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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.
تعمـل هيئـات حقـوق الطفـل والهجـرة والالجئين باالتحـاد قـدرة تلـك املنظومـات على توفير الدعـم والحاميـة الالزمين
األورويب فيما بينهـا إلصلاح الخلـل امللحـوظ املعترف بـه يف لألطفـال الالجئين واملهاجريـن املنصـوص عليهما يف القوانين
الرتكيـز على الطفـل وتعميـم الجنـدر يف االسـتجابات األوليـة الدوليـة وقوانين االتحـاد األورويب.
املتبعـة بعـد االرتفـاع الحـاد يف عـدد األطفـال الوافديـن
إىل أوروبـا ،الذيـن أصبحـت نسـبتهم متثـل  %35مـن إجمايل وبالنسـبة لألطفـال ،لـن يكـون التمييـز بين مصطلحـات مثـل
تنصـب يف
الوافديـن يف مـارس/آذار  2016بعـد أن كانـت ال تزيـد على ’مهاجـر‘ و’الجـئ‘ و ’طالـب لجـوء‘ مجـرد مسـألة
ُّ
 %20يف عـام  .2015لكـنَّ التشرذم واالنفصام اللذين تشـهدهام علـم املعـاين واملرتادفـات اللفظيـة ،فمجمـوع الترشيعـات
العالقـات بين األحـكام القانونيـة والضامنـات يف االتحـاد والقوانين واألحـكام القضائيـة التـي تكـ ّون بنيـة قانـون االتحاد
األورويب لألطفـال مـن تعليمات وضوابـط مختلفـة يجعلان األورويب املعروفـة مبجموعـة الترشيعـات األوروبيـة الخاصـة
األطفـال يف البلاد املسـتضيفة خاضعين لقوانين وسياسـات باللجـوء والهجـرة تقبـل تأويلات متعـددة على املسـتوى
واسـتحقاقات متباينـة وغير متناسـقة تختلـف باختلاف الوطنـي وتسـمح بتصنيـف األطفـال ضمـن فئـات متايـز بينهـم
مراحـل عمليـة اللجـوء والهجـرة ،مـع َّأن حاجاتهـم ومصالحهم مـن ناحيـة الصفـة واالسـتحقاقات القانونيـة .وهـذه الطريقـة
وحقوقهـم تبقـى على حالهـا ،باإلضافـة إىل َّأن األهميـة التـي يف تصنيـف األطفـال متثـل عائقـاً رئيسـياً أمـام وصـول الطفـل
متنحهـا الترشيعـات الوطنيـة لهجـرة الطفـل أو صفتـه كالجـئ إىل خدمـات الرعايـة الصحيـة والحاميـة والتعليـم يف البلـد
يف تحديـد اسـتحقاقه للخدمـات تتناقـض مـع الفعاليـة املجربة املسـتضيف .ونتيجـة لذلـكُ ،ت َّ
ضطـر األرس إىل التفاعـل مع نظام
ً
للمقاربـة الشـمولية املرتكـزة إىل الطفـل التـي كثيراً مـا تتبناها متقلـب إذا أرادت الوصـول إىل خدمـات األطفـال تزامنـا مـع
هيئـات األطفـال.
انتقالهـم (أو نقلهـم) خلال وبين مراحـل الهجـرة واللجـوء،
و ُيحـ َرم أطفالهـم مـن الدعـم املتناسـق واملتكامـل عىل غـرار ما
وكلمـة ’مهاجـر‘ مـن الكلمات التـي يـزداد اسـتخدامها يف هـو متـاح لبقيـة األطفـال الذيـن يعيشـون يف البلـد.
الخطـاب العـا ّم لوصـف األطفـال الذيـن عبروا البحـر األبيـض
املتوسـط إىل أوروبـا يف العامين  2015و ،2016وذلـك كمسـ ِّوغ التعليـم والرعاية الصحية
لهـذه املقاربـة املهتمـة بحقـوق الطفل .لكنَّ هذا االسـتخدام ال التَّعليـم املـدريس األسـايس ٌّ
حـق تعترف بـه الـدول األوروبيـة
َّ
يعكـس وال يعـزز تغييراً يف الـرأي العـام مـا يولِّـد اسـتجاب ًة أقل مبوجـب قانـون االتحـاد األورويب للهجـرة ،غير إن جـودة
املقـدم لألطفـال الالجئين واملهاجريـن تعتمـد على
عطفـاً ،بـل يقلل مـن قيمة تجـارب األطفال يف التَّهجير والنزاع ،التَّمـدرس ّ
وينطـوي على ذلـك التـزام على عاتـق الـدول لتأمين الحاميـة وضعيتهـم يف أثنـاء الهجـرة أو يف أثنـاء عمليـة طلـب اللجـوء
لهـم .واسـتخدام كلمـة ’مهاجـر‘ كوصـف شـامل يشـوش على أكثر مما تعتمـد على حاجاتهـم التعليميـة.
صفتهـم الرئيسـية كأطفـال ،تلـك الصفـة التـي تنطـوي عليهـا
حاجاتهـم وحقوقهـم واسـتحقاقاتهم للخدمـات األساسـية ويف حالـة طالبـي اللجوء ،يسـمح القانـون للسـلطات التعليمية
الوطنيـة تأجيـل وصـول األطفال إىل املدرسـة ملـدة ال تزيد عىل
املطلوبـة لضمان منائهـم بسلامة وصحـة.
ثالثـة أشـهر بعـد تقدميهـم طلـب اللجـوء ،أو قـد ُت ِدخ ُلهـم يف
ومـا زال مبـدأ ’الطفـل أوالً وآخـراً‘ يالقـي صعوبـات يف توحيـد صفـوف يف مراكـز االسـتقبال أو اإليـواء ال ترقـى إىل املسـتوى
آليـة تطبيقـه ونطـاق شـموليته يف القـارة األوروبيـة ،ورغـم التعليمـي الـذي تقدمـه املدارس املحليـة .ويزداد الوضع سـوءاً
وجـود إطـار عـام داعـم للترشيع والسياسـة األوروبيتين إضافة يف حالـة األطفـال غير املصطحبني لوثائق رسـمية َّ
ألن عرش دول
إىل عـدد كبير مـن مناذج املامرسـات الجيـدة يف بعـض البلدان ،أعضـاء يف االتحـاد األورويب فقـط تعترف بحـق هـؤالء األطفال
مـا زال الضعـف املزمـن يلازم معظـم منظومـات الهجـرة يف الدراسـة ،يف حين أن خمـس دول أخـرى متنعهـم منهـا
واللجـوء وحقـوق األطفـال وخدماتهـا .فهـذا الضعـف يحد من رص ً
احـة ،بينما يبقـى حقهـم يف التعليـم يف دول أخـرى محاطـاً
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والتعليـم املبكـر لألطفـال والتدريـب املهنـي والتعليـم العـايل،
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التـي تتعلـق بالعنـف واسـتخدام األطفـال يف املـواد اإلباحيـة،
واإلتجـار باألطفـال ،والعمـل القسري 1.ورغـم االعتراف َّ
بـأن
األطفـال على العمـوم مع َّرضـون للعنـف واالسـتغالل واالعتداء
الجنسي واإلتجـار بهـم ،ال تصنـف ترشيعـات االتحـاد األورويب
لحاميـة األطفـال الالجئين واملهاجريـن على أ َّنهـم مجموعـة
مسـتضعفة (مـا عـدا األطفـال غير املصحوبين ببالغين) ،مـع
أ َّنهـم مسـتضعفون بنـص مجموعـة ترشيعات االتحـاد األورويب
حـول الهجـرة.

ومـع َّأن وصـول الالجئين واملهاجريـن إىل الخدمـات الصحيـة
الطارئـة مـن األمـور املضمونـة يف كل أنحـاء أوروبـا ،يعتمـد
وصـول األطفـال لتلـك الخدمـات اعتماداً كبيراً على وضعهـم
القانـوين ،فقـد يرتتـب على األطفـال مـن آبـاء أو أمهـات مـن
أصـول غير أوروبيـة أن يحصلـوا على اإلقامـة الدامئـة ليتمكنوا
مـن الوصـول إىل الخدمـات الصحيـةّ ،إل أن حقهـم حتـى يف الخالصة
يعـاين األطفـال خلال طريقهـم إىل أوروبـا مـن صعوبـات
هـذه الحالـة قـد يكـون مق َّيـداً.
وصدمـات نفسـية بـل قـد يتعرضـون لالعتـداءات باإلضافـة إىل
ومبوجـب قانـون االتحـاد األورويب ،يتعين على الـدول األعضـاء اسـتمرار التو ُّتـر الـذي يعيشـونه يف حياتهـم وهيمنـة الغمـوض
ضمان إمكانيـة وصـول األطفـال الالجئين وطالبـي اللجـوء على مصريهـم بعـد وصولهـم .كل ذلـك ال بـد مـن أن يؤهلهـم
تقـل ّ
إىل الرعايـة الصحيـة املالمئـة التـي ال ّ
عما يسـتفيد منـه ألحقيـة الحصـول على مزيـد مـن الدعـم والحامية لهـم ،ولكن
املواطنـون ،إال َّأن هـذه الرعايـة قـد تقتصر على ’الخدمـات هـذا األمـر يجـب أن ُيرتَجـم إىل أرض الواقـع مـن خلال رسـم
األساسـية‘ .فيحـقّ لألطفـال غير املصحوبين ببالغين يف  25االستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة لحاميـة األطفـال.
مـن الـدول األعضـاء الحصـول على الرعايـة صحيـة والعلاج ومـن حيـث املبـدأ ،ال تقصي األنظمـة الوطنيـة لحاميـة الطفل
الطـارئ ،ولكـنَّ ذلك ال يشـتمل بالضرورة عىل خدمـات الطفل األطفـال املهاجريـن ،غير َّ
إن السياسـات واللوائـح التنظيميـة
ً
الصحيـة والنامئيـة والتطعيـم .كما يحـقّ لألطفـال املهاجريـن واملـوارد ليسـت متاحـة دامئـا لتسـهيل وصـول هـؤالء األطفـال
غير املصطحبين لوثائـق رسـمية الوصـول مبوجـب القانـون إىل إىل خدمـات الحاميـة العامـة .فمعظـم بلدان االتحـاد األورويب،
ً
َّ
للمرشديـن ال يدخلهـا إال مـن لديهـم
مثلا ،توفـر دور إيـواء
الرعايـة الصحيـة الطارئـة يف جميـع دول االتحـاد األورويب ،غير
َّ
إن مثانيـة منهـا فقـط توفـر لهـم رعايـة صحيـة تضاهـي مـا ترصيـح باإلقامـة أو سـجل للضمان االجتامعـي ،األمـر الـذي
يقـ ّدم للمواطنين ،بينما تحصر سـتة منهـا اسـتحقاقات هـؤالء يبقـي النسـاء واألطفال الالجئين واملهاجريـن عالقني يف عالقات
األطفـال على الرعايـة الطارئـة فقـط ،وتسـمح اثنتا عشر دولة عنيفـة أو مهينـة.
للمهاجريـن غير املصطحبين لوثائق رسـمية الوصـول املق َّيد إىل
الخدمـات الخاصـة ،منهـا رعايـة األمومـة ومعالجة مـرض نقص ومـع َّأن مجموعـة الترشيعـات األوروبية حول الهجـرة ال تخلوا
املناعـة املكتسـبة واألمـراض املعديـة .كام َّأن بعـض الدول متنح مـن مواطـن الضعـف ،مـا زالـت متثـل خيـاراً جيـداً لتعزيـز
حقوقـاً إضافيـة لبعـض فئـات األطفـال غير املصطحبين لوثائق التكافـؤ يف حـق وصـول جميـع األطفـال إىل الخدمـات بغـض
رسـمية ،بينما ُيح َرمـون يف بلـدان أخـرى مـن الرعايـة الصحيـة النظـر عـن صفتهـم القانونيـة .ومـع َّأن مجموعـة الترشيعـات
إمـا بسـبب رشوط التأمين الصحي أو بسـبب العوائـق اإلدارية األوروبيـة للهجـرة مل تصمـم خصيصـاً كإطـار لحقـوق األطفـال،
األخـرى ،يضـاف إىل ذلـك القيـود املفروضة على األرس املهاجرة فهـي تجـد الدعـم مـن اتفاقية األمـم املتحـدة لحقـوق الطفل،
واألرس طالبـة اللجـوء فيما يتعلق بالسـكن والعمـل ،فهي تؤثر كما يدعمهـا التـزام االتحـاد األورويب بحقـوق األطفـال مبوجب
أيضـاً على األطفـال ،ويتضاعـف هذا األثـر بعجز أنظمـة الرفاه دليـل القانـون األورويب املتعلـق بحقـوق الطفل2.وتعـزز
االجتامعـي الوطنيـة بتوفير شـبكة كافيـة لألمـان االجتامعـي .مجموعـة الترشيعـات تلـك انتهـاج مقاربـة متكاملـة ومتناغمة
ومتناسـقة ومرتكـزة إىل الطفـل فيما يتعلـق باللجـوء والهجـرة
ومبـا أ َّنـه مـن واجـب الـدول ضمان تقديـم الحاميـة الفعالـة على املسـتوى الوطنـي ،وذلـك مـن خلال وضـع سلسـلة مـن
لألطفـال ،فذلـك يسـتلزم مسـؤوليتها يف تبنّـي اإلجـراءات الحـد األدىن للمعايير التـي يجب اسـتيفاؤها ،ومـن خالل وضع
والضامنـات الراميـة إىل ذلـك .لكـنَّ التبايـن يف اسـتحقاقات إطـار للدعـم والتوجيـه املتعلقين بتطويـر مـا يتعلـق بالطفـل
األطفـال الالجئين واملهاجريـن يف الخدمات عىل أسـاس صفتهم مـن قوانني وسياسـات وهياكل ومامرسـات وتطبيقهـا وإنفاذها
القانونيـة يعـ ّرض كثرياً منهـم للخطر .وقد اتخذ االتحاد األورويب وتعزيزهـا.
إجـراءات ملكافحـة الجرائـم العابـرة للحـدود وخصوصـاً تلـك
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ولحـد اآلن ،مـا زال تأث مجموعـة الترشيعـات األوروبية حول وتوسـيع ذات أوليـة ومخطـط لهـا تسـتهدف املجـاالت التـي
الهجـرة ضعيفـاً ومشـتتاً ،ولعـل السـبب يف ذلـك يرجـع إىل َّأن متثـل أك مصـادر االسـتضعاف لألطفـال املهاجريـن والالجئني.
تطورهـا إىل يومنـا هـذا مل يكن منطقياً وال متامسـكاً يف مختلف
مجـاالت السياسـات واألنظمـة التـي مير بها األطفـال املهاجرون كيفن برين kbyrne381@gmail.com
والالجئـون .لكـنَّ الخيـارات كث ة مـن أجـل إقامـة سياسـات خبري مستقل يف حقوق الطفل
مرتكـزة إىل الطفـل يف أوروبـا ،منهـا إعـادة كتابـة مجموعـة
 .1ملزيد من التفاصيل حول ترشيعات االتحاد األورويب يف هذه املجاالت ،انظر هيئة
الترشيعـات األوروبيـة حـول الهجـرة واللجـوء ،أو تطويـر إطار االتحاد األورويب للحقوق الرئيسية ( 2015دليل القانون األورويب املرتبط بحقوق الطفل
منفصـل يخـص لجوء األطفـال وهجرتهم ،أو اإلص ح التدريجي http://bit.ly.com/FRA-child-rights
(Handbook on European law relating to the rights of the child
ملجموعـة الترشيعـات القائـم حاليـاً مـن خ ل عمليـة تحس
http://bit.ly/EUagenda-child-rights .2
بر

ير

)

لا

)

لا

ين

تحديد وضع انعدام الجنسية :الخربة السويرسية

كارين هامان

َّ

يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد
وضع انعدام الجنسية ،طورت سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون.
وأثبتت املامرسة السويرسية أنها متقدمة عىل األقل يف مجاالت االعرتاف بوضع انعدام الجنسية بل
تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني.
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ووقع ــت حال ــة أخ ــرى ذات تبع ــات مهم ــة عــ ع ــدد م ــن خلفية

ا

يف األول مـــن فرباير/شـــباط  ،2014دخـــل يف ســـويرسا قانـــون
اللج ــوء املع ــدل حي ــز التنفي ــذ ُمل ِغي ـاً ح ــق الالجئ ـ املع ـ ف
به ــم يف الحص ــول عــ ت ي ــح اإلقام ــة الدائ ــم ال ــذي يع ــد
أكــ تصاري ــح اإلقام ــة جاذبي ــة يقدمه ــا القان ــون الس ــويرسي
لألجانـــب وميكـــن الحصـــول عليـــه بعـــد مـــ خمـــس
س ــنوات عــ اإلقام ــة القانوني ــة يف البــ د .وكان ــت املحكم ــة
الفدراليــة قــد ع ـ ت عــن توجههــا لفــرض بعــض القيــود ع ـ
األشـــخاص املعـــ ف بهـــم عـــ أ َّنهـــم معدومـــي الجنســـية.
ومـــع ذلـــك ،مل تســـمح بعـــض اإلجـــراءات الرقابيـــة بتمريـــر
القي ــود عــ معدوم ــي الجنس ــية الذي ــن متكن ــوا ،بالنتيج ــة،
م ــن اإلبق ــاء عــ حقه ــم يف الحص ــول عــ ت ي ــح اإلقام ــة
الدائــم .ومبــا َّأن االع ـ اف بانعــدام الجنســية يؤهــل الشــخص
املعنــي لحــق الحصــول ع ـ ت يــح اإلقامــة املؤقتــة املبــارش
مبوج ــب القان ــون الس ــويرسي ،ومب ــا َّأن ه ــذه العملي ــة غالبــاً
مـــا تكـــون أرسع مـــن االعـــ اف بصفـــة اللجـــوء ،يصبـــح
ملتقدمـــي الطلبـــات خيـــار أكـــ جاذبيـــة يف ســـويرسا مـــن
الخي ــارات املتاح ــة مل ــن يحص ــل عــ وض ــع الالج ــئ.

تعتربهـــم ســـوريا أجانـــب مـــن الناحيـــة الرســـمية عـــ
أ َّنه ــم معدوم ــو الجنس ــية ،وبن ــاء ع ـ ذل ــك ،مل يك ــن عليه ــم
الع ــودة إىل س ــوريا لتقدي ــم طل ــب الحص ــول عــ الجنس ــية
هنـــاك رغـــم املرســـوم الرئـــايس الـــذي صـــدر يف ســـوريا
ع ــام  2011ال ــذي من ــح الفرص ــة لألجان ــب بالتق ــدم بطل ــب
الحص ــول عــ الجنس ــية الس ــورية .ويف ه ــذه الحال ــة أيضــاً،
حص ــل األش ــخاص املعــ ف بلجوئه ــم م ــن األص ــول الكردي ــة
عـــ اعـــ اف بأ َّنهـــم معدومـــو الجنســـية أيضـــاً .وبهـــذا
القــرار ،مه ــدت املحكم ــة الطري ــق أم ــام الالجئــ املعــ ف
به ــم للتق ــدم بطل ــب الحص ــول ع ـ اع ـ اف بأنه ــم معدوم ــو
الجنس ــية ،بعدم ــا كان ذل ــك مرفوض ـاً يف امل ــايض قب ــل ص ــدور
القــرار .وبوص ــول آالف األش ــخاص م ــن س ــوريا إىل س ــويرسا،
أتيـــح ملئـــات مـــن أجانـــب ســـوريا حـــق الحصـــول عـــ
ت يـــح اإلقامـــة املبـــارش يف ســـويرسا .وباملقابـــل ،مل يحصـــل
أغلـــب املواطنـــ الســـوريني املتقدمـــ بطلبـــات اللجـــوء يف
س ــويرسا عــ اعــ اف بصفته ــم الجئــ وبذل ــك مل مينح ــوا
ســـوى اإلذن املؤقـــت باملكـــوث يف البـــ د.

ر

طلبــات معدومــي الجنســية يف مايو/أيــار  2014بصــدور ق ـرار لغاي ــة ع ــام  ،2008مل يك ــن يف س ــويرسا وال يف أي بل ــد أورويب
فاص ــل م ــن املحكم ــة الفدرالي ــة اإلداري ــة الس ــويرسية ال ــذي آخـــر أي إجـــراء رســـمي لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية،
فتـــح البـــاب أمـــام االعـــ اف باألكـــراد الســـوريني (الذيـــن مــع َّأن ســويرسا صدَّ قــت اتفاقيــة عــام  1954املرتبطــة بوضــع

