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مهاجر أم الجئ أم قارص؟ مصطلحات تحدث فرقاً لألطفال يف أوروبا
كيفن برين 

ليك تتمكن الحكومات األوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء األطفال الالجئني واملهاجرين، ال بد من تعزيز 
قدرات منظامت حقوق األطفال وخدماتهم يف كثري من البلدان األوروبية.

باالتحـاد  والالجئـني  والهجـرة  الطفـل  حقـوق  هيئـات  تعمـل 
األورويب فيـام بينهـا إلصـالح الخلـل امللحـوظ املعـرتف بـه يف 
الرتكيـز عـىل الطفـل وتعميـم الجنـدر يف االسـتجابات األوليـة 
الوافديـن  األطفـال  عـدد  يف  الحـاد  االرتفـاع  بعـد  املتبعـة 
الذيـن أصبحـت نسـبتهم متثـل 35% مـن إجـاميل  إىل أوروبـا، 
الوافديـن يف مـارس/آذار 2016 بعـد أن كانـت ال تزيـد عـىل 
20% يف عـام 2015. لكـنَّ التـرشذم واالنفصام اللذين تشـهدهام 
االتحـاد  يف  والضامنـات  القانونيـة  األحـكام  بـني  العالقـات 
يجعـالن  مختلفـة  وضوابـط  تعليـامت  مـن  لألطفـال  األورويب 
وسياسـات  لقوانـني  خاضعـني  املسـتضيفة  البـالد  يف  األطفـال 
باختـالف  تختلـف  متناسـقة  وغـري  متباينـة  واسـتحقاقات 
مراحـل عمليـة اللجـوء والهجـرة، مـع أنَّ حاجاتهـم ومصالحهم 
وحقوقهـم تبقـى عـىل حالهـا، باإلضافـة إىل أنَّ األهميـة التـي 
متنحهـا الترشيعـات الوطنيـة لهجـرة الطفـل أو صفتـه كالجـئ 
يف تحديـد اسـتحقاقه للخدمـات تتناقـض مـع الفعاليـة املجربة 
للمقاربـة الشـمولية املرتكـزة إىل الطفـل التـي كثـرياً مـا تتبناها 

األطفـال.  هيئـات 

يف  اسـتخدامها  يـزداد  التـي  الكلـامت  مـن  ’مهاجـر‘  وكلمـة 
الخطـاب العـاّم لوصـف األطفـال الذيـن عـربوا البحـر األبيـض 
غ  املتوسـط إىل أوروبـا يف العامـني 2015 و2016، وذلـك كمسـوِّ
لهـذه املقاربـة املهتمـة بحقـوق الطفل. لكنَّ هذا االسـتخدام ال 
د اسـتجابًة أقل  يعكـس وال يعـزز تغيـرياً يف الـرأي العـام مـا يولِـّ
عطفـاً، بـل يقلل مـن قيمة تجـارب األطفال يف التَّهجـري والنزاع، 
وينطـوي عـىل ذلـك التـزام عـىل عاتـق الـدول لتأمـني الحاميـة 
لهـم. واسـتخدام كلمـة ’مهاجـر‘ كوصـف شـامل يشـوش عـىل 
صفتهـم الرئيسـية كأطفـال، تلـك الصفـة التـي تنطـوي عليهـا 
األساسـية  للخدمـات  واسـتحقاقاتهم  وحقوقهـم  حاجاتهـم 

املطلوبـة لضـامن منائهـم بسـالمة وصحـة. 

ومـا زال مبـدأ ’الطفـل أوالً وآخـراً‘ يالقـي صعوبـات يف توحيـد 
ورغـم  األوروبيـة،  القـارة  يف  شـموليته  ونطـاق  تطبيقـه  آليـة 
وجـود إطـار عـام داعـم للترشيع والسياسـة األوروبيتـني إضافة 
إىل عـدد كبـري مـن مناذج املامرسـات الجيـدة يف بعـض البلدان، 
الهجـرة  منظومـات  معظـم  يـالزم  املزمـن  الضعـف  زال  مـا 
واللجـوء وحقـوق األطفـال وخدماتهـا. فهـذا الضعـف يحد من 

قـدرة تلـك املنظومـات عـىل توفـري الدعـم والحاميـة الالزمـني 
القوانـني  املنصـوص عليهـام يف  الالجئـني واملهاجريـن  لألطفـال 

الدوليـة وقوانـني االتحـاد األورويب. 

وبالنسـبة لألطفـال، لـن يكـون التمييـز بـني مصطلحـات مثـل 
’مهاجـر‘ و’الجـئ‘ و ’طالـب لجـوء‘ مجـرد مسـألة تنصـبُّ يف 
الترشيعـات  فمجمـوع  اللفظيـة،  واملرتادفـات  املعـاين   علـم 
والقوانـني واألحـكام القضائيـة التـي تكـّون بنيـة قانـون االتحاد 
الخاصـة  األوروبيـة  الترشيعـات  مبجموعـة  املعروفـة  األورويب 
املسـتوى  عـىل  متعـددة  تأويـالت  تقبـل  والهجـرة  باللجـوء 
الوطنـي وتسـمح بتصنيـف األطفـال ضمـن فئـات متايـز بينهـم 
مـن ناحيـة الصفـة واالسـتحقاقات القانونيـة. وهـذه الطريقـة 
يف تصنيـف األطفـال متثـل عائقـاً رئيسـياً أمـام وصـول الطفـل 
البلـد  يف  والتعليـم  والحاميـة  الصحيـة  الرعايـة  خدمـات  إىل 
ـر األرس إىل التفاعـل مع نظام  املسـتضيف. ونتيجـة لذلـك، ُتضطَّ
متقلـب إذا أرادت الوصـول إىل خدمـات األطفـال تزامنـاً مـع 
واللجـوء،  الهجـرة  مراحـل  وبـني  خـالل  نقلهـم)  )أو  انتقالهـم 
وُيحـرَم أطفالهـم مـن الدعـم املتناسـق واملتكامـل عىل غـرار ما 

هـو متـاح لبقيـة األطفـال الذيـن يعيشـون يف البلـد. 

التعليـم والرعاية الصحية
التَّعليـم املـدريس األسـايس حـقٌّ تعـرتف بـه الـدول األوروبيـة 
جـودة  إنَّ  غـري  للهجـرة،  األورويب  االتحـاد  قانـون  مبوجـب 
التَّمـدرس املقـّدم لألطفـال الالجئـني واملهاجريـن تعتمـد عـىل 
وضعيتهـم يف أثنـاء الهجـرة أو يف أثنـاء عمليـة طلـب اللجـوء 

التعليميـة.  عـىل حاجاتهـم  تعتمـد  مـام  أكـرث 

ويف حالـة طالبـي اللجوء، يسـمح القانـون للسـلطات التعليمية 
الوطنيـة تأجيـل وصـول األطفال إىل املدرسـة ملـدة ال تزيد عىل 
ثالثـة أشـهر بعـد تقدميهـم طلـب اللجـوء، أو قـد ُتِدخُلهـم يف 
صفـوف يف مراكـز االسـتقبال أو اإليـواء ال ترقـى إىل املسـتوى 
التعليمـي الـذي تقدمـه املدارس املحليـة. ويزداد الوضع سـوءاً 
يف حالـة األطفـال غـري املصطحبني لوثائق رسـمية ألنَّ عرش دول 
أعضـاء يف االتحـاد األورويب فقـط تعـرتف بحـق هـؤالء األطفال 
منهـا  متنعهـم  أخـرى  دول  خمـس  أن  حـني  يف  الدراسـة،  يف 
رصاحـًة، بينـام يبقـى حقهـم يف التعليـم يف دول أخـرى محاطـاً 
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اإللزامـي  غـري  املـدريس  التعليـم  إىل  الوصـول  أمـا  بالغمـوض. 
والتعليـم املبكـر لألطفـال والتدريـب املهنـي والتعليـم العـايل، 

فيواجـه صعوبـات خاصـة. 

ومـع أنَّ وصـول الالجئـني واملهاجريـن إىل الخدمـات الصحيـة 
يعتمـد  أوروبـا،  أنحـاء  كل  املضمونـة يف  األمـور  مـن  الطارئـة 
وصـول األطفـال لتلـك الخدمـات اعتـامداً كبـرياً عـىل وضعهـم 
القانـوين، فقـد يرتتـب عـىل األطفـال مـن آبـاء أو أمهـات مـن 
أصـول غـري أوروبيـة أن يحصلـوا عـىل اإلقامـة الدامئـة ليتمكنوا 
إاّل أن حقهـم حتـى يف  الصحيـة،  الخدمـات  إىل  الوصـول  مـن 

هـذه الحالـة قـد يكـون مقيَّـداً. 

ومبوجـب قانـون االتحـاد األورويب، يتعـني عـىل الـدول األعضـاء 
اللجـوء  وطالبـي  الالجئـني  األطفـال  وصـول  إمكانيـة  ضـامن 
إىل الرعايـة الصحيـة املالمئـة التـي ال تقـلّ عـاّم يسـتفيد منـه 
املواطنـون، إال أنَّ هـذه الرعايـة قـد تقتـر عـىل ’الخدمـات 
 25 يف  ببالغـني  املصحوبـني  غـري  لألطفـال  فيحـّق  األساسـية‘. 
والعـالج  الرعايـة صحيـة  الحصـول عـىل  األعضـاء  الـدول  مـن 
الطـارئ، ولكـنَّ ذلك ال يشـتمل بالـرضورة عىل خدمـات الطفل 
الصحيـة والنامئيـة والتطعيـم. كـام يحـّق لألطفـال املهاجريـن 
غـري املصطحبـني لوثائـق رسـمية الوصـول مبوجـب القانـون إىل 
الرعايـة الصحيـة الطارئـة يف جميـع دول االتحـاد األورويب، غـري 
مـا  تضاهـي  رعايـة صحيـة  لهـم  توفـر  فقـط  منهـا  مثانيـة  إنَّ 
يقـّدم للمواطنـني، بينـام تحـر سـتة منهـا اسـتحقاقات هـؤالء 
األطفـال عـىل الرعايـة الطارئـة فقـط، وتسـمح اثنتا عـرش دولة 
للمهاجريـن غـري املصطحبـني لوثائق رسـمية الوصـول املقيَّد إىل 
الخدمـات الخاصـة، منهـا رعايـة األمومـة ومعالجة مـرض نقص 
املناعـة املكتسـبة واألمـراض املعديـة. كام أنَّ بعـض الدول متنح 
حقوقـاً إضافيـة لبعـض فئـات األطفـال غـري املصطحبـني لوثائق 
رسـمية، بينـام ُيحرَمـون يف بلـدان أخـرى مـن الرعايـة الصحيـة 
إمـا بسـبب رشوط التأمـني الصحي أو بسـبب العوائـق اإلدارية 
األخـرى، يضـاف إىل ذلـك القيـود املفروضة عـىل األرس املهاجرة 
واألرس طالبـة اللجـوء فيـام يتعلق بالسـكن والعمـل، فهي تؤثر 
أيضـاً عـىل األطفـال، ويتضاعـف هذا األثـر بعجز أنظمـة الرفاه 
االجتامعـي الوطنيـة بتوفـري شـبكة كافيـة لألمـان االجتامعـي. 

ومبـا أنَّـه مـن واجـب الـدول ضـامن تقديـم الحاميـة الفعالـة 
اإلجـراءات  تبّنـي  يف  مسـؤوليتها  يسـتلزم  فذلـك  لألطفـال، 
اسـتحقاقات  يف  التبايـن  لكـنَّ  ذلـك.  إىل  الراميـة  والضامنـات 
األطفـال الالجئـني واملهاجريـن يف الخدمات عىل أسـاس صفتهم 
القانونيـة يعـرّض كثرياً منهـم للخطر. وقد اتخذ االتحاد األورويب 
تلـك  العابـرة للحـدود وخصوصـاً  الجرائـم  إجـراءات ملكافحـة 

التـي تتعلـق بالعنـف واسـتخدام األطفـال يف املـواد اإلباحيـة، 
بـأنَّ  االعـرتاف  ورغـم  القـرسي.1  والعمـل  باألطفـال،  واإلتجـار 
األطفـال عـىل العمـوم معرَّضـون للعنـف واالسـتغالل واالعتداء 
الجنـيس واإلتجـار بهـم، ال تصنـف ترشيعـات االتحـاد األورويب 
مجموعـة  أنَّهـم  عـىل  واملهاجريـن  الالجئـني  األطفـال  لحاميـة 
مسـتضعفة )مـا عـدا األطفـال غـري املصحوبـني ببالغـني)، مـع 
أنَّهـم مسـتضعفون بنـص مجموعـة ترشيعات االتحـاد األورويب 

حـول الهجـرة. 

الخالصة
صعوبـات  مـن  أوروبـا  إىل  طريقهـم  خـالل  األطفـال  يعـاين 
وصدمـات نفسـية بـل قـد يتعرضـون لالعتـداءات باإلضافـة إىل 
ـر الـذي يعيشـونه يف حياتهـم وهيمنـة الغمـوض  اسـتمرار التوتُّ
عـىل مصريهـم بعـد وصولهـم. كل ذلـك ال بـد مـن أن يؤهلهـم 
ألحقيـة الحصـول عـىل مزيـد مـن الدعـم والحامية لهـم، ولكن 
هـذا األمـر يجـب أن ُيرتَجـم إىل أرض الواقـع مـن خـالل رسـم 
األطفـال.  لحاميـة  الوطنيـة  العمـل  وخطـط  االسـرتاتيجيات 
ومـن حيـث املبـدأ، ال تقـيص األنظمـة الوطنيـة لحاميـة الطفل 
التنظيميـة  واللوائـح  السياسـات  إنَّ  غـري  املهاجريـن،  األطفـال 
واملـوارد ليسـت متاحـة دامئـاً لتسـهيل وصـول هـؤالء األطفـال 
إىل خدمـات الحاميـة العامـة. فمعظـم بلدان االتحـاد األورويب، 
إيـواء للمرشَّديـن ال يدخلهـا إال مـن لديهـم  مثـاًل، توفـر دور 
الـذي  األمـر  االجتامعـي،  للضـامن  أو سـجل  باإلقامـة  تريـح 
يبقـي النسـاء واألطفال الالجئـني واملهاجريـن عالقني يف عالقات 

عنيفـة أو مهينـة. 

ومـع أنَّ مجموعـة الترشيعـات األوروبية حول الهجـرة ال تخلوا 
لتعزيـز  جيـداً  خيـاراً  متثـل  زالـت  مـا  الضعـف،  مواطـن  مـن 
التكافـؤ يف حـق وصـول جميـع األطفـال إىل الخدمـات بغـض 
النظـر عـن صفتهـم القانونيـة. ومـع أنَّ مجموعـة الترشيعـات 
األوروبيـة للهجـرة مل تصمـم خصيصـاً كإطـار لحقـوق األطفـال، 
فهـي تجـد الدعـم مـن اتفاقية األمـم املتحـدة لحقـوق الطفل، 
كـام يدعمهـا التـزام االتحـاد األورويب بحقـوق األطفـال مبوجب 
الطفل.2وتعـزز  بحقـوق  املتعلـق  األورويب  القانـون  دليـل 
مجموعـة الترشيعـات تلـك انتهـاج مقاربـة متكاملـة ومتناغمة 
ومتناسـقة ومرتكـزة إىل الطفـل فيـام يتعلـق باللجـوء والهجـرة 
عـىل املسـتوى الوطنـي، وذلـك مـن خـالل وضـع سلسـلة مـن 
الحـد األدىن للمعايـري التـي يجب اسـتيفاؤها، ومـن خالل وضع 
إطـار للدعـم والتوجيـه املتعلقـني بتطويـر مـا يتعلـق بالطفـل 
مـن قوانني وسياسـات وهياكل ومامرسـات وتطبيقهـا وإنفاذها 

وتعزيزهـا. 
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ولحـد اآلن، مـا زال تأثـري مجموعـة الترشيعـات األوروبية حول 
الهجـرة ضعيفـاً ومشـتتاً، ولعـل السـبب يف ذلـك يرجـع إىل أنَّ 
تطورهـا إىل يومنـا هـذا مل يكن منطقياً وال متامسـكاً يف مختلف 
مجـاالت السياسـات واألنظمـة التـي مير بها األطفـال املهاجرون 
والالجئـون. لكـنَّ الخيـارات كثـرية مـن أجـل إقامـة سياسـات 
مجموعـة  كتابـة  إعـادة  منهـا  أوروبـا،  يف  الطفـل  إىل  مرتكـزة 
الترشيعـات األوروبيـة حـول الهجـرة واللجـوء، أو تطويـر إطار 
منفصـل يخـص لجوء األطفـال وهجرتهم، أو اإلصـالح التدريجي 
ملجموعـة الترشيعـات القائـم حاليـاً مـن خـالل عمليـة تحسـني 

التـي  لهـا تسـتهدف املجـاالت  أوليـة ومخطـط  وتوسـيع ذات 
متثـل أكـرب مصـادر االسـتضعاف لألطفـال املهاجريـن والالجئني. 

 kbyrne381@gmail.com كيفن برين 
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يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد 
وضع انعدام الجنسية، طوَّرت سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون. 
بل  الجنسية  انعدام  بوضع  االعرتاف  مجاالت  يف  األقل  عىل  متقدمة  أنها  السويرسية  املامرسة  وأثبتت 

تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني. 

يف األول مـــن فرباير/شـــباط 2014، دخـــل يف ســـويرسا قانـــون 
ـــني املعـــرتف  ـــاً حـــق الالجئ ـــذ ُملِغي ـــز التنفي اللجـــوء املعـــدل حي
ـــد  ـــذي يع ـــم ال ـــة الدائ ـــح اإلقام ـــىل تري ـــول ع ـــم يف الحص به
ـــويرسي  ـــون الس ـــا القان ـــة يقدمه ـــة جاذبي ـــح اإلقام ـــرث تصاري أك
لألجانـــب وميكـــن الحصـــول عليـــه بعـــد مـــيض خمـــس 
ـــة  ـــت املحكم ـــالد. وكان ـــة يف الب ـــة القانوني ـــىل اإلقام ـــنوات ع س
الفدراليـــة قـــد عـــربت عـــن توجههـــا لفـــرض بعـــض القيـــود عـــىل 
األشـــخاص املعـــرتف بهـــم عـــىل أنَّهـــم معدومـــي الجنســـية. 
ومـــع ذلـــك، مل تســـمح بعـــض اإلجـــراءات الرقابيـــة بتمريـــر 
ـــة،  ـــوا، بالنتيج ـــن متكن ـــية الذي ـــي الجنس ـــىل معدوم ـــود ع القي
ـــة  ـــح اإلقام ـــىل تري ـــول ع ـــم يف الحص ـــىل حقه ـــاء ع ـــن اإلبق م
الدائـــم. ومبـــا أنَّ االعـــرتاف بانعـــدام الجنســـية يؤهـــل الشـــخص 
املعنـــي لحـــق الحصـــول عـــىل تريـــح اإلقامـــة املؤقتـــة املبـــارش 
ـــاً  ـــة غالب ـــذه العملي ـــا أنَّ ه ـــويرسي، ومب ـــون الس ـــب القان مبوج
ــح  ــوء، يصبـ ــة اللجـ ــرتاف بصفـ ــن االعـ ــون أرسع مـ ــا تكـ مـ
ــن  ــويرسا مـ ــة يف سـ ــرث جاذبيـ ــار أكـ ــات خيـ ــي الطلبـ ملتقدمـ

الخيـــارات املتاحـــة ملـــن يحصـــل عـــىل وضـــع الالجـــئ. 

ـــن  ـــدد م ـــىل ع ـــة ع ـــات مهم ـــرى ذات تبع ـــة أخ ـــت حال ووقع
ـــار 2014 بصـــدور قـــرار  طلبـــات معدومـــي الجنســـية يف مايو/أي
ـــذي  ـــويرسية ال ـــة الس ـــة اإلداري ـــة الفدرالي ـــن املحكم ـــل م فاص
ــن  ــوريني )الذيـ ــراد السـ ــرتاف باألكـ ــام االعـ ــاب أمـ ــح البـ فتـ

ــىل  ــمية) عـ ــة الرسـ ــن الناحيـ ــب مـ ــوريا أجانـ ــم سـ تعتربهـ
ـــم  ـــن عليه ـــك، مل يك ـــىل ذل ـــاء ع ـــو الجنســـية، وبن ـــم معدوم أنَّه
ـــية  ـــىل الجنس ـــول ع ـــب الحص ـــم طل ـــوريا لتقدي ـــودة إىل س الع
هنـــاك رغـــم املرســـوم الرئـــايس الـــذي صـــدر يف ســـوريا 
عـــام 2011 الـــذي منـــح الفرصـــة لألجانـــب بالتقـــدم بطلـــب 
ـــاً،  ـــة أيض ـــذه الحال ـــورية. ويف ه ـــية الس ـــىل الجنس ـــول ع الحص
ـــة  ـــول الكردي ـــن األص ـــم م ـــرتف بلجوئه ـــخاص املع ـــل األش حص
عـــىل اعـــرتاف بأنَّهـــم معدومـــو الجنســـية أيضـــاً. وبهـــذا 
القـــرار، مهـــدت املحكمـــة الطريـــق أمـــام الالجئـــني املعـــرتف 
بهـــم للتقـــدم بطلـــب الحصـــول عـــىل اعـــرتاف بأنهـــم معدومـــو 
ـــل صـــدور  ـــايض قب ـــك مرفوضـــاً يف امل ـــا كان ذل الجنســـية، بعدم
القـــرار. وبوصـــول آالف األشـــخاص مـــن ســـوريا إىل ســـويرسا، 
ــىل  ــول عـ ــق الحصـ ــوريا حـ ــب سـ ــن أجانـ ــات مـ ــح ملئـ أتيـ
تريـــح اإلقامـــة املبـــارش يف ســـويرسا. وباملقابـــل، مل يحصـــل 
أغلـــب املواطنـــني الســـوريني املتقدمـــني بطلبـــات اللجـــوء يف 
ســـويرسا عـــىل اعـــرتاف بصفتهـــم الجئـــني وبذلـــك مل مينحـــوا 

ســـوى اإلذن املؤقـــت باملكـــوث يف البـــالد.

خلفية
ـــد أورويب  ـــويرسا وال يف أي بل ـــن يف س ـــام 2008، مل يك ـــة ع لغاي
آخـــر أي إجـــراء رســـمي لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية، 
قـــت اتفاقيـــة عـــام 1954 املرتبطـــة بوضـــع  مـــع أنَّ ســـويرسا صدَّ
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