّينة ميكنهم بعدُ أن يتق ّدموا يف اإلجراءات ويصلوا
إىل مقابل ِة تسجيلٍ ُمد َم ٍج فيها تقري ُر صفة الالجئ ،وهذه ال
تراها مفوض َّية الالجئني مناسب ًة لألطفال ،وأما أصحاب غري تلك
الجنسيات فيتق ّدمون ويصلون إىل املقابلة املألوفة التي يجري
فيها تقرير صفة الالجئ .ويف املقابلتني كلتاهام ،فام ُيتو َّق ُع من
عبء اإلثبات هو عىل البالغني أوقع منه عىل األطفال.

وعندما يسجل طالب اللجوء يف مرص طلب لجو ِئه أ ّول مر ٍة،
ينبغي أن يكون بحوزته وثيقة هوية ،إذا كانت معه ،فس ُيمنح
بطاقة تسجيل طالب اللجوء ،وإال فسيمنح شهادة طالب
اللجوء .وتتيح بطاقات التسجيل الوصول إىل تصاريح اإلقامة،
وأما الشهادات فال .عىل ّأن مفوض َّية الالجئني يف مرص ال تصدر
شهادات لألطفال غري املصحوبني .ولذلك ،تربز املخاوف عندما
ٍ
ُ
ُي ْغ َل ُط ف ُيعا َمل األطفال معاملة البالغني فيمنحون شهادة،
ثم تع ّرضهم لخطر
فتحرمهم من الحصول عىل ترصيح إقامةّ ،
ُ
األخذ من مثالِ اململكة املتحدة
كالح ْجز واملضايقة من ِق َبل من السلطات.
أكرب َ
يستشهد ُ
دليل تقدير السنِّ يف املكتب األور ّيب الداعم يف شؤون
وفــوق ذلــك ،ال ميكن لرافع الطلب الطفل الــذي عولج اللجوء بإرشادات سياسة يف اململكة املتحدة ،ويقول إنها تحدد
طلبه من ُ
قبل وعُ َّد يف البالغني غلطاً أن َي ْب ُل َغ تقدي َر
مصالح إطا َر عملٍ لتقدير السنّ تقديراً حميداً (مع ّأن األدلة تشري
ِ
6
الطفل الفضىل أو تقرير املصلحة الفضىل ( Best Interestإىل بعض الخلل يف التنفيذ) .فاململكة املتحدة
كمرص بلدٌ
َ
 ،)Determinationف ُيح َرم من الوصول إىل الخدمات فيه عدد كث ٌري من األطفال طالبي اللجوء غري املصحوبني .ومع
ٌ
ٌ
وتعليامت
إرشادات
خصصة لألطفال ،مثل املنح الدراسية واملعونات املالية .ذلك ،ففي اململكة املتحدة ،بخالف مرص،
ا ُمل َّ
ً
َ
لذلك يضطر الكثريون إىل قبول وظائف يكونون فيها عرضة محددة حول إجـراء تقدير السنّ وهي يف متناول الناس
ُ
لخطر ألن يستغ ُّلهم
األطفال
الطلبات
أرباب عملهم ويسيؤوا إليهم .ويضاف جميعاً 7.ويف اململكة املتحدةُ ،يب َّل ُغ رافعوا
ُ
ِ
إىل ذلك ،أنه ملّا كان تقري ُر املصلحة الفضىل رشطاً ُمقدَّماً لكل
أسباب تقدير ِسنِّهم وطريقته وعواقبه .وليس من مش ٍري قويّ
َ
طفلٍ غري
مصحوب حتّى يصل إىل إجراءات إعادة التوطني ،إىل ع ِّد رافعي الطلبات يف البالغني إال إذا ظهر من هيئتهم
ٍ
ممكن إحالة األطفال الذين ٌقدِّروا يف البالغ َ
كان غري
ني غلطاً الجسامنية وسلوكهم أنهم يبلغون  25سن ًة أو أكرث ،و ُيق ِّرر
ٍ
أقل من ّ
وضوح ا ُملش ِري ال ّ
إلعادة توطينهم.
موظ َفني ُمد َّر َبني ،وإن مل يحرض هذان
َ
تام
العامالن االجتامع ّيان ا ُملد ّربان فال ب ّد من أن ُي ْج َرى تقدي ٌر ٌّ
هذا ،وتعلن اتفاقية حقوق الطفل ّأن عىل الدول احرتام حقّ
للسنِّ موافقٌ
وتنص إرشادات ِم ْر ُتن لتقدير
ِ
إرشادات ِم ْر ُتنُّ 8.
ِّ
الطفل يف الحفاظ عىل هويته .وتشري املقابالت والتعليقات السنّ عىل ّأن يكون لألطفال فرصة أن يحرض معهم فردٌ ٌ
بالغ
والتعقيبات إىل أن األطفال يشعرون ّأن َّ
ٌّ
كل معارض ٍة يف شأن
وأهم من ذلك ،أ َّنه ميكن األطفال يف اململكة
مستقل
ومالئمُّ .
ٌ
سنّهم ٌّ
أساس من هوية املتحدة أن يصلوا إىل آل ّيات الشكاوى ومراجعات االستئناف.
شك يف هويتهم .وهذا اإلنكار لجز ٍء ٍ
الطفل له آثار سيئة يف ُح ْسن حاله االنفعالية والنفسانية.
وليك ُي ْض َمنَ أن ُيح َّقق تقدي ُر السنّ يف تقرير صفة الالجئ
َ
وتنص مفوض َّية الالجئني عىل َّأن النظ َر يف طلب طالب اللجوء الداخل تحت الوالية بحيث ال يزيدُ
مواطن ضعف األطفال
ّ
الطفل غري املصحوب ينبغي أن يكون عاج ًال ومناسباً لألطفال ،طالبي اللجوء وال ُّ
يرض باإلنصاف والد ّقة يف تقرير صفة
وتويص بتطبيق تح ُّرريّ (لِ ْبا ّيل) الفرتاض ُح ْسن الن ّية يف تقرير الالجئ ،ينبغي تنفيذ ما ييل من اإلجراءات الوقائية:

15

16

16

ا ِإلقرا ُر َّللجئني
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وضع و ُت َ
أن ُت َ
السنّ ،
نش مبا ِد ُئ توجيهية إجرائية دولية لتقدير ِّ
ٌ
ٌ
ٌ
دعم
مثل
الطفل،
حقوق
عىل
قامئة
شاملة
إرشادات
فيها
يرد
محامي ُة معون ٍة قانونيةَّ ،
تنسيق سابقاً ،يف برنامج املعونة
وموظفة
ٍ
َ
،
علم
عن
األطفال
رضا
ل
ي
ن
إىل
والسعي
ة،
ي
الن
ن
س
ح
اض
رت
اف
ُ
ّ
ْ
ْ
ٍ القانونية لغري املصحوبني من األطفال والشباب ،يف منظمة سانت
وتزويد األطفال بآلية استئناف ف ّعالة وسهلة املنال.
أندروز لخدمات الالجئني ()StARS
والصاحة يف ُسن َِن العمل والقرارات التي
أن يزيد الوضوح َّ
www.stars-egypt.org
السنّ  ،ومن ذلك مشارك ُة الفاعل َ
ني يف
يجري عليها تقدير ِّ
امليدان واألطفال أنفسهم
َ
األسباب املوجبة التخاذ القرارات UNHCR Egypt (2020) ‘April 2020 Fact Sheet’ tinyurl.com/y84blosw .1
(صحيفة وقائع شهر نيسان/أبريل )٢٠٢٠
مشارك ًة مكتوبة.
UN CRC (2005) General comment No. 7 .2
برأسها ،ال أن تكون (التعليق العا ّم ذو الرقم )7
ُ
أن ُتج َرى
مقابالت تقدي ِر السنّ قامئ ًة ِ
www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
من جزءاً
غريها
أو
التسجيل
مقابلة
أو
الحامية
مقابلة
من
For instance, Smith T and Brownlees L (UNICEF) (2013) Age .3
من املقابالت ،ل ُيض َمن أن يكون الغرض من املقابلة واضحاً Assessment: A Technical Note; and UNHCR (2009) Guidelines on
ونتائجها International Protection: Child Asylum Claims
ُ
األطفال باملقابلة َق ْب ًال و ُيفه َُّموها
رصيحاً ،وأن ُيع َل َم
َ
(تقدير السنّ  :ملحوظة ِت ْقن ّية)
املحتملة.
(مبادئ توجيهية يف الحامية الدولية :طلبات لجوء األطفال)
ِبث ِر ْت ِش bee.ritchie@gmail.com

أن ُيس َمح للمالمئني من البالغني ،كاملحامني ،بحضور مقابالت
تقدير السنّ .

أن ال ُيج َرى تقدير السنّ إال إذا مل يكن من سبيلٍ إال بإجرائه،
ال ُيج َرى عىل العادة.
ٌ
التمسك
واضحة وسهلة املتناول ،مع
أن ُتن َّفذ آلي ُة َط ْع ٍن
ُّ
باملبدأ األساس التفاقية حقوق الطفل ،وهو حقُّ الطفل يف
االستامع إليه واملشارك ِة يف اإلجراءات التي تؤ ِّثر يف أمره.
ِ

وبعدُ ّ ،
فإن قيود التمويل والقدرات املرتبطة به يتحدّ ى
مرص لعديد األطفال غري
استجاب َة مفوض َّية الالجئني يف َ
ُ
املصحوبني هناك .ومع ذلك ،ميكن إنفاذ بعض املبادئ
التوجيهية ال َّرئيسة يف تقدير السنّ من غري حاج ٍة إىل
كث ٍري من موارد اإلضافية .مثال ذلكّ :
أن إعال َم األطفال
َ
وضامن افرتاض ُحسن
بتقدير السنّ وما يرت ّتب عليه،
الن ّية ،وحضو َر َّ
َ
وتبليغ
موظ َفني جلسات تقدير السنّ ،
القرارات ا ُملتَّخذة يف قضاياهم واألسباب التي
األطفالِ
ِ
والسامح للبالغني أو املم ّثلني القانون ّيني بحضور
تدعمها،
َ
جلسات تقدير السنّ ّ ،
كل تلك ُأ ُس ٌس لبلوغ مناذج دولية
كثرية اإلنصاف ،ال تحتاج إىل موار َد إضافي ٍة كثرية ،ولكنها
واضح
حكم
مع ذلك رضور َّي ٌة يف تحقيق إجرا ٍء ُم ٍ
ٍ
نصف ُم ٍ
رصيح.
ٍ
كالرا زافاال فواليش czavalafolache@hotmail.com

َّ
تنسيق ومنارصة ،يف جمعية املصحة القانونية هجرة
موظف ُة
ٍ
( ،)Clinique Juridique Hijra Rabatومستشار ٌة قانون ّي ٌة
سابقاً ،يف منظمة سانت أندروز لخدمات الالجئني

tinyurl.com/y7loama2 tinyurl.com/upazykm
UNHCR (2019) Putting the Child at the Centre: An Analysis of the .4
Application of the Best Interests Principle for Unaccompanied and Separated
Children in the UK
(وضعُ الطفل يف املركز :تحليل لتطبيق مبدأ املصالح الفضىل لألطفال غري املصحوبني
واملنفصلني يف اململكة املتحدة)
www.unhcr.org/uk/publications/legal/5d271cdf7.pdf
UNHCR (1997) Guidelines on Policies and Procedures in dealing with .5
Unaccompanied Children Seeking Asylum
(مبادئ توجيهية يف السياسات واإلجراءات املتبعة يف معاملة األطفال غري املصحوبني
الطالبني للجوء) tinyurl.com/yay7qey5
EASO (2018) Practical Guide on age assessment, Second edition .6
(دليل عم ّ
السنِّ )
يل يف تقدير ِّ
bit.ly/EASO-age-assessment-2018
UK Home Office (2019) Assessing Age .7
السنِّ ) tinyurl.com/yaqubtac
(تقدير ِّ
 .8وضعت هذه اإلرشادات يف قض ّية للمحكمة العليا دخلت فيها بلدة ِم ْرتُن بلندن يف
السنّ
شهر متوز/يوليو سنة  ،2003ثم زيد عليها فصارت محدِّد ًة ملا هو قانو ّين يف تقدير ِّ
وما هو غري قانو ّينtinyurl.com/y9rzgdnm .

أَ َشديدُ ال ّرغب ِة َ
أنت يف أن تقرأَ نرش َة الهجرة
آن معا؟ً
القرسية و ُت ِع َ
ني كوكب األرض يف ٍ
إذن أرسل إلينا رسالة إلكرتون ّية من طريق
 fmr@qeh.ox.ac.ukلتُل ِغي نسختك املطبوعة! واطلب بدالً
من ذلك إشعارات الربيد اإللكرتوين من
(َ ،)www.fmreview.org/ar/request
لتصل إىل
جديد األعداد من َف ْو ِر صدورها( .يرجى أن تستم ّر يف
طلب النسخ املطبوعة إن كان الغرض من طلبك إ ّياها
التدريب واملنارصة ،أو إن كان سبيلك إىل ّ
الشابكة –
أو سبيل رشكائك إليها– غري مع ّولٍ عليه دوماً).

