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تعرتف التقاليد الراسخة يف املنطقة العربية برضورة محاية األطفال الالجئني والنازحني قرسًا من مجيع أشكال العنف 
واإليذاء واإلمهال التي تنجم عن الرصاعات، وضامن متتعهم بجميع حقوقهم، بام يف ذلك احلق يف احلامية والتسجيل 
والتعليم والصحة وغريها من اخلدمات املتخصصة متاشيًا مع املصلحة الفضىل للطفل. وهلذا الغرض، عملت جامعة 
الدول العربية، جنًبا إىل جنب مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والرشكاء اآلخرين، عىل صياغة 
املدين يف مجيع  اهليئات احلكومية واملجتمع  بام يف ذلك  الدول األعضاء،  إقليمية شاملة لكي تسرتشد هبا  اسرتاتيجية 
تراعي  الالجئني،  األطفال  حلامية  تدابري  تصميم  نحو  نفسها،  املتأثرة  املجتمعات  وكذلك  الصلة،  ذات  القطاعات 

املصلحة الفضىل للطفل.

استلهام  ويف  لالجئني  مسبوقة  غري  ضيافة  وتوفري  لألزمات،  االستجابة  يف  رائدًا  منهجًا  العربية  املنطقة  أظهرت  كام 
استجابات وحلول مبتكرة للحامية، بام يف ذلك من خالل إجياد روابط اسرتاتيجية مع أهداف التنمية املستدامة. وقد 
تضمنت هذه االستجابات أيًضا بعض العنارص الرئيسية إلعالن نيويورك بشأن الالجئني واملهاجرين، وامليثاق العاملي 
بشأن الالجئني )GCR(، مثل ختفيف الضغط من خالل هنج يشمل »املجتمع بأرسه«، وتشجيع سبل العيش الكريم 

وفتح الباب أمام احللول التي تقدمها أطراف ثالثة.

السفيرة د/ هيفاء أبو غزالة
األمين العام المساعد، 

رئيس قطاع الشؤون االجتماعية
جامعة الدول العربية

السيد/ أمين عوض
مدير مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المفوضية السامية لألمم المتحدة
 لشؤون الالجئين





فريق اإعداد ومراجعة اال�ستراتيجية العربية لحماية االأطفال في و�سع 
اللجوء في الدول العربية

فريق المفو�سية ال�سامية للأمم المتحدة 
ل�سوؤون اللجئين

تنسيق وإعداد االسرتاتيجية

- السيد/ قيدار أيوب، مسؤول أول شؤون االتصال

فريق إعداد االسرتاتيجية

- السيدة/ هناد جوهر، خبري محاية األطفال

- السيدة/ أماندا ملفيل، كبري مستشاري )محاية الطفل( 

- السيدة/ هويل برمان، املسؤول اإلقليمي األول لشؤون 
احلامية )العنف اجلنيس والقائم عىل النوع االجتامعي( 

- السيد/ أميت سني، مسؤول أول التنسيق املشرتك بني 
الوكاالت 

- السيد/ تيار شوكرو، نائب مدير قطاع الشؤون املالية 
واإلدارية

- السيدة/ أنالورا ساكو، منسق إقليمي لشؤون احلامية 

بالرشق  احلامية  خدمات  مدير  شيلو،  هاي  السيد/   -
األوسط وشامل افريقيا  

احلامية  شؤون  إدارة  مدير  أوهارا،  جرونيا  السيدة/   -
الدولية

املراجعة اللغوية لالسرتاتيجية

- السيدة/ آلني ميخائيل، معاون أول شؤون االتصال

- السيدة/ هند أمني، معاون شؤون االتصال

فريق جامعة الدول العربية

تنسيق وإعداد االسرتاتيجية

إدارة املرأة واألرسة والطفولة

- السيدة/ ماجي سعد مينا

فريق مراجعة االسرتاتيجية

إدارة شؤون الالجئني واملغرتبني واهلجرة

شؤون  إدارة  مدير  فرجاين،  إيناس  املفوض/  وزير   -
الالجئني واملغرتبني واهلجرة

- السيدة/ لبنى عصام عزام
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نزاعات  األخرية  العقود  يف  العربية  املنطقة  شهدت 
بلدان  من  عدد  يف  إنسانية  أزمات  إىل  أدت  إقليمية 
زيادة  األخرية  أعوام  الستة  شهدت  حني  يف  املنطقة، 
كبرية يف أعداد الالجئني والنازحني قرسًا نتيجة إلندالع 
يزيد  ما  إىل  األطفال الالجئني  عدد  ويصل  احلروب. 
جراء  كبري  بشكل  يعانون  وهم  العدد،  هذا  نصف  عن 
العنف والنزاعات والتدمري.  ويف حني قد جيد األطفال 
األمان، إال  املجاورة  الدول  إىل  نزوحهم  عند  الالجئون 
أهنم قد يواجهون خماطر يومية مثل اإلنفصال عن أرسهم، 
احلرمان من اخلدمات األساسية، الفقر املتزايد الذي قد 
يؤدي إىل اللجوء إىل اسرتاتيجيات التكيف السلبية مثل 
أخرى،  ناحية  ومن  األطفال.  وعمل  األطفال  زواج 
يواجه هؤالء األطفال خماطر االحتجاز واإلجتار وغريها 
لرحلة  املختلفة  املراحل  خالل  االستغالل  صور  من 
اهلروب. ومن ثم، تعمل جامعة الدول العربية بالتعاون 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  مع 
يف  الالجئني  األطفال  محاية  عىل  الرشكاء  من  وغريهم 

املنطقة من خالل أربع اسرتاتيجيات رئيسية:

اأواًل: اال�ستثمار في نظم حماية الطفل 
الوطنية و�سمان اإتاحتها للأطفال 

اللجئين:

هتدف جامعة الدول العربية والدول األعضاء بدعم من 
املفوضية وكافة الرشكاء إىل زيادة إتاحة نظم محاية الطفل 
الوطنية لألطفال الالجئني دون أي متييز، وتعزيز النظم 
من  املتزايدة  لألعداد  االستجابة  عىل  قدراهتا  وزيادة 
األطفال يف الدول املضيفة، مع العمل عىل حتسني جودة 

اخلدمات للتاميش مع املعايري الدولية. 

ثانيًا: �سمان و�سول االأطفال اللجئين 
للخدمات المتخ�س�سة مع مراعاة الم�سلحة 

الف�سلى للطفل:

توفر جامعة الدول العربية والدول األعضاء بدعم من 
املتخصصة بشكل  الرشكاء اخلدمات  املفوضية وكافة 
أو  املنفصلني  أو  املصحوبني  غري  األطفال  إىل  فوري 
يف  أو  منازهلم  يف  للعنف  يتعرضون  الذين  األطفال 
املدرسة، كذلك األطفال املنخرطني يف عمل األطفال 
أو ضحايا اإلجتار أو العنف اجلنيس والعنف املبني عىل 

النوع و زواج األطفال و األطفال ذوي اإلعاقة.

ثالثًا: دعم دور االأ�سر واأولياء االأمور 
والمجتمعات في حماية االأطفال اللجئين:

تعمل جامعة الدول العربية والدول األعضاء بدعم من 
األطفال  قدرات  تعزيز  عىل  الرشكاء  وكافة  املفوضية 
آثار  عىل  التغلب  عىل  األطفال  ملساعدة  والبالغني 
من  املزيد  من  ومحايتهم  القرسي  والنزوح  الرصاعات 

العنف واإلساءة واإلمهال واالستغالل.

رابعًا: اإجراءات لجوء �سديقة للطفل 
وو�سول االأطفال واأ�سرهم اإلى االأمان:

تعمل جامعة الدول العربية والدول األعضاء بدعم من 
املفوضية وكافة الرشكاء عىل أن تكون إجراءات اللجوء 
صديقة للطفل وتويل األولوية حلاالت األطفال وحتديد 
وتوحيدها، ومنع  األرس  عن  والبحث  الفضىل  املصلحة 
االحتجاز بسبب اللجوء وضامن أن يكون االحتجاز هو 
املالذ األخري لألطفال يف نزاع مع القانون، كذلك ضامن 
إتاحة كافة الوثائق الالزمة لألطفال الالجئني وأرسهم.
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين

وهتدف جامعة الدول العربية والدول األعضاء بدعم من 
املفوضية بتبني االسرتاتيجيات املذكورة للتصدي لبعض 

قضايا محاية الطفل اخلاصة كام ييل:

اإعطاء كل طفل الجئ هوية قانونية / 
ت�سجيل المواليد:

تعمل جامعة الدول العربية والدول األعضاء بدعم من 
املفوضية والرشكاء املعنيني عىل إزالة العقبات اإلجرائية 
التي  للسياسات  الدعم  وحشد  املواليد  تسجيل  أمام 
تعرتف بحق كافة األطفال يف التسجيل عند امليالد بغض 
بني  الوعي  لرفع  محالت  وتنظيم  وضعهم  عن  النظر 

الالجئني حول كيفية تسجيل املواليد.

توفير الحماية للأطفال غير الم�سحوبين 
اأو المنف�سلين عن ذويهم:

بدعم  األعضاء  والدول  العربية  الدول  جامعة  تعمل 
غري  األطفال  رصد  عىل  املعنيني  والرشكاء  املفوضية  من 
املصحوبني واملنفصلني بشكل فوري، وتقييم حدة ظاهرة 
اإلنفصال عن األرسة ووضعية األطفال املتأثرين، والقيام 
بتقييم للمصلحة الفضىل لكل طفل وتشجيع توحيد أفراد 
والتحقق.  األرسة  عن  البحث  عملية  خالل  من  األرسة 
ويركز الرشكاء املعنيون عىل احلفاظ عىل وحدة األرسة يف 
كافة مراحل النزوح القرسي وهو ما يعني جتنب إنفصال 
األطفال عن أرسهم عىل احلدود ومنع اإلنفصال الثانوي 
بعد الوصول إىل دول اللجوء. ويف حال تعثر إعادة توحيد 
القائمة  البديلة  الرعاية  إجراءات  الرشكاء  يتبنى  األرسة، 

عىل األرس عىل أساس املصلحة الفضىل للطفل.

زواج االأطفال:
بدعم  األعضاء  والدول  العربية  الدول  جامعة  تعمل 
اسرتاتيجيات  تبني  املعنيني عىل  والرشكاء  املفوضية  من 

التي  املخاطر  من  والتقليل  األطفال  زواج  ملكافحة 
الوقاية  وتتم  بالفعل.  تزوجوا  ممن  األطفال  هلا  يتعرض 
من خالل عدد كبري من التدخالت بام يف ذلك دعم األرس 
األكثر هشاشة اجتامعيًا واقتصاديًا، دعم النساء والفتيات 
القيم االجتامعية  لتغيري  التأييد  والصبية والرجال حلشد 
التي تؤيد زواج األطفال ورفع الوعي باملخاطر املرتتبة 
اإللتحاق  عىل  الفتيات  وتشجيع  األطفال  زواج  عىل 
بالتعليم وتقوية األطر الترشيعية والسياسات ملنع زواج 

األطفال.

تجنيد االأطفال: 
تعمل جامعة الدول العربية والدول األعضاء بدعم من 
جتنيد  منع  عىل  الرتكيز  عىل  املعنيني  والرشكاء  املفوضية 

األطفال وإعادة إدماجهم عند العودة.

عمل االأطفال:
األعضاء  والدول  العربية  الدول  جامعة  تعمل 
التصدي  عىل  املعنيني  والرشكاء  املفوضية  من  بدعم 
مثل  األطفال  عمل  لظاهرة  اجلذرية  لألسباب 
املامرسة.  هذه  تدعم  التي  االجتامعية  والقيم  الفقر 
والتدريب  الفقر  مكافحة  اسرتاتيجيات  وتتضمن 
إضافة  احلياة،  ومهارات  األمية  عىل  والقضاء  املهني 
هشاشة  األكثر  الالجئني  ألرس  املساعدات  إىل 
اقتصاديًا، إضافة إىل التعليم الرسمي وغري الرسمي 
كام  املعنيني.  الفاعلني  قدرات  وبناء  التأييد  وحشد 
تتضمن االسرتاتيجيات أيضًا تعزيز األطر الترشيعية 
الرتكيز  مع  العمل،  من  األطفال  حلامية  والسياسات 
استفادة  وضامن  األطفال  عاملة  أشكال  أسوأ  عىل 
حزمة  من  األطفال  عمل  يف  املنخرطني  األطفال 

متنوعة من اخلدمات.



 تأمل الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية من خالل 
هذه الوثيقة إىل ضامن توفري احلامية لألطفال الالجئني يف 
واإلمهال،  واإلساءة  العنف  أشكال  كافة  من  املنطقة 
بام  حقوقهم  بكافة  األطفال  هؤالء  متتع  عىل  حترص  كام 
والصحة  والتعليم  والتسجيل  احلامية  يف  احلق  ذلك  يف 
إرادة  االسرتاتيجية  هذه  وتعكس  احلقوق.  من  وغريها 
تغطية  لضامن  خرباهتم  تكريس  يف  األعضاء  الدول 
بيئة حامية  املنطقة وتوفري  الالجئني يف  أبعاد قضية  كافة 
مقاربة  تبني  بمكان  األمهية  ومن  الالجئني.  لألطفال 

وقائية لتجنب املزيد من النزاعات يف املنطقة.

الهدف ونطاق عمل االإ�ستراتيجية:
عن  الصادرة  للتوصية  تنفيذًا  االسرتاتيجية  جاءت 
االجتامع 12 للجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال- 
الطلب  عىل  نصت  والتي   2014 نوفمرب  العامة  األمانة 
محاية  حول  عربية  إسرتاتيجية  وضع  الفنية  األمانة  من 
األطفال الالجئني بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.

األطفال  أوضاع  إىل  التصدي  إىل  اإلسرتاتيجية  هتدف 
ظروفهم  مع  والتعامل  العربية  املنطقة  يف  الالجئني 
سويًا  العمل  الرشكاء  كافة  من  يتطلب  ما  وهو  املعيشية 
إلجياد احللول وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع من خالل 

عدد من اخلطوات أمهها:

لألطفال  الفضىل  للمصلحة  األولوية  إيالء  ضامن   l
يتم  التي  والتدخالت  القرارات  كافة  يف  الالجئني 

اختاذها بشأن األطفال؛

تعزيز  خالل  من  الالجئني  لألطفال  احلامية  توفري   l
قدرات نظم محاية الطفل الوطنية؛

العمل عىل تبني منهجية ال متييزية للحامية تستجيب   l
لكافة احتياجات األطفال الالجئني؛

العمل مع املجتمعات املضيفة واألرس لتوفري احلامية   l
واإلمهال  واإلساءة  العنف  من  الالجئني  لألطفال 

واالستغالل؛

يف  الالجئني  األطفال  يواجهها  التي  املخاطر  أخذ   l
واالحتياجات  والنوع  العمرية  للفئة  تبعًا  االعتبار 

اخلاصة بام يف ذلك األطفال ذوي اإلعاقة؛

وقد تم وضع اإلسرتاتيجية بالتعاون الوثيق بني جامعة 
الدول العربية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
يف  املعنيني  الرشكاء  كافة  مع  بالتشاور  وذلك  الالجئني 
اإلسرتاتيجية  أن  من  الرغم  وعىل  الطفل.  محاية  جمال 
تستخدم مفهوم الالجئني، إال أهنا أيضًا تستهدف محاية 
املفاهيم  هذه  استخدام  من  الرغم  وعىل  اللجوء.  طالبي 
العامة، إال أن التوصيات قد تساهم يف إفادة غريهم من 
اجلنسية؛  عديمي  واألطفال  قرسًا  النازحني  مثل  الفئات 
وتستهدف اإلسرتاتيجية تغطية الفرتة الزمنية من 2019 

.2024 –
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الرصاعات، إضافًة إىل  من  لعقود  العربية  املنطقة  عانت 
أعوام األخرية  الستة  خالل  األزمات  من  عددًا  إندالع 
قرسًا بصورة  والنازحني  الالجئني  أعداد  تزايد  إىل  أدت 
عىل  السلبية  شديدة  تداعيات  له  كان  مما  مسبوقة  غري 
أدى  ما  وهو  اندلعت،  التي  للنزاعات  نتيجة  األطفال 
أعوام،  عدة  غضون  ويف  املخاطر.  من  للكثري  لتعرضهم 
يعرف  ملا  العريضة  اخلطوط  لوضع  العامل  قادة  اجتمع 

بأجندة 2030 للتنمية املستدامة.

العنف  تعالج  مل  التي  لأللفية  اإلنامئية  وخالفًا لألهداف 
املستدامة  التنمية  أهداف  من  عددًا  فإن  مبارش،  بشكل 
املثال،  سبيل  فعىل  األطفال.  حلامية  خاصة  أمهية  أولوا 
التنمية  أهداف  من  اهلدف 5  ضمن  رقم 2  الغاية  تنص 
املستدامة إىل القضاء عىل كافة أشكال العنف ضد املرأة 
اهلدف  نفس  ضمن   3 رقم  الغاية  أشارت  كام  والفتاة. 
مثل  الضارة  التقليدية  املامرسات  كافة  عىل  القضاء  إىل 
زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي، وختان 
اإلناث. وأيضًا اهلدف الرابع املتعلق بحق مجيع األطفال 
احلد  إىل  اهلدف 16  من   1 الغاية  تدعو  بينام  التعليم،  يف 
الوفيات  ومعدالت  العنف  أشكال  كافة  من  واخلفض 
عىل   16 اهلدف  من   2 الغاية  تنص  بينام  الصلة؛  ذات 
إهناء اإلساءات واالستغالل واالجتار والقضاء عىل مجيع 
أشكال العنف ضد األطفال؛ كام تشري الغاية 9 من نفس 
الوالدة  عند  التسجيل  يف  األطفال  مجيع  حق  إىل  اهلدف 

والتمتع باهلوية القانونية.

بخطورة  اجلديدة  األجندة  تقر  أخرى،  ناحية  ومن 
التحديات التي تواجهها الدول خالل حماولتها التصدي 
إىل  أدت  والتي  الطبيعية  والكوارث  املتزايد  للعنف 
يصف  حيث  والالجئني؛  قرسًا  النازحني  أعداد  تزايد 

بأنه  احلايل  الدويل  الوضع   2030 لعام  العاملي  اإلعالن 
الطبيعية  الكوارث  أعداد  يف  اهلائلة  الزيادة  هتدده  عامل 
وحدهتا والعنف املتصاعد والتطرف واإلرهاب وغريها 
من األزمات اإلنسانية والنزوح القرسي للبرش، مما هيدد 
العقود  خالل  املبذولة  التنمية  جهود  عىل  سلبًا  بالتأثري 
زعامء  أن  إىل  اإلشارة  بمكان  األمهية  ومن   1 السابقة. 
العامل قد أكدوا التزامهم بحامية الالجئني وخاصة النساء 
واألطفال. ففي البيان املشرتك الذي أصدرته قمة الزعامء 
عىل  بالتأكيد  الدول  زعامء  من  عدد  الالجئني، قام  حول 
التزامهم بدعم املاليني من الالجئني وخاصة أن أكثرهم 
من النساء واألطفال الذين يتعرضون للمزيد من العنف 
بزيادة  إلتزامهم  الزعامء  أكد  كام  واالستغالل.  واإلساءة 
التمويل اإلنساين وفرص إعادة التوطني مع التأكيد عىل 

أمهية تعزيز التناسق بني الدعم اإلنامئي واإلنساين.

وعىل صعيد آخر، تطرقت العديد من اإلتفاقيات الدولية 
يف املنطقة العربية لبعض القضايا اخلاصة بالالجئني بشكل 
سيتم  ما  وهو  خاص  بشكل  الالجئني  واألطفال  عام 
تناوله بشكل أكثر تفصياًل يف الفصل اخلاص باالتفاقيات 
الدولية. وعىل الرغم من كافة اجلهود الدولية واإلقليمية 
ملواجهة املشاكل التي يواجهها الالجئون يف املنطقة، إال 
أن هناك العديد من العوائق والتحديات، منها عىل سبيل 
املثال، املخاطر اخلاصة التي يواجهها األطفال الالجئون 
يف ضوء زيادة النزاعات يف املنطقة، إضافة إىل التحديات 
املتعلقة باخلدمات وحمدودية املوارد التي تؤثر عىل تواجد 

اخلدمات وجودهتا. 

1)  «Transforming Our World: The 2030 Agenda For 
Sustainable Development .:. Sustainable Development 
Knowledge Platform». 2019. Sustainabledevelopment.
Un.Org. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/
transformingourworld.
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لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  لتقرير  وطبقًا 
النزوح  حول  العاملية  بالتوجهات  اخلاص  الالجئني 
القرسي، فقد أدت النزاعات واالضطهاد إىل تزايد نسب 
النزوح القرسي عام 2015 لتصل إىل أعىل معدالت تم 
تسجيلها حتى حينه، حيث وصل أعداد النازحني قرسًا 
 59.5 ب  مقارنة   ،2017 عام  بنهاية  مليون   68.5 إىل 
مليون يف عام 2014. كام وصلت أعداد الالجئني عامليًا 
إىل 25.4 مليون مسجاًل بزيادة قدرها 5.9 مليون مقارنة 
وصل  ما  عام 2017، وهو  تسجيلها  تم  التي  باألعداد 
بأعداد الالجئني إىل أعىل معدالت منذ بداية التسعينيات 

من القرن املايض. 

يشكلون  األطفال  أن  إىل  اإلشارة  بمكان  األمهية  ومن 
ينفصل  حيث  العامل،  حول  الالجئني  إمجايل  من   51%
منهم  الكثريون  ينزح  كام  أرسهم  عن  منهم  الكثري 

بمفردهم.

كام شهدت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا معدالت 
عالية من النزوح القرسي حيث تسبب النزاع يف سوريا 
إىل نزوح ما يقرب من 5.62 مليون2 الجئ ونازح، كام 
وصل عدد النازحني داخل األرايض السورية إىل حوايل 
الالجئني  عدد  االعتبار  شخص، وأخذًا يف  مليون   6.6
الجئ  مليون  حوايل 5.2  إىل  يصل  والذي  الفلسطينيني 
لبنان  من  كل  يف  األونروا  قبل  من  تسجيلهم  تم  والذين 
القدس  ذلك  يف  بام  الغربية  والضفة  واألردن  وسوريا 
ليبي  مليون  النصف  إىل  وإضافًة  غزة،  وقطاع  الرشقية 
الذين إضطرهم النزاع إىل الفرار من منازهلم، فإن املنطقة 
عدد  يف  األخرى  اجلغرافية  املناطق  كافة  تتصدر  العربية 

األشخاص النازحني قرسًا. 3

بالعبور  الالجئني  من  كبري  عدد  قام  أخرى،  جهة  ومن 
حيث  أوروبا،  دول  إىل  املتوسط  األبيض  البحر  عرب 

2)  «Situation Syria Regional Refugee Response». 
2019. Data.Unhcr.Org. http://data.unhcr.org/syrianrefu-
gees/regional.php.
3)  UNHCR Global Trends Report, 2017

وصلت إمجايل أعداد الالجئني واملهاجرين الذين عربوا 
عن طريق البحر عام 2015 إىل 1.015.078 وأكثر من 
360.000 عام 2016 و172.301 بنهاية عام 2017، 
عن  وصواًل  اجلنسيات  أكثر  السوريون  شكل  وقد  هذا 

طريق البحر يليهم األفغان والعراقيون. 4

وقد تزايد عدد النزاعات املسلحة يف املنطقة مما أدى إىل 
تزايد معدالت العنف ضد األطفال. فقد أدى الرصاع يف 
سوريا عىل مدار  ستة أعوام إىل وفاة أكثر من 250.000 
شخص بام يف ذلك اآلالف من األطفال. أما يف الصومال، 
فقد استمر الوضع يف خطورته، مما أدى إىل زيادة قدرها 
%50 يف أعداد االنتهاكات املسجلة ضد األطفال مقارنة 
وتم  األطفال،  من  املئات  جتنيد  تم  حيث   ،2014 بعام 

استغالهلم وقتلهم وتشوهيهم. 

بالطفولة  اخلاصة  املتحدة  األمم  ملنظمة  وطبقًا 
إىل  بحاجة  هم  ممن  األطفال  عدد  يصل  )اليونيسيف(، 
ذلك  يف  بام  طفل،  ماليني  عرشة  إىل  إنسانية  مساعدات 
حوايل نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية احلاد. 
أما يف العراق، فهناك أكثر من 3.2 مليون نازح إضافة إىل 
تزايد حاالت اخلروقات الصارخة حلقوق األطفال. أما 
عدد األطفال الذين ترسبوا من التعليم يف الدول املتأثرة 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  داخل  النزاعات  بتلك 
كام  طفل.   مليون  من 13  أكثر  إىل  وصل  فقد  إفريقيا5، 
والظروف  املتصاعد  العنف  تسبب  إىل  اليونيسيف  تشري 
منذ  نزوح  حركة  أكرب  إىل  البلدان  من  العديد  يف  املرتدية 

احلرب العاملية الثانية.6

4)  Situation Mediterranean Situation». 2019. Data2.
Unhcr.Org. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediter-
ranean.
5)  United Nations Children’s Fund, Education Under 
Fire: How conflict in the Middle East is depriving children 
of their schooling, 3 September 2015, www.unicef.org/
mena/Education_Under_Fire.pdf
6)  “UNICEF - Humanitarian Action For Children - Middle 
East And North Africa”. 2019. Unicef.Org. https://www.
unicef.org/appeals/mena.html#4.
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لألمم  السامية  للمفوضية  وطبقًا  أخرى،  جهة  ومن 
الالجئني  أعداد  وصلت  الالجئني، فقد  لشؤون  املتحدة 
 5.62 إىل  سوريا  يف  لألزمة  نتيجة  املنطقة  يف  السوريني 
من 2.1  يقرب  ما  اإلحصائيات  هذه  مليون7 ، وتشمل 
يف  املفوضية  قبل  من  تسجيلهم  تم  سوري  الجئ  مليون 
 3.56 وأيضًا  ولبنان،  واألردن  والعراق  مرص  من  كل 
إضافة  تركيا،  يف  تسجيلهم  تم  سوري8  الجئ  مليون 
يف  تسجيلهم  تم  سوري  الجئ    33.000 من  أكثر  إىل 
حيتاجون  ممن  السوريني  عدد  وصل  فيام  إفريقيا9،  شامل 
حوايل 13.5  إىل  سوريا  داخل  اإلنسانية  املساعدات  إىل 
عدد  وصل  فقد  العراق،  يف  أما  شخص.10  مليون 
شخص  مليون   3.3 من  يقرب  ما  إىل  داخليًا  النازحني 
ملناطق  الكثريون  هرب  حيث  األوضاع،  لتدهور  نتيجة 
ملنظمة  طبقًا  و  احلروب.11  خماطر  لتجنب  أخرى 
اليونيسيف، يصل عدد األطفال املعرضني ملخاطر املوت 
قبل  من  والتجنيد  واخلطف  اجلنيس  والعنف  واإلصابة 
اجلامعات املسلحة يف العراق إىل حوايل 3.6 مليون طفل 
أو واحد من كل مخسة أطفال عىل املستوى الوطني، مما 
 18 مقدارها  فرتة  يف  مليون   1.3 قدرها  زيادة  يشكل 
من  يقرب  ما  احتياج  إىل  الدراسة  نتائج  وتشري  شهرًا.  
4.7 مليون طفل إىل مساعدات إنسانية وهو ما يصل إىل 
ثلث عدد األطفال يف العراق، كام اضطر %10 من أطفال 
العراق – أي ما يزيد عن 1.5 مليون – إىل اهلروب من 
 .2014 عام  مطلع  منذ  املتزايد  للعنف  نتيجة  منازهلم 
الصاحلة  غري  املدارس  عدد  وصل  أخرى،  ناحية  ومن 
لإلستخدام نتيجة للرصاع إىل حوايل مدرسة من بني كل 
مخسة مدارس، كام وصل عدد األطفال يف سن الدراسة 

7)  «Situation Syria Regional Refugee Response». 
2019. Data2.Unhcr.Org. https://data2.unhcr.org/en/situa-
tions/syria.
8)  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
9)   http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php as 
of June 2016
10)  OCHA, as of May 2016, http://www.unocha.org/syria
11)  OCHA, as of 28 June 2016, http://www.unocha.org/
iraq

طفل.12   مليون   3.5 حوايل  إىل  التعليم  من  املترسبني 
حوايل 95%  تأوي  التي  كردستان  إىل  الكثريون  فر  وقد 
من الالجئني السوريني يف العراق. 13 وقد أدى نزوح ما 
مليون  من  وأكثر  سوري  الجئ   248.698 من  يقرب 
املضيفة  املجتمعات  عىل  العبء  زيادة  إىل  عراقي  نازح 

خاصة فيام خيص سوق العمل واخلدمات العامة.14

اندالع  عىل  أعوام  ستة  وبمرور  أخرى،  ناحية  ومن 
األزمة السورية، تزايدت املصاعب التي تواجه الالجئني 
قيام  من  الرغم  فعىل  املضيفة.  واملجتمعات  السوريني 
الالجئني  ملنح  خطوات  باختاذ  املنطقة  دول  بعض 
العظمى  الغالبية  أن  إال  للعمل،  ترصحيات  السوريني 
رسمي،  غري  بشكل  العمل  إىل  يضطرون  الالجئني  من 
يؤدي  ما  وممتلكاهتم، وهو  مدخراهتم  نفاذ  إىل  يؤدي  مما 
املرأة  مثل  هشاشة  األكثر  الفئات  معاناة  زيادة  إىل  بدوره 
يعانون  الذين  واألشخاص  واملسنني  واألطفال  املعيلة 
نسب  أن  إىل  االحصاءات  وتشري  هذا  اإلعاقة.15   من 
األرس الالجئة الذين يتمتعون باألمن الغذائي يف األردن 

ال تتعدى ال %14 فيام تصل إىل %11 يف لبنان.16 

أعداد  تزايد  ومع  املنطقة  األخرية يف  التطورات  ويف ظل 
تواجه  التي  املخاطر  تتفاقم  والنازحني قرسًا،  الالجئني 
األطفال  يعاين  حيث  األطفال؛  فئة  من  خاصة  الالجئني 
الالجئني يف املنطقة بشكل كبري نتيجة للرصاع والنزوح 
وإىل  واإلصابة  للقتل  تعرضهم  إىل  يؤدي  مما  القرسي، 
جيد  ما  وكثريًا  والعنف.  والدمار  النزاع  تبعات  حتُمل 
ولكنهم  األمان  املجاورة  الدول  إىل  اهلاربني  األطفال 

12)  UNICEF Press Release, 30 June 2016
13)  http://www.unhcr.org/pages/4a02db416.html
14)  http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/region -
lupdates/Inter-Agency%20Update-Syrian%20Refu-
gees%20in%20Iraq%20%28ENG%29%20-%20Febru-
ary%202016.pdf
15)  http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/
regionalupdates/3RP%202015%20Annual%20Re-
port%20-%20April%202016.pdf
16)  The regional plan for refugeesí affairs and enhance 
the capacity to face crisis 2016- 2017
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ما  وهو  اليومي  والرصاع  املجهول  يواجهون  أيضًا 
يعرض كل من األطفال الالجئني وأرسهم إىل الضغوط 
النفسية. وكثريًا ما يؤدي اإلنفصال عن األرسة وصعوبة 
زيادة  إىل  الفقر  وتفاقم  األساسية  اخلدمات  إىل  الوصول 
تعرض األطفال إىل الزواج املبكر والعمل قبل بلوغ السن 
القانونية حتت ظروف قد تكون خطرة، كام قد يتعرضون 
لالستغالل والترسب من التعليم وأيضًا مواجهة العنف 
املنزيل والعنف داخل جمتمعاهتم وداخل املدرسة. كام قد 
من  وغريها  واإلجتار  لالحتجاز  أيضًا  األطفال  يتعرض 

صور االستغالل خالل نزوحهم من أوطاهنم.

يف  األطفال  عىل  تؤثر  التي  القضايا  أهم  أحد  ولعل 
فتسجيل  املواليد.  تسجيل  قضية  هي  العربية  املنطقة 
لكافة  الرئيسية  البوابة  بمثابة  يعد  امليالد  عند  األطفال 
حقوق  إتفاقية  من  كل  يف  عليها  املنصوص  احلقوق 
الطفل واإلتفاقية اخلاصة بشؤون الالجئني. ففي غياب 
التسجيل عند امليالد، قد يتعرض الطفل الالجئ إىل خطر 
اخلدمات  إىل  الوصول  عن  يعجز  كام  اجلنسية،  انعدام 
مثل  احلامية  خماطر  من  للعديد  عرضة  ويصبح  األساسية 
غري  والتبني  األطفال  وعمل  واالجتار  األطفال  زواج 
التعامل  خماطر  إىل  اجلنيس، إضافة  واالستغالل  املرشوع 
معه بوصفه بالغًا، كام يزيد من خماطر تعرضه لالنفصال 

عن أرسته.17 

بني  ما  املواليد  تسجيل  تواجه  التي  التحديات  وتتعدد 
الوثائق واإلجراءات الالزمة مما يؤثر عىل قدرة الالجئني 
عىل تسجيل املواليد )و منها عىل سبيل املثال عدم القدرة 
أو  باألب  اخلاصة  الوثائق  غياب  يف  الطفل  تسجيل  عىل 
زيادة  إىل  إضافة  شخصيًا(،  هو  وجوده  عدم  حال  يف 
التكاليف أو طول إجراءات التسجيل خاصة بعد انقضاء 
مواعيد التسجيل، وبعض العوائق القانونية التي قد متيز 
ضد بعض الفئات أو ضد املرأة، و أيضًا بعض العوائق 
إدارات  إمكانات  وضعف  املسافة  ُبعد  مثل  العملية 

17)  Birth Registration brief, UNHCR

األطفال  متنع  التي  السياسات  وأيضًا  املدين،  التسجيل 
غري املسجلني من احلصول عىل كافة اخلدمات.

كام يتعرض األطفال الالجئني إىل العنف البدين يف خمتلف 
األماكن. حيث يمكن أن يتعرضوا لدرجات متفاوتة من 
العنف املنزيل نتيجة للظروف املرتدية التي يعيشون فيها، 
كام يمكن أن يتعرضوا أيضًا للعنف البدين خالل النزوح 
داخل  وأيضًا  املضيفة  املجتمعات  وداخل  القرسي 

املدارس التي ينتظمون يف صفوفها يف دول اللجوء.

ويتعرض األطفال الالجئون وخاصة الفتيات إىل خماطر 
من  وغريها  االغتصاب  ذلك  يف  بام  اجلنيس  اإلستغالل 
واإلجتار.  اجلنيس  واالستغالل  اجلنيس  العنف  صور 
فعادة ما يكون األطفال أقل قدرة عىل فهم ما حيدث هلم 
الذي يتعرضون له، كام أهنم  األذى  مدى  والتعرف عىل 
أقل قدرة عىل اإلبالغ عن تعرضهم للعنف اجلنيس، كام 
يمكن إجبارهم بشكل أكثر سهولة عىل الوقوع يف براثن 
االستغالل مقارنة بالبالغني، وأخريًا وليس آخرًا، يعتمد 
األطفال عىل البالغني للحصول عىل الرعاية واحلامية. كام 
يتعرض األطفال أيضًا خالل الرصاعات إىل اإلساءة من 
قبل األقارب وغريهم من األشخاص املعروفني لدهيم.

مليون  من 120  يقرب  ما  وطبقًا لليونيسيف، تعرضت 
واحدة  فتاة  إىل  يصل  ما  )وهو  العرشين  سن  حتت  فتاة 
أو  القرسية  اجلنسية  املامرسة  إىل  فتيات(  عرشة  كل  من 
غريها من أشكال األفعال اجلنسية القرسية يف مرحلة ما 
املخاطر،  هذه  ملثل  أيضًا  الصبية  ويتعرض  حياهتن.  من 
وإن كان هناك نقص يف التقديرات العاملية نتيجة لغياب 
املعلومات املقارنة يف معظم الدول.18 وتتضمن أشكال 
والدعارة  واإلغتصاب  اجلنيس  التحرش  اجلنيس  العنف 

والعبودية واإلستغالل اجلنيس وأيضًا اإلساءة اجلنسية.

حكومات  ِقبل  من  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  وعىل 
هلا  يتعرض  التي  اجلنيس  العنف  خماطر  ملواجهة  املنطقة 

18)  Hidden in Plain Sight, A Statistical Analysis of Vi -
lence Against Children, UNICEF
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األطفال الالجئني، إال أن هناك العديد من الفجوات، 
احلامية  توفر  ال  قد  التي  الترشيعية  األطر  ذلك  يف  بام 
تتعرض  ال  وقد  اجلنيس  العنف  من  لألطفال  الكاملة 
قوانني  سن  مثل  اهلامة  القضايا  لبعض  كاف  بشكل 
لإلبالغ اإلجباري أو وضع إجراءات تأخذ احتياجات 
الطفل أو الناجني من العنف اجلنيس يف االعتبار. ومن 
ما  كثريًا  الالزمة،  القوانني  وجود  ويف  أخرى،  جهة 
وضع  يف  كام  القوانني  نصوص  تنفيذ  يف  حتديات  تظهر 
آليات للوقاية واحلامية بام يف ذلك رفع الوعي والرقابة 
اخلدمات  تكون  ما  أخرى، كثريًا  جهة  ومن  واإلحالة. 
تؤدي  القضية، حيث  هلذه  للتصدي  كافية  غري  املتعددة 
الالجئني  منها  يعاين  التي  املرتدية  االقتصادية  الظروف 
اإلقامة  ووثائق  الالزمة  القانونية  الوثائق  وجود  وعدم 
نسب  وزيادة  والتمييز  املعيشية  الظروف  من  وغريها 
األرس التي تعوهلا النساء إىل زيادة خماطر العنف اجلنيس 

التي قد يتعرض هلا األطفال. 

الالجئني  األطفال  يتعرض  قد  أخرى،  ناحية  ومن 
ما  وهو  األزمات  خالل  ذوهيم  عن  اإلنفصال  خلطر 
املسئولون  البالغون  يوفرها  التي  احلامية  من  حيرمهم 
مثل  املخاطر  من  للعديد  يعرضهم  ما  وهو  عنهم 
وأسوأ  واإلجتار  والبدين  اجلنيس  والعنف  التجنيد 
أشكال عمل األطفال، إضافة إىل إجبارهم عىل العودة 
إىل األماكن التي فروا منها مما يعرضهم ملخاطر أمنية 
جسيمة وغريها من املخاطر.  كام قد يتعرض األطفال 
من  التجنيد  خلطر  منهم  املراهقني  وخاصة  الالجئني 
بعض  يف  تتكرر  ظاهرة  وهي  املسلحة  اجلامعات  قبل 
والسودان  وليبيا  واليمن  سوريا  مثل  املنطقة  بلدان 
والصومال، حيث يتم جتنيد األطفال إما داخل دوهلم 
أحيانًا ملخاطر  يتعرضون  اللجوء، كام  دولة  داخل  أو 
خميامت  كانت  ما  إذا  خاصة  احلدود،  عرب  التجنيد 
الالجئني بالقرب من احلدود أو يف حال عدم احرتام 

األطراف للطبيعة املدنية ملخيامت اللجوء.

هذا ويواجه األطفال الالجئني أيضًا خطر اإلنخراط يف 
عمل األطفال وخاصة يف أسوأ أشكال العمل. فكثريًا 
أطفاهلم  إحلاق  إىل  الالجئني  األطفال  أرس  تلجأ  ما 
عىل  البقاء  إسرتاتيجيات  أشكال  كأحد  العمل  بسوق 
لوقاية  احلامية  أطر  توفر  وأن  ثم، البد  ومن  احلياة.  قيد 
ومن  السلبية  التكيف  إسرتاتيجيات  من  األطفال 
يف  يتمثل  ما  وهو  العمل،  جمال  اقتحام  عىل  إجبارهم 
مع  الدولية،  واملعايري  تتوائم  التي  الوطنية  الترشيعات 
كفاءة  ذات  برشية  وموارد  للتنفيذ  فعالة  آليات  وجود 

للتصدي للمشكلة. 

ومن ناحية أخرى، تنترش بعض صور العنف املبني عىل 
املثال.  سبيل  عىل  املبكر  كالزواج  الالجئني،  بني  النوع 
األطفال  زواج  حاالت  تزايد  إىل  التقارير  بعض  وتشري 
هذه  انتشار  من  الرغم  وعىل  السوريني.  الالجئني  بني 
املامرسة يف سوريا و غريها من دول املنطقة، حيث تصل 
الثامنة  سن  بلوغهن  قبل  تزوجن  الاليت  الفتيات  نسبة 
عرش يف سوريا إىل %17 قبل إندالع القتال، كام وصلت 
نسبة زواج الفتيات  قبل بلوغهن سن الثامنة عرش داخل 
بعض جمتمعات الالجئني إىل ما يزيد عن %19،50 إال أن 
تزوجن  قد  الاليت  الالجئات  السوريات  الفتيات  أعداد 
لتفيش  نتيجة  تزايدت  قد  عرش  الثامنة  بلوغهن  قبل 
إضافة  بناهتا،  وسالمة  أمن  حول  األرس  وخماوف  الفقر 
ذات  الثانوي  التعليم  وسائل  إىل  الوصول  حمدودية  إىل 
اجلودة مع التخوف من املستقبل غري املضمون وحمدودية 

اخليارات البديلة.20

19)  ìTo Protect Her Honourî: Child Marriage in Emerge -
cies, Care International, 2015; Gender-Based Violence 
and Child Protection among Syrian Refugees in Jordan 
with a focus on Early Marriage, Inter-agency Assess-
ment, UN Women, 2013
20)  Too young to Wed: the growing problem of child 
marriage among Syrian girls in Jordan, Save the Chil-
dren 2014, Study on Early Marriage in Jordan, UNICEF, 
2014
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كثريًا ما يتعرض األطفال الالجئون إىل خماطر االحتجاز 
وذلك لدخوهلم البالد بصورة غري رشعية سواء بصحبة 
أرسهم أو بمفردهم، وذلك ملخالفتهم للقانون بأي شكل 
من األشكال. كام قد يتعرض هؤالء األطفال أحيانًا إىل 
االنفصال عن أرسهم رغاًم عن إرادهتم بسبب االحتجاز 

أو اإليداع يف مؤسسات الرعاية. 

الالجئون  األطفال  يتعرض  قد  آخرًا،  وليس  وأخريًا 
)تسجيل  اخلدمات  عىل  احلصول  حماولة  عند  للتمييز 
يتعارض  ما  وهو  الصحية(  اخلدمات  التعليم،  املواليد، 
تعرض  زيادة  إىل  يؤدي  مما  الدولية،  املواثيق  كافة  مع 
اإلشارة  السابق  املخاطر  إىل  هشاشة  األكثر  الفئات  هذه 
إليها. كام قد يتعرض هؤالء أيضًا للتمييز داخل املدارس 
البدين  العنف  أشكال  لكافة  يعرضهم  مما  واملجتمعات، 
واللفظي واملعنوي من قبل األطفال اآلخرين أو من قبل 

املجتمعات. 

ومن ثم، ويف ضوء الوضع اخلاص لألطفال الالجئني 
وتعرضهم لكافة املخاطر خالل رحلة اهلروب واحلياة 
حتت  احلرضية  أو  الريفية  املناطق  يف  أو  املخيامت  يف 
املعنية  الدول  تؤمن  وأن  البد  القسوة،  شديدة  ظروف 
احلامية الالزمة وأن توفر اخلدمات لألطفال الالجئني. 
والتعليم،  والصحة،  احلامية،  اخلدمات  تلك  وتتضمن 
كافة  إتاحة  إىل  إضافة  واالجتامعي،  النفيس  والدعم 
الوثائق الالزمة لقيام الالجئني بتسجيل كافة األحوال 
وهناك  والوفاة.  والطالق  والزواج  امليالد  مثل  املدنية 
والتعليم  الصحة  ُنُظم  يف  لالستثامر  متزايدة  حاجة 
الالزمة  املوارد  توفري  خالل  من  الوطنية  واحلامية 
وتعديل  املجتمعات  وعي  ورفع  الكوادر  وتدريب 
بعض األطر الترشيعية وتنفيذ اإلجراءات املرنة املبسطة 
لتوفري احلامية الالزمة يف كافة املجاالت املذكورة سابقًا 
والتي سيتم التعرض هلا بشكل أكثر تفصياًل من خالل 

هذه اإلسرتاتيجية. 

أزمة  تسببت  حني  يف  أنه  مالحظة  بمكان  األمهية  ومن 
الالجئني يف زيادة العبء عىل النظم الوطنية، إال أهنا قد 
وختصيص  الرشاكات  لبناء  الفرص  من  العديد  أتاحت 
املوارد املالية والفنية، كام وجهت االهتامم السيايس هبذه 

القضية.





المبادئ االأ�سا�سية 
لحماية االأطفال 

اللجئين





المبادئ االأ�سا�سية لحماية االأطفال 
اللجئين:

هناك عدد من املبادئ التي تم إرسائها دوليًا بشأن توفري 
احلامية لألطفال الالجئني؛ حيث تقوم كافة جهود توفري 
احلامية عىل احرتام هذه احلزمة من املبادئ، ومهام تعددت 
القضايا التي يتعني عىل الدول التصدي هلا لتوفري احلامية 
بمثابة  املبادئ  هذه  تبقى  الالجئني،  لألطفال  الالزمة 

حجر األساس.

م�سئولية الدولة عن حماية االأطفال:

من  الطفل  محاية  عن  الدولة  مسئولية  مبدأ  إرساء  تم 
خالل عدد كبري من املواثيق الدولية، أمهها إتفاقية حقوق 
اإلنساين  القانون  إىل  إضافة  أعاله  إليها  املشار  الطفل 
األطفال.  هبا  يتأثر  التي  النزاع  حاالت  بشأن  الدويل 
حيث تنص اإلتفاقية يف عدد من املواد )املواد 2 و3 و4( 
عىل مسئولية الدولة يف احرتام كافة احلقوق املوضحة يف 
اإلتفاقية وضامهنا لكل طفل خيضع لواليتها دون أي نوع 
من أنواع التمييز، كام تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري 
التمييز.  أشكال  مجيع  من  احلامية  للطفل  لتكفل  املناسبة 
والرعاية  احلامية  للطفل  تضمن  أن  الدول  تتعهد  كام 
الالزمتني لرفاهته مع مراعاة حقوق وواجبات الوالدين 
وكافة  املؤسسات  قيام  الدول  تضمن  كام  واألوصياء، 
الطفل  ومحاية  رعاية  عن  املسؤولة  واملرافق  اإلدارات 
بمراعاة املعايري املوضوعة من قبل السلطات املختصة عىل 
أن تتامشى هذه املعايري مع معايري القانون الدويل اخلاص 
كافة  األطراف  الدول  تتخذ  وأخريًا،  اإلنسان.  بحقوق 
التدابري الترشيعية واإلدارية إلعامل كافة احلقوق املعرتف 
التدابري  األطراف  الدول  تتخذ  كام  االتفاقية.  هذه  يف  هبا 

والثقافية  واإلجتامعية  اإلقتصادية  باحلقوق  اخلاصة 
فإن  ثم،  ومن  مواردها.  تتيحها  التي  احلدود  أقىص  إىل 
مسئولية الدولة عن محاية األطفال تتمحور حول وضع 
وتعزيز نظم وطنية حلامية األطفال من خالل الترشيعات 
وأيضًا  والبرشية  املالية  واملوارد  واهلياكل  والسياسات 

اخلدمات الوقائية وخدمات اإلستجابة.

الم�سلحة الف�سلى للطفل:

ُيعد مبدأ املصلحة الفضىل للطفل من أهم املبادئ املذكورة 
وكام  أعاله  اإلشارة  سبقت  كام  الطفل  حقوق  إتفاقية  يف 
رفاهة  إىل  عام  بشكل  املبدأ  الحقًا. ويشري  التوضيح  سيتم 
الطفل التي حتدد عن طريق الظروف املحيطة بالطفل مثل 
وبيئة  غياهبم،  أو  األبوين  وجود  نضجه،  درجة  عمره، 
الدول  ِقبل  من  املبدأ  هذا  ترمجة  ويتم  وجتاربه.  الطفل 
الطفل  حقوق  إتفاقية  وروح  يتوائم  بحيث  األعضاء 
وغريها من املعايري القانونية الدولية، وأيضًا طبقًا للتعليق 
العام رقم )6( من قبل جلنة اخلرباء اخلاصة بإتفاقية حقوق 
الطفل حول معاملة األطفال املنفصلني عن ذوهيم أو غري 
حقوق  إتفاقية  تقدم  ومل  األم.  دولتهم  خارج  املصحوبني 
الطفل تعريفًا حمددًا ملبدأ املصلحة الفضىل للطفل، ولكنها 
أشارت إىل رضورة أن تكون املصلحة الفضىل للطفل بمثابة 
الطفل،  بشأن  إختاذها  يتم  التي  للقرارات  األسايس  املعيار 
أمهها عند التبني/ الكفالة )املادة 21(، أو عند فصل الطفل 
تكون  أن  يتعني  إرادهتم )املادة 9(، حيث  ضد  والديه  عن 
)وليس  األسايس  االعتبار  هي  للطفل  الفضىل  املصلحة 
ِقبل  من  األطفال  بشأن  قرارات  أية  إختاذ  عند  الوحيد( 
مؤسسات الرعاية االجتامعية العامة أو اخلاصة، أو من ِقبل 

القضاء أو السلطات التنفيذية أو الترشيعية )املادة 3(.
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ويشري التعليق العام رقم 14 )2013( الصادر من قبل 
للمصلحة  أولوية  إيالء  أمهية  بشأن  الطفل  حقوق  جلنة 
هو  للطفل  الفضىل  املصلحة  مبدأ  أن  إىل  للطفل  الفضىل 
االعتبار  الفضىل  مصلحته  إيالء  يف  للطفل  حق  بمثابة 
األول، وأيضًا بمثابة مبدأ قانوين يوظف التفسري القانوين 
قاعدة  بوصفه  وأيضًا  للطفل  الفضىل  املصلحة  خلدمة 
آلية  الطفل  بشأن  قرار  أي  تضمني  بموجبها  يتم  إجرائية 
ضامنات  وتبني  املعني  الطفل  عىل  القرار  هذا  أثر  لتقييم 

إجرائية لتحديد املصلحة الفضىل له. 

م�ساركة االأ�سر والمجتمعات المعنية:

ومحاية  رعاية  يف  هامًا  دورًا  واملجتمعات  األرس  تلعب 
كل  كفاءة  رفع  من  فالبد  ثم،  ومن  الالجئني.  األطفال 
من األطفال والبالغني ملساعدة األطفال يف التغلب عىل 
العنف  من  ومحايتهم  القرسي  والنزوح  النزاعات  آثار 
أخرى،  ناحية  ومن  االستغالل.  و  واإلمهال  واإلساءة 
املخاطر  زيادة  إىل  املجتمعية  املامرسات  تؤدي  وحني 
جمتمعات  مع  العمل  من  البد  األطفال،  يواجهها  التي 
واإلساءة  العنف  منع  أجل  من  املفاهيم  لتغيري  الالجئني 
واإلمهال واالستغالل وإتاحة اخلدمات لألطفال الذين 
املجتمعات  تنمية  وتسهم  املخاطر.  هذه  ملثل  يتعرضون 
املبادرة  أساس  عىل  تقوم  لالجئني  أفضل  حياة  ضامن  يف 
هذه  تعزيز  ويتم  الالجئني.  ملجتمع  الفعالة  واملشاركة 
من  املجتمعات  وتعبئة  الوعي  رفع  خالل  من  املشاركة 
ُتبذل  التي  املبادرات  لكافة  ملكيتهم  عىل  الرتكيز  خالل 

لتحسني أوضاعهم.

�سرعة االإ�ستجابة في حاالت الطوارئ:

الالجئني.  لألطفال  احلامية  توفري  يف  التباطؤ  يمكن  ال 
األطفال  محاية  إيالء  املعنية  األطراف  وكافة  الدول  فعىل 
أولوية كربى وتوفري كافة أوجه املساعدة والعون والدعم 

املستدامة  احللول  توفري  خالل  من  ورفاهتهم  لنموهم 
األعضاء  الدول  عىل  يتعني  كام  فوري.  بشكل  ملشاكلهم 
توفري  الالجئني  األطفال  بحامية  املعنية  اجلهات  وكافة 
التدخالت  كافة  وتقديم  وفعال  رسيع  بشكل  اخلدمات 
أطفاهلا  عن  املنفصلة  األرس  أثر  تتبع  حماوالت  وكافة 
الفضىل  املصلحة  يف  تصب  التي  القرارات  كافة  وإختاذ 
للطفل بشكل رسيع. كام يتعني أيضًا توفري حق األطفال 
بأرسع  اجلودة  مرتفع  تعليم  عىل  احلصول  يف  الالجئني 
طويلة  األزمات  أو  الطوارئ  أوقات  يف  ممكن،  وقت 

املدى.

م�ساركة الطفل:

مشاركة الطفل هي مبدأ هام تم تناوله يف إتفاقية حقوق 
اإلشارة.  سبقت  كام  املادة 12  طبقًا لنص  وذلك  الطفل 
غري  بشكل  املواد  من  الكثري  تشري  أخرى،  ناحية  ومن 
وتتعدد  جمتمعهم.  يف  األطفال  مشاركة  أمهية  إىل  مبارش 
 7.1 املواد  تشري  حيث  لإلتفاقية،  طبقًا  املشاركة  صور 
كام  أرسته،  داخل  اإلجتامعية  الطفل  مشاركة  إىل  و10 
تشري املواد 15 و17 إىل مشاركته يف جمتمعه، وتشري املادة 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  األطفال  مشاركة  إىل   23
مثل األطفال ذوي اإلعاقة. ونظرًا ألن القرارات اخلاصة 
أفكار  حول  معلومات  عىل  بناًء  إختاذها  يتم  بالطفل 
الطفل وأحاسيسه واحتياجاته، فمشاركة الطفل غاية يف 
األمهية إلختاذ القرارات واختيار أفضل اخليارات بالنسبة 
لألطفال. ومن جهة أخرى، تساعد املشاركة األطفال يف 
النمو والتطور، حيث يكتسب الطفل مهارة صنع القرار 
كام تزداد ثقته وقدرته عىل استخدام هذه املهارات بشكل 
القرار  صناعة  يف  األطفال  مشاركة  وتزداد  حكمة.  أكثر 
لألطفال  الفرص  وتوفري  نضوجهم  ودرجة  بنموهم 
إلختاذ القرار املتاميش مع عمرهم وأيضًا للمشاركة داخل 

أرسهم وجمتمعاهتم.
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عدم التمييز:

يعد مبدأ عدم التمييز أحد أهم املبادئ املذكورة يف إتفاقية 
حقوق الطفل، حيث تنص املادة الثانية عىل إلتزام الدول 
يف  عليها  املنصوص  احلقوق  كافة  باحرتام  األعضاء 
أي  دون  التزاماهتا  نطاق  داخل  األطفال  لكافة  اإلتفاقية 
متييز من أي نوع وبغض النظر عن عنرصه هو أو أرسته 
ولغته  وجنسه  لونه  عن  النظر  وبغض  عليه،  الويص  أو 
أو  الوطنية  أصوله  أو  غريها،  أو  السياسية  وآرائه  ودينه 
اإلثنية أو االجتامعية، أو ممتلكاته أو إعاقته أو ميالده أو 

غريها من األسباب.

بإختاذ  األعضاء  الدول  إلتزام  عىل  املادة  ذات  تنص  كام 
كافة التدابري لضامن محاية الطفل من كافة أشكال التمييز 
أو العقوبة عىل أساس وضع أرسته أو أنشطتها أو آرائها 

أو معتقداهتا.

وتتبنى إتفاقية حقوق الطفل مبدأ أن األطفال يولدون 
يتمتع  التي  كتلك  إنسانية  وحقوق  أساسية  بحريات 
ضدهم  التمييز  يصح  ال  ثم،  ومن  البرش،  كافة  هبا 
لكوهنم أطفال. وعليه، فعىل الدول أن تتبنى عدد كبري 
ال  املثال  سبيل  عىل  منها  ذلك،  لتحقيق  التدابري  من 
احلرص، مراجعة القوانني، والتخطيط، والرقابة، ورفع 
الوعي، والتعليم، ومحالت نرش املعلومات، إضافة إىل 
التدابري التي يتم اختاذها لتقليص الفوارق. ويف  تقييم 
احلقوق  كافة  بأن  الطفل  حقوق  إتفاقية  تعرتف  حني 
اإلجتامعية والثقافية واإلقتصادية التي تشمل احلق يف 
واحلق  مناسب،  معييش  ومستوى  والصحة،  التعليم، 
تدرجيي  بشكل  حتقيقها  يمكن  حقوق  اللعب، هي  يف 
قبل  من  التمييز  عدم  أن  إال  املوراد،  ملحدودية  نتيجة 
ومن  املوارد.  بمحدودية  تربيره  يمكن  ال  احلكومات 
أشكال  لكافة  فوري  بشكل  التصدي  من  فالبد  ثم، 
أو  املدارس  يف  النوع  أساس  عىل  التمييز  مثل  التمييز 
صور  من  وغريها  اإلعاقة  ذوي  األطفال  استبعاد 

من  الثانية  املادة  تعني  ال  أخرى،  ناحية  ومن  التمييز. 
األطفال،  لكافة  املعاملة  ذات  توفري  رضورة  اإلتفاقية 
حيث أوصت اللجنة اخلاصة باإلتفاقية برضورة تبني 
املختلفة  الفئات  بني  التفاوت  ملواجهة  التدابري  بعض 
التفضيلية  املعاملة  تعكس  ما  فكثريًا  فعال.  بشكل 
التي  اجلامعات  أفراد  حقوق  لدعم  الالزمة  التدابري 
تتعرض للتمييز بشكل مؤقت حتى يمكن القضاء عىل 

كافة أوجه التفاوت.

مبدأ  الدولية  املواثيق  من  العديد  تناولت  فقد  وأخريًا، 
عدم التمييز منها:

التمييز  أشكال  كافة  عىل  للقضاء  الدولية  اإلتفاقية   l
العنرصي )1965(

التمييز  أشكال  كافة  عىل  للقضاء  الدولية  اإلتفاقية   l
ضد املرأة )1979(

اإلتفاقية الدولية بشأن حقوق األفراد ذوي اإلعاقة  l

التعليم )اليونسكو  التمييز يف  الدولية ضد  اإلتفاقية   l
)1960

إعالن األمم املتحدة بشأن األفراد املنتمني إىل أقليات   l
وطنية أو إثنية أو دينية أو لغوية )1992(

الطفل  ورفاهة  حقوق  حول  اإلفريقي  امليثاق   l
)1999(

اأخذ العمر والنوع والتنوع في االعتبار:

فطبقًا  التمييز.  عدم  بمبدأ  كبري  بشكل  املبدأ  هذا  يرتبط 
هلذا املبدأ، كل فرد هو شخص متفرد. وتعد االختالفات 
حموريًا  دورًا  تلعب  شخصية  سامت  بمثابة  األفراد  بني 
واحتياجاته  وإمكاناته  للفرد  املتاحة  الفرص  حتديد  يف 

واملخاطر التي يتعرض هلا.
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يف  املختلفة  املراحل  إىل  العمر  حمور  يشري  ناحية،  فمن 
عىل  التعرف  بمكان  األمهية  ومن  الفرد.  حياة  دورة 
املرحلة العمرية للفئات املستهدفة حيث تتغري إمكاناهتم 
واحتياجاهتم بمرور الوقت. فاملرحلة العمرية قد يكون 
الشخص  قدرة  اإلجياب عىل  أو  بالسلب  تأثري سواء  هلا 
هذا  فيمثل  لألطفال،  بالنسبة  أما  بحقه.  املطالبة  عىل 
خمتلف  يف  هبم  اخلاصة  واإلمكانات  االحتياجات  املبدأ 
املجموعات العمرية، مع األخذ يف االعتبار االحتياجات 

اخلاصة وإمكانات وحقوق األطفال املذكورة أعاله. 

املرأة  من  لكل  املجتمعية  األدوار  إىل  فيشري  النوع،  أما 
والرجل، وهو مفهوم حموري لرؤية الفرد لنفسه ورؤية 
الوقت  بمرور  النوعية  األدوار  وتتغري  له.  املجتمع 
إىل  النوع  ويشري  املختلفة.  الثقافات  بني  تتفاوت  كام 
واملميزات  والفرص  والقيود  واملسئوليات  الواجبات 
التي يتمتع هبا الرجل واملرأة داخل املجتمعات املختلفة. 
منهام  كل  متتع  إىل  النوعني  بني  املساواة  تشري  حني  يف 
إىل  تشري  كام  املتساوية،  والفرص  واملسئوليات  باحلقوق 
احرتام مصالح واحتياجات وأولويات كل من النوعني. 
اإلحتياجات  تلبية  عند  األطفال  عىل  املبدأ  هذا  وينطبق 
التصدي  مع  فعال  بشكل  والفتيات  للفتيان  اخلاصة 
مع  يتعارض  ال  بام  املساواة  وعدم  اجلنسني  بني  للتمييز 

الرشائع الساموية.

وأخريًا، فيشري مفهوم التنوع إىل اختالف القيم واملفاهيم 
واجلنسيات  الثقافية  والرؤى  واملعتقدات  والسلوكيات 
واملهارات  اإلجتامعي  والوضع  والصحة  والقدرات 
من  فالبد  ثم،  ومن  الشخصية.  السامت  من  وغريها 
توفري  من  للتأكد  واحرتامها  التنوعات  هبذه  االعرتاف 

احلامية لكافة الفئات.

األفراد  وقدرات  املتنوعة  احلامية  خماطر  فهم  يمكن  وال 
والنوع  العمر  أبعاد  حتليل  طريق  عن  إال  واملجتمعات 
والتنوع، وعن طريق مراعاة هذه األبعاد. ويعترب مفهوم 

العمر والنوع والتنوع منهجية قائمة عىل حقوق اإلنسان 
عند  االعتبار  يف  أخذها  من  البد  املجتمعية،  واملشاركة 
ومشاركة  املساواة  لضامن  وتنفيذها  للربامج  التخطيط 
كافة الفئات. وهلذا املفهوم أمهية خاصة حلامية األطفال 

كام متت اإلشارة أعاله.



محايتهم  وتستدعي  األطفال  هتدد  التي  املخاطر  تزداد 
الوقت  ويف  والرصاعات.  األزمات  خالل  كبري  بشكل 
املجتمعية  اآلليات  فيها  بام  احلامية  آليات  تتهاوى  ذاته، 
األساسية  االجتامعية  اخلدمات  وتنقطع  واألرسية، 
الالجئني  األطفال  فئة  فتعترب  ثم،  ومن  كبري.  بشكل 
احتياجًا  الفئات  أكثر  من  قرسًا  النازحني  من  وغريهم 
ويواجه  الوطنية.  احلامية  نظم  هلم  توفرها  التي  للحامية 
األطفال الالجئون يف املنطقة العربية العديد من املخاطر 
كام تم تفصيلها يف املقدمة. ومن ثم، فإن التصدي لكافة 
نظرة  يتطلب  الالجئني  األطفال  هتدد  التي  املخاطر 
إجياد  تتناول  ما  بقدر  بعينها  قضية  تتناول  ال  شمولية 
وتعزيز نظام متكامل حلامية الطفل يوفر له محاية متكاملة 
مرورًا  االستجابة،  إىل  الوقاية  إىل  الترشيعات  من  بداية 
الالجئني  قدرات  ورفع  واملالية  البرشية  املوارد  بتعزيز 
جمتمعية  محاية  ُنُظم  تأسيس  عىل  املضيفة  واملجتمعات 

للطفل والتنسيق الفعال مع كافة الفاعلني املعنيني.

تؤدي  حيث  مزدوجة  فائدة  الطفل  محاية  ٌنٌظم  ولتعزيز 
توفري  أجل  من  املستدامة  االستجابة  قدرات  تعزيز  إىل 
أكثر  نظم  بناء  وإىل  الالجئني  لألطفال  أفضل  محاية 
استدامة للحامية يستفيد منها كافة األطفال. وكلام طال 
أمد أزمات الالجئني، يصبح من الرضوري االستثامر يف 

تعزيز نظم محاية الطفل الوطنية.

ومن ثم، يمكن تعريف ُنُظم محاية الطفل داخل جمتمعات 
والسياسات،  الترشيعات  منظومة  بوصفها  الالجئني 
البرشية  القدرات  التنسيق،  آليات  والبيانات،  املعرفة 
واملالية، خدمات الوقاية واالستجابة، حشد التأييد ورفع 
جهة  من  أكثر  عىل  املسئولية  تتوزع  ما  وعادة  الوعي.21 

21)  A framework for the Protection of Children, UNHCR 
2012

حكومية حيث تقوم بتقديم اخلدمات كل من السلطات 
املحلية واملنظامت غري احلكومية واآلليات املجتمعية مما 
يستوجب التنسيق بني كافة القطاعات بام يف ذلك تعزيز 
تعزيز نظم  نظم اإلحالة إىل خمتلف اخلدمات. ويتطلب 
ورفع  السيايس  اإلصالح  عىل  الضوء  تسليط  احلامية 
الالزمة  امليزانيات  وتوفري  والتخطيط  املؤسسات  كفاءة 
مع ضامن وجود آليات للمتابعة ونظم املعلومات. )إنظر 

إىل امللحق 2 للمزيد من التفاصيل(. 

تشمل  أن  جيب  النزاع،  من  املترضرة  البلدان  ويف 
التي  املرافق  بناء  بإعادة  االهتامم  اإلعامر  إعادة  جهود 
املدارس  ذلك  يف  بام  لألطفال،  حيوية  خدمات  تقدم 
التسجيل  ومكاتب  الرتفيهية  واملرافق  واملستشفيات 

املدين التي تقدم شهادات ميالد وغريها.

االإطار الت�سريعي وال�سيا�سات:

محاية  نظام  مكونات  أهم  أحد  الترشيعي  اإلطار  ُيعد 
احلامية  يف  الالجئني  األطفال  حق  مالحظة  )مع  الطفل 
الدولية بوصفهم الجئني – انظر الفقرة الرابعة(، حيث 
يوفر اإلطار القانوين حلامية األطفال من العنف واإلساءة 
احلامية  يوفر  أنه  كام  متييز.  دونام  واإلمهال  واالستغالل 
الذين  واألطفال  القانون  مع  نزاع  يف  لألطفال  القانونية 
للجريمة  ضحايا  بوصفهم  العدالة  نظام  مع  يتعاملون 
اخلاصة  القضايا  بعض  إىل  إضافة  عليها،  شهود  أو 
باألطفال الالجئني مثل حتديد الوصاية عند عدم القدرة 
عىل االتصال بالوالد يف حال كونه عىل قيد احلياة. ومن 
جهة أخرى، يكرس القانون احلامية عن طريق النص عىل 
وتزداد  األطفال.  ضد  ُترتكب  التي  للجرائم  عقوبات 
حتتاج  حني  األزمات  خالل  الترشيعي  اإلطار  أمهية 
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احلامية  إىل  الالجئني  األطفال  مثل  هشاشة  الفئات  أكثر 
القانونية سواء  القانونية. ومن ثم، فإن مد غطاء احلامية 
بمثابة  هو  الالجئني  األطفال  عىل  الوطنية  أو  الدولية 

حجر األساس حلاميتهم. 

اأهم االأولويات ل�سمان اأن االأطر الت�سريعية 
لحماية الطفل توفر الحماية للأطفال 

اللجئين:
أحد أهم املبادئ املذكورة يف إتفاقية حقوق الطفل هي   l
مبدأ عدم التمييز )املادة 2(. وكام متت اإلشارة فيام سبق، 
الدولة مسئولة عن  ُتعد  الطفل،  فطبقًا إلتفاقية حقوق 
األطفال  ذلك  يف  بام  أراضيها  عىل  األطفال  كافة  محاية 
الالجئني. كام متتد مسئولية الدولة لتشمل محاية األطفال 
فعىل  وبالتايل،  التمييز.22   أشكال  كافة  من  الالجئني 
الدولة العمل عىل احرتام كافة احلقوق التي تنص عليها 
اإلتفاقية )بام يف ذلك التمتع بجميع احلقوق واخلدمات 
الترشيعية  لنظمها  طبقًا  وتنفيذها  متييز(  أدنى  دون 
املالية  املوارد  ختصيص  الدول  عىل  يتعني  كام  الوطنية، 
اخلدمات  توفري  لضامن  أمكن  كلام  الالزمة  والبرشية 
القوانني  مجيع  تنص  أن  يتعني  كام  لألطفال.  الالزمة 
واخلدمات  واملزايا  الطفل  بحقوق  اخلاصة  واللوائح 
الالجئني  لألطفال  الكاملة  األحقية  عىل  واحلامية 
وطالبي اللجوء، وذلك متاشيًا مع التزامهم بعدم التمييز 
الطفل. وتعد  إتفاقية حقوق  كام هو منصوص عليه يف 
السامية  املفوضية  مثل  املختلفة  املتحدة  األمم  منظامت 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة 
للطفل )اليونيسيف( وغريها من الرشكاء مثل املنظامت 
غري احلكومية الدولية املسئولة عن تقديم الدعم الالزم 
الطفل،  حقوق  إلتفاقية  طبقًا  بالتزاماهتا  للوفاء  للدول 
والسياسات  الترشيعية  األطر  تعزيز  خالل  من  وذلك 
وتعزيز خدمات الوقاية واإلستجابة، إضافة إىل دورهم 
مبدأ  أما  الرضورة.   عند  التكميلية  اخلدمات  تقديم  يف 

22( المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل

األساسية  املبادئ  ثاين  فهو  للطفل،  الفضىل  املصلحة 
القوانني  أن تنص  يتعني  الطفل، حيث  إلتفاقية حقوق 
عىل مبدأ إيالء األولوية ملصحلة الطفل وتنفيذ هذا املبدأ 
يف كافة القرارات ذات الصلة بالطفل. وطبقًا للمنصوص 
عليه يف املالحظة العامة رقم 14 للجنة حقوق الطفل، 
بأن  له  أسايس  حق  هي  للطفل  الفضىل  املصلحة  فإن 
أويل  كاعتبار  ووضعها  الفضىل  مصلحته  تقييم  يتم 
أهنا  كام  املختلفة.  املصالح  من  عدد  بني  املفاضلة  عند 
خيضع  عندما  خاصة  وتفسريي،  أسايس  قانوين  مبدأ 
اختيار  يتعني  حيث  تفسري،  من  ألكثر  القانوين  النص 
أن  كام  للطفل.  الفضىل  املصلحة  خيدم  الذي  التفسري 
املصلحة الفضىل للطفل هي بمثابة قاعدة إجرائية، كلام 
تم إختاذ قرار يكون من شأنه التأثري عىل طفل بعينه أو 
عىل جمموعة من األطفال أو عىل األطفال بشكل عام، 
للتأثريات  تقييم  القرار  إختاذ  عملية  تتضمن  وأن  البد 
عىل  القرار  هلذا  السلبية(  أو  اإلجيابية  )سواء  املحتملة 
ألي  الوصول  قبل  وذلك  املعنيني  األطفال  أو  الطفل 

قرار هبذا الشأن. 

وطبقًا إلتفاقية حقوق الطفل، فإن املصلحة الفضىل للطفل 
التبني/  قرار  مثل  القرارات  من  عدد  يف  املؤثر  العامل  هي 
الكفالة )املادة 21( وفصل الطفل عن أرسته عىل غري إرادهتم 
18( وهي  )املادة  الشمل مع األرسة  9( وإعادة مجع  )املادة 
العامل األسايس )وليس الوحيد( يف كافة القرارات املتعلقة 
بالطفل سواء من قبل مؤسسات الرعاية العامة أو اخلاصة، 
إضافة إىل املحاكم والسلطات اإلدارية و القانونية )املادة 3(. 
مسئولية  حول  اإلرشادات  بعض  أيضًا  اللجنة  وفرت  كام 
الدولة عن تطبيق هذا املبدأ دون متييز عىل كافة األطفال.23 
حاالت  يف  الالجئني  لألطفال  بالنسبة  األمهية  يف  غاية  وهو 
التعرض للمخاطر مثل العنف واإلحتجاز وزواج األطفال، 
تعيني ويص  الوالدين، عند  اإلنفصال عن  وخاصة يف حالة 
مؤقت أو عند إجياد حلول للرعاية البديلة واحلضانة وحلول 

دائمة إلخ )انظر الفقرة السادسة للمزيد من التفاصيل(.

23)  CRC General Comment No. 14, paragraph 15
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يتعني عىل الدول مراجعة نظم محاية الطفل الوطنية   l
بتحديد  اخلاصة  واإلجراءات  املبادئ  مع  لتتامشى 
املصلحة الفضىل للطفل طبقًا للمالحظة العامة رقم 
القرارات  املثال، البد وأن تؤسس  14. فعىل سبيل 
باألطفال  اخلاصة  الرعاية  تدابري  بشأن  القضائية 
وقرارات احلضانة عىل أساس دراسة دقيقة للظروف 
وهو                الفضىل،  مصلحته  لتحديد  للطفل  الفردية 
ما يشمل املفاضلة بني عدد من االعتبارات اخلاصة 
اآلخرين  حقوق  وبني  للطفل  الفضىل  باملصلحة 

)حقوق الوالدين عىل سبيل املثال(.

تعريف الطفل طبقا إًلتفاقية حقوق الطفل كأي   l
شخص مل يتخط الثامنة عرش ما مل يبلغ سن الرشد 
قبل ذلك بموجب القانون املنطبق عليه ،وضامن 
اتساق هذا السن يف كافة الترشيعات املعنية وهو ما 
يساعد عىل محاية األطفال الالجئني من العديد من 
املخاطر بام فيها الزواج املبكر ،وأسوأ أشكال عمل 
األطفال ،إضافة إىل اإلحتجاز والتجنيد من قِبل 
القوات املسلحة أو اجلامعات املسلحة .ومن األمهية 
بمكان تسجيل األطفال الالجئني عند امليالد وذلك 
إلجياد دليل يشري إىل عمر الطفل؛ ومن ثم ،ضامن 
حصوله عىل احلامية اخلاصة املنصوص عليها يف 

إتفاقية حقوق الطفل( إنظر الفقرة السادسة.

العمل عىل أن تتامشى القوانني الوطنية مع اإلتفاقيات   l
وضامن  عام  بشكل  الطفل  بحقوق  املعنية  الدولية 
احلقوق  هذه  كافة  عىل  الالجئني  األطفال  حصول 
دون متييز، وأن يتم تطبيق كافة املواد الترشيعية املعنية 
حال  يف  متييز  ودون  متسق  بشكل  الطفل  بحقوق 
الوطنية  النصوص  أو  القوانني  بني  تناقض  وجود 
متاشيًا  األكثر  النص  أو  التفسري  تبني  يتم  ما،  لدولة 
مع أهداف إتفاقية حقوق الطفل هبدف تعزيز احرتام 
درجة  أقىص  إىل  باإلتفاقية  املذكورة  احلقوق  كافة 
ممكنة )ما مل يتعارض مع املبادئ الدستورية للدولة(.

اخلاصة  الوطنية  الترشيعات  كافة  إسهام  ضامن   l
إضافتها  يتم  التي  القانونية  النصوص  أو  بالالجئني 
احلامية  توفري  يف  الالجئني  ألزمات  استجابًة 

لالجئني.

نص القوانني املعنية عىل حتديد سن الثامنة عرش كحد   l
االعرتاف  يتم  وال  للجنسني.  بالنسبة  للزواج  أدنى 
قانونيًا بالزجيات حتت هذا العمر إال كظرف استثنائي 
وبعد القيام بكافة التقييامت الالزمة والدقيقة للتأكد 

12- رقم  القانون  من   2 رقم  للامدة  طبقا 
األطفال  يعد  باجلزائر  الصادر   15/2015
ثم  ومن  للخطر  معرضني  أطفال  الالجئني 
يتمتعون باحلامية القانونية وكافة احلقوق املتعلقة 
بالقانون.  عليها  املنصوص  االجتامعية  باحلامية 
هيئة  بإنشاء  اجلزائرية  اجلمهورية  قامت  كام 
املفوض  يرأسها  الطفل  وترقية  حلامية  وطنية 
عىل  بالسهر  وتكلف  الطفولة  حلامية  الوطني 
محاية وترقية حقوق الطفل. كام تشمل املنظومة 
الوطنية حلامية األطفال عىل مجلة من اإلجراءات 

الرامية حلامية الطفل يف خطر السيام:
القدرات  وتعزيز  اإلخطار  آلية  تنظيم   -
االجتامعية للمتدخلني يف خمتلف القطاعات 

وعىل مجيع املستويات؛
تنصيب جهاز استقبال وحتليل اإلخطارات   -

املتعلقة بانتهاك حقوق الطفل؛
مجع املعلومات وتقييمها؛  -

اختاذ اإلجراءات الرسيعة للتكفل االجتامعي   -
والقضائي؛

إرشاك الطفل وذويه يف اختاذ التدابري اخلاصة   -
بحاميته.
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املصلحة  حتقيق  من  والتأكد  الطرفني  موافقة  من 
الفضىل للطفل أو األطفال املعنيني.

املواليد  تسجيل  مبدأ  عىل  املحلية  القوانني  نص   l
فورًا  املواليد  تسجيل  رضورة  وعىل  عام،  بشكل 
ودون أي متييز ألي سبب من األسباب وذلك بناًء 
 14 واملادة  الطفل  حقوق  إتفاقية  من   7 املادة  عىل 
كام  والسياسية.  املدنية  للحقوق  العاملي  العهد  من 
يتعني إختاذ تدابري خاصة لضامن حتقيق تسجيل كافة 
املواليد  تسجيل  إجراءات  لتسهيل  وذلك  املواليد 
املولودين  لألطفال  بالنسبة  إليها  الوصول  وتسهيل 

يف  يعيشون  الذين  واألطفال  الزواج  إطار  خارج 
يتم  قد  الذين  لألطفال  بالنسبة  كذلك  نائية،  أماكن 
أن  يتعني  كام  القانونية.  املدد  إنقضاء  بعد  تسجيلهم 

تتوفر خدمة تسجيل املواليد دون رسوم. 

أما يف حال نص اللوائح اخلاصة بنظام التسجيل املدين الوطنية 
عىل وجود رسوم، فالبد وأن تكون يف متناول اجلميع. 

ضامن حق الطفل يف احلصول عىل اجلنسية، عن طريق   l
تعديل الترشيعات املعنية لإلعرتاف بحق املرأة يف نقل 
جنسيتها إىل أطفاهلا شأهنا يف ذلك شأن الرجل )بام ال 

يتعارض مع قوانني وترشيعات كل دولة(.  

قامت املغرب حال تصديقها عىل اتفاقية السيداو بالتحفظ 
عىل املادة 9 اخلاصة بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل يف 
نقل اجلنسية إىل أطفاهلن، وتبنت اجلمعيات األهلية منذ 
عام 1992 محلة لتحقيق املساواة مل يستجب هلا املجتمع 
لتغيري  محلة   2001 عام  منذ  امللك  وتبنى  كاف.  بشكل 
مدونة األرسة لتعكس املزيد من املساواة بني اجلنسني عن 
تعديل  والقانون. ومع  الدين  كبار علامء  طريق جلنة من 
مرة أخرى  املدين  املجتمع  منظامت  تبنت  مدونة األرسة، 
اآلثار  عىل  الضوء  وتسليط  اجلنسية  قوانني  لتعديل  محلة 
السلبية للقانون بام فيها تعرض األطفال إلنعدام اجلنسية 
وشاركت فيها فئات عديدة منها الصحفيني اإلصالحيني 
2005 مما  امللك احلملة عام  تبنى  املثال. وقد  عىل سبيل 
املغربية  اململكة  ورفع  اجلنسية  قوانني  تغيري  إىل  أدى 

لتحفظاهتا عىل املادة التاسعة من إتفاقية السيداو.
Good Practices Removing Gender 
Inequality, UNHCR, Ending Statelessness 
within 10 Years. 

وبدءًا من عام 2004، قامت ستة دول يف املنطقة العربية بتبني 
إىل  جنسيتها  نقل  يف  املرأة  بحق  لالعرتاف  ترشيعية  تعديالت 
أطفاهلا شأهنا يف ذلك شأن الرجل، وتشمل هذه الدول مجهورية 
تلتها   ،2004 عام  الترشيع  بتعديل  قامت  التي  العربية  مرص 

 2007 2006 واملغرب عام  2005 والعراق عام  اجلزائر عام 
وتونس عام 2010 واليمن عام 2010. كام قامت كل من هذه 
عىل  القضاء  إتفاقية  من   9 املادة  عىل  حتفظاهتا  بسحب  الدول 
األعضاء  الدول  تطالب  والتي  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  كافة 
باعطاء املرأة حق متساوي بالرجل يف نقل اجلنسية.للمزيد من 

التفاصيل، الرجاء اإلطالع عىل مطبوعة املفوضية املعنونة:
Good Practices in Promoting and 
Adopting Gender Equality in Nationality 
Laws, available at:  http://www.unhcr.
org/531a001c9.pdf

الطفولة  لرعاية  القومي  املجلس  يعمل  السودان،  ويف 
ومفوضية الشئون اإلنسانية السودانية ومكتب مفوضية 
من  املستشارين  وبعض  بالسودان  الالجئني  شؤون 
خالل جلنة مراعاة املصلحة الفضىل لألطفال الالجئني 
املقصد عىل  بأرسهم يف دول  اللحاق  اللجوء  وطالبي 
التوصية بمنح األطفال مقدمي طلبات اللجوء وضحايا 
التفرق األرسي بسبب اللجوء أو الذين يصادف وجود 
أحد والديه يف دول املقصد فرص لإلنضامم ألرسهم. 
جنسيات  من  ُتقدم  الطلبات  أغلب  أن  املالحظ  ومن 
دول القرن اإلفريقي مثل إريرتيا وأثيوبيا والصومال و 
جيبويت و جنوب السودان و تقدم الطلبات إىل الدول 

األوروبية مثل إيطاليا و بريطانيا و سويرسا.
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حقوق  إلتفاقية  طبقًا  اجلنائية  املسئولية  سن  حتديد   l
األطفال  فيهم  بام  األطفال  كافة  متتع  الطفل وضامن 
الالجئني باملعاملة اخلاصة التي تنص عليها اإلتفاقية 
مع  نزاع  يف  األطفال  احتجاز  يكون  أن  وضامن 
العمل  ذلك،  إىل  إضافة  األخري.  املالذ  هو  القانون 
جتريمهم  أو  وأرسهم  األطفال  احتجاز  منع  عىل 
نتيجة لوضعية اللجوء اخلاصة هبم أو لعدم حيازهتم 

لوثائق اهلوية أو اإلقامة. 

منظمة  إتفاقية  مع  الوطنية  القوانني  متايش  ضامن   l
لسن  األدنى  احلد  بشأن   138 رقم  الدولية  العمل 
هذه  مع  العمل  سن  متايش  لضامن  وذلك  العمل 
حقهم  من  األطفال  حرمان  عدم  وضامن  اإلتفاقية 
الوطنية  القوانني  متايش  ضامن  وأيضًا  التعليم.  يف 
مع إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 اخلاصة 
تعريف  بأسوأ أشكال عمل األطفال وذلك لضامن 
القانونية  األطر  داخل  األطفال  عمل  أشكال  أسوأ 
من  الالجئني  األطفال  محاية  وضامن  الوطنية 

االستغالل اإلقتصادي واجلنيس.

الوطنية  الترشيعات  كافة  تتضمن  أال  مراعاة   l
أو  للخطر  املعرضني  لألطفال  احلامية  وخدمات 
عقابية  مواد  األطفال  عمل  يف  املنخرطني  األطفال 

وأن تراعي حصوهلم عىل اخلدمات الالزمة. 

تسهيل احلصول عىل الوثائق املدنية اخلاصة بالزواج   l
السامح  هبدف  وذلك  وغريها  وامليالد  والطالق 
لألطفال الالجئني باحلصول عىل اخلدمات والتغلب 
عىل العقبات التي تواجه األطفال الالجئني وأرسهم 
وغياب  الوطنية  باإلجراءات  الدراية  عدم  مثل 
توفري  باللغة.  املتعلقة  والعقبات  الالزمة  الوثائق 
متناول  يف  بأسعار  أو  املجانية  القانونية  اخلدمات 
الالجئني للتعامل مع كافة احلاالت املدنية واجلنائية، 

إضافة اىل حاالت حتديد وضع اللجوء.  

التأكد من أن كافة األدلة اإلجرائية التي يتم صياغتها   l
لإلستجابة لالجئني تعكس قوانني وسياسات محاية 

الطفل الوطنية.

تنظيم جلسات لرفع الوعي لتعريف أرس الالجئني   l
إلصدار  املطلوبة  وباإلجراءات  القانونية  بحقوقهم 

الوثائق املدنية.

التصديق عىل الربوتوكول اإلختياري إلتفاقية حقوق   l
الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة.

دعم اآليات التن�سيق بين كافة الجهات 
المعنية بحماية الطفل:

مع تعدد اجلهات املعنية بحامية الطفل سواء احلكومية   l
والرعاية  التعليم  قطاعات  مثل  احلكومية  غري  أو 
اإلجتامعية والصحة والعدل وغريها، تزداد احلاجة 
إىل التنسيق بني كافة هذه اجلهات لتجنب اإلزدواجية 
لتوحيد  وأيضًا  املوارد،  وترشيد  الوظائف  تأدية  يف 
نظام  لتعزيز  مشرتكة  خطط  ووضع  األهداف 
ووضع  األولويات  عىل  واالتفاق  الوطني،  احلامية 
وأيضًا  الوعي  للدعوة ورفع  اسرتاتيجيات مشرتكة 

وضع خطط مشرتكة ملواجهة األزمات.

ولعل أحد أهم التحديات التي تواجه محاية الطفل هي 
احلامية  مسئولية  وإنقسام  الطفل  محاية  نظم  تفكك 
بني أكثر من منظمة حكومية. ومن ثم، فمن األمهية 

بمكان تعزيز الدور التنسيقي لضامن:

التنسيق الفعال حلامية الطفل يف خمتلف القطاعات؛  )1

آليات  خالل  من  الطفل  محاية  لقضايا  التصدي  ضامن   )2
التنسيق اخلاصة بحامية الطفل بني كافة اجلهات املعنية.

يف  التالية  األولويات  أخذ  من  فالبد  وعليه 
االعتبار لضامن وجود دور تنسيقي قوي يف جمال 

محاية الطفل:
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العمل  مع  وتعزيزها  للتنسيق  آليات وطنية  تأسيس   l
عىل إدراج خطوات االستجابة لالجئني داخل هذه 

اآلليات؛

ومنظامت  املعنية  احلكومية  اهليئات  قيام  من  التأكد   l
املجتمع املدين بدور فعال يف آليات التنسيق اخلاصة 
بحامية الطفل والتي يتم تأسيسها استجابًة ألزمات 

الالجئني؛

دعم اهليئات احلكومية املعنية يف القيام بدور فعال يف   l
تنسيق اإلستجابة ألزمة الالجئني؛

اخلاص  للتنسيق  حكومية  آليات  تواجد  حاالت  يف   l
عمل  جمموعات  أو  موازية  وآليات  الطفل  بحامية 
حلامية الطفل، العمل عىل التبادل الفعال للمعلومات 

والتنسيق بني كافة الكيانات؛

لتنسيق  الطفل  حلامية  فرعي  قطاع  وجود  حال  يف   l
بالالجئني،  اخلاصة  الطفل  محاية  لقضايا  االستجابة 
وبني  القطاعات  هذه  بني  روابط  خلق  عىل  العمل 

آليات التنسيق الوطنية اخلاصة بحامية الطفل؛

دعم آليات التنسيق بني احلكومات الوطنية ومنظامت   l
ذلك  بام يف  الالجئني  األطفال  املدين حلامية  املجتمع 
الرقابة  وآليات  املعايري  لوضع  الفني  الدعم  توفري 
توفرها  التي  الطفل  محاية  خدمات  عىل  احلكومية 

منظامت املجتمع املدين واجلهات احلكومية.

بناء القدرات الب�سرية والمالية:
واملالية،  البرشية  بقدراته  الطفل  محاية  نظام  قدرة  تقاس 
بنظام  العاملني  كافة  لتقييم  حاجة  دائاًم  فهناك  ثم،  ومن 
محاية الطفل، سواء مقدمي خدمات احلامية داخل أجهزة 
الدولة أو منظامت املجتمع املدين.  وتنقسم عملية تعزيز 
قدرات نظم محاية الطفل الوطنية عىل محاية الالجئني إىل 

قسمني:

تعزيز القدرات العامة لنظام محاية الطفل لالستجابة   )1
األطفال  فيهم  بام  األطفال  مجيع  الحتياجات 
اخلدمات  جودة  حتسني  يتضمن  ما  وهو  الالجئني. 
وتعزيز  العاملني  قدرات  رفع  خالل  من  املقدمة 
مع  الطفل،  محاية  خدمات  إدارة  وحتسني  املوازنة 
طبيعة  وكذلك  واإلجراءات  السياسات  تغيري 
استخدام  ويمكن  تقديمها.  أماكن  أو  اخلدمات 

جلان  إنشاء  عىل  املرصي  الطفل  قانون  ينص 
واملحليات  املحافظة  مستوى  عىل  الطفل  حلامية 
التضامن  وزارات  من  كل  عضويتها  يف  يدخل 
والتعليم والصحة والداخلية وتعمل عىل رصد 
وإحالة حاالت األطفال املعرضني خلطر العنف 
قبل  بذلت جهود من  واإلساءة واإلمهال. وقد 
كافة الرشكاء لضامن تغطية هذه اللجان لقضايا 
األطفال الالجئني. ويتطلب ذلك مراجعة املهام 
اللجان وذلك للنص بشكل واضح  املنوطة هبا 
وأيضًا  الالجئني،  شئون  إدراج  عىل  ورصيح 
قضايا  يف  للتعامل  اللجان  بعض  قدرات  لرفع 
اخلاصة  احلامية  حلاالت  والتصدي  الالجئني 

باألطفال الالجئني.

كام ينص قانون الطفل السوداين لسنة 2010 عىل 
الرشطة  بني  مشرتكة  جمتمعية  محاية  جلان  إنشاء 
وجمتمع احلي أو القرية أو املدينة تعمل متضامنة 
عىل محاية األطفال من مجيع االنتهاكات املتوقع 
اإلحالة  سلطة  القانون  هلا  كفل  كام  حدوثها 
تكييف  إلعادة  االجتامعية  املراقبة  تدابري  وإختاذ 

الطفل اجلانح مع املجتمع مرة أخرى.
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من  كجزء  املتاحة  الفنية  واخلربات  املالية  املوارد 
القدرات  تقوية  يف  الالجئني  حلاالت  االستجابة 
العامة لنظم محاية الطفل، مما يكون له أثر مضاعف 
يف زيادة خدمات احلامية املقدمة لألطفال الالجئني، 

مع تعزيز نظم احلامية إلفادة مجيع األطفال. 

بناء قدرة نظم محاية الطفل لالستجابة بكفاءة لقضايا   )2
محاية األطفال الالجئني. فقد حتتاج نظم محاية الطفل 
لألوضاع  بفاعلية  لالستجابة  كفاءهتا  لرفع  الوطنية 
اخلاصة باألطفال الالجئني وفهم قضايا محاية الطفل 
االستجابة  وسبل  الالجئني  األطفال  تواجه  التي 
التقليل من خماطر  املثال كيفية  – عىل سبيل  املناسبة 
عن  الطفل  أرسة  عجز  حالة  يف  األطفال  عمل 
تكون  وقد  رسمي.  بشكل  العمل  بسوق  اإللتحاق 
هناك حاجة لتكييف السياسات واإلجراءات بشكل 
عىل   – الالجئني  الحتياجات  ومناسبة  مرونة  أكثر 
عىل  الوصاية  بتويل  للنساء  السامح  املثال  سبيل 
القدرة عىل االتصال باآلباء.  أطفاهلن يف حالة عدم 
الالجئني،  من  كبرية  أعداد  وجود  حاالت  يف  أما 
لزيادة  املايل  الدعم  لزيادة  حاجة  هناك  تكون  قد 
املتزايدة من األطفال  اخلدمات لالستجابة لألعداد 
ممن حيتاجون احلامية ولزيادة عدد اخلدمات أو لتوفري 
خدمات يف األماكن التي تزداد فيها أعداد الالجئني، 
العاملني يف  أعداد  لزيادة  قد تكون هناك حاجة  كام 
وحدات محاية األرسة داخل أقسام الرشطة يف املدن 

التي تتزايد فيها أعداد الالجئني.

واهلدف من اإلجراءات املذكورة هو حتسني القدرة عىل 
رصد املخاطر التي يتعرض هلا األطفال الالجئني وتعزيز 
قدرات العاملني عىل العمل مع األطفال الالجئني وأخذ 
آرائهم يف االعتبار عند إختاذ أية قرارات بشأهنم، إضافة 
إىل دعم قدراهتم عىل وضع خطط للتدخل للتعامل مع 
التي يتعرض هلا األطفال الالجئني. ومن جهة  املخاطر 

الطفل داخل  أخرى، هناك حاجة إلدراج مفهوم محاية 
مثل  الطفل  محاية  مع  تتداخل  التي  القطاعات  كافة 
االقتصادي،  والتمكني  والتعليمية،  الصحية  اخلدمات 
وذلك لضامن أخذ احتياجات احلامية اخلاصة باألطفال 

الالجئني يف االعتبار. 

كام يتعني ختصيص املوارد املالية الالزمة لتغطية احتياجات 
الالجئني وأطفاهلم من خالل نظم احلامية الوطنية. 

وعليه، ولكي تكون نظم محاية الطفل الوطنية قادرة عىل 
الالجئني،  باألطفال  اخلاصة  احلامية  باحتياجات  الوفاء 

البد من أخذ األولويات التالية يف االعتبار:

توفري الدعم الفني واملايل املستمر واملمنهج من قبل   l
الطفل  محاية  نظم  قدرات  لتعزيز  الدويل  املجتمع 
احلامية  توفري  عىل  واللجوء  الصحة  و  والتعليم 

لألطفال الالجئني؛

املالية  املخصصات  زيادة  يف  الدولة  إسهام  ضامن   l
أزمات  حاالت  يف  الطفل  محاية  خلدمات  الالزمة 
املوازنات  ختصيص  يتضمن  ما  وهو  الالجئني. 
التمويل  وضامن  املعنية  الوزارات  لكافة  الكافية 
التي تقدم  املدين  املستمر واملمنهج ملنظامت املجتمع 

خدمات محاية الطفل؛

التكلفة بالدول التي تستقبل  القيام بعمليات حتديد   l
توفر  لضامن  وذلك  الالجئني  من  كبرية  أعدادًا 
التمويل الالزم خلدمات محاية الطفل املقدمة من قبل 

اجلهات احلكومية ومنظامت املجتمع املدين.

محاية  نظام  قدرة  ولضامن  البرشية،  للموارد  بالنسبة  أما 
الطفل عىل االستجابة الحتياجات احلامية اخلاصة باألطفال 

الالجئني، البد من أخذ األولويات التالية يف االعتبار:

وضع خطط لبناء القدرات وخطط انتقالية لرفع قدرات   l
العاملني داخل نظام محاية الطفل الوطني تدرجييًا لتوفري 

أهم خدمات محاية الطفل مثل إدارة احلالة؛
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ومنظامت  الوزارات  يف  احلالة  مديري  قدرات  بناء   l
األطفال  حاالت  رصد  عىل  املعنية  املدين  املجتمع 
إدارة احلالة بام يف  املعرضني للخطر وعىل  الالجئني 
إىل  واإلحالة  التدخل  خطط  ووضع  الرصد  ذلك 

اخلدمات املناسبة مع املتابعة وإغالق ملف احلالة؛

تطوير برنامج إلدارة حاالت محاية الطفل وذلك للتأكد   l
من بناء قدرات مديري احلالة عىل توفري اخلدمات ذات 

اجلودة لألطفال املعرضني للخطر وأرسهم؛

داخل  الطفل  محاية  جمال  يف  الفاعلني  قدرات  بناء   l
عىل  احلكومية  غري  واملنظامت  الدولة  مؤسسات 
وغري  ذوهيم  عن  املنفصلني  األطفال  حاالت  رصد 
أثر  تتبع  خالل  من  الرسيع  والتدخل  املصحوبني 
ذلك،  أمكن  كلام  األرسة  شمل  وإعادة  األرسة 
الالجئ، مع  للطفل  املناسبة  البديلة  الرعاية  وتوفري 
وإجياد  االعتبار  يف  للطفل  الفضىل  املصلحة  أخذ 

حلول دائمة؛

للتعامل  القانون  تنفيذ  عىل  العاملني  قدرات  بناء   l
للقانون،  املخالفني  الالجئني  األطفال  حاالت  مع 
وذلك  عليها  والشهود  اجلريمة  ضحايا  واألطفال 

طبقًا للمعايري الدولية؛

األطفال  حلامية  احلدود  سلطات  قدرات  بناء   l
لألطفال  مناسبة  إجراءات  تطبيق  الالجئني وضامن 

ومجع شملهم مع أرسهم؛

حاالت  مع  للتعامل  القضائي  اجلهاز  قدرات  بناء   l
ببدائل  القضاة  وعي  ورفع  الالجئني  األطفال 
هو  االحتجاز  يكون  أن  عىل  العمل  مع  االحتجاز، 
املخالفني  الالجئني  بالنسبة لألطفال  البديل األخري 
للقانون، وضامن أال يتم احتجاز األطفال الالجئني 

وأرسهم نتيجة لوضع اللجوء اخلاص هبم؛

املعنية  احلكومية  غري  املنظامت  قدرات  بناء   l

والوزارات  هبا  العاملني  االجتامعيني  واالخصائيني 
والقائمني  الرشطة  مثل  الرقابية  وجهاهتا  املعنية 
بالتوعية الرعائية ومفتيش العمل عىل رقابة ومتابعة 
األطفال  سحب  يتم  حتى  األطفال  عمل  حاالت 
من أسوأ أشكال العمل وإعادة تأهيلهم وذلك من 
خالل اآلليات االجتامعية واالقتصادية وجتنب تبني 

اإلجراءات العقابية.

المعرفة واإدارة المعلومات:
نظام  مكونات  أهم  أحد  البيانات  ومجع  البحوث  تعد 
تواجه  التي  التحديات  العديد من  الطفل. وهناك  محاية 
حول  املعلومات  وإدارة  املعرفة  جمال  يف  املنطقة  دول 
عىل  الالجئني  األطفال  ومحاية  عام  بوجه  الطفل  محاية 
يف  شديد  نقص  هناك  ناحية،  فمن  اخلصوص.  وجه 
خيص  فيام  خاصة  الطفل،  محاية  قضايا  حول  البيانات 
الالزم  للتحليل  غياب  أيضًا  هناك  الالجئ.  الطفل 
البيانات  يف  نقص  مع  املتوفرة،  واملعلومات  للبيانات 
والفئة  النوع  عىل  بناء  واملصنفة  بالالجئني  اخلاصة 
العمرية والنطاق اجلغرايف. ومن ناحية أخرى، ويف حال 
الكايف  االستخدام  إشكالية غياب  تظهر  البيانات،  توفر 
للبيانات لدعم عملية صناعة السياسات وإختاذ القرار. 

وعليه فالبد من أخذ األولويات التالية يف االعتبار:

املشرتكة  الطفل  محاية  بيانات  مجع  عمليات  دعم   l
كذلك  وممنهج،  منتظم  بشكل  املختلفة  اهليئات  بني 
املنظامت  قبل  من  التقارير  وإعداد  البيانات  حتليل 
املعنية بمكون محاية الطفل داخل عملية االستجابة 

ألزمات الالجئني؛

التي  املعلومات  إدارة  نظم  توحيد  اإلمكان  بقدر   l
يستخدمها العاملني بمجال محاية الطفل الوطني مع 
نظم إدارة البيانات املستخدمة كجزء من االستجابة 
اخلاصة بحامية الطفل ألزمات الالجئني والعمل عىل 
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تصنيف البيانات داخل نظم إدارة البيانات الوطنية 
)الجئ،  اللجوء  حلالة  طبقًا  الطفل  بحامية  اخلاصة 

نازح داخيل، غري نازح(؛

التأكد من تصدي تقارير التقييم الوطنية حول محاية   l
الطفل للقضايا اخلاصة بحامية األطفال الالجئني؛

بناء قدرات العاملني يف هيئات مجع البيانات لتغطية   l
قضايا محاية األطفال الالجئني داخل التقارير الوطنية 

اخلاصة بحامية الطفل؛

العمل عىل أن تتم تغطية قضايا محاية الطفل بشكل   l
ممنهج وكاف داخل تقارير التقييم الشاملة التي يتم 
إعدادها حول قضايا الالجئني داخل الدولة املعنية؛

اخلاصة  املعلومات  نظم مجع  تشتمل  أن  العمل عىل   l
البيانات اخلاصة  بحامية الطفل عىل إمكانية تضمني 
العمرية  والفئة  النوع  عىل  بناء  واملصنفة  بالالجئني 

والنطاق اجلغرايف؛

للقيام  األكاديمية  املراكز  وتشجيع  البحث  دعم   l
واملخاطر  الالجئني  األطفال  حالة  ملراقبة  ببحوث 

التي قد يتعرضون هلا؛

وقواعد  الوطنية  الطفل  محاية  مؤرشات  حتديث   l
أعداد  وصول  عند  املتغري  الوضع  لتعكس  البيانات 

كبرية من الالجئني.

خدمات الوقاية واال�ستجابة:
أيضًا  األطفال  حلامية  املقدمة  اخلدمات  جودة  تعد   l
أحد معايري قياس مدى كفاءة نظام احلامية الوطني. 
ويساعد رفع جودة هذه اخلدمات عىل ضامن حصول 
األطفال الالجئني عىل خدمات الوقاية واالستجابة 
قد  التي  اخلاصة  املخاطر  من  حلاميتهم  الالزمة 
يتعرضون هلا خالل هروهبم أو عند وصوهلم حلدود 
الدولة املضيفة أو عند إقامتهم داخل املخيامت أو يف 
غريها من املناطق. وهناك عدد من املعايري املحورية 
اخلدمات  هلذه  الالجئني  األطفال  وصول  لضامن 
توفر اخلدمات، وهو  احليوية. أما املعيار األول فهو 

قامت احلكومة السودانية بتطوير عدد من قواعد 
البيانات لضامن مجع بيانات محاية الطفل بشكل 
ممنهج وذلك لتوفري املعلومات الالزمة لصناعة 
وقد  األثر.  وتقييم  الرصد  وتسهيل  السياسات 

تم وضع قواعد البيانات التالية:

وإعادة  األرس  أثر  القتفاء  بيانات  قاعدة   l
توحيدها؛

قاعدة بيانات خاصة بتجنيد األطفال؛  l

قاعدة بيانات خاصة باألطفال الالجئني؛  l

الوطنية  باملفوضية  خاصة  بيانات  قاعدة   l
وإعادة  والترسيح  السالح  بنزع  اخلاصة 

اإلدماج.

لرفاهة  القومي  املجلس  قام  ذلك،  إىل  إضافة 
تتضمن  الطفل  حلامية  مؤرشات  بوضع  الطفل 
معدالت األطفال النازحني، معدالت األطفال 
طوعًا،  توطينهم  إعادة  متت  الذين  النازحني 
معدالت األطفال الالجئني، معدالت األطفال 
من طالبي اللجوء، معدالت األطفال داخل أرس 
داخل  الالجئني  األطفال  معدالت  الالجئني، 

املخيامت وداخل املدارس اخلاصة باملخيامت.

الطفولة،  لرعاية  السوداين  الوطني  املجلس 
للتقرير  إجرائه  تم  الذي  للمسح  االستجابة 
األمم  العام  السكرتري  لدراسة  املقارن  العريب 

املتحدة 2014 - 2016.



32

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين

ما يشري إىل كافة أنواع خدمات الوقاية واالستجابة 
ومدى توفري احلكومة أو منظامت املجتمع املدين هلذه 
اخلدمات، و ما إذا كانت اخلدمات الالزمة لألطفال 
الوطنيني.  اخلدمة  مقدمي  قبل  من  تقدم  الالجئني 
واالستثامرات  للجهود  أيضًا  املفهوم  هذا  يشري  كام 
ومدى  اجلودة  ذات  احلامية  خدمات  لتوفري  املبذولة 
توفر خدمات احلامية الوطنية داخل املجتمعات ذات 

األعداد الكبرية من الالجئني. 

أما املعيار الثاين فهو اإلتاحة، بمعنى مدى إتاحة خدمات 
محاية الطفل لألطفال الالجئني ومدى وجود عقبات أمام 
إتاحة اخلدمات مثل اإلجراءات وما إذا كانت هناك فئات 
تنفيذية  أو  إجرائية  عقبات  تواجه  الالجئني  األطفال  من 
من شأهنا منع وصوهلم إىل خدمات محاية الطفل الوطنية.

املعيار الثالث هو مناسبة التكاليف بمعنى إتاحة اخلدمات 
جمانًا أو بأسعار مناسبة جلميع األطفال داخل الدول املعنية، 
أمام  عقبة  متثل  قد  تكاليف خفية  مراعاة عدم وجود  مع 

الطفولة  إنقاذ  وهيئة  املفوضية  من  كل  قامت 
واليونيسيف وحكومة األردن بوضع إجراءات رسمية 
املنفصلني  الالجئني  لألطفال  بالنسبة  البديلة  للرعاية 
عن ذوهيم أو غري املصحوبني. وقد قامت األردن بوضع 
املختلفة كجزء  اهليئات  البديلة بني  للرعاية  إرشادات 
باألطفال  اخلاصة  املعيارية  التنفيذية  اإلجراءات  من 
املبادرة  هذه  خالل  من  تم  كام  ذوهيم.  عن  املنفصلني 
املؤقت  اإليداع  إجراءات  أن  لضامن  احلاجة  رصد 
والتنمية  العدل  وزاريت  قبل  من  هبا  الترصيح  تم  قد 
إنقاذ  وهيئة  املفوضية  من  كل  قامت  وقد  االجتامعية. 
الطفولة واليونيسيف بوضع إجراءات لتنظيم الرعاية 
البديلة لألطفال الالجئني املنفصلني عن ذوهيم و ذلك 
من  تم  حيث  االجتامعية،  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 
خالل هذه املبادرة حتديد اإلجراءات األساسية املتبعة 
األرس  خاصة  البديلة  الرعاية  يف  األطفال  إيداع  عند 
البديلة و أيضًا تدابري العيش يف جمموعات حتت إرشاف 
االجتامعية  والتنمية  العدل  وزارة  من  كل  وتعد  بالغ. 
اجلهتني املسئولتني عن تقنني إجراءات الرعاية البديلة 

بدعم من كل من املفوضية واليونيسيف.

مع  بالتعاون  الطفولة  لرعاية  القومي  املجلس  قام 
األحفاد  وجامعة  السودان  مكتب  اليونيسيف  منظمة 
دليل  بتطوير  استشارية  كجهة  السودان  يف  للبنات 

واالجتامعي  النفيس  الدعم  خدمة  ملقدمي  موحد 
من  اإلنساين  العمل  و  الطوارئ  أوضاع  يف  لألطفال 
الباحثني واالجتامعيني واملرشدين النفسيني، كام قامت 
اليافعني  مع  للتعامل  آخر  دليل  بتطوير  اجلهات  نفس 
)األطفال يف سن املراهقة( الذين يتصادف وجودهم يف 
وضعيات الترشد والنزوح القرسي واللجوء والترسب 

املنزيل واملدريس.

أعدت دولة السودان يف عام 2013 دليل املعايري حلامية 
متت  و  اإلنساين  العمل  و  الطوارئ  أوضاع  يف  األطفال 
األعراف  مع  املعايري  هذه  من  معايري  تسعة  موائمة 
والتقاليد واألخالق السودانية و هذه املعايري هي املعيار 
املنارصة  و  التواصل   )3( رقم  املعيار  و  التنسيق   )1(
 )8( رقم  واملعيار  املعلومات  إدارة   )5( رقم  واملعيار 
العنف اجلسدي واملامرسات املؤذية األخرى و املعيار رقم 
)11( األطفال املرتبطون بالقوات واجلامعات املسلحة و 
املعيار رقم )23( األطفال غري املصحوبني و املنفصلني 
واملعيار  احلاالت  إدارة   )15( رقم  املعيار  و  ذوهيم  عن 
رقم )16( اآلليات املجتمعية حلامية الطفل واملعيار رقم 

)20( التعليم يف الطوارئ واألوضاع اإلنسانية.
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وصول األطفال داخل الدولة املعنية إىل تلك اخلدمات، 
عىل  فرضها  يتم  إضافية  تكاليف  أية  وجود  عدم  وضامن 
الطفل. كام يشري  الالجئني للحصول عىل خدمات محاية 
خفية  تكاليف  أو  رسوم  تواجد  مدى  إىل  أيضًا  املفهوم 

شديدة االرتفاع بالنسبة لبعض أرس الالجئني.

يشري املعيار الرابع إىل القبول باخلدمات املتاحة، بمعنى درجة 
واملتاحة  الطفل  محاية  بخدمات  الالجئني  جمتمعات  معرفة 
ومدى قبوهلم هلا من حيث شكل التقديم واللغة وما إذا كان 
الالجئني يواجهون حتديات بعينها يف التعرف عىل خدمات 

محاية الطفل املتاحة والقوانني والسياسات املعنية.

وأخريًا معيار اجلودة وهو يشري إىل مدى متايش خدمات 
محاية الطفل الوطنية مع املعايري الدولية بام فيها املصلحة 

الفضىل للطفل ومدى متتع العاملني بمجال محاية الطفل 
عالية  جودة  ذات  خدمات  لتقديم  الالزمة  باملهارات 
خدمات  لتقديم  الالزمة  واملهارات  باملعارف  ومتتعهم 
لألطفال الالجئني، إضافة إىل مدى توفر برامج تدريب 
جمتمعات  داخل  الطفل  محاية  بمجال  للعاملني  دورية 

الالجئني )إنظر الفقرة السابقة حول القدرات(.

بمجال  العاملون  يقوم  أن  البد  الوقاية،  مستوى  وعىل 
جيب  حيث  مستويات.  عدة  عىل  بالعمل  الطفل  محاية 
قد  التي  املخاطر  حول  الوعي  لرفع  بحمالت  القيام 
لألطفال  يمكن  وكيف  الالجئون  األطفال  هلا  يتعرض 
الالجئني وأرسهم واملجتمع بشكل عام محاية األطفال من 
هذه املخاطر. كام تتضمن الوقاية حشد الدعم وتشجيع 
األطفال  حلامية  املجتمعي  واجلهد  املجتمعي  احلوار 

قيام  عن  الوطنية  احلامية  نظم  تعزيز  جهود  أسفرت 
داخل  أحداث  رشطة  قسم  بإنشاء  األردنية  احلكومة 
السليمة  اإلجراءات  اختاذ  لضامن  الزعرتي  خميم 
للتعامل مع حاالت األطفال الالجئني ممن هم يف نزاع 
إتفاقية  مع  ويتفق  كرامتهم  حيفظ  بشكل  القانون  مع 
ومكتب  رشعية  حمكمة  إنشاء  تم  كام  الطفل.  حقوق 
الزواج  بتسجيل  للسامح  املخيم  داخل  مدنية  أحوال 

واملواليد لتوفري محاية أفضل لألطفال الالجئني.

)جلنة   RC ومنظمة  اليونيسيف  قامت  العراق،  ويف 
لوزارة  والفني  املايل  الدعم  بتقديم  الدولية(  اإلغاثة 
محاية  خدمات  لتقديم  االجتامعية  والشئون  العمل 
منطقة  داخل  والنازحني  الالجئني  لألطفال  الطفل 
وحدات  إنشاء  ذلك  تضمن  وقد  بالعراق.  كردستان 
والنازحني  الالجئني  خميامت  داخل  الطفل  حلامية 
لتقديم خدمات الدعم النفيس وإدارة احلالة. واليزال 
النقاش قائاًم بني الرشكاء ملراجعة دور الوزارة يف إدارة 

حاالت محاية الطفل، خاصة بني الالجئني ووضع طرق 
لإلحالة توضح األدوار واملسئوليات اخلاصة بكل من 
وزارة العمل واملفوضية واملنظامت غري احلكومية التي 

تقدم خدمات إدارة احلالة.

الدعم  بتقديم  اليونيسيف  قامت  فقد  لبنان،  يف  أما 
لوزارة الشئون االجتامعية بالرشاكة مع وزاريت العدل 
احلكومية  غري  املنظامت  من  عدد  ودعم  والداخلية 
لوضع إجراءات تنفيذية معيارية وأدلة موحدة إلدارة 
اخلدمات  مقدمي  قدرات  وبناء  الطفل  محاية  حاالت 
قامت  وقد  الطفل.  محاية  حاالت  إدارة  عىل  الوطنية 
العاملة  الدولية  احلكومية  غري  واملنظامت  املفوضية 
اليونيسيف  مع  بالتعاون  لالجئني  االستجابة  جمال  يف 
عملية  إراشادات  لوضع  االجتامعية  الشئون  ووزارة 
إلدارة حاالت محاية األطفال الالجئني وحشد الدعم 

إلدماجها داخل اإلجراءات الوطنية.
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الالجئني وتسليط الضوء عىل املامرسات اإلجيابية ودعم 
القيم واملبادرات اإلجيابية. حيث يمكن عىل سبيل املثال 
أن يتوىل رجال الدين احلديث عن مزايا تزويج الفتيات 
تعد  أخرى،  جهة  ومن  الطفولة.  سن  ختطيهن  بعد 
بمثابة  والتعليم  للعب  لألطفال  اآلمنة  األماكن  إتاحة 
وسيلة للوقاية. كام يتعني وضع آليات لإلبالغ واإلحالة 
بوجود  املحلية  املجتمعات  وتعريف  املتوفرة  للخدمات 
اإلعادة  حاالت  تؤدي  أن  يمكن  اخلدمات كام  هذه 
بلد  أو كليهام من  الطفل  ُتبعد أحد والدي  التي  القرسية 
احلياة  من  حرمان  حالة  وخلق  الطفل  هتديد  إىل  اللجوء 
الشواغل، جيب  واعرتافًا هبذه  األرسة.  ووحدة  األرسية 
أن تتضمن آليات الوقاية اخلدمات الرسمية واحلامية مثل 
ضامن إتاحة احلامية الدولية واحلامية من الرتحيل القرسي 

واحرتام مبدأ وحدة األرسة، بمعنى أال تؤدي السياسات 
احلدودية إىل فصل األرسة مع العمل عىل تسهيل عملية 
فرص  توفري  أيضًا  الوقاية  وتتضمن  األرسة.  شمل  مجع 
الدخل لتمكني أرس الالجئني من العيش بكرامة وتقيهم 
عمل  مثل  السلبية  البقاء  اسرتاتيجيات  إىل  اللجوء  من 
أيضًا  تتضمن  أن  يتعني  كام  األطفال.  زواج  أو  األطفال 
تسهيل  إىل  إضافة  والتعليمية  الصحية  اخلدمات  إتاحة 

احلصول عىل الوثائق الالزمة.

أما بالنسبة ملستوى االستجابة، فالبد وأن تتاح لألطفال 
فيها  بام  املتعددة  االستجابة  خدمات  وأرسهم  الالجئني 
القانونية  واخلدمات  والصحة  والتعليم  احلالة  إدارة 
مديري  إتاحة  يتعني  كام  واالجتامعي.  النفيس  والدعم 
اإلخصائيني  من  وغريهم  األطفال  محاية  جمال  يف  احلالة 

قيام  عن  الوطنية  احلامية  نظم  تعزيز  جهود  أسفرت 
داخل  أحداث  رشطة  قسم  بإنشاء  األردنية  احلكومة 
السليمة  اإلجراءات  اختاذ  لضامن  الزعرتي  خميم 
للتعامل مع حاالت األطفال الالجئني ممن هم يف نزاع 
إتفاقية  مع  ويتفق  كرامتهم  حيفظ  بشكل  القانون  مع 
ومكتب  رشعية  حمكمة  إنشاء  تم  كام  الطفل.  حقوق 
الزواج  بتسجيل  للسامح  املخيم  داخل  مدنية  أحوال 

واملواليد لتوفري محاية أفضل لألطفال الالجئني.

)جلنة   RC ومنظمة  اليونيسيف  قامت  العراق،  ويف 
لوزارة  والفني  املايل  الدعم  بتقديم  الدولية(  اإلغاثة 
محاية  خدمات  لتقديم  االجتامعية  والشئون  العمل 
منطقة  داخل  والنازحني  الالجئني  لألطفال  الطفل 
وحدات  إنشاء  ذلك  تضمن  وقد  بالعراق.  كردستان 
والنازحني  الالجئني  خميامت  داخل  الطفل  حلامية 
لتقديم خدمات الدعم النفيس وإدارة احلالة. واليزال 
النقاش قائاًم بني الرشكاء ملراجعة دور الوزارة يف إدارة 

حاالت محاية الطفل، خاصة بني الالجئني ووضع طرق 
لإلحالة توضح األدوار واملسئوليات اخلاصة بكل من 
التي  العمل واملفوضية واملنظامت غري احلكومية  وزارة 

تقدم خدمات إدارة احلالة.

الدعم  بتقديم  اليونيسيف  قامت  فقد  لبنان،  يف  أما 
العدل  بالرشاكة مع وزاريت  الشئون االجتامعية  لوزارة 
احلكومية  غري  املنظامت  من  عدد  ودعم  والداخلية 
تنفيذية معيارية وأدلة موحدة إلدارة  لوضع إجراءات 
اخلدمات  مقدمي  قدرات  وبناء  الطفل  محاية  حاالت 
قامت  وقد  الطفل.  محاية  حاالت  إدارة  عىل  الوطنية 
العاملة  الدولية  احلكومية  غري  واملنظامت  املفوضية 
اليونيسيف  مع  بالتعاون  لالجئني  االستجابة  جمال  يف 
عملية  إراشادات  لوضع  االجتامعية  الشئون  ووزارة 
الدعم  الالجئني وحشد  األطفال  إلدارة حاالت محاية 

إلدماجها داخل اإلجراءات الوطنية.
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االجتامعيني 24 داخل جمتمعات الالجئني. وجيب أن يتمتع 
العاملون باخلربة العالية يف القيام بتقييم للحالة والتخطيط 
للتدخل مع اإلحالة إىل اخلدمات املتخصصة مثل اخلدمات 
الصحية والدعم النفيس واالجتامعي واخلدمات القانونية 
األطفال  باحتياجات  تفي  التي  اخلدمات  من  وغريها 
مع  عنها،  منفصلني  كانوا  أو  أرسهم  مع  كانوا  سواء 
رضورة املتابعة. كام جيب تقديم الدعم لألطفال الالجئني 
وأرسهم واملجتمعات لرصد وإحالة حاالت العنف ضد 

األطفال للخدمات املناسبة واجلهات املعنية.
وبناء عليه فهناك عدد من األولويات التي يتعني أخذها 

يف االعتبار:
القيام بتحليل ملدى وجود وإتاحة اخلدمات بأسعار   l
هذه  وجودة  قبول  ومدى  الالجئني  متناول  يف 
من  )أكثر  املدى  طويلة  خطط  ووضع  اخلدمات، 
عام( لتعزيز قدرات خدمات محاية الطفل احلكومية 
محاية  لقضايا  واالستجابة  للوقاية  احلكومية  وغري 

الطفل اخلاصة بالالجئني؛
التوسع يف خدمات محاية الطفل يف املناطق التي تزداد   l

فيها أعداد الالجئني؛
سواء  القائمة  االستجابة  خدمات  إتاحة  من  التأكد   l
حكومية أو غري حكومية لألطفال الالجئني دون أي 
متييز، عىل سبيل املثال اخلدمات الصحية والقانونية 
إىل  إضافة  واالجتامعي،  النفيس  الدعم  وخدمات 
التعليم. ويتضمن ذلك إزاحة كافة العقبات  فرص 
الالجئني  وصول  تعيق  قد  التي  املالية  أو  اإلجرائية 
إىل هذه اخلدمات بام يف ذلك تنفيذ اإلجراءات املرنة 
وتدريب  املجتمعات  إىل  والوصول  املكلفة  وغري 
وبناء قدرات العاملني حول بعض القضايا اخلاصة 

بالالجئني وتوفري خدمات الرتمجة كلام أمكن؛

اإلخصائيين  من  كوادر  المنطقة  دول  من  الكثير  تمتلك  ال   )24
داخل  به  ومعترف  رسمي  تدريب  على  الحاصلين  االجتماعيين 
الحالة داخل  إدارة  العاملون في  يقوم  ما  فكثيرا  المجتمعات. وعليه 
منظمات المجتمع المدني أو داخل المفوضية السامية لشئون الالجئين 

بهذا الدور داخل مجتمعات الالجئين في المنطقة. 

لألطفال  التالية  اخلدمات  إتاحة  عىل  العمل   l
الالجئني:

املصلحة  وإجراءات  األطفال  محاية  حاالت  إدارة   -
الفضىل بام يف ذلك تقييم املصلحة الفضىل وحتديدها 

عند احلاجة؛

خدمات تسجيل املواليد؛  -

عند  للطفل  صديقة  وقضائية  رشطية  إجراءات   -
التعامل مع األطفال ضحايا اجلريمة والشهود عليها، 
كذلك األطفال يف نزاع مع القانون وأيضًا احلاالت 
اخلاصة بقانون األرسة مثل قضايا احلضانة واملرياث 

بام يف ذلك دعم الكوادر والوحدات املتخصصة؛

الدعم القانوين وعند الرضورة التمثيل القانوين؛  -

غري  لألطفال  األرسة  عىل  القائمة  البديلة  الرعاية   -
املصحوبني واملنفصلني وغريهم من األطفال املعنيني 

هبذه اخلدمات؛

منازل آمنة لألطفال ضحايا العنف وأرسهم؛  -

لألطفال  العقلية  الصحة  وخدمات  نفيس  دعم   -
الالجئني؛

خدمات التقيص األرسي والتحقق ومل الشمل؛  -

تعليم آمن وداعم؛  -

الطب  وخدمات  للطفل  صديقة  صحية  خدمات   -
الرشعي للناجني من العنف ضد األطفال بام يف ذلك 

العنف اجلنيس؛

خلدمات  وإجراءات  موحدة  دنيا  معايري  تبني   l
وأيضًا  الرعاية  مؤسسات  داخل  واحلامية  الوقاية 
لضامن  وذلك  البديلة  الرعاية  إجراءات  خيص  فيام 
احلكومية  اهليئات  ِقبل  من  املقدمة  اخلدمات  جودة 
تضمني  عىل  والعمل  احلكومية  غري  واملنظامت 

االحتياجات واإلجراءات اخلاصة بالالجئني.





نظرًا ألن اجلهود املبذولة لتعزيز نظم محاية الطفل الوطنية 
عىل  القدرة  توفر  من  فالبد  املدى،  طويلة  جهود  هي 
البناء  خالل  من  الالجئني  ألزمات  الفورية  االستجابة 
عىل النظم الوطنية القائمة واستكامهلا والعمل عىل تعزيز 
القدرة عىل االستجابة الفورية يف ذات الوقت الذي يتم 

فيه تعزيز النظم الوطنية.

حيتاج األطفال الالجئني إىل خدمات متخصصة للتعامل 
املختلفة  املراحل  خالل  هلا  يتعرضون  التي  املخاطر  مع 
إلندالع  نتيجة  األصيل  موطنهم  من  نزوحهم  لرحلة 
هذه  تتعدد  حيث  غريها،  أو  طبيعية  كارثة  أو  رصاع 
املخاطر كام سبقت اإلشارة. ومن ثم، فإن هذه املخاطر 
للتعامل مع  أكثر ختصصًا  االستثنائية تستدعي خدمات 

هذه احلاالت.

إليها  حيتاج  قد  التي  املتخصصة  اخلدمات  وتتضمن 
الفضىل  املصلحة  حتديد  إجراءات  الالجئني  األطفال 
ذلك  يف  بام  احلالة  إلدارة  الشاملة  اخلدمات  ذلك  يف  بام 
املصلحة  الفضىل وحني الرضورة حتديد  املصلحة  تقييم 
التعليم  مثل  املتعددة  اخلدمات  إىل  اإلحالة  الفضىل، 
الناجني  األطفال  ودعم  واالجتامعي،  النفيس  والدعم 
األطفال  زواج  ذلك  يف  بام  النوع  عىل  املبني  العنف  من 
اخلدمات  إىل  إضافة  لألرس،  املعيشة  سبل  وتوفري 
الصحية والقانونية. وقد تتضمن األشكال األخرى من 
اخلدمات املتخصصة: أ( تتبع أثر األرسة ومجع الشمل، 
الرعاية  عىل  القائمة  البديلة  الرعاية  أشكال  إىل  إضافة 
وغري  أرسهم  عن  املنفصلني  لألطفال  بالنسبة  األرسية 
املساعدة  ب(  األطفال،  فئات  من  وغريها  املصحوبني 

مثل  إىل  حاجة  يف  هم  ممن  وأرسهم  لألطفال  القانونية 
باجلرائم  املتعلقة  القضائية  اإلجراءات  مثل  الدعم،  هذا 
أو قانون األرسة وأيضًا ج( اخلدمات املتخصصة اخلاصة 
أو  ذوهيم  عن  املنفصلني  األطفال  مثل  الفئات  ببعض 
أيضًا  و  القانون  نزاع مع  املصحوبني، واألطفال يف  غري 

األطفال العاملني.

اإجراءات الم�سلحة الف�سلى واإدارة الحالة 
لل�ستجابة اإلى حاالت االأطفال المعر�سين 

للعنف واالإ�ساءة واال�ستغلل:
قد يتعرض األطفال الذين يصلون بمفردهم أو بصحبة 
أو  البدنية  اإلساءة  أشكال  من  شكل  أي  إىل  أرسهم 
اجلنسية، كام قد يتورطوا يف أعامل خمالفة للقانون، أو يف 
البغاء، كام قد يكونوا ضحايا لإلجتار أو التجنيد من قبل 
االستجابة  احلاالت  تلك  وتتطلب  املسلحة.  اجلامعات 
املصلحة  أخذ  مع  األطفال  حلامية  واملتخصصة  الرسيعة 

الفضىل هلؤالء األطفال يف االعتبار.

املصلحة  إجراءات  أن  مالحظة  بمكان  األمهية  ومن 
هي  الالجئني  لألطفال  بالنسبة  احلالة  وإدارة  الفضىل 
جزء من االستجابة األكثر شمواًل الحتياجات الالجئني 
وتسجيلهم، وحتديد وضعية اللجوء اخلاصة هبم، ثم إدارة 
حاالت محاية الطفل وحاالت العنف املبني عىل النوع عند 

احلاجة، وتنتهي بالتوصل إىل حلول دائمة للحاالت.

وفيام ييل خطوات إدارة احلالة وإجراءات حتديد املصلحة 
الفضىل لألطفال الالجئني:

رصد وتسجيل احلالة؛  )1
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ثانيًا: �سمان و�سول االأطفال اللجئين للخدمات المتخ�س�سة 
مع مراعاة الم�سلحة الف�سلى للطفل
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إجراء تقييم املصلحة الفضىل؛  )2

ختطيط احلالة؛  )3

تنفيذ خطة التدخل بام فيها إحالة الطفل إىل اخلدمات   )4
النفيس  والدعم  الصحية  اخلدمات  مثل  املتخصصة 

واالجتامعي واخلدمات القانونية عند احلاجة إضافة 
إدارة  القائم عىل  يوفرها  التي  املبارشة  اخلدمات  إىل 

احلالة؛

الفضىل )إنظر  القيام بتحديد املصلحة  عند احلاجة،   )5
مزيد من التفاصيل فيام ييل(؛

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  قامت 
الرشكاء  مع  بالعمل  لبنان  يف  واليونيسيف  الالجئني 
يف  للمساعدة  الطفل  حلامية  عملية  إرشادات  لوضع 
توحيد االستجابة حلاالت محاية األطفال الالجئني، مع 
بالتعاون  معيارية وطنية  تنفيذية  إجراءات  دعم وضع 
اإلجراءات  االجتامعية ودمج هذه  الشؤون  وزارة  مع 

يف اإلجراءات الوطنية.

التنفيذية  االجراءات  حتديث  تم  فقد  األردن،  يف  أما 
 2014 اجلنيس  والعنف  الطفل  محاية  حول  املعيارية 
هذه  عىل  التدريب  مسئولية  تسليم  وتم  و2015، 
املجلس  الوطنيني،  للرشكاء  املعيارية  االجراءات 
وقد  األردن.  هنر  ومؤسسة  األرسية  للشؤون  القومي 
وتضمني  الوطنيني  الفاعلني  مشاركة  أمهية  ثبتت 
اإلجراءات  داخل  الوطنية  والترشيعات  السياسات 
لتشكيل  كان  كام  ولبنان،  األردن  من  كل  يف  املعيارية 
العملية  هذه  إلدارة  املختلفة  اهليئات  تتضمن  جلان 
للعملية  الوطنية  امللكية  تأكيد  يف  أمهية  األردن  داخل 

برمتها وبالتايل لضامن استمراريتها.

تنفيذية  إجراءات  وضع  أيضًا  تم  والعراق،  مرص  ويف 
معيارية ويتم التخطيط لتحديثها والتدريب عليها.

ويف مرص، قامت جمموعة العمل اخلاصة بحامية الطفل 
يف عام 2015 بوضع إجراءات تنفيذية معيارية حول 
يف  بام  الفاعلني  كافة  معرفة  لضامن  وذلك  احلالة  إدارة 

باألدوار واملسئوليات  األهلية  ذلك األرس واجلمعيات 
اخلدمات  إىل  الطفل  محاية  حاالت  إحالة  تتم  ومتى 
اإلحالة  طرق  و  واملتابعة  احلالة  إدارة  مثل  املتخصصة 
إىل خدمات احلامية و التعليم والصحة و الدعم املادي 
و خدمات الدعم النفيس املتخصصة. وتتضمن وسائل 
وهو  مرص  يف  القائم  احلامية  نظام  إدماج  أيضا  اإلحالة 

جلان محاية الطفل. 

لتنسيق  الرئيسية  املسؤولية  تقع  فلسطني،  دولة  ويف 
االجتامعية،  التنمية  وزارة  عىل  الطفل  محاية  خدمات 
كافة  يف  الطفل  محاية  وحدات  بدورها  أسست  والتي 
يصل  والتي  وغزة  الغربية  الضفة  يف  الوطن  حمافظات 
شبكات  الوزارة  أسست  كام  حمافظة.   16 إىل  عددها 
هذه  تضم  حيث  املحافظات،  كافة  يف  الطفل  محاية 
الشبكات أهم مزودو اخلدمات )احلكومة ومؤسسات 
فيام  التنسيق  لتعزيز  حمددة  منطقة  يف  املدين(  املجتمع 
املناطق  ويف  الطفل.   محاية  خدمات  تقديم  يف  بينها 
الطفل  محاية  حاالت  تدار  األونروا،  فيها  تعمل  التي 
اإلحالة  بروتوكوالت  بموجب  عنها  اإلبالغ  يتم  التي 
اخلاصة  الداخلية  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  للعنف 
باألونروا. وأسس برنامج محاية األرسة والطفل اخلاص 
باألونروا يف الضفة الغربية جلان إلدارة احلاالت، حيث 
تضم هذه اللجان مرشد نفيس وعامل اجتامعي وعضو 
من اللجان الشعبية ومرشد مدرب لالستجابة حلاالت 

محاية الطفل.
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املتابعة واملراجعة؛ وأخريًا  )6

إغالق احلالة.  )7

اخلطوات  اتباع  احلاالت  هذه  مع  التعامل  ويتطلب 
املذكورة مهارات خاصة البد من توفريها للقائمني عىل 
إدارة احلالة، سواء كانوا من العاملني باهليئات احلكومية 
أو املنظامت غري احلكومية أو املنظامت الدولية، وتتضمن 

هذه املهارات التايل:

يتناسب  بشكل  األطفال  مع  التواصل  مهارات   l
واملرحلة العمرية ودرجة النضج؛

مهارات إدارة احلالة وتنفيذ خطة شاملة تغطي كل   l
من األوجه النفسية واالجتامعية والصحية والقانونية 

والتعليمية عند الرضورة؛

للطفل  الفضىل  املصلحة  مبدأ  تنفيذ  عىل  القدرة   l
وإتاحة مشاركة الطفل يف العملية، ومتكني األطفال 
والقائمني عىل رعايتهم عىل إختاذ قرارات مبنية عىل 
املعلومات والتشاور مع الطفل والقائمني عىل رعايته 

قبل إختاذ أي قرار بشأنه؛

القائمة عىل  الفضىل للطفل  تنفيذ املصلحة  مهارات   l
اإلجراءات التنفيذية املعيارية؛

من  مقدمة  كانت  سواء  اخلدمات  بكافة  الدراية   l
اجلهات احلكومية أو املنظامت غري احلكومية؛ وتنفيذ 

خطة التدخل التي تغطي كافة احتياجات الطفل؛

األطفال  يصل  حتى  احلاالت  متابعة  عىل  القدرة   l
حالته/ تتطلبها  التي  اخلدمات  كافة  إىل  الالجئني 

حالتها، وغلق احلالة.

 يف ضوء خصوصية املخاطر التي قد يتعرض هلا األطفال، 
التالية لضامن محاية األطفال  البد من مراعاة األولويات 

الالجئني:

تطوير أدوات وأدلة لدعم القائمني عىل إدارة احلالة:

العمل عىل إجياد مؤسسات رعاية لألطفال ضحايا   l
اللجوء والنزوح والتجنيد القرسي واالجتار بالبرش؛ 
هذه  مثل  فيها  توجد  ال  التي  األعضاء  الدول  ويف 
الدور، العمل عىل جتهيز دور رعاية مؤقتة الستقبال 
الباحثني  من  عمل  فرق  وتدريب  األطفال  هؤالء 
االجتامعيني واملرشدين لتقديم خدمة الدعم النفيس 
واالجتامعي والرعاية البديلة لألطفال وإعادة شمل 

األرس.

القائمني  لدعم  وحمددة  واضحة  إرشادات  وضع   l
للطفل  الفضىل  املصلحة  رصد  يف  احلالة  إدارة  عىل 

وتطبيقها عىل كافة حاالت محاية الطفل؛

األطفال  حاالت  وإحالة  لرصد  آليات  وضع   l
اجلهات  خمتلف  قدرات  وبناء  للخطر  املعرضني 
الوحدات  )املدارس،  اإلحالة  آليات  لتطبيق  املعنية 

الصحية، املجموعات املجتمعية، إلخ(؛

ومعايري  حمددة  وخطوات  لإلحالة  آليات  وضع   l
يف  بام  معيارية  تنفيذية  إجراءات  تطوير  خالل  من 
اخلاصة  آليات اإلحالة واألدوار واملسئوليات  ذلك 
األولويات  جداول  كذلك  الفاعلني،  بمختلف 
الصلة،  ذات  واإلجراءات  الوطنية  والقوانني 

وتدريب كافة العاملني عليها؛

العمل عىل أن تتضمن اإلجراءات التنفيذية املعيارية   l
ووسائل اإلحالة بعض اإلجراءات اخلاصة بمختلف 
األطفال  وزواج  األطفال  عمل  مثل  احلامية  قضايا 

واألطفال املنفصلني وغري املصحوبني، إلخ؛

إلدارة  واضحة  ومقومات  وطنية  معايري  وضع   l
وغري  احلكومية  املنظامت  كافة  عىل  وتوزيعها  احلالة 
بحامية  اخلاصة  احلاالت  إدارة  يف  العاملة  احلكومية 
الطفل ملنظامت املجتمع املدين العاملة مع الالجئني؛
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حول  احلالة  بإدارة  اخلاصة  للمعلومات  نظم  وضع   l
األطفال الالجئني لتعزيز القدرة عىل رصد حاالت 

األطفال املعرضني للخطر ومتابعتها ومراقبتها.

بناء قدرات القائمني عىل إدارة احلالة:

“إدارة احلالة”  املوظفني والقائمني عىل  بناء قدرات   l
إدارة حاالت الالجئني بام يف ذلك اإلحالة إىل  عىل 

اخلدمات؛

بناء قدرات العاملني يف جمال محاية الطفل عىل تطبيق   l
مبدأ املصلحة الفضىل للطفل بام يف ذلك تقييم وحتديد 
التفاصيل إنظر  املصلحة الفضىل للطفل؛ )ملزيد من 

فيام ييل(

عىل  احلالة  إدارة  عىل  القائمني  تدريب  عىل  العمل   l
واإلجراءات  والسياسات  اخلاصة  الترشيعات 

اخلاصة بمختلف قضايا محاية الطفل.

تطوير إطار للسياسة احلامئية واخلدمات املتخصصة:

إتاحة  القطاعية  السياسات  تدعم  أن  عىل  العمل   l
اخلدمات لألطفال الالجئني مثل اخلدمات الصحية 
التي  واالجتامعية  والنفسية  والقانونية  والتعليمية 

توفرها كل من الدولة واملنظامت غري احلكومية؛

العمل مع السلطات الوطنية والرشكاء واملجتمعات   l
االحتياجات  ذوي  لألطفال  األولوية  إيالء  لضامن 
خالل  من  هلم  الالزمة  اخلدمات  وتوفري  اخلاصة 

اإلحالة الرسيعة؛

ضامن توفر اخلدمات املتخصصة مثل االستشارات   l
إضافة  الرضورة،  عند  القانوين  والتمثيل  القانونية 
حسب  الالجئني  لألطفال  املتخصصة  الربامج  إىل 

احلاجة )األطفال العاملني عىل سبيل املثال(؛

الناجني  لألطفال  املتخصصة  اخلدمات  توفر  ضامن   l
مثل  النوع  عىل  املبني  والعنف  اجلنيس  العنف  من 

طريق  عن  وتقديمها  واإلجتار  اجلنيس  االستغالل 
العاملني املتخصصني يف جمال العنف اجلنيس والعنف 

املبني عىل النوع أو يف جمال محاية الطفل.

الفضىل  املصلحة  لتحديد  رسمية  آليات  توفر  ضامن 
للطفل لضامن التوصل إىل قرارات صائبة بشأن األطفال. 
حلامية  شمواًل  أكثر  نظام  من  جزء  اآلليات  هذه  وتكون 
اآللية. ولكن يف  تلك  تتوىل احلكومة  أن  الطفل. وجيب 
تويل هذه  قدرهتا عىل  أو عدم  احلكومة  حالة عدم رغبة 
العملية، تقوم املفوضية السامية لشؤون الالجئني بتطبيق 
عملية حتديد املصلحة الفضىل للطفل عن طريق تشكيل 
الفضىل وذلك للمساعدة يف سد  جلنة لتحديد املصلحة 
والقيام  الوطني  الطفل  محاية  نظام  داخل  الفجوات 

بإرشاك السلطات الوطنية يف اللجنة قدر اإلمكان.



مراحل  كافة  يف  واملجتمعات  واألرس  األطفال  ملشاركة 
فالدعم  كبرية.   أمهية  هلم  احلامية  توفري  أجل  من  التدخل 
املجتمعي حلامية الطفل وتقديم الدعم االجتامعي والنفيس 
عىل  واألطفال  واألرس  املجتمعات  قدرة  تعزيز  إىل  هيدف 
رحلة  خالل  هلا  تعرضوا  التي  املصاعب  عىل  التغلب 
النزوح القرسي وعىل محاية األطفال من املزيد من العنف 
الذين  األطفال  فرص  تعزيز  مع  واالستغالل  واإلساءة 
حيتاجون للخدمات يف الوصول إىل هذه اخلدمات. وتقوم 
واملجتمعات  واألرس  األطفال  أن  مبدأ  عىل  املنهجية  هذه 
هلا  يتعرض  قد  التي  احلامية  خماطر  رصد  عىل  قدرة  أكثر 
بأن  املنهجية  هذه  تعرتف  كام  احللول.  وإجياد  األطفال 
املستوى  عىل  هلا  التصدي  يتم  الطفل  محاية  قضايا  معظم 
املجتمعي دون أي دعم من مقدمي اخلدمات الرسميني، 
كام يعزز العمل داخل املجتمعات من فرص التوصل إىل 
وأيضا  واملامرسات،  القيم  منظومة  يف  مستدامة  تغيريات 
وتستهدف  الرضورة.  عند  الرسمية  اخلدمات  إىل  اللجوء 
والفتية  الفتيات  مع  التشاور  املجتمعية  احلامية  منهجية 
مشاركتهم  وإىل  باحتياجاهتم  املتعلقة  األمور  كافة  يف 
الفعالة من خالل األنشطة والتعليم الذي يبني مهاراهتم 

ومعارفهم حول احلامية ومهارات التكيف اإلجيابية. 

موارد  رصد  إىل  املجتمعية  احلامية  منهجية  وتسعى 
املضيفة  واملجتمعات  الالجئني  جمتمعات  وإمكانات 
القيم  منظومة  املوارد  هذه  تتضمن  وقد  عليها.  والبناء 
الشبكات  إىل  إضافة  واملعتقدات  واملامرسات  اإلجيابية 
املجتمعية والعاملني بمجال حشد التأييد حلامية األطفال 
الالجئني.  كام تشمل أيضا العمل عىل رصد املامرسات 
محاية  عىل  خطورة  متثل  قد  التي  الضارة  واملعتقدات 

األطفال والتصدي هلا من خالل العمل مع املجتمعات 
ودعم وتعزيز البدائل األكثر إجيابية. وهو ما يتطلب فهاًم 
عىل  املجتمعات  مع  والعمل  املامرسات  هذه  ألسباب 
إجياد احللول. فعىل سبيل املثال، سجلت بعض املامرسات 
املنترشة يف بلدان الالجئني األصلية مثل زواج األطفال 
سلبية  آليات  بوصفها  ملحوظة  زيادة  األطفال  وعمل 
يعيش  التي  املرتدية  للظروف  فعل  كرد  وذلك  للتكيف 
العقاب  مثل  أخرى  ممارسات  وهناك  الالجئون.  فيها 
قبل  ومقبولة  منترشة  تكون  قد  التي  لألطفال  البدين 
زيادات  أيضًا  تسجل  ولكنها  القرسي  والنزوح  احلرب 

ملحوظة نتيجة لصعوبة الظروف املعيشية لالجئني.

لألطفال  املجتمعية  احلامية  منهجية  تتطلب  ثم،  ومن   
الالجئني العمل مع املجتمعات واألرس واألطفال لرصد 
وذلك  وتعزيزها  ودعمها  اإلجيابية  والسلوكيات  القيم 
للتقليل من املخاطر التي تواجه األطفال الالجئني. وهو 
وأيضًا إحالة  املجتمعي  املستوى  عىل  العمل  يعني  قد  ما 
تأييد  وحشد  الرسمية  اخلدمات  إىل  وأرسهم  األطفال 

اجلهات احلكومية املعنية. 

الالجئني  إرشاك  عىل  املجتمعية  احلامية  منهجية  وتعمل 
لتوفري  التدخل  مراحل  كافة  خالل  قرسًا  والنازحني 
املجتمعات  هذه  قدرة  أساس  عىل  تقوم  كام  احلامية. 
ومواردهم  ومهاراهتم  قدراهتم  أخذ  مع  التكيف،  عىل 
حتقيق  لدعم  وأيضًا  واحللول  احلامية  لتوفري  االعتبار  يف 
قبل  من  حتديدها  تم  التي  واألولويات  األهداف  كافة 
العمل  املعنية  واملنظامت  اهليئات  وعىل  املجتمع.  أفراد 
يف  بام  التدخل  مراحل  كافة  يف  املجتمعات  إرشاك  عىل 
ذلك التقييم األويل للمجتمع، خالل عملية التشخيص 
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ثالثًا: دعم دور االأ�سر واأولياء االأمور والمجتمعات 
في حماية االأطفال اللجئين
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األطفال  محاية  يف  املجتمعات  مشاركة  تعزيز   l
ورعايتهم يساهم يف حتقيق الكرامة عند الالجئني؛

احلامية  توفري  كيفية  حول  املجتمعي  احلوار  تيسري   l
للطفل بمساعدة األرسة واألطفال وأفراد  األفضل 

املجتمع؛

والقضايا  الطفل  حقوق  حول  املعلومات  توفري   l
الفرص  توفري  مع  القائمة  واخلدمات  القانونية 
احلقوق  هذه  ملناقشة  الالجئني  ملجتمعات 

واخلدمات؛

دعم قدرات األطفال الالجئني وأرسهم عىل املبادرة   l
كافة  خالل  بامللكية  شعورهم  وتعزيز  واملشاركة 

مراحل التدخل.

البد  الت�ساركية،  المنهجية  نجاح  ل�سمان 
كافة  في  المعنية  المجتمعات  م�ساركة  من 

الخطوات التالية:
الطفل  محاية  ملخاطر  والدوري  املبدئي  التحليل   l
وضامن تبني منهجية قائمة عىل النوع والفئة العمرية 
تواجه  التي  املخاطر  كافة  لتقييم  وذلك  والتنوع، 
املختلفة،  العمرية  املراحل  يف  اجلنسني  من  األطفال 
وتساعد  املختلفة.  اخللفيات  من  األطفال  كذلك 
شمولية  أكثر  تقييم  إىل  التوصل  يف  املنهجية  هذه 
ودقة للمخاطر، إضافة إىل حتليل موارد املجتمعات 
وإمكاناهتا. كام يتعني التعرف عىل آراء خمتلف أفراد 

املجتمع من خالل هذه العملية؛

الطفل  فيام خيص محاية  املجتمع  موارد  التعرف عىل   l
والقيم  اإلجيابية  التوجهات  ذلك  يف  بام  وحتليلها 
والسلوكيات و أيضًا الشبكات املجتمعية و العاملني 

يف حشد التأييد لقضايا محاية األطفال الالجئني؛

محاية  بمخاطر  اخلاصة  األولويات  عىل  االتفاق   l
الطفل واحللول املمكنة؛

وأيضًا  وتنفيذها  الربامج  وتصميم  األولويات  وحتديد 
املنهجية  وتسلط  والتقييم.  والرقابة  التنفيذ  خالل 
املجتمعية الضوء عىل اإلمكانات الكامنة للمجتمعات، 
ويمكن  االعتبار.  يف  وكرامتهم  حقوقهم  أخذ  مع 
رصد  املعنية  املجتمعات  أفراد  مع  التشاور  خالل  من 
واملوارد  القدرات  تعزيز  مع  احلامية،  وتوفري  الفجوات 
عىل  والعمل  املجتمعي  احلوار  ودعم  وتسهيل  املحلية 
املخاطر  وتقليل  أفضل  بشكل  الالجئني  األطفال  محاية 

التي قد يتعرضون هلا. 

ومن ناحية أخرى، ال يمكن اعتبار مشاركة املجتمعات 
يتم  برنامج  من  جزء  املدى، أو  قصري  التزام  جمرد  املعنية 
تنفيذه أو خمرج أو نتيجة يمكن حتقيقها، بل هي منهجية 
تتطلب  لالجئني.  احلامية  لتوفري  ومستمرة  مستدامة 
وحقيقي  مستمر  حوار  يف  والدخول  الثقة  جسور  بناء 
املعنية  واملنظامت  احلكومية  اهليئات  كافة  بني  والتعاون 

من جهة و بني املجتمعات املعنية من جهة أخرى.25

المجتمعية  الحماية  ا�ستراتيجيات  تقوم 
للأطفال على القواعد والخطوات التالية:

تشكل األرس واملجتمعات حائط الصد األول لتوفري   l
احلامية لألطفال الالجئني؛

تؤدي مشاركة املجتمع يف حتديد قضايا محاية الطفولة   l
أقوى  جمتمعي  قبول  إىل  األنشطة  وتنفيذ  ووضع 

وتأثري أكرب لتدخالت محاية الطفل؛

واملجتمعات  واألرس  الالجئني  األطفال  مع  العمل   l
محاية  لدعم  املجتمعية  واملامرسات  القيم  لتعزيز 

الطفل وبناء قدرات األطفال عىل التكيف؛

املامرسات  حول  النقاش  وتيسري  املعلومات  توفري   l
السلبية )مثل العقاب البدين( بأسلوب يتوخى احلرص 

واالحرتام، مع التعريف بالبدائل والنامذج اإلجيابية؛

25)  Understanding Community Based Protection, Pr -
tection Policy Paper, UNHCR, 2013
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تصميم وتنفيذ التدخالت الالزمة؛  l

مراقبة التدخالت ومتابعتها؛  l

التقييم وإعداد تقارير بالنتائج26؛  l

مراعاة اأبعاد ال�سن والنوع والتنوع:
ومن جهة أخرى، البد عند تبني هذه املنهجية املجتمعية 
التشاركية مراعاة عدة عوامل، أال وهي اختالف املخاطر 
للنوع.  بالنسبة  وأيضًا  املختلفة  العمرية  للفئات  بالنسبة 
فتقليديًا، تكون السيدات والفتيات أقل قدرة عىل ممارسة 
املختلفة  اخلدمات  عىل  واحلصول  األساسية  حقوقهن 
مثل الغذاء والرعاية الصحية واملسكن والتوثيق وغريها 
القرارات  إختاذ  عند  إغفاهلن  يتم  ما  وكثريًا  املوارد.  من 
املختلفة. إضافة إىل ذلك تكون السيدات والفتيات بام فيهن 
السيدات الاليت تعانني من اإلعاقة أو السيدات األكرب سنًا 
أكثر عرضة من الصبية والرجال للعنف اجلنيس والعنف 
القائم عىل النوع. وتواجه كل من الفتيات والصبية خماطر 
محاية خمتلفة، ويظهر ذلك عىل وجه اخلصوص يف مرحلة 
املراهقة، فعىل سبيل املثال، تتعرض الفتيات بشكل أكرب 
املراهقني  من  الصبية  يتعرض  حني  يف  املبكر،  للزواج 
التجنيد من  أو  األطفال  أكرب لإلنخراط يف عمل  بشكل 
قبل  من  احتجازهم  يتم  كام  املسلحة،  اجلامعات  قبل 
السلطات يف الدول املستقبلة لالجئني. أما الفئات ذات 
االحتياجات اخلاصة مثل األطفال املنفصلني عن ذوهيم 
فتكون  اإلعاقة  املصحوبني، واألطفال من ذوي  أو غري 

أكثر تعرضًا لالستغالل خاصة خالل األزمات.

مراعاة  املجتمع، البد من  تركيبة  التنوع يف  ويف ضوء هذا 
املتغريات  التعرف عىل  العام مع رضورة  السيايس  السياق 
والرجل  املرأة  بني  القوة  وعالقات  املجتمعية  األدوار  يف 
كام  واألغلبية،  األقليات  وبني  سنًا  واألكرب  الشباب  وبني 
كافة  مع  أيضا  ولكن  املجتمعيني  القادة  مع  العمل  يتعني 

26)  Understanding Community Based Protection, U -
HCR

لبنان  من  كل  يف  األمحر  الصليب  هيئة  قامت 
الذي  الوالدية  الرتبية  برنامج  بتكييف  والعراق 
لتقليص  السلوكية  املهارات  تدريبات  يوظف 
الرتبية  ممارسات  وحتسني  القايس  العقاب 
الربنامج  ويتكون  الطفل.  وتنمية  الوالدية 
عرشة  من  الفرق«  تصنع  »األرس  املسمى 
جلسات مجاعية عىل مدار عرشة أسابيع يشارك 
فيها عرشون من أولياء األمور عىل أكثر تقدير. 
لكل  التكيف  اسرتاتيجيات  عىل  الرتكيز  ويتم 
من الوالدين، وتنمية الطفل وممارسات الرعاية 
من  لألطفال  الدعم  تقديم  إىل  إضافة  الوالدية، 
وقد  واالجتامعية.  النفسية  االحتياجات  ذوي 
التعريف ورفع  أنشطة  الربنامج من جمرد  انتقل 
الوعي إىل رفع املهارات لتسليح مقدمي الرعاية 
بتقنيات واضحة للتعامل مع سلوكيات األطفال 

دون اللجوء إىل العنف.

النفيس  التدريب  معهد  فيقدم  مرص  يف  أما 
يف  تعمل  أهلية  )مجعية  واخلدمات  واالجتامعي 
ودمياط(  واإلسكندرية  الكربى  القاهرة  من  كل 
حزمة من اخلدمات لألطفال الالجئني وأرسهم، 
وغري  ذوهيم  عن  املنفصلني  األطفال  ذلك  يف  بام 
وتقوم  اإلعاقة.  ذوي  من  واألطفال  املصحوبني، 
اجلمعية بتدريب أفراد خمتلف جمتمعات الالجئني 
النفيس  الدعم  وتقديم  املجتمعي  العمل  عىل 
واالجتامعي والعمل كعاملني اجتامعيني ونفسيني 
كل يف جمتمعه. وتقدم املساعدة عىل مدار الساعة 
وتشمل الدعم النفيس واالجتامعي واالستشارات، 
حلاالت  واملتخصصة  الثانوية  الرعاية  إىل  إضافة 
ذلك  يف  بام  التسكني  إىل  إضافة  النفسية،  الصحة 

املنازل اآلمنة وتوفري الصحبة(
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أفراد املجتمع للتأكد من احرتام احلقوق وضامن املساواة و 
التصدي لعدم املساواة خاصة بني البالغني و األطفال و بني 

الفتيات و الصبية بام ال يتعارض مع الرشائع الساموية.

هذه  داخل  املتغرية  الديناميكيات  تتيح  ذاته  الوقت  يف 
أكثر  جديدة  جمتمعية  هياكل  لتقوية  الفرص  املجتمعات 
عداًل يف متثيلها لكافة الفئات وتسهم يف تقوية األوارص 
وخطط  اسرتاتيجيات  تتضمن  أن  وينبغي  املجتمعية. 
التعايش  املهارات يف  بناء  التعليم عنارص مكرسة لدعم 
مبدأي  تعزيز  مع  عنف،  دون  النزاعات  وحل  السلمي 

التسامح وعدم التمييز.

تم يف األردن تنظيم محلة من قبل عدد من اهليئات 
حلامية الطفل والوقاية من العنف املبني عىل النوع 
االجتامعي حتت عنوان »أماين«، وقامت احلملة 
بتغطية عدة قضايا مثل زواج األطفال، األطفال 
عمل  املصحوبني،  وغري  ذوهيم  عن  املنفصلني 
األطفال، األطفال ذوي الصلة باجلامعات املسلحة 
وغريها وذلك اسهاما يف آليات االستجابة لألزمة 
السورية. وقد تم حتضري ملصقات حتمل رسائل 
االستجابة،  بخدمات  بالتعريف  وتقوم  خاصة، 
وتوفر أيضا وسائل االتصال بمقدمي اخلدمات 
املقدمة من قبل احلكومة أو اجلمعيات األهلية أو 
املنظامت الدولية بالتشاور املستمر مع جمتمعات 

الالجئني.

مع  احلوار  تيسري  هو  احلملة  من  واهلدف 
املجتمعات حول اخلطوات العملية التي يمكن 
الالجئني  لألطفال  احلامية  لتوفري  هبا  القيام 
وزيادة  تتهددهم،  التي  املخاطر  من  والتقليل 
املتواجدة وبالتايل  معرفة املجتمعات باخلدمات 

زيادة احتامالت جلوئهم هلذه اخلدمات.

الثقة بني  ومع مرور الوقت، وبعد النجاح يف مد جسور 
التعرف  يمكن  املعنية،  املجتمعات  وبني  العاملة  اجلهات 
بشكل أكثر قربًا عىل خمتلف مشاكل احلامية التي قد تواجهها 
وخلفيتهم  ونوعم  لعمرهم  تبعا  املختلفة  املجموعات 
أجل  من  وحتليلها  واإلثنية(  والعرق  الدين  ذلك  يف  )بام 
التوصل إىل حتليل أكثر إتزانًا ودقة يراعي احتياجات كافة 
الفئات وضامن أال تؤدي التدخالت إىل حدوث أي نوع 

من أنواع الرضر للفئات األكثر هتميشًا. 27
مشاركة  لضامن  املنهجية  هذه  تبني  أمهية  ضوء  ويف 
األولويات  أخذ  املعنية  احلكومات  عىل  املجتمعات، 

التالية يف االعتبار:
القيام بتقييامت تشاركية بني اهليئات املختلفة للوصول   l
إىل فهم أفضل للوضع، ولتكوين املجتمعات املعنية 
والتوجهات  املجتمعية  للمعارف  وديناميكياهتا، 
العقاب  مثل  الطفل  بحامية  اخلاصة  واملامرسات 
وعمل  األطفال  وزواج  املنزيل  والعنف  البدين 
وأهم  اخلطر،  مصادر  رصد  إىل  إضافة  األطفال، 
لتوفري احلامية  تعبئتها  التي يمكن  املجتمعات  موارد 

لألطفال ورصد األطفال املعرضني للخطر؛
ومنظامت  املدين  املجتمع  ومنظامت  احلكومات  عىل   l
من  املبذولة  للجهود  الدعم  بتقديم  املتحدة  األمم 
األطفال  حلامية  املضيفة  واملجتمعات  الالجئني  ٍقبل 
الالجئني وبناء قدراهتم عىل وضع آليات حلامية أطفاهلم 
بام يف ذلك التعريف بالبدائل اإلجيابية واخلدمات اهلامة 

والقوانني وأيضًا املخاطر التي هتدد أطفاهلم؛
العمل عىل تدريب العاملني يف جمال احلامية املجتمعية   l
واخلدمات  الطفل  محاية  بقضايا  وتعريفهم  للطفل 

واإلطار الترشيعي؛
القائمة لرصد وإحالة  املجتمعية  آليات احلامية  دعم   l
حاالت األطفال املعرضني للخطر واإلساءة وغريها 
والرقابة عىل وتقديم الدعم للحاالت األقل خطرًا؛

27)  A Community-Based Approach in UNHCR Oper -
tions, 2008
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دعم شبكات احلامية املجتمعية والالجئني املتطوعني   l
لرفع الوعي حول قضايا محاية الطفل ورصد األطفال 
املعرضني للخطر وإحالتهم للخدمات، وأيضًا دعم 
أفضل  محاية  تقديم  عىل  والعمل  املجتمعي  احلوار 

لألطفال الالجئني؛

تيسري احلوار مع جمتمعات الالجئني وبناء مهاراهتم   l
االجتامعية  القيم  حول  هلم  املعلومات  وتوفري 

النفسية  والقضايا  واحلامية  الطفل  وحقوق  اإلجيابية 
الدعم ألطفاهلم وكيفية  توفري  واالجتامعية، وكيفية 
اخلدمات  إىل  رصدها  يتم  التي  احلاالت  إحالة 

القائمة؛

لتمكينهم  والنشء  الالجئني  األطفال  قدرات  بناء   l
من محاية أنفسهم؛

القرارات  كافة  يف  األطفال  ملشاركة  آليات  تبني   l
املتعلقة بحياهتم؛

للطفل  الصديقة  املجتمعية  للمراكز  الدعم  تقديم   l
وإتاحتها لالجئني وغريهم من الفئات املتأثرة؛

وضع أدلة وإرشادات مالئمة للطفل حول القضايا   l
املتعلقة باألطفال يف حاالت النزوح القرسي، وضع 
إجراءات تنفيذية معيارية تتضمن وصفا لدور احلامية 
باخلدمات  وربطها  األطفال  محاية  يف  املجتمعية 
الرسمية التي تقدمها احلكومة واملفوضية والرشكاء؛

يتعني عىل العاملني يف جمال محاية الطفل بذل اجلهود   l
لبناء جسور الثقة مع جمتمعات الالجئني من خالل 
وتصميم  بالتقييم  بدءا  اخلطوات  كافة  يف  إرشاكهم 
آرائهم  أخذ  إىل  إضافة  وتقييمها،  وتنفيذها  الربامج 

وآراء أطفاهلم يف االعتبار؛

البديلة  الرعاية  سبل  وتوفري  الالجئني  أرس  دعم   l
ذوهيم  عن  املنفصلني  لألطفال  األرسة  عىل  القائمة 

وغري املصحوبني؛

املتطوعني  مثل  املجتمعية  الطفل  محاية  آليات  دعم   l
األطفال  حاالت  لرصد  الالجئني  من  امليدانيني 
واالستغالل  واإلساءة  العنف  خلطر  املعرضني 
جمال  يف  العاملني  وإرشاك  للخدمات  وإحالتهم 

حشد التأييد يف هذه املجتمعات؛

عىل  األرس  ملساعدة  الوالدية  للرتبية  برامج  تقديم   l
تقديم الدعم ألطفاهلا ومحايتهم.

البديلة  الرعاية  تدابري  من  العديد  تبني  تم 
البديلة.  منها األرس  اليمن  الالجئني يف  لألطفال 
التعرف عىل األرس  يتم  السياسة،  إطار هذه  ويف 
البديلة للصبية والفتيات يف الفئة العمرية 0-11 
 11-17 العمرية من  الفئة  للفتيات يف  وبالنسبة 
من خالل العاملني يف جمال محاية الطفل بمساعدة 
عىل  االتفاق  ذلك  بعد  ويتم  املجتمعيني.  القادة 
املادي  الدعم  وتقديم  البديلة  األرسية  الرعاية 
األطفال  رعاية  عىل  ملساعدهتم  البديلة  لألرس 
وال يتم السامح ألي أرسة برعاية أكثر من ثالث 
عن  األشقاء  عدد  زيادة  حاالت  يف  إال  أطفال 
ذلك. كام تم وضع نظام للرقابة بحيث يتم القيام 
بزيارات منزلية أو زيارة املدارس )يف حال التحاق 

األطفال( وذلك للتأكد من رفاهة الطفل.

الرعاية  خدمات  بتقديم  السودان  دولة  تقوم 
خالل  من  والنزوح  اللجوء  لضحايا  الصحية 
مؤسسات الرعاية املؤقتة واألرس البديلة، حيث 
لألطفال  خدماهتا  تقدم  كاملة  مدينة  توجد 
والية  يف  اللجوء  بأوضاع  املتأثرين  املرشدين 
تسعى  نموذجية  مدينة  تعترب  وهي  اخلرطوم؛ 
دولة السودان إىل تطبيقها عىل مستوى الواليات 

واملدن األخرى.





نصت  كام  الدولية  احلامية  يف  احلق  الالجئني  لألطفال 
كرستها  وكام  الالجئني  بشأن   1951 عام  إتفاقية  عليها 
عىل  تنص  والتي   ،22 املادة  يف  الطفل  حقوق  اتفاقية 
رضورة حصول كافة األطفال الالجئني وطالبي اللجوء 
للتمتع  اإلنسانية  واملساعدات  الالزمة  احلامية  عىل 
من  وغريها  االتفاقية  يف  عليها  املنصوص  احلقوق  بكافة 

النصوص الدولية األخرى.

وجيب احرتام حق األطفال الالجئني وأرسهم يف طلب 
اللجوء والوصول إىل األمان، كام جيب احرتام مبدأ عدم 
اإلعادة القرسية. ومن ثم، فالبد وأن تتمتع عملية إدارة 
ناحية  من  باحلساسية  اللجوء  وُنظم  الوطنية  احلدود 
عىل  التعرف  عىل  العاملني  تدريب  ذلك  يف  بام  احلامية، 
والتعرف  الدولية  احلامية  إىل  حاجة  األطفال ممن هم يف 

عىل األطفال املعرضني ملخاطر احلامية. 

كون  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  اإلشارة  بمكان  األمهية  من 
نسبة  سوى  يشكلون  ال  اللجوء  وطالبي  الالجئني 
العامل، إال أهنم كثريًا ما  صغرية من حركة األفراد حول 
مع  جنب  إىل  جنبًا  أخرى  إىل  قارة  أو  دولة  من  يتنقلون 
هلا  تكون  ال  وقد  حركتهم  أسباب  ختتلف  أشخاص 
غري  التحركات  هذه  تكون  ما  وكثريًا  باحلامية.  عالقة 
قد  كام  الرضورية  الوثائق  دون  تتم  أهنا  بمعنى  قانونية 
يتورط هبا املهربون وعصابات اإلجتار بالبرش. وعادة ما 
يعرض األشخاص الذين يتحركون هبذا الشكل حياهتم 
للخطر كام قد يضطرون إىل السفر يف ظروف غري إنسانية 
وقد يتعرضون لالستغالل واإلساءة وهي حاالت تثري 
القلق من قبل الدول. ويف ضوء هذه املخاطر، البد من 
رصد  عىل  قادرة  للدخول  نظم  لتطوير  خطوات  إختاذ 
وإجياد  دولية  محاية  إىل  بحاجة  هم  ممن  اجلدد  القادمني 

احللول املالئمة واملختلفة هلم، جنبًا إىل جنب مع احللول 
الالزم إختاذها جتاه اجلامعات األخرى التي تصل يف إطار 

موجات احلركة املختلطة.28 

كام يتعني احرتام مبدأ وحدة األرسة لضامن عدم إنفصال 
األطفال عن أرسهم خالل النزوح القرسي أو بعده. كام 
يتعني عىل احلكومات تسهيل عملية مجع شمل األرس بام 

يف ذلك عرب احلدود.

يتعرض  التي  واملخاطر  اخلاصة  لالحتياجات  ونظرًا 
مناسبة  للجوء  إجراءات  توفري  من  فالبد  األطفال،  هلا 
من  أو  الوطنية  السلطات  قبل  من  ونوعهم  ألعامرهم 
قبل املفوضية السامية لشئون الالجئني يف احلاالت التي 
اللجوء.  وضعية  وحتديد  الالجئني  بتسجيل  فيها  تقوم 
وتتضمن اإلجراءات الصديقة للطفل اخلاصة باللجوء 
اخلاصة  املتطلبات  تكييف  اإلدارية  واإلجراءات 
مع  بمقابالت  للقيام  إجراءات  ووضع  األدلة،  بتقديم 
األولوية  وإيالء  وأعامرهم،  تتناسب  بوسائل  األطفال 
عن  املنفصلني  أو  املصحوبني  غري  األطفال  حلاالت 
عمر  أخذ  وأيضًا  منها،  االنتهاء  يف  واإلرساع  ذوهيم، 
عام  اتفاقية  تطبيق  عند  االعتبار  يف  ونوعه  الطفل 
1951 وذلك من خالل االعرتاف بأشكال اإلضطهاد 
اخلاصة باألطفال مثل جتنيد األطفال، اإلجتار باألطفال 
إجراءات  تتضمن  وأن  البد  كام   29 اإلناث.  وختان 

 Refugee Protection and Mixed Migration, a 10-Point  )28
Action Plan, UNHCR, 2007

29(  انظر إلى التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم 6 (2005( 
بشأن معاملة األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين خارج 

دولتهم األم 
http://www.unhcr.org/

refworld/docid/42dd174b4.html, para. 74.
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اللجوء الصديقة للطفل االهتامم بوجود خماطر خاصة 
أخذ  وأيضًا  األم،  دولته  داخل  الطفل  هلا  يتعرض  قد 
لإلضطهاد  تعريضه  يف  دورًا  الطفل  سن  لعب  إمكانية 
واالهتامم بدرجة نمو الطفل وكيف يمكن أن يؤثر ذلك 
عىل قدرته عىل التعبري عن احتياجه للحامية الدولية. ويف 
ضوء هذه االعتبارات، البد من تنفيذ مبدأ حسن النية 
بشكل أكثر مرونة عند التعامل مع طلبات اللجوء التي 

يتم تقديمها من ِقبل األطفال.30

ومن ناحية أخرى، عىل الدول تعزيز ترشيعاهتا اخلاصة 
باللجوء وكذلك السياسات واملامرسات لتنص رصاحة 
عىل رضورة تبني إجراءات جلوء صديقة للطفل خاصة 
30(  على القائمين على تقييم طلبات اللجوء الخاصة باألطفال لعب 
الخاصة  احتياجاته  عن  التعبير  على  الطفل  مساعدة  في  أكبر  دور 
بالحماية الدولية، خاصة ما إذا كان الطفل بمفرده. وفي حالة العجز 
عن التأكد من كافة الوقائع، أو في حالة عدم قدرة الطفل على تقديم 
النية بشكل  اللجوء بشكل واضح، البد من تطبيق مبدأ حسن  طلب 

أكثر مرونة.

هلذه  بالنسبة  أما  املصحوبني.  غري  األطفال  حاالت  يف 
الطائفة من األطفال، فالبد من تعيني ويص قانوين دون 
أية رسوم لتمثيل مصالح الطفل خالل إجراءات اللجوء 
وملساعدة األطفال عىل التعبري عن رأهيم والتمتع بحقهم 
باللجوء  اخلاصة  اإلجراءات  يف  الفعالة  املشاركة  يف 
عىل  تؤثر  قد  التي  القانونية  اإلجراءات  من  وغريها 

وضعهم ومحايتهم داخل الدولة.

إجراءات  تبني  املستقبلة لالجئني  الدول  فعىل  ثم،  ومن 
مراعاة  مع  اللجوء  طالبي  األطفال  لرصد  مرونة  أكثر 
مبدأ املصلحة الفضىل للطفل املنصوص عليه يف اتفاقية 
مبدأ  تعريف  بمكان  الرضورة  ومن  الطفل.  حقوق 
املصلحة الفضىل للطفل وحتليل كافة أشكال الرضر التي 
قد تلحق بالطفل وأيضا انتهاكات حقوق الطفل، 31 مع 
أخذ رأي الطفل يف االعتبار.32 إضافة إىل ذلك، يتطلب 
من  األذى  أوجه  تقييم  للطفل  الفضىل  املصلحة  مبدأ 
التأثري عىل حقوق  بام يف ذلك كيفية  الطفل،  وجهة نظر 
الطفل ومصاحله. وهنا البد من مالحظة أن خماطر اساءة 
املعاملة التي قد تصل إىل درجة اإلضطهاد بالنسبة للبالغ 
ما  وهو  للطفل،  بالنسبة  اإلضطهاد  بمثابة  تكون  قد 

يتطلب االعرتاف بالطفل الالجئ ومحايته. 

م�سئولية الدول والتزامها بتوفير االأمن 
األسرة  االنفصال عن  الحق في عدم  الحقوق  تلك  31(   وتضمن 
(المادة 9(، الحماية من كافة أشكال العنف البدني والمعنوي واإلساءة 
واإلهمال واالستغالل (المادة 19(، الحماية من الممارسات التقليدية 
الضارة بصحة األطفال (المادة 24(، مستوى معيشة مناسب لنمو 
الطفل (المادة 27(، الحق في الحماية من االحتجاز إال كمالذ أخير 
(المادة 37(، الحماية من التجنيد في سن الطفولة (المادة 38(. كما 
وطالبي  الالجئين  األطفال  بحق  أيضا  الطفل  حقوق  اتفاقية  تعترف 
اللجوء في الحماية المناسبة والمساعدات اإلنسانية وفي التمتع بكافة 
الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية وغيرها من المواثيق الدولية 

الخاصة بحقوق اإلنسان (المادة 22(
32)  The Refugee Dimension: Adolescents and Youth 
Right to seek and access Asylum and Protection, chapter 
5, “Migration and Youth: Challenges and Opportunities” 
Edited by Jeronimo Cortina, Patrick Taran and Alison 
Raphael on behalf of the Global Migration Group © 2014 
UNICEF”

والعمل  االجتامعية  الشئون  وزارة  شاركت 
املصلحة  حتديد  جلنة  يف  فعال  بشكل  باليمن 
اهليئات.  من  عدد  من  املشكلة  للطفل  الفضىل 
من  التعاون  هذا  بدعم  املفوضية  قدمت  وقد 
اجراءات  عىل  للوزارة  تدريبات  تقديم  خالل 
مبادئ  من  وغريها  الفضىل  املصلحة  حتديد 
محاية الطفل. كام تم إنشاء وحدة للحامية داخل 
لتحسني  عدن  بساتني  منطقة  يف  الرشطة  إدارة 

االستجابة القانونية حلاالت اإلساءة لألطفال.

كام قام مكتب األمن العام بعدن بتسهيل عملية 
لكل  األطفال  ضد  العنف  حاالت  عن  اإلبالغ 
آمنة  بيئة  إطار  يف  وذلك  وأرسهم  األطفال  من 
احلاالت  مع  التعامل  يتم  حتى  بالرسية،  تتمتع 

داخل اجلهاز القضائي.
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وال�سلمة للأطفال اللجئين:
اتفاقية  من   2 رقم  املادة  تنص  سابقًا،  اإلشارة  متت  كام 
حقوق الطفل عىل مسئولية كل دولة عن كل طفل داخل 
نطاق أراضيها. واليمكن أن يتم استثناء أي جمموعة أو 
بتوفري  الدولة  التزام  نطاق جغرايف بصورة عشوائية من 
يف  الطفل  حقوق  جلنة  تشري  ذلك،  إىل  وإضافة  احلامية. 
امللحوظة العامة رقم 6 إىل مسئولية الدول داخل حدودها 
بام يف ذلك احرتام حقوق األطفال الذين دخلوا النطاق 
اجلغرايف للدول خالل حماولتهم الدخول داخل أرايض 
االتفاقية  نصوص  تنطبق  فال  ثم،  ومن  املعنية.  الدولة 
ولكنها  املعنية،  الدولة  مواطني  من  األطفال  عىل  فقط 
عن  النظر  بغض  اللجوء  طالبي  األطفال  لتشمل  متتد 

جنسيتهم أو وضعهم من اللجوء أو إنعدام اجلنسية.33

اإجراءات منح اللجوء المنا�سبة للأطفال:
ويف ضوء االحتياجات اخلاصة لألطفال طالبي اللجوء، 
االجرائية  بالضامنات  يعرف  ما  تبني  الدول  عىل  يتعني 
“procedural safeguards” والبت بشكل رسيع 
هذه  مثل  وإعطاء  باألطفال  اخلاصة  اللجوء  طلبات  يف 
الطلبات األولوية. كام يتعني أيضًا مراعاة حق األطفال يف 

طلب اللجوء سواء كانوا بمفردهم أو بصحبة أرسهم.

وتتضمن الضامنات اإلجرائية القيام بلقاءات مع األطفال 
بشكل مهني من قبل مهنيني حاصلني عىل تدريب حول 
معلومات  توفري  جيب  كام  األطفال.  مع  التعامل  كيفية 
مناسبة لعمر الطفل حول االستقبال والتسجيل وحتديد 
وضعية اللجوء وغريها من اإلجراءات واخلدمات. أما 
وأن  فالبد  باألطفال  اخلاصة  والقرارات  اإلجراءات 
واللغة  والنوع  النضج  ودرجة  العمر  االعتبار  يف  تأخذ 
الفردية  اخلربات  أخذ  مع  واإلثنية  االجتامعية  واخللفية 
للطفل يف االعتبار. كام تتم املشاورات يف بيئة آمنة يشعر 

33(  الملحوظة العامة للجنة حقوق الطفل رقم 6

املبادرة اإلقليمية » احيا، تعلم، العب  ويف إطار 
التالية  اخلطوات  بتبني  مرص  قامت  أمان«،  يف 
لألطفال  اللجوء  منح  إجراءات  لتحسني 

الالجئني:

خطوات لضامن وصول األطفال املعرضني   l
عن  املنفصلني  األطفال  فيهم  بام  للخطر 
اإلجتار  وضحايا  املصحوبني،  وغري  ذوهيم 
من  واالستفادة  القانوين  التمثيل  خلدمات 
حتسني عملية إدارة احلالة والتنسيق وحشد 

التأييد؛

ملناهضة  القومية  املبادرة  مع  وبالتنسيق   l
األنشطة  بعض  تبني  تم  واإلجتار،  التهريب 
مثل دعم العاملني باألجهزة األمنية والرشطة 
وحرس احلدود وتعزيز الربامج القائمة لرفع 
الوعي وذلك هبدف التصدي ملشكلة اإلجتار 

والتهريب.
 Live, Learn and Play Safe,
 Regional Initiative 2014-2015,
 Protecting Children at Risk in
 Egypt, Ethiopia, Sudan and
Yemen, UNHCR

وطنية  اسرتاتيجية  السودان  دولة  تبنت  كام 
ضمنهم  ومن  بالبرش  اإلجتار  ملكافحة 
البرش،  هتريب  جرائم  ضحايا  األطفال 
بالبرش  اإلجتار  ملكافحة  قانون  سن  تم  كام 
والوالئية  الوطنية  اآلليات  بموجبه  تكونت 
ملكافحة هذه اجلريمة وهي تعمل عىل تعزيز 
األطفال ومالحقة  فيهم  بام  الضحايا  حقوق 

املجرمني.



50

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين

فيها األطفال باألمان والقدرة عىل التعبري عن آرائهم. وال 
جيب احتجاز األطفال ألسباب تتعلق بطلبهم للجوء أو 
لوضعيتهم كالجئني أو عديمي اجلنسية أو بسبب حالة 

اإلقامة اخلاصة هبم. 

التي ال يعرف  الطفل يف احلاالت  بتقييم لعمر  القيام  يتم 
شامل  تقييم  من  جزء  تكون  أن  وجيب  الطفل  عمر  فيها 
النفيس  النضج  يأخذ يف االعتبار املظهر اجلسامين ودرجة 
التقييامت  هذه  بمثل  القيام  بمكان  األمهية  ومن  للفرد. 
االعتبار  يف  والنوع  الطفل  احتياجات  يأخذ  آمن  بشكل 
وبشكل حيفظ الكرامة اإلنسانية.  والبد من تطبيق املساحة 
العمر  تقييم  املعمول هبا يف كافة وسائل  للتقدير  املرتوكة 
بشكل يتيح )عند عدم التحقق من عمر الطفل(، أن يتم 
وسائل  الختالف  ونظرًا  كطفل.  املعني  الشخص  اعتبار 
احتساب العمر واختالف أمهيتها، البد من توخي احلذر 
عند تقييم مصداقية اإلجراءات يف احلاالت التي تبدو فيها 
بعض املعايري الوطنية أو الثقافية وكاهنا ترفع أو ختفض من 
عمر الطفل. كام جيب توفري املعلومات الواضحة لألطفال 
حول اهلدف من عملية تقييم العمر وإجراءاهتا بلغة يسهل 
القيام  قبل  للطفل  مستقل  ويص  تعيني  يتعني  كام  فهمها. 

باجراءات تقييم العمر وذلك لتقديم النصح للطفل.34

عىل  األعباء،  حتمل  يف  الدولية  املشاركة  مبدأ  عىل  وبناًء 
إلعادة  الفرص  إعطاء  يف  التوسع  املنطقة  خارج  الدول 
التوطني وغريها من صور السامح بالدخول إىل أراضيها 
الالجئني  لألطفال  األرسة  توحيد  إعادة  ذلك  يف  بام 
وأرسهم داخل املنطقة. كام يتعني أن توفر الربامج فرص 
وغري  املنفصلني  واألطفال  للخطر  املعرضني  لألطفال 
مرنة  إجراءات  وتبني  توطينهم  إعادة  يف  املصحوبني 

34)  From UN High Commissioner for Refugees )U -
HCR), Guidelines on International Protection No. 8: Child 
Asylum Claims under Articles 1)A)2 and 1)F) of the 1951 
Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of 
Refugees, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08, available 
at: http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html [ac-
cessed 15 September 2016], p.27

لتسهيل إعادة توحيد األرس يف دول ثالثة. أما يف حال ما 
مل يتم منح الطفل اللجوء، البد من إجياد حلول تتامشى 
طلبه  يف  البت  بمجرد  للطفل  الفضىل  املصلحة  ومبدأ 

والعمل عىل تطبيق احللول املقرتحة بشكل رسيع.35

ومن األمهية بمكان مالحظة أن األطفال الالجئني سواء 
بمفردهم أو بصحبة أرسهم قد يتعرضون ملخاطر محاية 
تبني بعض الضامنات اإلجرائية. ففي  بعينها مما يتطلب 
قد  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  دول  بعض 
يسافر األطفال جنبًا إىل جنب مع البالغني ضمن موجات 
اإلجتار  خماطر  يواجهون  قد  ثم،  ومن  املختلطة  اهلجرة 
والبيع واالستغالل اجلنيس أو االقتصادي. وتزداد هذه 

املخاطر بالنسبة لألطفال غري املصحوبني بذوهيم.

اللجوء  إجراءات  بشأن  تبنيها  جيب  التي  األولويات 
الصديقة للطفل:

البد من مراعاة مبدأ املصلحة الفضىل للطفل وترمجته   l
إىل إيالء األولوية للبت يف طلبات اللجوء أو جهود 
عىل  احلصول  مجعها،  وإعادة  األرس  عن  البحث 
سبيل  )عىل  العمرية  املرحلة  مع  تتناسب  معلومات 
اللجوء،  إجراءات  حول  املصورة(  الكتيبات  املثال 
تعيني أوصياء أو ممثلني قانونيني لألطفال، خاصة يف 

حالة األطفال املنفصلني عن ذوهيم؛

)بام  بديلة ومناسبة لالستقبال والرعاية  تدابري  إجياد   l
يف ذلك لألرس(: عىل سبيل املثال رعاية أرسية بديلة، 
مفتوحة  استقبال  مراكز  جمتمعي،  ودعم  إرشاف 

مناسبة للفئات العمرية حتت إرشاف مناسب، إلخ؛

إجراءات للرصد األويل واإلحالة تراعي خصوصية   l
مؤسسات  إىل  األطفال  إلحالة  وذلك  الطفل 
وضامن  تأخري  أي  دون  الطفل  محاية  ومنظامت 
)عىل  واملساعدة  الالزمة  اخلدمات  عىل  حصوهلم 
حتديد  أو  تقييم  إجراءات  خالل  من  املثال  سبيل 
35)  Guidelines on Policies & Procedures dealing with 
Unaccompanied Children Seeking Asylum, UNHCR, 
1997
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ضامن  مع  الرعاية  وتدابري  للطفل  الفضىل  املصلحة 
بحياهتم  املتعلقة  املسائل  كافة  يف  األطفال  مشاركة 
لعمره  الطفل طبقًا  املناسب ملشاركة  الوزن  وإعطاء 

و درجة نضجه(؛

االعتبار  يف  احلدود  مراقبة  نظم  تأخذ  وأن  البد   l
احتياجات احلامية اخلاصة باألطفال وتسهيل عملية 
التحقق من الطلبات املقدمة من قبل األطفال طالبي 
اللجوء واألطفال الالجئني سواء كانوا بمفردهم أو 

بصحبة أرسهم. 

والبد أيضًا من أخذ مصلحة الطفل الفضىل يف االعتبار 
عن طريق تطبيق اإلجراءات التي تراعي حالة الطفل 

واحتياجاته؛

احتجاز االأطفال
طالبي  األطفال  هلا  يتعرض  التي  املخاطر  ضوء  ويف 
عن  منفصلني  كانوا  أو  أرسهم  مع  كانوا  سواء  اللجوء 
وضعهم  مراعاة  املضيفة  الدول  عىل  وجب  أرسهم، 
االحتجاز  إىل  األمر  هبم  ينتهي  ما  غالبًا  ولكن  اخلاص. 
الدول املضيفة، سواء بسبب هجرهتم  من قبل سلطات 
أو بسبب خمالفتهم للقانون. ويف مجيع األحوال، ال جيب 
احتجاز األطفال فقط بناء عىل افتقارهم للوضع القانوين 
جلنة  أشارت  حيث  الالزمة.  للوثائق  حوزهتم  لعدم  أو 

حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة إىل التايل:

يعد احتجاز الطفل بسبب هجرته أو هجرة أرسته بمثابة 
الفضىل  املصلحة  ومبدأ  ويتناىف  الطفل  حلقوق  انتهاك 
للطفل. ويف ضوء ذلك، عىل الدول العمل بشكل رسيع 

عىل منع احتجاز األطفال بسبب هجرهتم.36 

البد  القانون،  مع  نزاع  يف  الطفل  كان  إذا  ما  حالة  ويف 
مدة  وألقل  األخري  املالذ  هو  االحتجاز  يكون  وأن 

36)  Committee on the Rights of the Child, Report of the 
2012 Day of General Discussion on the rights of all chil-
dren in the context of international migration, para.78 

ممكنة، كام نصت املادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل. كام 
حيظر احتجاز األطفال مع البالغني. ومن ثم، فالبد من 
وضع بدائل لالحتجاز وبرامج إلبعاد الطفل عن النظام 
إرشاف  معينة،  أوقات  يف  باحلضور  )اإللتزام  القضائي 
جمتمعي، أو اإلقامة حتت اإلرشاف( لضامن احلفاظ عىل 

املصلحة الفضىل للطفل الالجئ املخالف للقانون.

أما مبدأ عدم التمييز، فينطبق عىل كافة احلاالت اخلاصة 
باحتجاز األطفال، حيث يتعني االمتناع عن احتجاز أي 
طفل نتيجة لتصنيفه بناء عىل نوعه أو جنسيته أو عرقه أو 

إثنيته أو خلفيته التعليمية أو االجتامعية أو دينه.

عن  املنفصلني  األطفال  احتجاز  عن  االمتناع  جيب  كام 
ذوهيم أو غري املصحوبني بسبب وضعهم كالجئني، بل 
األقارب  أحد  رعاية  يف  ووضعهم  رساحهم  إطالق  يتم 
عدم  حال  يف  أما  أمكن.  إن  املضيفة  الدول  يف  املقيمني 
السلطات  أفراد األرسة، فالبد وأن تقوم  تواجد أي من 
البديلة  األرس  مثل  البديلة  للرعاية  تدابري  بتحديد  املعنية 
الطفل  الدعم، حتى حيظى  العيش املستقل مع تقديم  أو 
البدنية  االحتياجات  أخذ  وجيب  الالزم.  باإلرشاف 
والنفسية للطفل ومصلحته الفضىل يف االعتبار. كام يتعني 
إجياد بدائل لالحتجاز، عىل سبيل املثال تعديل الترشيعات 
الوطنية اخلاصة بإجراءات الرعاية البديلة وذلك للتقليل 
من حجم الرضر الذي قد يلحق باألطفال املنفصلني عن 
السامية  املفوضية  أو غري املصحوبني. وقد قامت  ذوهيم 
احتجاز  حول  املعايري  من  عدد  بتبني  الالجئني  لشؤون 
ومحاية  الدول  التزام  لضامن  وذلك  الالجئني  األطفال 

طالبي اللجوء واألطفال عىل وجه اخلصوص.

األطفال  احتجاز  بشأن  التالية  اإلجراءات  تبني  ويتعني 
الالجئني:

البد وأن تضمن األطر الترشيعية والسياسات عدم   l
احتجاز األطفال الالجئني املخالفني للقانون إال يف 
هلدف  أخري،  وكمالذ  االستثنائية  الظروف  بعض 

مرشوع وألقرص مدة ممكنة؛
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جتنب اللجوء إىل احتجاز األطفال بسبب اللجوء )بام   l
يف ذلك األطفال ذوي اإلعاقة( وأرسهم واالفراج 
هلجرهتم  نتيجة  املحتجزين  األطفال  عن  الفوري 
ووضعهم يف أماكن إيداع أخرى أكثر مناسبة وذلك 
املفوضية  ومع  املعنية  الوطنية  اهليئات  مع  بالتنسيق 

عند االحتياج؛37

وتوفري  االحتجاز  أماكن  عىل  الرقابة  وسائل  إتاحة   l
الدنيا  املعايري  واحرتام  املالئم  القانوين  التمثيل 
الرقابة  أن  املحتجزين مع مراعاة  األخرى لألطفال 
تتم من قبل كيانات تضم مؤسسات حقوق اإلنسان 

الوطنية أو مكاتب تلقي الشكاوى الوطنية؛

الالجئني  األطفال  حلامية  وقائية  برامج  وضع   l
املعرضني خلطر النزاع مع القانون.

ح�سول االأطفال واأ�سرهم على 
الوثائق اللزمة:

كثريًا ما يضطر الالجئني إىل اهلروب دون الوثائق التي تثبت 
هويتهم؛ وكثريًا ما تتعرض هذه الوثائق للفقدان أو التدمري 
خالل رحلة اهلروب من بلد املنشأ، كام قد يتم تركها خاصة 
يف املواقف التي يضطر خالهلا األفراد واألرس إىل اهلروب 
من اخلطر الداهم. وعادة ما يتم عند حتديد وضعية اللجوء 
الرسمية  الوثائق  بعض  طلب  وأرسهم  لألطفال  بالنسبة 
التي قد تكون يف حوزة األرس وقد ال تكون. وجيب يف كافة 
إستخراج  طلب  عن  املعنية  السلطات  متتنع  أن  األحوال 
ال  حتى  اللجوء  لطالب  األصلية  الدولة  من  األصول 
التنفيذية  اللجنة  أوصت  وقد  للخطر.38  وأرسته  يتعرض 
توفري  برضورة  الالجئني  لشؤون  السامية  للمفوضية 
الوثائق الفردية الالزمة لطالبي اللجوء واألطفال الالجئني 
37)  Beyond Detention 2014-2019, A Global Strategy to 
support governments to end the detention of refugees 
and asylum seekers
38)  Procedural Standards for Refugee Status Determ -
nation, UNHCR

لتحديد وضعهم، وتسجيل املواليد وتوفري شهادات امليالد 
أو غريها من الوثائق لتحديد اهلوية.39

ومن جهة أخرى، فإن حق احلصول عىل وثائق هو حق 
حقوق  جملس  أشار  حيث  املتحدة،  األمم  عليه  تنص 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل أمهية تسجيل املواليد بام يف 
ذلك التسجيل املتأخر بوصفها وسيلة للتسجيل الرسمي 
لوجود الفرد ولالعرتاف به كشخص أمام القانون.40 ومن 
ناحية أخرى، فقد أشارت اتفاقية حقوق الطفل إىل حق 
األطفال الالجئني يف التمتع باحلامية املناسبة واملساعدات 
اإلنسانية لضامن متتعهم بكافة احلقوق املنصوص عليها يف 
االتفاقية، بام يف ذلك احلق يف تسجيلهم عند امليالد واحلق 
يف احلصول عىل جنسية. ويعد تسجيل املواليد حق يف حد 
عىل  األطفال  حصول  لضامن  أساس  حجر  أنه  كام  ذاته، 
التعليمية  أو  الصحية  اخلدمات  يف  سواء  حقوقهم  كافة 
يف  دورًا  يلعب  الزواج  تسجيل  فإن  وكذلك  غريها.  أو 
محاية حقوق الالجئني والتصدي لكافة األعامل املخالفة 
من  واحلامية  األطفال  زواج  حاالت  رصد  مثل  للقانون 
كام  الالجئني.  حلقوق  االنتهاكات  من  وغريها  اإلجتار 
عىل  احلصول  يف  املرأة  حق  محاية  الزواج  تسجيل  يوفر 
النفقة واملرياث واملمتلكات وحضانة الطفل، كام يضمن 

هلا احلق يف تسجيل أطفاهلا عند امليالد.
التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون  كام أوصت اللجنة 
جادة  إجراءات  بتبني  الدول  قيام  برضورة  الالجئني 
لكافة  املدين  التسجيل  إجراءات  ومرونة  سهولة  لضامن 
شؤون الالجئني سواء كان تسجيل املواليد أو الزجيات 

أو الوفاة وذلك لضامن حقوقهم.41
وأرسهم  الالجئني  األطفال  حصول  أمهية  ضوء  ويف 
األعضاء  الدول  تأخذ  وأن  البد  الالزمة،  الوثائق  عىل 
األطفال  حصول  لضامن  االعتبار  يف  التالية  األولويات 
39)  http://www.unhcr.org/4717625c2.html
40)  United Nations Human Rights Council, “Birth 
registration and the right of everyone to recognition 
everywhere as a person before the law,” A/HRC/19/L.24 
)2012).
41)  UNHCR Executive Committee Conclusion on Civil 
Registration No. 111, 2013
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الالجئني عىل حقوقهم:

يف حال غياب الوثائق التي تثبت سن الطفل ويف حال   l
وجود شكوك حول سن الطفل، يتم القيام بتقييم سن 
الطفل بشكل آمن يأخذ خصوصية الطفل ونوعه يف 

االعتبار مع كافة االحرتام لكرامته اإلنسانية؛

يف حال تعذر التثبت من سن الطفل، يتم قبول السن   l
الذي  النية،  الطفل متاشيًا ومبدأ حسن  به  يقر  الذي 
يتم بموجبه التعامل مع إقرارات الالجئني وطالبي 
الوثائق،  غياب  يف  حتى  حقيقية،  بوصفها  اللجوء 
وذلك إذا ما كانت متامشية مع جممل ما قدموه وال 
تتعارض مع الوقائع املعروفة. كام يتعني مراعاة مبدأ 
إقرارات  تقييم  عند  مرونة  أكثر  بشكل  النية  حسن 
األطفال، كام يتعني عىل املتعاملني مع األطفال بصفة 
رسمية حتمل عبء مساعدة األطفال عىل التوضيح 

وعىل إثبات ما أقروا به؛42

دعم آليات تقفي أثر األرس والعمل عىل إتاحة   l
الفرصة لألطفال املنفصلني عن ذوهيم وغري 
املصحوبني يف احلصول عىل األوراق الرسمية التي 
تثبت هويتهم القانونية وعمرهم وتكوين أرسهم 
وجنسيتهم ووضعية اللجوء وغريها من وثائق 

األحوال املدنية املطلوبة؛ 

تعزيز الترشيعات وبناء قدرات اجلهات القائمة عىل   l
تنفيذ القانون للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع حاالت 
اإلجتار بالبرش والتعامل مع األطفال ضحايا اإلجتار 
والبيع ،وإجياد نصوص قانونية كافية لفرض عقوبة 

عىل املجرمني وتنفيذها؛

بناء قدرات القائمني عىل إدارة احلالة واملسئولني عن   l
حراسة احلدود وغريهم عىل التعامل مع األطفال؛

42)  UN High Commissioner for Refugees )UNHCR), 
Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for 
Determining Refugee Status under the 1951 Convention 
and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refu-
gees, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, available 
at: http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html

تقوم احلكومات بتسهيل حصول األطفال وأرسهم   l
عىل اإلقامة وغريها من الوثائق من خالل إجراءات 
سهلة ومتاحة ويف متناول أيدهيم من حيث التكاليف 
والرسوم .ففي حال عدم قدرة البالغني وأفراد األرسة 
عىل احلصول عىل الوثائق القانونية وجتديد إقامتهم 
يشكل هذا قيدا ًعىل حركتهم وعىل قدرهتم عىل كسب 
لقمة العيش ،مما يزيد من خماطر إنخراط األطفال يف 
عمل األطفال والزواج املبكر وغريها من خماطر احلامية؛
عىل احلكومات ومنظامت املجتمع املدين بدعم   l
املنظامت الدولية عند الرضورة توفري املساعدات 
القانونية لألطفال وأرسهم عند احلاجة وذلك 

ملساعدهتم يف استخراج الوثائق الالزمة؛
عىل احلكومات يف املنطقة االبتعاد عن االحتجاز   l
العشوائي لألطفال وأرسهم ،وأيضا ًاالمتناع عن 
االحتجاز اإلداري أو الرتحيل بسبب غياب أوراق 

اهلوية أو اإلقامة.

ويف 9 أيلول / سبتمرب 2016، احتفلت حكومة 
لالسرتاتيجية  الثالثة  السنوية  بالذكرى  املغرب 
الوطنية للهجرة واللجوء، حتت شعار »السنة الثالثة 
التقييم  واللجوء:  اهلجرة  بشأن  الوطنية  للسياسة 
واملنظورات. ووقعت جمموعة واسعة من الرشكاء، 
بام يف ذلك مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي وهيئة األمم املتحدة 
املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج  للمرأة 
ومنظمة  اإليدز   / البرشية  املناعة  نقص  بفريوس 
املغرب،  يف  للهجرة  الدولية  واملنظمة  اليونسكو 
االسرتاتيجية.  تنفيذ  لدعم  مشرتكًا  برناجميًا  إطارًا 
واعرتف املنتدى بالتقدم احليوي الذي ُأحرز حتى 
اآلن يف جمال محاية ومساعدة الالجئني، بمن فيهم 
األطفال، مع الرتكيز عىل طرق إضافية للمسامهة 
ودعم  الوطنية،  لالسرتاتيجية  الفعال  التنفيذ  يف 

حقوق وكرامة مجيع الالجئني ».





بحقه يف احلصول عىل  بعيد  إىل حد  الطفل  ترتبط محاية 
الطفلة  أو  الطفل  فحرمان  األساسية.   اخلدمات  كافة 
وخاصة يف ظروف اللجوء من التعليم عىل سبيل املثال قد 
يعرضه أو يعرضها خلطر العمل وخاصة يف أسوأ أشكال 
إىل  يؤدي  وقد  املبكر  الزواج  خلطر  أو  األطفال  عمل 
تعرضه بشكل أكرب ملخاطر اإلساءة والعنف واإلمهال. 
اجلامعات  قبل  من  التجنيد  خلطر  أيضًا  يعرضه  قد  كام 
املسلحة. ومن ناحية أخرى، فإن حرمان الطفل من حقه 
يف اخلدمات الصحية، هو انتهاك مبارش حلقه يف احلامية، 
عىل  حصوله  عىل  مبارش  غري  بشكل  أيضا  يؤثر  أنه  كام 
املخاطر  من  يزيد  كام  استيعابه  وعىل  التعليمية  الفرص 
املذكورة سابقًا. من جهة أخرى تعد املدارس والوحدات 
خالهلا  من  يمكن  قد  التي  اهلامة  األماكن  من  الصحية 
رصد حاالت األطفال املعرضني خلطر اإلساءة والعنف 
اجلنيس والتجنيد من قبل اجلامعات املسلحة وغريها من 
الرغم  وعىل  املناسبة.  اخلدمات  إىل  وإحالتهم  املخاطر، 
أن  إال  الصحية،  واخلدمات  للتعليم  البالغة  األمهية  من 
األطفال  بحصول  املرتبطة  التحديات  من  العديد  هناك 
الدولية  فاإلحصاءات  اخلدمات.  هذه  عىل  الالجئني 
تشري إىل أن التحاق األطفال الالجئني بالتعليم هو حمدود 
خاصة بالنسبة للفتيات وخاصة يف املرحلة الثانوية، حيث 
 76% إىل  االبتدائية  باملدارس  اإللتحاق  معدالت  تصل 

عامليًا وتتناقص لتصل إىل %36 يف املدارس الثانوية.

ولعل حالة األطفال الالجئني السوريني هي أحد األمثلة 
الصارخة؛ حيث تصل نسبة األطفال السوريني الالجئني 
خارج املدرسة إىل %50، كام تصل النسب إىل أعالها يف 
كل من لبنان إىل %69 ويف العراق إىل %43.39 وتتعرض 

43)  All in school, MENA out of school children initiative, 
Syria Crisis Education Factsheet, UNICEF

باملدرسة،  االلتحاق  عدم  ملخاطر  أكرب  بشكل  الفتيات 
الالجئات  الفتيات  نسبة  املثال  سبيل  عىل  تصل  حيث 
منطقة  يف  الفتيان  نسبة  نصف  إىل  باملدارس  امللتحقات 

القرن اإلفريقي.

اجليد  التعليم  عىل  احلصول  يف  احلق  الالجئني  لألطفال 
برسوم يف متناوهلم:

يشري عدد كبري من املعايري الدولية إىل حق كافة األشخاص 
يف احلصول عىل التعليم اجليد:

تنص املادة 22 من االتفاقية اخلاصة بشئون الالجئني   -
يف  شأهنم  لالجئني  التعليم  بتوفري  الدول  التزام  إىل 
ذلك شأن مواطني الدول املوقعة فيام يتعلق بالتعليم 

االبتدائي؛

حق  عىل  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   28 املادة  تنص  كام   -
الطفل يف احلصول عىل التعليم دون أي نوع من التمييز.

التعليم،  يف  الطفل  بحق  األطراف  الدول  تعرتف   )١
تدرجييًا وعىل أساس  احلق  الكامل هلذا  وحتقيقًا لإلعامل 

تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بام ييل:

أ( جعل التعليم االبتدائي إلزاميًا ومتاحًا جمانًا للجميع؛

ب( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء 
العام أو املهني، وتوفريها وإتاحتها جلميع األطفال، 
التعليم  جمانية  إدخال  مثل  املناسبة  التدابري  واختاذ 

وتقديم املساعدة املالية عند احلاجة إليها؛

ج( جعل التعليم العايل، بشتى الوسائل املناسبة، متاحًا 
للجميع عىل أساس القدرات؛

د( جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية الرتبوية واملهنية 
متوفرة جلميع األطفال وىف متناوهلم؛
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خام�سًا: اإدراج حماية الطفل في النظم الوطنية االأخرى
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املدارس  يف  املنتظم  احلضور  لتشجيع  تدابري  اختاذ  هـ( 
والتقليل من معدالت ترك الدراسة.

لضامن  املناسبة  التدابري  كافة  األطراف  الدول  تتخذ   )٢
إدارة النظام يف املدارس عىل نحو يتامشى مع كرامة الطفل 

اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.

بتعزيز  االتفاقية  هذه  يف  األطراف  الدول  تقوم   )٣
بالتعليم،  املتعلقة  األمور  يف  الدويل  التعاون  وتشجيع 
واألمية  اجلهل  عىل  القضاء  يف  اإلسهام  هبدف  وبخاصة 
يف مجيع أنحاء العامل وتيسري الوصول إىل املعرفة العلمية 
بصفة  وتراعى  احلديثة،  التعليم  وسائل  وإىل  والتقنية 

خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد.

يف   )1948( اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  وينص 
مادته رقم 26 عىل التايل:

التعليم  التعلم، وجيب أن يكون  »لكل شخص احلق يف 
وأن  باملجان،  األقل  عىل  واألساسية  األوىل  مراحله  يف 
التعليم  يعمم  أن  وينبغي  إلزاميًا  األويل  التعليم  يكون 
الفني واملهني، وأن ييرس القبول للتعليم العايل عىل قدم 

املساواة التامة للجميع وعىل أساس الكفاءة.«

واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  الدويل  العهد  أما 
حق  إىل   13 رقم  مادته  يف  فيشري   )1966( والثقافية 
يف  األطراف  الدول  “تقر  اجليد:  التعليم  يف  البرش  كافة 
هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم، وهي متفقة 
الكامل  اإلنامء  إىل  والتعليم  الرتبية  توجيه  وجوب  عىل 
للشخصية اإلنسانية واحلس بكرامتها وإىل توطيد احرتام 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.”

املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قامت  ذلك،  إىل  إضافة 
يف  التعليم  يف  احلق  بشأن   20/64 رقم  القرار  بإصدار 
حاالت األزمات، وهو يشري إىل التعليم يف كافة مراحل 

االستجابة اإلنسانية، إضافة إىل البيئة التعليمية اآلمنة.

»ضامن  عىل:  فينص   4 رقم  املستدامة  التنمية  هدف  أما 
فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف  اجليد  التعليم 

التعلم مدى احلياة للجميع.«

ليس  اجليد  التعليم  أن  مالحظة  بمكان  األمهية  ومن 
املواثيق  أهم  عليه  نصت  كام  الطفل  حقوق  أحد  فقط 
عىل  أثر  له  ولكن  الطفل،  حقوق  اتفاقية  أوهلا  الدولية، 
احلقوق األخرى للطفل. فالتعليم اجليد يسهم يف خفض 
عىل  يساعد  كام  واملواليد،  األمهات  وفيات  معدالت 
خفض معدالت الزواج املبكر واملواليد، وحتسن صحة 
العمل  تعزيز فرص  إىل  التغذية، إضافة  األطفال وحالة 
التسامح  نسب  زيادة  إىل  أيضًا  يؤدي  كام  املستقبل،  يف 

ومحاية البيئة.

العربية  اململكة  يف  السوريني  لالجئني  يسمح 
بغض  العامة  باملدارس  بااللتحاق  السعودية 

النظر عن وثائق اإلقامة.

أما يف موريتانيا، فقد قامت منظامت املجتمع املدين 
الالجئني  لشئون  السامية  املفوضية  مع  بالتعاون 
بتقديم منح دراسية ملساعدة األطفال الالجئني عىل 
االلتحاق باملدارس العامة واخلاصة، مما ساعد عىل 

إحلاق %93 من الالجئني يف املدارس االبتدائية.
 Protection of Refugee Children in
 the Middle East and North Africa,
UNHCR, 2014

السودان  يف  السوريني  لالجئني  يسمح  كام 
املحلية  املجتمعات  يف  مبارشة  باالندماج 
اخلدمات  مجيع  تلقي  املواطنني  مع  ويشاركون 
النظامي  التعليم  مثل  الدولة  تقدمها  التي 
واخلدمات الطبية والصحية عىل الرغم من شح 

املوارد االقتصادية.
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الفرص  إلتاحة  اجلهود  ببذل  الدول  معظم  قامت  وقد 
التعليمية لالجئني السوريني. ففي لبنان تم إحلاق حوايل 
باملدارس  الالجئني  السوريني  األطفال  من   113000
الدرايس  العام  يف   40% قدرها  زيادة  سجل  مما  العامة 
تم  وقد   .2015/2014 بعام  مقارنة   2016/2015
الصباحية  بالفرتات  اإللتحاق  زيادة  خالل  من  ذلك 
باملدارس  االلتحاق  إىل  إضافة  إضافية،  فرتات  وافتتاح 
قامت  كام  احلكومي.  الدعم  تقديم  طريق  عن  اخلاصة 
يف  التجهيز  سابقة  مدارس  بافتتاح  العراقية  احلكومة 
بافتتاح  قامت  كام  واملخيامت،  املضيفة  املجتمعات 
القدرة  لتعزيز  الرسمية  املدارس  داخل  إضافية  فصول 
فتبنت  املرصية،  احلكومة  أما  للمدارس.  االستيعابية 
اسرتاتيجية قطاعية، بالرتكيز عىل خلق مساحات إضافية 
لألطفال السوريني داخل املدارس احلكومية، مع توفري 

فرص للتعليم املجتمعي ما قبل االبتدائي.44 

العديد  هناك  أن  إال  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  وعىل 
من العقبات التي حترم األطفال الالجئني من حقهم يف 
وعدم  التعليمية  الفرص  توفر  عدم  ذلك  يف  بام  التعليم 
اإلتاحة وأيضًا ارتفاع التكاليف. أما العوائق، فتتضمن 
غياب اإلطار القانوين الالزم لضامن التحاق بعض فئات 
الالجئني يف بعض الدول بنظم التعليم الوطنية، وصعوبة 
والعقبات  لاللتحاق،  الالزمة  الوثائق  عىل  احلصول 
قضايا  بعض  هناك  ذلك،  إىل  وإضافًة  واملادية.  اللغوية 
داخل  الالجئني  ضد  والتمييز  العنف  ومنها  احلامية 
املبكر  والزواج  األطفال  وعمل  التعليمية،  املؤسسات 
األطفال  العنف واإلساءة واستغالل  وغريها من صور 
بام يف ذلك العنف املنزيل التي قد متثل عقبة حمورية أمام 

التحاق األطفال باملدارس والبقاء فيها.

ويشكل غياب أطر العتامد التعليم غري الرسمي بوصفه 
لكافة  حتديًا  الرسمي  بالتعليم  االلتحاق  سبل  أحد 
44)  Syria Crisis Strategic Education Paper, London 2016 
Conference

انقطعوا  الذين  األطفال  يواجه  كام  الالجئني.  األطفال 
عن التعليم لفرتات خاصة ممن يعيشون يف مناطق النزاع 
وإحراز  الرسمي  بالتعليم  اإللتحاق  إعادة  يف  صعوبة 
املعتمد،  الرسمي  غري  التعليم  وُيعد  األكاديمي.  التقدم 
الرسمي،  التعليم  إىل  العودة  سبل  أحد  يمثل  والذي 
األساسية،  واحلياتية  واللغوية  احلسابية  املهارات  ويوفر 
وسيلة غاية يف األمهية مما يستوجب العمل عىل التوسع 
فيه هو وغريه من برامج التعليم املكثف. وهناك حاجة 
املجتمع  ومنظامت  احلكومات  بني  التعاون  من  للمزيد 
وتطبيق  معايري  وضع  يف  املتحدة  األمم  ومنظامت  املدين 

مثل هذه الربامج.

كام يتعني أخذ ما ييل يف االعتبار لضامن حصول األطفال 
الالجئني عىل التعليم اجليد واملناسب واآلمن:

إتاحة اخلدمة: العمل عىل إتاحة اخلدمات التعليمية   l
مواطني  شأن  ذلك  يف  شأهنم  الالجئني  لألطفال 

الدولة املضيفة وبنفس الرسوم؛

اإلستدامة: حصول األطفال الالجئني عىل خدمات   l
تعليمية مستدامة داخل النظام التعليمي الوطني عند 

اإلمكان؛

اجلودة: ضامن جودة اخلدمات التعليمية ومتاشيها مع   l
املعايري الوطنية والدولية؛ وتوفري بيئة آمنة وصديقة 
للطفل، وتوفري اخلدمات التعليمية من قبل مدرسني 

يتمتعون بمهارات التعامل مع األطفال؛

احلامية: توفري تعليم آمن عن طريق وضع سياسات   l
وتبني إجراءات ملنع العنف يف املدارس واالستجابة 
محاية  حاالت  وإحالة  لإلبالغ  آليات  ووضع  له، 
تدريبية  برامج  تقديم  مع  املدارس،  داخل  الطفل 
للعاملني باملدارس حول توفري بيئة آمنة، وأيضًا حول 
مناسبة  فصول  وتوفري  له،  واالستجابة  العنف  منع 
للفئات العمرية مع وضع برامج للمهارات احلياتية 
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واالبتعاد  واحلامية  النزاعات  فض  حول  لألطفال 
عن العنف. كام يوفر التعليم أيضًا محاية ألكثر فئات 
مثل  الالجئني،  جمتمعات  داخل  هشاشة  األطفال 
للخطر  املعرضات  والفتيات  املنفصلني  األطفال 
طريق  عن  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  واألطفال 
لتتوائم  وتكييفها  هلم  التعليمية  اخلدمات  توفري 

واحتياجاهتم؛

الالجئني  جمتمعات  مشاركة  املجتمعية:  املشاركة   l
التعليمية  الربامج  وتنفيذ  وختطيط  تقييم  يف  املعنية 

داخل املناطق احلرضية.

تبني  املعنية  الدول  عىل  السابقة،  االعتبارات  ضوء  يف 
التعليمية  اخلدمات  إتاحة  لضامن  التالية  األولويات 

املناسبة لألطفال الالجئني:

األطفال  لتعليم  فرص  لتوفري  املستمر  الدعم  حشد   l
التعليمية  النظم  داخل  اجلنسية  وعديمي  الالجئني 
الوطنية بوصفها أكثر الوسائل استمرارية للحصول 
السلطات  ودعم  به  ومعرتف  معتمد  تعليم  عىل 
داخل  الالجئني  لتعليم  التخطيط  يف  الوطنية 
تقييم  الوطنية واملحلية بام يف ذلك  القطاعية  اخلطط 
األساسية  البنية  التوسع يف  مع  والقدرات،  املخاطر 
وتدريبهم،  املدرسني  تعيني  وأيضًا  واإلمكانات 

وإتاحة دروس اللغة وفرص التعليم املكثف؛

بالتعليم  اخلاصة  والسياسات  الترشيعات  مراجعة   l
لضامن حق كافة األطفال الالجئني بغض النظر عن 
أصلهم يف االلتحاق بنظم التعليم الوطنية مثلهم يف 

هذا مثل مواطني الدولة املضيفة؛

دعم تنفيذ السياسات والقوانني التي تضمن التحاق   l
والتصدي  الرسمي؛  بالتعليم  الالجئني  األطفال 
للمعوقات التي متنع األطفال الالجئني من احلصول 
اإلضافية  الرسوم  مثل  التعليمية  اخلدمات  عىل 

ذوي  األطفال  ضد  والتمييز  اللغوية  والعوائق 
االحتياجات اخلاصة، وأيضًا األطفال الذين فقدوا 
وثائقهم خالل رحلة اهلروب وتطبيق إجراءات أكثر 
الالجئني  األطفال  وصول  لضامن  لاللتحاق  مرونة 
للتعليم مثل تنظيم إمتحانات القبول وقبول خمتلف 
الوثائق  عىل  احلصول  عملية  وتسهيل  اهلوية  وثائق 

الالزمة لاللتحاق بالتعليم؛

لتعزيز  املدارس  داخل  الطالبية  األنشطة  تشجيع   l
داخل  زمالئهم  مع  الالجئني  األطفال  إندماج 
قبل  من  التمييزية  املامرسات  وحماربة  املدارس، 
والعنرصية وذلك من  والعنف  التنمر  مثل  التالميذ 
وتطبيق  احلياتية  واملهارات  السالم  برامج  خالل 
آليات ملساءلة كل من الطالب واملعلمني عن حاالت 

العنف؛

املستقبلة لالجئني  املدارس  املعلمني يف  بناء قدرات   l
لصقل مهاراهتم عىل التعامل مع األطفال الالجئني 
بالتعبري  لألطفال  تسمح  تفاعلية  منهجيات  وتبني 
مع  النفسية  مشاكلهم  مع  والتعامل  مشاعرهم  عن 

احرتام اهلوية الوطنية والثقافية لألطفال الالجئني؛

إلتحاق  لتشجيع  خاصة  اسرتاتيجيات  وضع   l
الفتيات الالجئات بالتعليم بام يف ذلك دعم التوازن 
املستقبلة  املدارس  داخل  واملعلامت  املعلمني  بني 

لالجئني؛

تعزيز الصالت بني نظم محاية الطفل الوطنية والنظم   l
العنف  حاالت  لرصد  آليات  خالل  من  التعليمية 

واإلساءة واإلمهال واإلحالة إىل اخلدمات املناسبة؛

تدريب املدرسني عىل توفري بيئة آمنة لألطفال ورصد   l
حاالت األطفال املعرضني للخطر مثل خماطر العنف 
األرسي والزواج املبكر واإلنخراط يف عمل األطفال 

والعنف وغريها؛
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العمل عىل توفري فرص التعليم غري الرسمي املعتمدة   l
لألطفال الالجئني والتعليم غري املنظم )التعلم غري 
املنظم يف مراكز جمتمعية آمنة وأماكن صديقة للطفل( 
خلفض عدد األطفال املترسبني من املدارس وتعزيز 
فرص إعادة اإللتحاق لألطفال الالجئني املنقطعني 
عن التعليم والعودة إىل التعليم الرسمي، وااللتحاق 

بالتعليم اجلامعي فيام بعد؛

وتقييم  وضع  يف  املعنية  املجتمعات  مشاركة  دعم   l
املجتمعات  قدرات  وبناء  املجتمعي  التعليم  برامج 
عىل التعامل مع النظام التعليمي الوطني من خالل 

املشاركة يف جمالس اآلباء ودعم األنشطة اخلارجية؛

لألطفال  املتاحة  املبكرة  الطفولة  تنمية  برامج  دعم   l
التعليمية والرتفيهية  بام يف ذلك اخلدمات  الالجئني 

للفئة العمرية ما قبل املدرسة؛

تعزيز برامج الدعم اللغوي وفصول التقوية لالجئني   l
ملساعدهتم عىل االلتحاق بنظام التعليم الرسمي؛

اهليئات  توفرها  التي  احلياتية  املهارات  برامج  دعم   l
التعليمية واملنظامت الدولية واملنظامت غري احلكومية 
لتوفري املهارات الالزمة لألطفال والنشء إلعدادهم 
السالم،  ثقافة  مثل  موضوعات  وتضمينها  للحياة، 
وغريها  النفس  عن  والدفاع  املنازعات،  وفض 
املسائل  كافة  يف  لألطفال  الفعالة  املشاركة  وأيضًا 

املتعلقة بحياهتم؛

واجلامعات  واملدارس  املانحة  اجلهات  مع  التعاون   l
لتوفري فرص املنح الدراسية لألطفال ملساعدهتم عىل 

احلصول عىل التعليم الثانوي واجلامعي.

اخلدمات  عىل  احلصول  يف  احلق  الالجئني  لألطفال 
الصحية اجليدة: 

تشري العديد من اآلليات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان 
إىل حق كل فرد بام يف ذلك الالجئني والنازحني قرسًا يف 

فعىل  اجليدة.  الصحية  والرعاية  اخلدمات  عىل  احلصول 
املثال، تشري االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني يف  سبيل 

املادة رقم 23 إىل ما ييل:

“متنح الدول املتعاقدة الالجئني املقيمني بصورة نظامية يف 
إقليمها نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف جمال اإلغاثة 
اخلاص  الدويل  العهد  يشري  كام  العامة”45.  واملساعدة 
احلقوق  إىل  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق 

التالية فيام خيص صحة الفرد:

المادة 12 
تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل إنسان يف   )1
التمتع بأعىل مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية 

يمكن بلوغه46

وبناء عليه يتعني عىل الدول مراعاة حقوق الالجئني 
عىل  احلصول  يف  قرسا  والنازحني  اللجوء  وطالبي 
للعديد  الرعاية الصحية، خاصة يف ضوء تعرضهم 
يتطلب  مما  القاسية،  لظروفهم  نتيجة  املخاطر  من 
وصوهلم إىل خدمات الوقاية واالستجابة ملساعدهتم 

عىل التعامل مع الظروف اخلاصة التي يمرون هبا.

إىل  الوصول  يف  الالجئني  األطفال  حق  إىل  إضافة 
االستجابة  وخدمات  الوقائية  الصحية  اخلدمات 
من  البد  الدولية،  االتفاقات  عليه  نصت  والذي 
النفيس  والدعم  العقلية  الصحة  أمهية  مالحظة 
اسرتاتيجية  أية  يف  أساسية  كمكونات  واالجتامعي 
الصلة  ضوء  يف  خاصة  الالجئني،  األطفال  حلامية 
املبارشة بني املخاطر التي يتعرض هلا األطفال وبني 

صحتهم العقلية ورفاهتهم النفسية.

فالتعرض إىل الرصاعات والنزوح القرسي يتسبب يف 
خماطر طويلة املدى عىل صحة الطفل ونموه ورفاهته. 

45(  اتفاقية األمم املتحدة املعنية بشئون الالجئني
46)  The International Convent on Economic, Social, and 
Cultural Rights
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ومن ثم، فإن محاية الطفل والرفاهة النفسية هم عاملني 
مرتبطني يعضد كل منهام من اآلخر. وقد تقود خماطر 
احلامية إىل انتشار األمراض العقلية واملشاكل النفسية 
األطفال  يتعرض  قد  كام  األطفال،  بني  واالجتامعية 
الذين يمرون بمشاكل نفسية وأمراض عقلية وحيرمون 
من الدعم النفيس إىل املزيد من خماطر احلامية.47 ومن 
الالجئني  األطفال  وصول  ضامن  بمكان  الرضورة 
الصحة  وخدمات  واالجتامعي  النفيس  الدعم  إىل 
العنف  ذلك  يف  بام  العنف  ضحايا  لألطفال  العقلية 
أن  جيب  كام  النوع.  عىل  القائم  والعنف  اجلنيس 
تكون اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني قادرة عىل 
العنف  من  الناجني  األطفال  حاالت  وإحالة  رصد 
ويتضمن  هلا.  واالستجابة  واالستغالل  واإلساءة 
الصحة  اخلدمات  مقدمي  تدريب  عىل  العمل  ذلك 
العامة عىل رصد حاالت محاية الطفل وإحالتها، كام 
جيب أن يتضمن القطاع الصحي خدمات متخصصة 
لالستجابة حلاالت العنف ضد األطفال بام يف ذلك 
العنف القائم عىل النوع. كام يتعني أيضا ضامن إتاحة 
امليالد  اخطارات  واستخراج  األم  صحة  خدمات 

لتسهيل عملية تسجيل املواليد.

تبني  املعنية  الدول  عىل  السابقة،  االعتبارات  ضوء  ويف 
األولويات التالية لضامن إتاحة اخلدمات الصحية املناسبة 

لألطفال الالجئني:

الالجئني  األطفال  حق  لضامن  الترشيعات  مراجعة   l
يف الرعاية الصحية إضافة إىل تطبيق هذه احلقوق؛

واتاحته  األساسية  للصحة  نظام  وجود  ضامن   l
التطعيم/ برامج  ذلك  يف  بام  الالجئني  لألطفال 

التحصني الدورية؛

حول  الوعي  ورفع  والطفل  لألم  الرعاية  توفري   l
حول  وأيضا  املواليد  بني  مناسبة  فرتات  ترك  أمهية 

47)  UNHCR’s Mental Health and Psychosocial Support 
for Persons of Concern, 2013

الطفل  صحة  عىل  األرسة  داخل  البدين  العنف  أثر 
ورفاهته؛

التوسع يف إتاحة خدمات صحة األم للمرأة احلامل   l
الالزمة  امليالد  اخطارات  استصدار  ذلك  يف  بام 

للحصول عىل شهادات امليالد يف معظم احلاالت؛

األمراض  خماطر  حول  لألرس  الصحي  الوعي  رفع   l
الوقاية، بام يف ذلك  الوقاية منها وكيفية  التي يمكن 
املناعة،  فقدان  ومرض  جنسيا  املنقولة  األمراض 
مع الرتكيز عىل إتاحة اخلدمات اجلنسية واإلنجابية 

للمراهقني، بام يف ذلك الفتيات املتزوجات؛

توفري برامج الرتبية الوالدية كجزء من برامج رعاية   l
ما بعد الوالدة ملنع العنف ضد األطفال واإلصابات 
غري املقصودة مثل احلوادث املرورية خاصة بالنسبة 

لألطفال الالجئني داخل املناطق احلرضية؛

رفع الوعي الصحي خاصة بشأن املامرسات التقليدية   l
الضارة مثل ختان اإلناث وزواج األطفال، واملضار 
مع  الفتيات،  عىل  واحلمل  املبكر  للزواج  الصحية 
الرتكيز عىل اخلدمات التي يتم تقديمها للمراهقات 

وأيضًا الرتكيز اخلاص عىل حاالت الالجئني؛

يف  بأسعار  والطبية  الصحية  الرعاية  خدمات  توفري   l
متناول الالجئني والعمل عىل إتاحتها لكافة الناجني 
النوع والعنف ضد األطفال.  املبني عىل  العنف  من 
ويوىص أيضًا بإتاحة هذه اخلدمات يف األماكن التي 

تزداد فيها كثافة الالجئني؛

العنف  من  الناجني  لألطفال  اخلدمات  توفري   l
الروتينية  الصحية  اخلدمات  من  كجزء  واإلساءة 

وذلك لتجنب الوصمة االجتامعية؛

لألطفال  املتخصصة  الصحية  اخلدمات  توفري   l
اإلعاقة وضامن وجود خدمات  الالجئني من ذوي 

وقائية هلؤالء األطفال؛
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ضامن تبني اإلجراءات املناسبة إلزالة كافة املعوقات   l
لألطفال  الصحية  اخلدمات  إىل  الالجئني  لوصول 
القائم  الناجني من العنف والعنف اجلنيس والعنف 
العار  ووصمة  اللغة،  معوقات  مثل  النوع،  عىل 
وأيضا  الثقافية،  الرؤى  ببعض  املرتبطة  االجتامعية 

العوائق اخلاصة بالوثائق؛

إىل  وأرسهم  الالجئني  األطفال  وصول  ضامن   l
للناجني  اخلدمات  تواجد  حول  الالزمة  املعلومات 
والعنف  اجلنيس  والعنف  األطفال  ضد  العنف  من 

القائم عىل النوع؛

لألطفال  والدعم  للرصد  آليات  وضع  عىل  العمل   l
الصحية  الوحدات  داخل  العنف  ضحايا  الالجئني 

واملستشفيات التي تقدم اخلدمة لالجئني؛

ملقدمي  الدورية  املمنهجة  التدريب  فرص  توفري   l
التعرف عىل حاالت محاية  اخلدمات الصحية حول 
يف  بام  األطفال  ضد  العنف  حاالت  خاصة  الطفل، 

ذلك األطفال الالجئني؛

العمل عىل تقديم خدمات الصحة العقلية لألطفال   l
واالستغالل  واإلساءة  العنف  ضحية  الالجئني 
خدمات  إطار  يف  عقلية  أمراض  من  يعانون  ممن  أو 
الوطنية، وذلك لتجنب مضاعفات  العقلية  الصحة 

خماطر احلامية؛

وإمدادها  وغريها  الصحية  الوحدات  إعداد   l
مع  للتعامل  واألدوية  واملوارد  الالزمة  باألدوات 
حاالت االغتصاب بام يف ذلك أدوات الوقاية ما بعد 
 post-exposure prophylaxis kit التعرض

للناجيات من االغتصاب؛

حول  ثقافيا  مقبولة  وطنية  بروتوكوالت  إعداد   l
وغريها  االغتصاب  حلاالت  اإلكلينيكية  اإلدارة 
من العنف اجلنيس تتامشى والربوتوكوالت الدولية 

وأيضًا  بوضعها  العاملية  الصحة  منظمة  قامت  التي 
الترشيعات الوطنية؛

تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية واملامرسني   l
اإلحالة  ووسائل  اإلرشادية  املبادئ  عىل  التقليديني 
ورعاية  األطفال  ضد  العنف  حلاالت  لالستجابة 
واإلدارة  النوع  عىل  القائم  العنف  من  الناجيات 
اجلنيس  والعنف  االغتصاب  حلاالت  اإلكلينيكية 

التي تراعي احتياجات الطفل؛

وضع نظم للمعلومات و مؤرشات ملتابعة خمرجات   l
لالجئني  املقدمة  اخلدمات  جودة  و  الصحة  نظام 
لألطفال  املقدمة  اإلحالة  و  اخلدمات  فيها رصد  بام 
عىل  واملبني  اجلنيس  العنف  و  العنف  من  الناجني 

النوع؛

معيارية  تنفيذية  وإجراءات  ارشادي  دليل  وضع   l
ملقدمي خدمات الدعم النفيس واالجتامعي لألطفال 

يف حاالت الطوارئ واحلاالت اإلنسانية.





إىل االستجابة  إليها أعاله  املشار  هتدف االسرتاتيجيات 
املواليد  لبعض قضايا محاية الطفل اخلاصة مثل تسجيل 
وكذلك  املصحوبني  وغري  املنفصلني  األطفال  وقضية 
الضوء  تسليط  تم  زواج األطفال وعمل األطفال. وقد 
عىل هذه القضايا األربعة لكوهنا أكثر خماطر محاية الطفل 

التي تواجه األطفال الالجئني انتشارًا يف املنطقة. 

اإعطاء كل طفل الجئ هوية قانونية / 
ت�سجيل المواليد:

للقانون  طبقًا  طفل  لكل  حق  هو  امليالد  عند  التسجيل 
الدويل دون استثناء. كام أنه هو حجر األساس للحصول 
متتعه  يكرس  ما  وهو  القانونية،  الطفل  هلوية  اثبات  عىل 
حيث  اجلنسية؛  إنعدام  ظاهرة  يمنع  كام  حقوقه،  بكافة 
تؤثر قضية إنعدام اجلنسية عىل كافة مناطق العامل.  وتعد 
اشكالية  فيها  تتجىل  التي  املناطق  إحدى  العربية  املنطقة 

انعدام اجلنسية.

ومن جهة أخرى هناك عدد من التحديات التي قد تشكل 
الالجئني وحصوهلم عىل هوية  أطفال  تسجيل  أمام  عقبة 
فوثيقة  اجلنسية.  انعدام  خلطر  تعريضهم  وبالتايل  قانونية 
امليالد توفر اإلثبات القانوين لبنوة الطفل ومكان ميالده، 
وهي املعايري التي تستخدمها الدول ملنح اجلنسية لألطفال 
يتسبب االمتناع عن تسجيل  امليالد. ويف حني قد ال  عند 
إلنعدام  الطفل  تعريض  يف  وحده  ميالده  عند  الطفل 
اجلنسية، إال أنه يعرض الطفل خلطر إنعدام اجلنسية يف ظل 
عدم وجود أية وسائل للطفل إلثبات حقه يف اجلنسية. أما 
يف املنطقة العربية، فيتزايد اخلطر يف احلاالت التي ينفصل 
فيها الطفل عن كل من أو عن أحد أبويه، حيث متنح دول 
فيام  الوالدين  جنسية  عىل  بناء  لألطفال  اجلنسية  املنطقة 

أو حق الدم«.   jus  sanguinis« يعرف ب

املنطقة  يف  الدول  من  جدًا  صغري  عدد  سوى  يصدق  مل 
األشخاص  وضع  بشأن  الدولية  اإلتفاقات  عىل  العربية 
عديمي اجلنسية. كام تزيد بعض الترشيعات يف املنطقة من 
صعوبة تسجيل األطفال املولودين خارج إطار الزوجية أو 
األطفال املولودين ألبوين مل يتم االعرتاف بزواجهم من 
قبل الدولة )كام هو احلال يف الزواج بني املنتمني لديانات 
لتعريضه  الطفل  تسجيل  عدم  ويؤدي  خمتلفة(.  ملل  أو 
خلطر احلرمان من اجلنسية وأيضًا إىل تعريض كافة حقوقه 
امليالد إىل  األخرى للخطر. كام يؤدي عدم وجود وثيقة 
التعرف عىل والديه واحلصول عىل  هتديد حق الطفل يف 
غري  األطفال  أثر  تقفي  يصعب  حيث  الوالدية،  الرعاية 
املسجلني وإعادة مجعهم مع أرسهم يف حاالت اإلنفصال 

أو يف حاالت اخلالف حول تكوين األرسة.

امليالد  عند  التسجيل  عدم  يعرض  أخرى،  ناحية  ومن 
أيضًا الطفل لعدد كبري من املخاطر املتعلقة بعدم وجود 
مثل  قارص،  كشخص  القانوين  لوضعه  أو  لعمره  إثبات 
التجنيد يف اجلامعات أو القوات املسلحة، أو اإلنخراط 
أو  األطفال،  زواج  أو  األطفال،  عمل  أشكال  أسوأ  يف 
احلرمان من التعليم أو اإلضطهاد أو االحتجاز بوصفه 
إىل  اإلشارة  سبقت  كام  أيضًا  ذلك  يؤدي  كام  بالغ. 
حرمانه من اجلنسية. وبمجرد حرمان الطفل من اجلنسية 
يتعرض ملخاطر اإلجتار وكافة أشكال االستغالل اجلنيس 
واالقتصادي، وأيضًا الفقر و األمية و التهميش و العنف 

املبني عىل النوع، مما يتطلب إجراءات محاية خاصة.

ومن ناحية أخرى، تفتقر بعض قوانني اجلنسية يف املنطقة 
العربية إىل نصوص تشري إىل حق الطفل يف اجلنسية. ففي 
حق  العربية  املنطقة  يف  اجلنسية  قوانني  بعض  متنح  حني 
يعرض  مما  غريه،  دون  األب  إىل  لألطفال  اجلنسية  نقل 
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األطفال إىل خماطر إنعدام اجلنسية إذا ما كان األب عديم 
الطفل  مساعدة  يف  راغب  غري  أو  قادر  غري  أو  اجلنسية 
األمهية  غاية يف  اجلنسية، وهي قضية  عىل احلصول عىل 
حيث أدت النزاعات والنزوح القرسي إىل زيادة أعداد 

األطفال الذين انفصلوا عن آبائهم قرسًا.

التغريات  وتسارع  املسلحة  األعامل  وترية  تصاعد  ومع 
السياسية ونزوح الكثري من اجلامعات يف املنطقة العربية، 
تزايدت خماطر إنعدام اجلنسية. وقد أدت الرصاعات يف 
كل من سوريا والعراق إىل زيادة حجم النزوح القرسي 
األطفال عن أرسهم.  انفصال  بشكل غري مسبوق وإىل 
إىل  سوري  طفل  مليون   5.6 تعرض  املثال  سبيل  فعىل 
النزوح قرسًا، كام ُولد أكثر من 300.000 طفل سوري 
يف املنفى كالجئني، ويزيد عدد األطفال الالجئني الذين 

يقل عمرهم عن أربعة أعوام عىل 700.000.

وقد أدى تصاعد األزمة السورية إىل زيادة خماطر إنعدام 
اجلنسية بالنسبة ملن إضطروا قرسًا إىل النزوح عن أماكن 
من  كبري  عدد  تدمري  أدى  ذلك،  إىل  إضافة  إقامتهم. 
املستشفيات إىل اضطرار عدد كبري من النساء إىل الوالدة 

حتت ظروف بالغة القسوة دون احلصول عىل اخطارات 
ملواليدهن.  ميالد  شهادات  الستخراج  الالزمة  امليالد 
تزايد  إىل  العراق  يف  األزمة  أدت  أخرى،  ناحية  ومن 

أعداد الالجئني والنازحني قرسًا إىل الدول املجاورة.

ويف ضوء هذه التطورات بالغة اخلطورة، أصبحت هناك 
حاجة ماسة لتبني اسرتاتيجية ملنع إنعدام اجلنسية بالنسبة 
إجراءات  تبني  املنطقة  دول  وعىل  املنطقة.  يف  لألطفال 
جادة وفورية لضامن حق األطفال الالجئني يف التسجيل 
ولضامن  ناحية،  من  اجلنسية  إنعدام  لتجنب  امليالد  عند 
والتعليم  احلامية ووحدة األرسة  حصوهلم عىل حقهم يف 
والصحة واخلدمات القانونية من ناحية أخرى. فحصول 
األطفال عىل وثائق اهلوية واهلوية القانونية هو بمثابة بوابة 
الوثائق  هذه  توفر  حيث  حقوقهم،  كافة  عىل  للحصول 
اإلثبات القانوين لعمرهم وهويتهم كقرص. ومن األمهية 
بمكان العمل عىل توفري كافة اخلدمات املنصوص عليها 
يف املواثيق الدولية لألطفال الذين ال حيملون وثائق هوية، 
مع بذل اجلهود لتسهيل عملية تسجيل املواليد بعد انقضاء 

املواعيد الرسمية والتصدي إلشكالية غياب الوثائق. 

وقد أشارت جلنة حقوق الطفل يف عدد من مالحظاهتا 
وجود  إىل  املنطقة  دول  من  عدد  إىل  املوجهة  العامة 
تعوق  السياسية  و  الترشيعية  األطر  داخل  فجوات 
املتأخر  التسجيل  و  امليالد،  عند  األطفال  تسجيل 
ضد  متيز  التي  القانونية  املعوقات  إىل  أيضًا  و  للمواليد، 
املرأة، إضافة إىل بعد املسافات  بعض اجلامعات أو ضد 
اإلمكانات  وإىل  األحيان،  بعض  يف  الرسوم  ارتفاع  و 
برامج  غياب  و  املدين،  التسجيل  لنظم  املالية  و  البرشية 
لتشجيع تسجيل الالجئني يف بعض احلاالت، وأيضًا إىل 
السياسات التي متنع الوصول للخدمات يف حال غياب 
بالنسبة  قلقها  عن  اللجنة  أعربت  وقد  اهلوية.  وثائق 
خيص  فيام  العربية  الدول  جامعة  يف  األعضاء  للدول 
استمرار التحديات اخلاصة بتسجيل األطفال املولودين 

إن قانون اجلنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 
وبحسب نص املادة )3( الفقرة أ – يعترب عراقيًا 
أما  عراقية.  ألم  أو  عراقي  ألب  ولد  من  كل 
بخصوص وضع الطفل املولود ألم عراقية خارج 
ذاته  القانون  من   )4( املادة  تناولته  فقد  العراق، 
والتي تنص عىل: )للوزير أن يعترب من ولد خارج 
العراق من أم عراقية وأب جمهول أو ال جنسية له 
عراقي اجلنسية إذا اختارها خالل سنة من تاريخ 
بلوغه سن الرشد، إال إذا حالت الظروف الصعبة 
دون ذلك برشط أن يكون مقياًم يف العراق وقت 

تقديمه طلب احلصول عىل اجلنسية العراقية.
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خارج إطار الزوجية واألطفال املولودين ألبوين خمتلفي 
الديانة والتي ال ُيعرتف هبا من قبل الدولة.

إشكالية  للقضاء عىل  الدولية  العمل  وقد أوصت خطة 
إنعدام اجلنسية بعدد من اخلطوات للقضاء عىل املشكلة 

يف غضون عرشة أعوام:

العمل عىل حل كافة حاالت إنعدام اجلنسية؛  )1

التأكد من عدم ميالد أي طفل بدون جنسية؛  )2

قوانني  داخل  الفقرات  كافة  تعديل  عىل  العمل   )3
اجلنسية يف املنطقة التي متيز بناًء عىل النوع؛

أي  حرمان  إىل  تؤدي  التي  اإلجراءات  كافة  منع   )4
شخص أو فقدانه جلنسيته عىل أسس متييزية؛

منع فقدان اجلنسية يف حالة قيام دولة مكان أخرى؛  )5

اجلنسية  عديمي  للمهاجرين  احلامية  وضع  إعطاء   )6
وتسهيل إجراءات حصوهلم عىل اجلنسية؛

إنعدام  خماطر  ملنع  املواليد  تسجيل  آليات  تعزيز   )7
اجلنسية؛

استخراج وثائق اجلنسية ملن له احلق يف ذلك؛  )8

األشخاص  بشأن  الدولية  لالتفاقات  اإلنضامم   )9
عديمي اجلنسية؛

البيانات الكيفية والكمية حول  10( العمل عىل حتسني 
أوضاع األشخاص عديمي اجلنسية.

مع  املنطقة، ومتاشيًا  احلايل يف  الوضع  وعليه، ويف ضوء 
من  العديد  قدمتها  التي  والتوصيات  الدولية  املعايري 
منظامت األمم املتحدة ويف مقدمتها جلنة حقوق الطفل، 
فعىل دول املنطقة تبني عدد من اإلجراءات لضامن تسجيل 
املنصوص  احلقوق  بكافة  ومتتعهم  الالجئني  األطفال 
عليها يف االتفاقات الدولية بام يتوافق مع القوانني املحلية 

بكل دولة:

أكثر  آليات  وتبني  الوطنية  املدين  التسجيل  نظم  تعزيز   l
عقبات  عىل  للتغلب  املتنقلة  الوحدات  مثل  مرونة 
حالة  يف  خاصة  اخلدمات  من  النائية  املناطق  حرمان 
الالجئني الذين يعيشون يف املناطق احلرضية أو الريفية؛

لتسهيل  بيانات  وقواعد  للمعلومات  نظم  تطوير   l
استخراج واستبدال وثائق األحوال املدنية وحتسني 

القدرة عىل ختزين بيانات التسجيل املدين ونرشها؛

املدين  التسجيل  خدمات  يف  العاملني  قدرات  بناء   l
األحوال  لكافة  والرسيع  الشامل  التسجيل  لضامن 
اخلدمات  هذه  كافة  إتاحة  عىل  الرتكيز  مع  املدنية 

لالجئني؛

عىل  مستمر  بشكل  اإلجيابية  النصوص  إدخال   l
الترشيعات لضامن تسجيل املواليد باملجان أو برسوم 

يف متناول اجلميع؛

إىل  اجلنسية  بنقل  اخلاصة  النصوص  يف  النظر  إعادة   l
التي  النصوص  كافة  إزالة  عىل  والعمل  األطفال، 
متيز ضد املرأة وحترم املرأة من حق نقل جنسيتها إىل 
أطفاهلا، وهو ما يؤدي يف بعض األحيان إىل تعرض 

األطفال إلنعدام اجلنسية؛

بتسجيل  اخلاصة  النصوص  بعض  يف  النظر  إعادة   l
األطفال املولودين خارج إطار الزوجية، حيث يؤدي 
عالقة  إثبات  عىل  األم  قدرة  عدم  أو  األب  غياب 
مما  مولودها،  تسجيل  من  املرأة  حرمان  إىل  الزوجية 
من  وحيرمهم  اجلنسية  إنعدام  خلطر  األطفال  يعرض 
كافة حقوقهم، خاصة يف ظل الظروف االستثنائية التي 
يعيش فيها الالجئون، حيث قد تتعرض وثائق اثبات 
الزوجية إىل الفقدان أو التلف، وأيضًا يف حاالت ميالد 
اجلنيس  للعنف  نتيجة  الزوجية  إطار  خارج  األطفال 
لالستغالل  نتيجة  وأيضًا  النوع  عىل  املبني  والعنف 
البالد  من  اهلاربون  الالجئون  يعجز  قد  كام  اجلنيس. 
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التي تعاين من النزاعات عن تسجيل الزجيات اجلديدة 
خدمات  توقف  منها  األسباب  من  للعديد  نتيجة 

التسجيل املدين داخل دوهلم األصلية؛

ورجال  واملجتمعات  املدين  املجتمع  منظامت  تعبئة   l
الدين وغريهم لرفع وعي الالجئني حول خطوات 
املدد  إنقضاء  بعد  والتسجيل  املواليد،  تسجيل 
للتسجيل واحلقوق  القانوين  القانونية، وحول األثر 

املتاحة بعد التسجيل؛

التسجيل  حاالت  مع  مرونة  أكثر  بشكل  التعامل   l
حاالت  املنطقة  دول  بعض  حتيل  حيث  املتأخرة، 
تنتج عن ظروف قهرية،  التي قد  املتأخر،  التسجيل 

إىل النظام القضائي الستكامل عملية التسجيل؛

والصحة  والتعليم  احلامية  خدمات  وصول  ضامن   l
من  وغريها  األرسة  أثر  وتتبع  القانونية  واخلدمات 
اخلدمات إىل الفئات التي مل تقم بتسجيل أطفاهلا وذلك 
لضامن عدم حرمان هؤالء األطفال من احلقوق املنصوص 
عليها يف االتفاقات الدولية، والعمل يف الوقت ذاته عىل 

استكامل إجراءات تسجيل امليالد املتأخرة؛

األشخاص  بشأن  الدولية  االتفاقات  عىل  التصديق   l
عديمي اجلنسية؛

توفير الحماية للأطفال غير الم�سحوبين اأو 
المنف�سلين عن ذويهم:48

نتيجة  أرسهم  أو  والدهيم  عن  املنفصلني  األطفال  يعترب 
أو  القرسي  النزوح  أو  الطبيعية  الكوارث  أو  للرصاع 

48(  الطفل غري املصحوب/ هو الطفل الذين انفصل عن كل من والديه 
للقانون  بالغ يكون طبقا  برعاية أي  يتمتع  أقاربه وال  يرعاه وكافة  أو من 
أو العرف مسئوال عن رعايته. وهو ما يعنى أن هذا الطفل قد يكون دون 
رعاية بالغ عىل اإلطالق أو قد يكون حتت رعاية بالغ ال يمت له بصلة أو 
يف  أو  عاما   18 عن  عمره  تقل  آخر  طفل  أو  اجلريان  أحد  مثل  يعرفه،  ال 

رعاية أحد األغراب
الطفل املنفصل: هو طفل انفصل عن والديه أو من يرعاه أو عن الويص 

القانوين عليه أو الراعي العريف له، وإن كان قد يكون بصحبة أحد أقربائه

الفئات  أكثر  من  اجتامعية  أو  اقتصادية  لظروف  نتيجة 
تعرضًا خلطر العنف واإلساءة واالستغالل واإلمهال يف 
أوقات األزمات. حيث حيرم هؤالء األطفال من الرعاية 
واحلامية التي توفرها األرسة يف أكثر األوقات احتياجًا. كام 
قد يضطر هؤالء األطفال إىل حتمل مسئوليات البالغني يف 

توفري احلامية والرعاية ألشقائهم األصغر سنًا. 

األطفال  العام  تعليقها  يف  الطفل  حقوق  جلنة  وتعرف 
من  كل  عن  انفصلوا  قد  أطفال  بأهنم  املصحوبني  غري 
أي  برعايتهم  يقوم  وال  األقارب  من  وغريهم  الوالدين 
من البالغني املخولني بحكم القانون أو العرف برعايتهم. 
أما األطفال املنفصلني، فهم األطفال حتت سن 18 عامًا 
انفصلوا عن والدهيم أو األوصياء عليهم بحكم  الذين 
ينفصلوا عن غريهم من  مل  العرف، ولكنهم  أو  القانون 
األقارب. وتضم هذه الفئة األطفال املصحوبني من قبل 

أحد أفراد أرسهتم.49

من  الفئة  هذه  هلا  تتعرض  قد  التي  املخاطر  لكم  ونظرًا 
األطفال، فقد وفرت إتفاقية حقوق الطفل هلم احلق يف 

الرعاية اخلاصة، حيث تشري املادة 20 إىل التايل:

للطفل املحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية   )1
أو الذي ال يسمح له، حفاظًا عىل مصلحته الفضىل، 
بالبقاء يف تلك البيئة، احلق يف محاية ومساعدة 

خاصتني توفرمها الدولة؛

تضمن الدول األطراف، وفقًا لقوانينها الوطنية،   )2
رعاية بديلة ملثل هذا الطفل؛

يمكن أن تشمل هذه الرعاية، يف مجلة أمور، احلضانة،   )3
أو الكفالة الواردة يف القانون اإلسالمي، أو التبني، 
أو، عند الرضورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية 
األطفال. وعند النظر يف احللول، ينبغي إيالء االعتبار 
الطفل  الواجب الستصواب االستمرارية يف تربية 

وخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية.
49)  http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.
pdf you can also add in reference to the interagency 
guideline son separated children as well.  
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ويفرس التعليق العام رقم 6 للجنة حقوق الطفل التزامات 
الدول بحامية األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن 
أرسهم ويشري إىل املبادئ واخلطوات التي البد من أخذها 
يف االعتبار بشأن هذه الفئة األكثر هشاشة. وتشمل املبادئ 
العامة للتعامل مع األطفال املنفصلني أو غري املصحوبني 
عن  الناجتة  املسئوليات  أن  مبدأ  األصلية  دولتهم  خارج 
املنفصلني  أو  املصحوبني  غري  األطفال  جتاه  االتفاقية 
تنطبق عىل كافة األطفال داخل نطاق الدولة دون أي متييز 
والترشيعية  )التنفيذية  الدولة  سلطات  كافة  هبا  تلتزم  كام 
والقضائية(. كام ينبغي إيالء مبدأ املصلحة الفضىل للطفل 
االعتبار األويل عند إختاذ القرارت قصرية املدى وطويلة 
املدى بشأن األطفال مع أخذ حاالت األطفال النازحني 
قرسًا يف االعتبار خالل كافة مراحل النزوح القرسي. كام 
ينبغي مراعاة حقوق األطفال املنفصلني وغري املصحوبني 
التعبري عن  رأهيم يف  إىل  إضافة  والنمو،  والبقاء  احلياة  يف 
اإلعادة  وعدم  الرسية  مبادئ  احرتام  مع  بحرية  آرائهم 
املعنية  الدول  من  الدولية  االلتزامات  وتتطلب  القرسية. 
ليس فقط االبتعاد عن اإلجراءات التي قد يكون من شأهنا 
انتهاك حقوق الطفل، ولكن أن تضمن متتع األطفال هبذه 

احلقوق دونام متييز.

الطفل  حقوق  للجنة   6 رقم  العام  التعليق  يفرس  كام 
احتياجات  لكافة  االستجابة  عن  الدول  مسئوليات 
أو غري املصحوبني،  املنفصلني  باألطفال  احلامية اخلاصة 
وتوفري الضامنات القانونية واحلقوق اخلاصة بإجراءات 
اللجوء وتسهيل عملية مجع شمل األرسة والتوصل إىل 
حلول دائمة. وتشمل التزامات الدول: وضع ترشيعات 
وطنية وهياكل إدارية ونظم جلمع البيانات واملعلومات، 
والقيام بأنشطة تدريب شاملة لدعم مثل هذه التدابري. وال 
املسئولية فقط عند توفري احلامية واملساعدة  تتوقف هذه 
تشمل  ولكنها  املنفصلني،  أو  املصحوبني  غري  لألطفال 
تطبيق  ذلك  يف  بام  االنفصال،  ملنع  الالزمة  اإلجراءات 
الضامنات الكافية يف حاالت اإلخالء. وعىل الدول أيضًا 
إختاذ كافة اإلجراءات لرصد حاالت األطفال املنفصلني 

بام  اإلمكان،  قدر  األوىل  املراحل  يف  املصحوبني  غري  أو 
يف ذلك عند احلدود، والقيام بعملية تقييم مع أخذ حالة 
واثنيته  وجنسيته  هويته  ذلك  يف  بام  االعتبار  يف  الطفل 
مع  الطفل  احتياجات  عىل  والتعرف  اللغوية  وخلفيته 
املعيشة  وفرص  والصحية  التعليمية  اخلدمات  إتاحة 
الالزمة هلم وتعيني  الرعاية  تدبري  والتأكد من  الكريمة، 
لألطفال  احلامية  توفري  مع  قانوين  متثيل  أو  قانوين  ويص 
العنف  أنواع  خمتلف  من  املنفصلني  أو  املصحوبني  غري 
واإلساءة واالستغالل. كام يتعني عىل الدول أيضًا القيام 
بكافة إجراءات تقيص أثر األرس وعند اإلمكان، إعادة مجع 
شمل األطفال مع أرسهم يف حال ما إذا كان ذلك يتامشى 
واملصلحة الفضىل للطفل، أو وضع حلول أخرى دائمة 
)إنظر فيام ييل ملزيد من التفاصيل حول كيفية االستجابة 
وعىل  املنفصلني(.  أو  املصحوبني  غري  األطفال  حلاالت 
اللجوء  لطلب  إجراءات  بتوفري  االلتزام  أيضًا  الدول 
يف  بام  األطفال  احتجاز  عن  واالمتناع  للطفل  مناسبة 
ذلك األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني )إنظر فقرة 
“احتجاز األطفال” فيام سبق(.  كام جيب إتاحة التمثيل 
القانوين لألطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عىل وجه 
من  املقدمة  للطلبات  األولوية  إيالء  وجيب  اخلصوص. 
قبل األطفال الالجئني غري املصحوبني أو املنفصلني، كام 
جيب أن جترى اللقاءات معهم من قبل عاملني من ذوي 
اخلربة يف تطبيق اإلجراءات بشكل يتناسب وخصوصية 

الطفل واحتياجاته.

هلذه  احلامية  لتوفري  الالزمة  للخطوات  بالنسبة  أما 
الطائفة من األطفال فتتمثل يف:

األطفال عن أرسهم عن طريق  انفصال  الوقاية من   )1
خالل  اختاذها  الالزم  باخلطوات  األرس  وعي  رفع 
عن  األطفال،  انفصال  خماطر  من  للتقليل  األزمات 
التأكد من تعريف األطفال بأسامئهم وعنوان  طريق 
أثر  اقتفاء  عملية  لتسهيل  وذلك  وبلدهم  اقامتهم 
استخدام  كذلك  االنفصال،  حاالت  يف  األرسة 
النزوح  حاالت  يف  لألطفال  التعريف  بطاقات 
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يتعرض  قد  التي  باملخاطر  األرس  وتعريف  القرسي 
هلا األطفال يف حال تعرضهم لالنفصال عن ارسهم. 
آليات  ووضع  حدودية  سياسات  تبني  جيب  كام 
مناسبة للرقابة لتجنب انفصال األرس وضامن وحدة 
األرسة، وتقديم خدمات إدارة احلالة والدعم املادي 
للمساعدة يف منع االنفصال الثانوي. وأيضًا االبتعاد 
عن خلق عوامل جذب لالنفصال، أو أية ظروف قد 
تؤدي باألرس إىل تسجيل أطفاهلا بوصفهم منفصلني 
وذلك  اخلاصة،  أواملزايا  اخلدمات  عىل  للحصول 
نتيجة لقرص املساعدات املادية فقط عىل األطفال غري 

املصحوبني بداًل من إتاحتها لكافة حاالت احلامية.

املصحوبني  غري  األطفال  حلاالت  الرسيع  الرصد   )2
األطفال  وصول  بمجرد  أرسهم  عن  املنفصلني  أو 
إجراءات  توفري  من  والتأكد  املضيفة،  الدولة  إىل 
وثائق  توفري  الالجئني، مع  للجوء وتسجيل  رسيعة 
اهلوية لضامن حصوهلم عىل كافة احلقوق واخلدمات 
أو  جلوء  كطالبي  هبم  االعرتاف  مثل  املتواجدة 
والتعليمية  الصحية  اخلدمات  إىل  إضافة  كالجئني، 

والنفسية وغريها من أوجه الدعم.

وحتديد  الطفل،  وضع  تقييم  الفضىل:  املصلحة  تقييم   )3
بلده، ورصد األطفال األوىل بالرعاية مثل األطفال الذين 
التي يعوهلا طفل، وحتديد  أو األرس  يعيشون بمفردهم 
واملجتمعات  للطفل  األم  الدولة  يف  والتقاليد  العادات 
املحلية وآليات الرعاية هناك، وذلك للتعامل مع احلالة 

بام يتامشى واملصلحة الفضىل للطفل.

إجياد  خطوات  إختاذ  املناسبة:  البديلة  الرعاية  توفري   )4
الترشيعي  اإلطار  حتديد  ذلك  يف  بام  املؤقتة،  الرعاية 
للدولة املضيفة، مع أخذ رأي الطفل يف االعتبار وحتديد 
اإلمكانات املتاحة. وتتضمن بدائل الرعاية البديلة طبقًا 

إلرشادات األمم املتحدة حول الرعاية البديلة التالية:

عىل  قائمة  رعاية  وهي  األرسية:  الرعاية   )1
املقربني  األصدقاء  أو  للطفل  املمتدة  األرسة 

لألرسة واملعروفني للطفل سواء كانت رعاية 
رسمية أو غري رسمية؛

السلطة  تقوم  عندما  البديلة:  األرس  رعاية   )2
هبدف  أرسية  بيئة  يف  الطفل  بوضع  املعنية 
الطفل،  له، من غري أرسة  بديلة  رعاية  توفري 
واإلرشاف  عليها  واملوافقة  اختيارها  ويتم 

عليها من ِقبل السلطات املعنية؛

أوجه  أو  الرعاية األرسية  أخرى من  أشكال   )3
الرعاية الشبيهة باألرسية؛

توفريها  يتم  التي  الرعاية  املؤسسية:  الرعاية   )4
من خالل العيش يف جمموعة غري أرسية مثل 
مراكز  أو  الطارئة  الرعاية  أو  اآلمنة  األماكن 
من  وغريها  الطوارئ  حاالت  يف  الرتانزيت 
أوطويلة  قصرية  املؤسسية  الرعاية  أشكال 

املدى بام فيها البيوت اجلامعية؛

ختضع  لألطفال  مستقلة  معيشة  ترتيبات   )5
إلرشاف اجلهات املختصة.

تقيص أثر األرسة ومجع شملها: وضع آليات لضامن   )5
مع  مجعهم  وإعادة  األطفال  ألرس  الفوري  االقتفاء 

أرسهم.

التالية  اخلطوات  إختاذ  الدول  عىل  سبق،  ما  ضوء  ويف 
بام  املنفصلني  أو  املصحوبني  لألطفال غري  احلامية  لتوفري 

يتوافق واملصلحة الفضىل للطفل:

العمل عىل تسهيل عملية تسجيل كافة األطفال غري   l
املصحوبني أو املنفصلني وإيالء ذلك األولوية؛

بمجرد اقتفاء أثر األرسة، العمل عىل توحيد األرسة   l
بمجرد التأكد من العالقة األرسية والتأكد من رغبة 
الطفل وأفراد أرسته يف التوحد، بناء عىل آلية حتديد 
إعادة  تتوافق  ما  وعادة  للطفل.  الفضىل  املصلحة 
توحيد األرسة مع املصلحة الفضىل للطفل ومن ثم 

يتعني اعتبارها أحد أكثر احللول استمرارية؛
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مبدأ  باحرتام  احلدودية  السياسات  قيام  من  التأكد   l
وحدة األرسة وتسهيل عملية توحيد األرس؛

حتسني املعرفة حول معنى االنفصال الثانوي والتحديات   l
واملزايا التي تواكب الرعاية األرسية املمتدة؛

احلالة  إدارة  عىل  القائمة  واملنظامت  احلكومة  عىل   l
توحيدها  ذلك  يف  بام  األرس  توحيد  عملية  بتسهيل 
عرب احلدود من خالل تبني إجراءات لتوحيد األرس 

تتوافق ومبدأ املصلحة الفضىل للطفل؛

العمل عىل تضمني الترشيعات الوطنية ملبدأ املصلحة   l
تتضمن  للتنفيذ  آليات  ووضع  للطفل  الفضىل 
املصلحة  عىل  احلالة  إدارة  عىل  القائمني  تدريب 
الفضىل، وتدريب القضاة واالخصائيني االجتامعيني 
الرسمي  اإليداع  عملية  عىل  املسئولني  احلكوميني 

لألطفال عىل تطبيق مبدأ املصلحة الفضىل للطفل؛

بالرعاية  اخلاصة  والسياسات  الترشيعات  مراجعة   l
البديلة والتأكد من وصول األطفال الالجئني لكافة 
أشكال الرعاية البديلة املتواجدة، خاصة تلك القائمة 
عىل األرسة داخل أرس تنتمي لنفس جمتمع الطفل إذا 

ما توافق ذلك مع املصلحة الفضىل للطفل؛

البديلة  الرعاية  أشكال  كافة  حول  بمسح  القيام   l
وتنفيذ  الالجئني ووضع  داخل جمتمعات  املتواجدة 
من  لتوفري حزمة  والكفاءة  باملرونة  تتمتع  إجراءات 
بدائل الرعاية البديلة لالجئني مع الرتكيز عىل أوجه 
الرعاية القائمة عىل األرسة بام يف ذلك دعم للرعاية 
األرسية غري الرسمية إذا ما توافق ذلك مع املصلحة 
أو  املمتدة  األرسة  رعاية  خاصة  للطفل،  الفضىل 

رعاية أصدقاء األرسة أو جرياهنا؛

الرعاية  حلاالت  رسمي  إطار  وضع  اإلمكان،  عند   l
البديلة املؤقتة واعتامدها كحلول دائمة إذا ما اقتضت 

مصلحة الطفل ذلك؛

خمتلف  لتوفري  املدين  املجتمع  منظامت  مع  التعاون   l

األرس  تدريب  مثل  مرونة  أكثر  بشكل  اخلدمات 
البديلة عىل كيفية رعاية األطفال غري املصحوبني أو 

املنفصلني؛

وإدارة  لرصد  وخطوات  موحدة  معايري  وضع   l
ومتابعة إجراءات الرعاية البديلة وتوزيعها عىل كافة 

األطراف املعنية؛

مع  مجعه  إلعادة  الطفل  أرسة  أثر  تتبع  عملية  دعم   l
الصليب  مثل  املعنية  اهليئات  مع  بالتعاون  أرسته 
األمحر وذلك لضامن استمرار عملية تتبع أثر األرسة 

ملدة عامني عىل األقل؛

لألطفال  املتكاملة  اخلدمات  توفري  عىل  العمل   l
إجراءات  خالل  من  املصحوبني  وغري  املنفصلني 
تفصيلها  تم  كام  احلالة  وإدارة  الفضىل  املصلحة 
كافة  عىل  التعرف  خالله  من  يتم  بشكل  سبق،  فيام 
متكاملة  حزمة  إىل  إحالته  و  الطفل  احتياجات 
واالجتامعية  النفسية  اخلدمات  مثل  اخلدمات  من 
والتعليمية والصحية وخدمة تتبع أثر األرسة وغريها 
من خدمات احلامية حتى يتم التوصل إىل حل طويل 
أو  احلكومية  االجتامعية  اخلدمات  خالل  من  املدى 

من خالل التعاون مع منظامت املجتمع املدين؛

األقل  احلاالت  دعم  يف  املجتمعات  مشاركة  تعزيز   l
األطفال  رعاية  يف  األرس  مساعدة  مثل  خطورة 

املنفصلني ومراقبة حالتهم؛

وضع آليات لتعزيز مشاركة األطفال املنفصلني وغري   l
إعطاء  مع  بحياهتم  املتعلقة  القرارات  يف  املصحوبني 

مشاركتهم الوزن املالئم وعمرهم ودرجة نضجهم؛

تكوين شبكات وطنية للتقيص األرسي ومل الشمل   l
القاعدية  واملنظامت  احلكومية  اجلهات  مجيع  تضم 

العاملة يف جمال التقيص األرسي ومل الشمل.
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زواج االأطفال:
النوع  عىل  املبني  العنف  صور  أحد  األطفال  زواج  ُيعد 
يف  الفتيات  وخاصة  األطفال  من  كثري  يتعرض  حيث   ،
القرسي  الزواج  إىل  العريب  العامل  يف  الدول  من  العديد 
أو املبكر مما حيرم الفتاة من فرصها يف التعليم و يعرضها 
احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  منها  املخاطر،  من  للكثري 
العنف املنزيل واحلياة يف حلقة مفرغة من غياب الفرص 
الصغريات  الفتيات  تعرض  إىل  إضافة  املدقع،  والفقر 
ملتاعب احلمل والوالدة املبكرة التي قد تؤدي يف بعض 
من  العرشينات  يف  بالفتيات  مقارنة  الوفاة  إىل  األحيان 
الوالدة  عند  للوفاة  أطفاهلن  يتعرض  قد  كام  عمرهن، 
جهة  ومن  حياهتم.  من  األوىل  الشهور  غضون  يف  أو 
أخرى، تزداد نسبة خماطر الوفاة من مضاعفات الوالدة 
عامًا  عرش  مخسة  عن  أعامرهن  تقل  الاليت  الفتيات  عند 
إىل حوايل مخسة أضعاف مقارنة بالسيدات البالغات. كام 
بفريوس  العدوى  ملخاطر  الصغريات  الفتيات  تتعرض 
ملامرسة  التفاوضية  القدرة  غياب  بسبب  املناعة  نقص 
مقارنة  املنزيل  للعنف  أكثر  يتعرضن  كام  اآلمن،  اجلنس 

بالسيدات الاليت يتزوجن يف سن أكرب.50   

ومن ناحية أخرى، تتمتع الفتيات الاليت أكملن تعليمهن 
بداًل من الزواج قبل سن الثامنة عرش بحياة أكثر صحة، 
احتاملية  وتزداد  االقتصادي.  باألمان  أيضًا  تتمتعن  كام 
يضع  مما  كأولوية  أطفاهلن  تعليم  الفتيات  هؤالء  وضع 

حدًا للحلقة املفرغة من الفقر.

وعىل الرغم من انتشار ظاهرة زواج األطفال الالجئني يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، إال أهنا قد ازدادت 
بشكل ملحوظ يف سياق أزمة الالجئني السوريني نتيجة 
اخلوف  إليى  إضافة  والفقر،  القرسي  والنزوح  للرصاع 
من العنف اجلنيس. كام أدى تزايد العنف املنزيل إىل إقبال 

بعض املراهقات عىل الزواج املبكر.
50)  Interagency guidance Note, Prevention of and R -
sponse to Child Marriage in Kurdistan Region of Iraq

لسببني  األزمات  خالل  املبكر  الزواج  معدالت  وتزداد 
رئيسيني:

زواج  معدالت  يف  الزيادة  إىل  يؤدي  مما  الفقر  تزايد   l
األطفال وزواج الفتيات يف سن مبكرة يف ظل رصاع 

األرسة من أجل البقاء؛

املخاطر املتصورة التي هتدد رشف الفتاة وهو ما قد   l
كوسيلة  األطفال  زواج  رؤية  إىل  املجتمعات  يدفع 
حلامية الفتيات خالل النزاعات، وهو رد فعل لتزايد 
معدالت العنف اجلنيس أو للزيادة املحتملة يف هذه 
املعدالت.51 وتؤثر هذه املامرسات بشكل أكثر عىل 
الفتيات، حيث يمكن إرجاعها للمامرسات السابقة 

التي تعكس عدم املساواة بني اجلنسني.52

اجلنسني،  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هليئة  وطبقًا 
ارتفعت نسب الزواج املبكر بني الالجئني السوريني يف 
األردن، حيث أفادت نسبة %51،3 من اإلناث و13% 
أدى  مما  عرش،  الثامنة  بلوغ  قبل  بزواجهم  الذكور  من 
إىل  عرش  الثامنة  بلوغ  قبل  تزوجوا  من  نسبة  ارتفاع  إىل 
هذه  أن  إىل  اإلشارة  بمكان  األمهية  ومن   53.33،2%
املضيفة لالجئني.  املجتمعات  منترشة يف بعض  املامرسة 
سن  بني  السيدات  نسبة  وصلت  لليونيسيف،  فطبقًا 
بلوغ  قبل  تزوجن  الاليت  والعرشين  والرابعة  العرشين 
الثامنة عرش إىل %2،5 يف اجلزائر، يف حني وصلت النسبة 
لبنان،  يف   6% مرص،  يف  و16،6%  جيبويت،  يف   5% إىل 
يف  و13%  السودان،  يف  و32،9%  املغرب،  يف   16%

سوريا و%43،6 يف اليمن. 54

نسبة  أن  إىل  اليونيسيف  أشارت  أخرى،  جهة  ومن 
51)  To protect her Honour, Child Marriage in Emerge -
cies, 2015, Care International
52)  UN General Assembly Resolution on Child, Early 
and Forced Marriage
53)  Gender-Based Violence and Child Protection among 
Syrian Refugees in Jordan with a focus on Early Mar-
riage, Inter-agency Assessment, UN Women, 2013
54)  http://www.childinfo.org/statistical_tables.html 
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قد   2012 عام  السوريني  الالجئني  بني  األطفال  زواج 
بلغت %18 من إمجايل الزجيات. أما يف عام 2013، فقد 
وصلت إىل %25 وازدادت لتبلغ %32 يف مطلع 2014، 
قبل  سوريا  يف  األطفال  زواج  معدالت  بلغت  حني  يف 
األزمة %13. وقد أشار حوايل %24،06 من املستجيبني 
الستطالع تم القيام به يف بعض املناطق الكردية بالعراق، 
إىل أن زواج األطفال هو أحد أكثر أشكال العنف املبني 

عىل النوع شيوعًا.55

ويف ضوء املشاكل االجتامعية والقانونية والصحية التي 
قد تنتج عن الزواج قبل سن الثامنة عرش، فقد أوصت 
جلنة محاية الطفل برضورة قيام الدول بإدخال تعديالت 
سواء  الزواج  لسن  عامًا   18 أدنى  حد  لوضع  ترشيعية 
جلنة  لتعليق  وطبقًا  بدوهنا.56  أو  الوالدين  بموافقة  كان 
تعدها  التي  الدورية  التقارير  بعض  عىل  الطفل  حقوق 
إىل  الترشيعي  اإلطار  يفتقر  ما  فكثرًيا  األعضاء،  الدول 
النصوص التي توفر احلامية لألطفال والفتيات عىل وجه 
اخلصوص من هذه الظاهرة. حيث متنح الترشيعات يف 
بعض الدول العربية للقضاة السلطة يف استثناء األطفال 
من رشط احلد األدنى لسن الزواج والذي حتدده اتفاقية 
يتسبب  ثم،  ومن  عرش.  الثامنة  سن  عند  الطفل  حقوق 
الترشيعي تسمح  ذلك يف وجود فجوات داخل اإلطار 

بزواج األطفال بشكل رسمي.

ومن ناحية أخرى، فإن أحد القضايا اهلامة اخلاصة بزواج 
األطفال بني جمتمعات الالجئني هي قضية عدم تسجيل 
زجيات األطفال يف بعض املناطق. وتتعدد األسباب من 
عدم املعرفة بقوانني الزواج يف الدول املضيفة، أو الرسوم 
املفروضة، أو بسبب انتواء األرس تسجيل الزواج بمجرد 
55)  Interagency Child Protection Assessment, Erbil, 
Suleymaneyah and Duhok governorates, 2014
56)  Committee on the Rights of the Child, CRC General 
Comment No. 4: Adolescent Health and Development in 
the Context of the Convention on the Rights of the Child, 
2003, CRC/GC/2003/4, para. 20, http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4538834f0.html.  UN General Assembly 
Resolution on Child, Early and Force Marriage,

عودهتم إىل بلدهم. ويؤدي عدم تسجيل زجيات األطفال 
إىل حرمان األطفال من الضامنات القانونية التي توفرها 
يف  األطفال  بزواج  تسمح  التي  الدول  ترشيعات  هلم 
بعض احلاالت االستثنائية. وقد تعددت أيضًا األسباب 
أو  الضامنات  هذه  بأمهية  الوالدين  اقتناع  عدم  لتشمل 
أو صعوبة احلصول  الالزمة  باإلجراءات  الوعي  غياب 
الطفلة  حرمان  إىل  يؤدي  ما  وهو  الالزمة.  الوثائق  عىل 
وأطفاهلا يف املستقبل من أية محاية قانونية  57بام يف ذلك 
احلق يف احلصول عىل نفقة واحلق يف املرياث ويف تسجيل 

املواليد و يف بعض األحيان احلق يف حضانة األطفال.

وعليها فعىل الدول املضيفة تبني مقاربة شاملة جتمع بني 
رفع وعي األرس واملجتمعات حول اآلثار الضارة وبدائل 
زواج األطفال ،وتعزيز آليات احلامية الوطنية للوقاية 
واالستجابة الحتياجات األطفال املعرضني خلطر زواج 

األطفال وأيضا لألطفال ضحايا الزواج املبكر.

التالية  االسرتاتيجيات  تبني  بمكان  األمهية  فمن   وعليه 
للتصدي لقضية زواج األطفال:

األطفال  زواج  حول  الوطنية  الترشيعات  مراجعة   l
لضامن توافقها مع املعايري الدولية ورفع سن الزواج 

إىل 18 عاما؛

التصدي  عىل  الوطنية  الطفل  محاية  نظم  قدرة  دعم   l
األطر  تطبيق  خالل  من  األطفال  زواج  لقضية 

الترشيعية احلالية التي تضع حدًا لزواج األطفال؛

اإلرشادات  وتوفري  اإلجرائية  الضامنات  تعزيز   l
املصلحة  ملبدأ  األفضل  للتطبيق  القضائي  للنظام 
الفضىل للطفل عند مراجعة الطلبات اخلاصة بزواج 
الترشيعية  أطرها  تسمح  التي  الدول  يف  األطفال 

الوطنية بذلك؛

57)  Too Young to Wed, the Growing Problem of Child 
Marriage among Syrian Girls in Jordan, Save the Chil-
dren, 2014
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مساءلة املسئولني عن تزويج األطفال خارج األطر   l
القانونية بام يف ذلك الزجيات التي يتم عقدها بشكل 
تتم هبدف االستغالل  التي  الزجيات  أو  غري رسمي 

اجلنيس أو االقتصادي؛

تشجيع الفتيات الالجئات عىل االلتحاق باملدارس   l
والبقاء هبا، حيث يعد التعليم أحد أهم العوامل التي 

تؤدي إىل تأخر سن الزواج؛

برامج  لتوفري  املدين  املجتمع  منظامت  مع  التعاون   l
التعليم الرسمي وغري الرسمي والربامج االجتامعية 
من  ترسبن  الاليت  الفتيات  ملساعدة  واالقتصادية 
للزواج  تعرضهن  احتامالت  من  والتقليل  التعليم 

املبكر؛

املساعدات  وبرامج  الدخل  إلدرار  فرص  توفري   l
دون  للحيلولة  هشاشة  األكثر  الفتيات  ألرس  املالية 
جلوئهم لتزويج بناهتم كوسيلة للتعامل مع الظروف 

االقتصادية املرتدية؛

توفري الفرص االقتصادية للفتيات بمجرد خترجهن   l
من املدرسة هبدف إجياد البدائل هلن؛

تقديم الدعم لألطفال ضحايا الزواج املبكر بتقديم   l
واالجتامعي  النفيس  والدعم  احلالة  إدارة  خدمات 
والصحة  )التعليم  املناسبة  اخلدمات  وتقديم 

اإلنجابية واملساعدات القانونية وغريها(؛ 

الالجئني  جمتمعات  وعي  رفع  عىل  العمل   l
األطفال  زواج  بدائل  عىل  املضيفة  واملجتمعات 
األطفال  بزواج  اخلاصة  الترشيعية  األطر  وحول 
من  ذلك  ويتم  األطفال.  لزواج  الضارة  واآلثار 
والفتيات  الدين  ورجال  املجتمعيني  القادة  خالل 
الذين  الالجئني  ودعم  واألمهات  واآلباء  والصبية 

يقومون بحشد الدعم ضد زواج األطفال.

تجنيد االأطفال

مكفول  حق  هو  والرعاية  احلامية  يف  احلق  أن  حني  يف 
حق  أنه  كام  املسلحة  بالنزاعات  املتأثرين  األطفال  لكافة 
الطفل )املادة رقم 38(  حقوق  اتفاقية  بموجب  مكفول 
األطفال  لتجنيد  واالستجابة  الوقاية  تتضمن  والتي 
وغريها من املخاطر، إال أن هذه املامرسة ال تزال منترشة 
عىل الرغم من اإلدانة الدولية هلا. ويأخذ جتنيد األطفال 
حماربني  بوصفهم  جتنيدهم  منها  األشكال  من  العديد 
محل  أو  التجسس  أدوار  مثل  النشط  الدعم  أدوار  يف  أو 
األمتعة أو املرشدين وأيضا التجنيد من أجل األغراض 
األطفال  هبؤالء  يلحق  الذي  األذى  ويرتاوح  اجلنسية. 
أشكال  من  وغريها  املستديمة  اإلعاقات  إىل  الوفاة  من 
األذى الوجداين والتنموي عىل املدى الطويل. وقد يقوم 
أو  الكاذبة  الوعود  إغراء  حتت  بالتطوع  األطفال  بعض 
عىل  غريهم  إجبار  يتم  قد  حني  يف  اخلاطئة،  التصورات 
أو  العنف  طريق  عن  املسلحة  باجلامعات  اإللتحاق 
وعزلتهم  األطفال  هؤالء  وصم  ويعد  بالعنف.  التهديد 
أحد التبعات الكثرية اخلطرية لتجنيد األطفال، إضافة إىل 

فرص التعليم والتنمية الفكرية الضائعة.58 

هو  طويلة  لفرتة  اإلجباري«  »التجنيد  مفهوم  كان  وقد 
من  الرغم  وعىل  انتشارًا.  األطفال  جتنيد  أشكال  أكثر 
استمرار هذا النوع من التجنيد بني الكثري من اجلامعات 
املسلحة، إال أن هناك عوامل جاذبة وأخرى طاردة ينتج 
عنها جتنيد األطفال. فالفقر هو أحد العوامل اهلامة التي 
واجلامعات  بالقوات  االلتحاق  عىل  األطفال  جترب  قد 
عامل  يكون  قد  للطفل  واحدة  وجبة  فتوفري  املسلحة. 
اجلامعات  إىل  أطفاهلم  لتسليم  باآلباء  يدفع  قوي  جذب 
املسلحة بأمل توفري الغذاء وامللجأ هلم.  أما العامل اآلخر 
أو  القبلية  أو  اإلثنية  اهلوية  تؤدي  قد  التمييز، حيث  فهو 
األطفال.  ذلك  يف  بام  بأرسها  جمتمعات  تعبئة  إىل  الدينية 
58)  UNHCR, Child Recruitment, Issue Brief
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املسلحة، وأيضًا مشاركة الطفل واحرتام حقوقه.

ويف ضوء ما سبق حول تواجد ظاهرة جتنيد األطفال يف 
املنطقة العربية واإلمجاع الدويل عىل رضورة مكافحة هذه 

الظاهرة، يوىص بتبني األولويات التالية:

تبني سياسات لتجريم جتنيد واستخدام األطفال من   l
الوطنية  السياسات  وتعزيز  املسلحة  اجلامعات  قبل 

املنسجمة مع هذا املبدأ؛

ضامن تبني إجراءات للتحقيق مع اجلهات التي تقوم   l
بتجنيد واستخدام األطفال وتقديمها للعدالة؛

التأكد من تعيني أخصائيني حلامية الطفل داخل قوات   l
األمن؛

ترسيح كافة األطفال الذين تم رصدهم داخل قوات   l
األمن؛

إىل  الطفل  محاية  جمال  يف  العاملني  دخول  إتاحة   l
داخل  أطفال  وجود  عدم  من  للتأكد  املعسكرات 

صفوفهم؛

تعزيز برامج ترسيح وإعادة إدماج األطفال؛  l

التحقق  آليات  وإدراج  املواليد  تسجيل  نظم  تعزيز   l
من السن داخل إجراءات التجنيد؛61

جتنيد  ومنع  الوعي  لرفع  وطنية  محالت  تبني   l
األطفال.

61)  Office of the Representative of the Secretary Ge -
eral for Children and Armed Conflict, https://childrenan-
darmedconflict.un.org/our-work/action-plans/

إذالل  ملشاهدة  األطفال  بعض  تعرض  يؤدي  قد  كام 
باجلامعات  األطفال  التحاق  إىل  شقيقاهتم  أو  والدهيم 
املسلحة بدافع االنتقام. وقد تطالب األرسة أو املجتمع 
كان  وإن  جمتمعاهتم.   عن  الدفاع  يف  باملسامهة  األطفال 
اإلجباري  التجنيد  بني  التمييز  أن  إىل  اإلشارة  من  البد 
والتجنيد الطوعي هو متييز واٍه حيث أنه حتى يف حاالت 
تطوع األطفال، فإن هذا التطوع يكون بدافع من اليأس 

والرصاع من أجل البقاء.59

وهناك العديد من املعايري الدولية التي تم االتفاق عليها 
خالل  األطفال  ومحاية  وقاية  عىل  دويل  توافق  لضامن 
أو  القوات  قبل  من  التجنيد  من  املسلحة  النزاعات 
اجلامعات املسلحة. وتقع ضمن هذه املعايري اتفاقية منظمة 
أسوأ  عىل  بالقضاء  اخلاصة   182 رقم  الدولية  العمل 
تفصياًل  أكثر  بشكل  )واملذكورة  األطفال  عمل  أشكال 
يف امللحق( وأيضًا قرار جملس األمن رقم 1612 املعني 
اجلسيمة  االنتهاكات  عن  واإلبالغ  للرقابة  آلية  بوضع 
أعامل  يف  واستخدامهم  األطفال  جتنيد  ومنها  لألطفال 
باريس60  مبادئ  أيضًا  الدولية  املعايري  وتضم  احلرب. 
التي تسعى إىل منع التجنيد غري القانوين لألطفال، وإىل 
تسهيل ترسيح األطفال املرتبطني بالقوات أو اجلامعات 
املجندين  األطفال  كافة  إدماج  إعادة  املسلحة، وتسهيل 
بالقوات أو اجلامعات املسلحة، وضامن إجياد بيئة حامية 
التمييز  عدم  املبادئ  هذه  وتشمل  األطفال.  لكافة 
والعدالة  األطفال  وأيضًا  للطفل  الفضىل  واملصلحة 
وأيضًا  األطفال  حقوق  بانتهاك  املتهمني  مع  )التعامل 
الدوليى(،  القانون  بموجب  بجرائم  املتهمني  األطفال 
وأيضًا حق األطفال يف الترسيح من القوات واجلامعات 

59) Office of the Representative of the Secretary General 
for Children and Armed Conflict,  https://childrenan-
darmedconflict.un.org/effects-of-conflict/root-causes-of-
child-soldiering/
60)  THE PARIS PRINCIPLES: PRINCIPLES AND 
GUIDELINES ON CHILDREN ASSOCIATED WITH 
ARMED FORCES OR ARMED GROUPS, February 2007
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عمل االأطفال

يوفر اإلطار الدويل العديد من نصوص حلامية الطفل من 
األطفال  عمل  أشكال  وأسوأ  عام  بشكل  العمل  خماطر 
يف  الطفل  حقوق  اتفاقية  تشري  حيث  خاص.   بشكل 
مادهتا رقم 32 إىل حق الطفل يف احلامية من االستغالل 
األدنى  احلد  اتفاقية  تشري  أخرى  جهة  من  االقتصادي. 
العمل  من  الطفل  محاية  إىل   138 رقم  العمل  لسن 
التعليم  عىل  احلصول  يف  وحقه  عرش  اخلامسة  سن  حتت 
ألسوأ   182 رقم  اإلتفاقية  تشري  حني  يف  اإللزامي، 
األطفال  عمل  فيها  حيظر  التي  األطفال  عمل  أشكال 
حتت سن الثامنة عرش والتي يتعني القضاء عليها بشكل 

فوري.

حول  االختياري  الربوتوكول  حيظر  أخرى  جهة  من 
األطفال  جتنيد  املسلحة  النزاعات  يف  األطفال  انخراط 
حتت سن الثامنة عرش من قبل اجلامعات املسلحة )سواء 
األطفال  مشاركة  حيظر  كام  قرسي(  أو  طوعي  بشكل 
يلقي  حني  يف  املسلحة،  النزاعات  يف  عرش  الثامنة  حتت 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
اإلباحية،  واملواد  البغاء  يف  األطفال  واستغالل  األطفال 
اخلطرية  االنتهاكات  هذه  جتريم  رضورة  عىل  الضوء 

حلقوق الطفل وبذل اجلهود اجلادة ملحاربة الظاهرة.

حتت  العمل  بسوق  األطفال  التحاق  خماطر  وتزداد 
يواجه  حيث  القرسي،  والنزوح  املسلح  النزاع  ظروف 
يف  خاصة  شديدة  اقتصادية  مصاعب  وأرسهم  األطفال 
ظل انقطاع فرص العمل التي توفر هلم الدخل. من جهة 
أخرى قد ال يسمح لألرس بالعمل يف البلد املضيف، مما 
الذي  األطفال،  عمل  إىل  اللجوء  إىل  باألرسة  يؤدي  قد 
قد ال يتسبب يف تعرضهم للعقوبات القانونية، وإن كان 
ملخاطر  وتعريضهم  األطفال  حقوق  انتهاك  يف  يتسبب 
الوسطاء  ظاهرة  دراسة  عند  يتضح  ما  وهو  جسيمة.  

يقومون  والذين  ولبنان  األردن  من  كل  يف  “الشويشية” 
يف  العمل  أشكال  اسوأ  يف  الالجئني  األطفال  باستغالل 
يقيمون  األساسية )أرض  البقاء  وسائل  اعطائهم  مقابل 
عليها، خيمة، الخ(. وقد تم القيام بعدد من الدراسات 
يف املنطقة أظهرت الظروف املرتدية التي تواجه األطفال 

الالجئني يف نطاق األعامل املختلفة التي يقومون هبا. 

وبالتايل يتعني عىل الدول املعنية إختاذ عدد من اإلجراءات 
عمل  يف  اإلنخراط  خماطر  من  الالجئني  األطفال  حلامية 

األطفال بشكل عام ويف أسوأ أشكاله بشكل خاص:

اإلطار الترشيعي والسيايس:

والسن  اإللزامي  التعليم  سن  توحيد  عىل  العمل   l
األدنى لعمل األطفال؛

لكافة  الوطنية  الترشيعات  تغطية  عىل  العمل   l
بام يف  يعمل هبا األطفال  قد  التي  القطاعات واملهن 
خدم  طائفة  مثل  ظهورا  األقل  العمل  أشكال  ذلك 
املنازل والعمل يف قطاع الزراعة حيث تعرض هذه 
األعامل األطفال إىل مواد ضارة وآالت خطرة كام قد 

تعرضهم ملخاطر اإلساءة اجلنسية واإلجتار؛

عىل  للقضاء  وطنية  عمل  خطط  وضع  عىل  العمل   l
الظاهرة مع تطبيقها عىل األطفال الالجئني، وتقديم 

الدعم الالزم من قبل املنظامت الدولية؛62

التأكد من وضع تعريف وطني ألسوأ أشكال عمل   l
وضع  التعريف  هذا  مثل  غياب  حال  يف  األطفال 

قائمة باألعامل اخلطرة وحتديثها بشكل دوري؛

ألسوأ  االستجابة  أشكال  كافة  إدراج  عىل  العمل   l
أشكال عمل األطفال كجزء من التدخالت اإلنسانية 
وخاصة يف جماالت محاية األطفال والتعليم واحلامية 
62( تم وضع اخلطة الوطنية ملكافحة عمل األطفال يف لبنان من قبل وزارة 
العمل واللجنة التسيريية ملكافحة عمل األطفال التي شكلها الرئيس عام 
2013 يف مطلع ازمة الالجئني السوريني. ويف عام 2016 متت مراجعتها 
بني  األطفال  عمل  حول  ملحق  إلضافة  املعنية  اجلهات  كافة  قبل  من 

الالجئني السوريني  
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توفري  طريق  عن  االقتصادي  والدعم  االجتامعية 
اإلرشادات والتدريب للعاملني هبذه القطاعات؛

تبني نظام الرقابة عىل عمل األطفال ونظم اإلحالة   l
وجود  لضامن  الدولية  العمل  بمنظمة  اخلاص 
أشكال  كافة  بشأن  والتنسيق  الالزمة  االستجابة 

عمل األطفال؛ 

تسهيل حصول األرس الالجئني عىل الوثائق الرسمية   l
إجراءات  خالل  من  واهلوية  اإلقامة  أوراق  فيها  بام 
احتجاز  أو  جتريم  عن  واالبتعاد  ومتاحة  ميرسة 
يساعد  ما  وهو  الوثائق.  لغياب  نتيجة  الالجئني 

البالغني من أفراد األرسة عىل احلركة بحرية؛

التأكد من إدراج قضية عمل األطفال من الالجئني   l
ضمن جمال عمل ُنُظم محاية الطفل الوطنية.

إجراءات  إلختاذ  الظاهرة  حول  املتاحة  املعرفة  دعم 
بشأهنا:

حتليل األسباب اجلذرية التي تؤدي إىل انتشار ظاهرة   l
اإلنخراط يف أسوأ أشكال عمل األطفال مع العمل 
عىل إجياد بيانات مصنفة بناء عىل الفئة العمرية والنوع 

وختصيص فقرات خاصة لألطفال الالجئني؛

يف  اإلنخراط  خلطر  تعرضًا  األكثر  األطفال  حتديد   l
أو  األقليات  مثل  األطفال،  عمل  أشكال  أسوأ 

األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذوهيم؛

دراسات  يف  األطفال  عمل  أشكال  أسوأ  إدراج   l
التقييم، مع القيام عند احلاجة، بدراسات أكثر تعمقًا 
أسوأ  ظاهرة  وحدة  طبيعة  عىل  األزمات  آثار  حول 

أشكال عمل األطفال.

القدرات الب�سرية والمالية:
حتديد اجلهات الرقابية املمكنة ملختلف أسوأ أشكال   l
التابعني  امليدانيني  العاملني  مثل  األطفال  عمل 

لوزارة الزراعة واحتادات املزارعني للرقابة عىل عمل 
والرشطة  املجتمعية  واآلليات  الزراعة،  األطفال يف 
من  وغريها  الشارع  يف  العاملني  لألطفال  بالنسبة 
عىل  قدراهتم  وبناء  األطفال  عمل  أشكال  أسوأ 
الفضىل  املصلحة  مع  يتامشى  بشكل  االستجابة 
واألرس  األطفال  جتريم  يتم  أال  ضامن  مع  للطفل، 

بسبب العمل؛

وبناء  العمل  كافية من مفتيش  قوة  إجياد  العمل عىل   l
والتأكد  األطفال  عمل  مع  التعامل  عىل  قدراهتم 
القطاعات  كافة  يشمل  الوظيفي  توصيفهم  أن  من 
االقتصادية ويشمل كافة األطفال بام فيهم الالجئني 

واملهاجرين؛

وتقييم  وتنفيذ  وضع  يف  العاملني  األطفال  إرشاك   l
التدخالت املصممة ملساعدهتم؛

بناء قدرات العاملني يف جمال التعليم داخل مدارس   l
الالجئني عىل عمل األطفال لتحديد مؤرشات عمل 
األطفال والترسب وذلك هبدف وضع نظام لإلنذار 

املبكر واإلحالة واملتابعة.

الوقاية:
أطفاهلا  احتياجات  لتلبية  واملجتمعات  األرس  دعم   l
املدرة  الفرص  وإجياد  اقتصاديًا  متكينها  خالل  من 
للدخل وجمموعات الدعم للوالدين وأيضًا مبادرات 
الرتبية اإلجيابية. هذا بجانب توفري خدمات احلامية 
الوسائل  وتوفري  املعنية  للمجتمعات  االجتامعية 
املجتمعية  احلامية  بربامج  األرس  ربط  مع  التعليمية، 
عىل  واحلصول  التعليم  يف  األطفال  بقاء  لضامن 

اخلدمات الصحية؛

توفري املهارات الالزمة والتدريبات اخلاصة بالصحة   l
والسالمة املهنية للنشء والبالغني يف األعامل التي يتم 
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السامح هبا يف املجتمعات املضيفة والتنسيق للسامح 
هلم بالعمل من قبل السلطات املحلية والوطنية؛

قطاعات  فيها  بام  األخرى  القطاعات  مع  التنسيق   l
االقتصادي  والتمكني  االجتامعية  واحلامية  التعليم 
برامج  بآثار  املجاالت  العاملني يف هذه  ورفع وعي 

الدعم عىل ظاهرة عمل األطفال بني الالجئني.

اال�ستجابة:
مراقبة حاالت األطفال الالجئني املنخرطني يف أسوأ   l
الالزم بشكل  الدعم  أشكال عمل األطفال وتوفري 
العمل  أشكال  أسوأ  من  األطفال  لسحب  فوري 
خالل  من  خاصة  واألطفال  لألرس  بدائل  وإجياد 

وضع نظم للرقابة عىل عمل األطفال؛

توفري فرص االلتحاق بالتعليم بوصفه البديل األمثل   l
لعمل األطفال، بام يف ذلك التعليم الرسمي والتعليم 
األطفال  لعودة  سبل  بوصفها  املعتمد  الرسمي  غري 

إىل التعليم الرسمي؛

توفري فرص غري رسمية للتعليم مثل برامج التعليم   l
املكثفة والفصول التعويضية واملهارات احلياتية التي 

الالجئني  األطفال  لتتوائم واحتياجات  تكييفها  يتم 
توفري  هبدف  وذلك  األطفال  عمل  يف  املنخرطني 

خيارات مرنة الستكامل التعليم املناسب؛

توفري حزمة متكاملة من اخلدمات اخلاصة باألطفال   l
الالجئني العاملني وأرسهم مثل محاية الطفل واحلامية 
التعليمية والصحية  إىل اخلدمات  االجتامعية إضافة 

بشكل مرن؛

يف  املشاركة  مثل  املجتمعي  للدعم  برامج  وضع   l
واملجموعات  والفنية  والثقافية  الرياضية  األنشطة 
املجتمعية؛ وتنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية من خالل 

التعاون مع منظامت املجتمع املدين؛

طريق  عن  لألرس  االقتصادية  اهلشاشة  من  احلد   l
العاملني  األطفال  ألرس  الدخل  إدرار  فرص  توفري 

ولألطفال الذين ختطوا احلد األدنى لسن العمل؛

اآلليات  وتشجيع  املجتمعي  الدعم  برامج  إتاحة   l
املجتمعية حلامية الطفل )مثل املجموعات الوالدية، 
آليات الرصد يف املدارس، جلان الشباب وغريها من 

أوجه دعم القرناء ومبادرات الدعم(؛

بسبب  الالجئني  األطفال  احتجاز  عن  االمتناع   l
عملهم سواء بشكل رسمي أو غري رسمي.

الدعوة وح�سد التاأييد ورفع الوعي:
عمل  أشكال  بأسوأ  واملجتمعات  األرس  وعي  رفع   l
رسائل  خالل  من  األطفال  عمل  وبدائل  األطفال 

تراعي النوع؛

أصحاب  ومنظامت  األعامل  أصحاب  مع  التعاون   l
األعامل بوصفهم رشكاء يف مكافحة عمل األطفال 
ومراقبة  سلوكية  مدونات  تبني  خالل  من  وذلك 
سالسل التوريد )عند احلاجة( ووضع برامج لضامن 

رفاهة العاملني واألطفال.

العمل  ووزارة  الدولية  العمل  منظمة  قامت 
 BEYOND منظمة  مع  بالرشاكة  اللبنانية 
األطفال،  عمل  ملكافحة  جمتمعية  مراكز  بانشاء 
أفراد  بني  تنسيقية  جهود  توفري  خالل  من 
املجتمعات املحلية وأعضاء املحليات ومنظامت 
العامل وأصحاب األعامل وأرس األطفال العاملني 
أسوأ  من  األطفال  لسحب  العاملني  األطفال  و 
التأهيل  إعادة  خدمات  وتوفري  العمل  أشكال 

وضامن عدم عودة األطفال ملثل هذه األعامل.



التو�سيات
العامة
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االإطار الت�سريعي وال�سيا�سات الخا�سة 
بحماية الطفل:

لضامن  والسياسات  الوطنية  الترشيعات  مراجعة   l
الصلة،  ذات  الدولية  والقوانني  املعايري  مع  متاشيها 
والربوتوكوالت  الطفل  حقوق  اتفاقية  خاصة 
الطفولة  امللحقة. وهو ما يتضمن ضامن حتديد سن 
18 عامًا، كذلك ضامن احرتام املعايري الدولية  عند 
والعمل  والزواج  القانونية  املسئولية  بسن  اخلاصة 

والتجنيد داخل اجلامعات أو القوات املسلحة؛

والسياسات  الترشيعات  داخل  التمييز  عدم  ضامن   l
اخلاصة بحقوق الطفل ومحايته والعمل عىل تطبيقها 
حق  احرتام  من  التأكد  مع  الالجئني،  األطفال  عىل 
اخلدمات  كافة  عىل  احلصول  يف  الالجئني  األطفال 
تسجيل  ذلك  يف  بام  املعنية  الدول  ملواطني  املتاحة 
الطفل  محاية  وخدمات  والصحة  والتعليم  املواليد 

دون أي متييز؛

املصلحة  مبدأ  أخذ  لضامن  الترشيعات  مراجعة   l
الفضىل للطفل يف االعتبار يف كافة القرارات وتنفيذه 
العام  والتعليق  الطفل  اتفاقية حقوق  مع  يتامشى  بام 
رقم 14 بشأن حق الطفل يف أخذ مصلحته الفضىل يف 
االعتبار خاصة فيام يتعلق بالقوانني اجلنائية وقانون 
يف  الفاعلون  يتبناها  التي  القرارات  وكافة  األرسة 

جمال احلامية االجتامعية؛

تطوير إرشادات حول األبعاد التي يتعني أخذها يف   l
االعتبار عند حتديد املصلحة الفضىل للطفل وتوفري 
القضائي  باجلهاز  القرار والعاملني  التدريب لصانع 
ومقدمي اخلدمات حول كيفية تفعيل مبدأ املصلحة 

الفضىل للطفل؛ 

إزالة كافة املواد التي متيز بني اجلنسني من الترشيعات   l
خاصة فيام خيص اجلنسية مما يقيد حق املرأة يف نقل 

جنسيتها إىل أطفاهلا؛

والسياسات  الترشيعات  تفرضها  التي  القيود  إزالة   l
األطفال  عىل  تطبيقها  وضامن  املواليد  تسجيل  عىل 
املولودين خارج إطار الزوجية واألطفال املولودين 
ألشخاص ينتمون ألديان أو ملل خمتلفة، أو األطفال 
املعرضني  األطفال  وكذلك  آباؤهم  يتغيب  الذين 
للخطر وذلك لضامن وصول األطفال الالجئني إىل 

خدمات تسجيل املواليد؛

ضامن متايش سياسات التعامل مع األطفال يف نزاع   l
قوانني  تطبيق  مع  الدولية،  املعايري  مع  القانون  مع 
الالجئني  وسياسات عدالة األحداث عىل األطفال 

دون متييز؛

مراجعة الترشيعات الوطنية حلامية الطفل لتستوعب   l
مفاهيم نظم محاية الطفل، وجلان احلامية املجتمعية، 

وشبكات التقيص األرسي ومل الشمل؛

يف  الناجحة  التجارب  لتبادل  عربية  “شبكة  إنشاء   l
التكفل باألطفال الالجئني”.

االإطار الت�سريعي وال�سيا�سات الخا�سة 
باللجئين:

األحوال  وثائق  عىل  الالجئني  أرس  حصول  ضامن   l
والزواج  بامليالد  اخلاصة  الوثائق  ذلك  يف  بام  املدنية 

والطالق والزواج الثاين والوفاة؛

األساسية  واخلدمات  احلامية  خدمات  إتاحة  ضامن   l
حالة  عن  النظر  بغض  وأرسهم  الالجئني  لألطفال 
اللجوء ووجود الوثائق الالزمة يف حوزهتم من عدمه؛

طلب  عىل  وأرسهم  الالجئني  األطفال  قدرة  ضامن   l
اإلعادة  األمان ومحايتهم من  إىل  اللجوء والوصول 

القرسية؛

تبني إجراءات جلوء صديقة للطفل بام يف ذلك احرتام   l
مبدأ وحدة األرسة وتسهيل عملية مجع شمل األرسة 
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واإلجراءات  والرصد  وخارجها  املنطقة  داخل 
واألطفال  للخطر  املعرضني  باألطفال  اخلاصة 
إجراءات  وتطبيق  املصحوبني  وغري  املنفصلني 

وتقنيات إلجراء اللقاءات صديقة للطفل؛

التأكيد عىل عدم احتجاز األطفال الالجئني وأرسهم   l
جيب  فال  لالحتجاز.  بدائل  وإجياد  اللجوء  بسبب 
احتجاز األطفال الالجئني أو أرسهم بناء عىل حالة 

اللجوء اخلاصة هبم ونتيجة لعدم حوزهتم للوثائق؛

وإعادة  والتحقق  للتقيص  وطنية  شبكات  تشكيل   l
الشمل؛

تبني املعايري الدنيا حلامية األطفال يف حاالت الطوارئ   l
حلامية  الدولية  العمل  جمموعة  بإعدادها  قامت  التي 

الطفل يف عام 2012.

خدمات حماية الطفل:
القيام بتحليل ملدى وجود وإتاحة اخلدمات بأسعار   l
هذه  وجودة  قبول  ومدى  الالجئني  متناول  يف 
من  )أكثر  املدى  طويلة  خطط  ووضع  اخلدمات، 
عام( لتعزيز قدرات خدمات محاية الطفل احلكومية 
محاية  لقضايا  واالستجابة  للوقاية  احلكومية  وغري 

الطفل اخلاصة بالالجئني؛

الوطنية خاصة يف  الطفل  التوسع يف خدمات محاية   l
األماكن التي تزداد فيها أعداد الالجئني؛

توفري الدعم الفني واملايل املستديم من قبل املجتمع   l
الدويل لتعزيز نظم محاية الطفل الوطنية وكذلك نظم 
األطفال  حلامية  اللجوء  وطلب  والصحة  التعليم 

الالجئني؛

ختصيص  هبدف  الوطنية  املوازنات  مراجعة   l
ومنظامت  املعنية  للوزارات  الالزمة  االستثامرات 
املجتمع املدين لتوفري خدمات محاية الطفل وغريها 

األطفال  فيهم  بام  األطفال  لكافة  اخلدمات  من 
الالجئني بشكل عادل ودون متييز؛

األساسية  الطفل  محاية  خدمات  إتاحة  ضامن   l
اخلاصة  للمعوقات  والتصدي  األطفال  جلميع 
إىل  وصوهلم  دون  حتيل  والتي  الالجئني  باألطفال 
تطبيق  يف  املرونة  توخي  ذلك  يف  بام  اخلدمات  هذه 
اإلجراءات بأسعار يف متناول الالجئني والعمل عىل 
التدريب  وتوفري  املحلية  املجتمعات  إىل  الوصول 
الالجئني  خدمة  جمال  يف  للعاملني  الكفاءات  ورفع 

وتوفري خدمات الرتمجة كلام أمكن؛

التأكد من إتاحة اخلدمات األساسية التالية التي متت   l
اإلشارة إليها سابقا )إدارة احلالة، وتسجيل املواليد، 
للطفل، ودعم  وإجراءات رشطية وقضائية صديقة 
القائمة عىل األرسة  البديلة  للرعاية  قانوين، وتدابري 
لألطفال املنفصلني وغري املصحوبني، ومالجئ آمنة 
لألطفال ضحايا العنف، والدعم النفيس، واخلدمات 

الصحية والتعليمية لألطفال الالجئني(

بناء قدرات الفئات التالية عىل توفري احلامية لألطفال   l
الالجئني:

القائمني عىل إدراة حاالت محاية األطفال عىل االستجابة   -
حلاالت محاية الطفل وإحالته للخدمات املناسبة؛

مع  التعامل  عىل  الالجئني  مدارس  يف  املعلمني   -
األطفال وتبني وسائل تعليمية مناسبة للطفل وعىل 
وسائل التهذيب اإلجيايب وإدارة الرصاعات وكذلك 

املهارات احلياتية؛

العاملني باخلدمات الصحية عىل اإلدارة اإلكلينيكية   -
العنف  حلاالت  واالستجابة  االغتصاب  حلاالت 

واإلساءة واستغالل األطفال؛

مفتيش العمل عىل الوقاية واالستجابة حلاالت عمل   -
األطفال بني الالجئني؛
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العاملني باجلهاز القضائي عىل املعايري الدولية ومبدأ   -
املصلحة الفضىل للطفل وبدائل االحتجاز والتعامل 
والشهود  وضحاياها  اجلرائم  مرتكبي  األطفال  مع 

عليها مع الرتكيز عىل األطفال الالجئني؛

سلطات احلدود عىل التعامل مع األطفال الالجئني   -
وضامن وحدة األرسة والرصد واالستجابة حلاالت 
األطفال املعرضني للخطر واألطفال املنفصلني وغري 

املصحوبني مع تسهيل إعادة شمل األرسة؛

القائمني عىل حتديد حاالت اللجوء عىل اإلجراءات   -
اخلاصة  االضطهاد  حاالت  وعىل  للطفل  الصديقة 

باألطفال.

إجياد فرص مدرة للدخل ألرس الالجئني واألطفال   l
الذين ختطوا احلد األدنى القانوين لسن العمل وذلك 
عمل  مثل  السلبية  التكيف  اسرتاتيجيات  لتجنب 

األطفال وزواج األطفال؛

حلامية  معيارية  تنفيذية  إجراءات  وحتديث  وضع   l
الطفل الالجئ وبناء قدرات العاملني عىل خطوات 
وحتديد  وتقييم  األولويات  ووضع  احلالة  إدارة 
الترشيعات  إىل  إضافة  للطفل،  الفضىل  املصلحة 
املعايري  وكذلك  الصلة  ذات  والدولية  الوطنية 
اخلاصة  واملسئوليات  واألدوار  اإلحالة  ووسائل 

بالفاعلني املعنيني؛

ودراسات  البيانات  إدارة  نظم  تضمني  عىل  العمل    l
للبيانات  الطفل  محاية  قضايا  حول  الوطنية  التقييم 
املصنفة حول قضايا محاية الطفل اخلاصة بالالجئني 

وكذلك احتياجاهتم.

تو�سيات حول بع�ص الق�سايا الخا�سة 
بحماية الطفل:

دعم نظم التسجيل املدين الوطنية وتطبيق إجراءات مرنة   l
للسامح لالجئني يف األماكن النائية بتسجيل مواليدهم؛

املنفصلني  لألطفال  اخلاصة  اخلدمات  إتاحة  ضامن   l
األرس  أثر  وتقيص  الرصد  مثل  املصحوبني  وغري 
املصلحة  وحتديد  تقييم  وأيضًا  األرس  مجع  وإعادة 

الفضىل للطفل والرعاية البديلة؛

مع  متاشيها  لضامن  الوطنية  الترشيعات  مراجعة    l
وتقديم  األطفال  زواج  خيص  فيام  الدولية  املعايري 
الدعم للسلطة القضائية لتنفيذ مبدأ املصلحة الفضىل 
للطفل عند البت يف طلبات زواج األطفال يف الدول 

التي تسمح أطرها الترشيعية بذلك؛

أسوأ  ملنع  تنفيذ  وآليات  ترشيعات  وجود  ضامن   l
قانونية  نصوص  ووضع  األطفال  عمل  أشكال 
يؤثر  ال  الذي  اخلفيف  بالعمل  للسامح  وإرشادات 
عىل تعليم الطفل أو نموه )متاشيا مع اتفاقية منظمة 

العمل الدولية رقم 138(؛

ضد  وقائية  كوسيلة  االجتامعية  احلامية  آليات  إتاحة   l
عمل األطفال.

الحماية المجتمعية للطفل:
الوطنية  املجتمعية  احلامية  أنظمة  إنشاء  عىل  العمل   l
وضامن تشكيلها مع مجيع اهليئات العاملة يف جماالت 
ملساعدهتا  للمجتمعات  الدعم  وتوفري  الطفل، 
واإلساءة  العنف  حلاالت  واالستجابة  الوقاية  عىل 
واالستغالل وانفصال األطفال الالجئني، إضافة إىل 
تعزيز التامسك االجتامعي ومنع التمييز ضد األطفال 

الالجئني من خالل:

الطفل  محاية  لقضايا  املتاحة  اإلجيابية  البدائل   -
االنفصال  مثل  الالجئني  جمتمعات  داخل 

وعمل األطفال وزواج األطفال؛

مثل  الالجئني  األطفال  تواجه  التي  املخاطر   -
النوع  عىل  املبني  والعنف  اجلنيس  العنف 
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واإلجتار وأسوأ أشكال عمل األطفال وزواج 
األطفال وجتنيد األطفال واألثار السلبية هلذه 

املخاطر عىل األطفال واملجتمعات؛

الترشيعات  داخل  الطفل  بحقوق  التعريف   -
الوطنية واإلجراءات؛

الطفل  محاية  حاالت  وإحالة  رصد  كيفية   -
للخدمات املناسبة؛

واحللول  واملبادرات  املجتمعي  احلوار  دعم   -
اخلاصة بقضايا محاية الطفل؛

أنفسهم  محاية  عىل  الالجئني  األطفال  مهارات  بناء   l
إضافة  املتاحة  وباخلدمات  بحقوقهم  وتعريفهم 
كافة  يف  مشاركتهم  لتشجيع  املشاركة  مهارات  إىل 

الشئون املتعلقة بحياهتم؛

يف  بام  املتاحة  املجتمعية  للموارد  بمسح  القيام   l
اإلجيابية  والتوجهات  واملعارف  املامرسات  ذلك 
جمال  يف  والعاملني  القائمة  االجتامعية  والشبكات 
حشد التأييد داخل جمتمعات الالجئني واملجتمعات 
لألطفال  أفضل  محاية  لتوفري  وذلك  املضيفة 

الالجئني.
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 أ�ول امللحق
 

 �ش�ٔن حامية الطفل وإالقلمييةاالتفاقات ا�ولية 

 إالطار املرجعي

ينطبق �دد �بري مهنا �ىل حقوق أ�طفال الالج�ني،  واليتا�ولية املعنية حبقوق الطفل  والربوتو�والتات �هناك العديد من االتفاق 
الالج�ني بصفة �اصة، يرتتب  وأ�طفالمتثل هذه املعايري ا�ولية إالطار املرجعي لضامن اكفة حقوق أ�طفال بصفة �امة  ،ومن مث

�ليات�ىل التصديق �لهيا رضورة ٔ�ن تنعكس هذه إاللزتامات ا�ولية �ىل ال�رشيعات الوطنية  ييل عرض لبعض ٔ�مه  وف�التنف�ذ.  و�
�ىل املواد ٕالزتام ا�ول هبا يف اكفة أ�وقات، �ىل ٔ�ن يمت ٕالقاء الضوء  و�كر�سهذه املعايري ا�ولية اليت �سعى لضامن هذه احلقوق 

حبقوق أ�طفال الالج�ني واليت ت�ٔ�ذ يف �عتبار ا�اطر اخلاصة اليت قد يتعرض لها هؤالء أ�طفال حبمك الظروف  ا�ٔكرث مساساً 
 ٔ�مه هذه أ�دوات يه اتفاق�ة حقوق الطفل ولعلاليت يتعرضون لها عند �دوث ٔ�زمات تضطرمه ٕاىل الهروب مع ٔ�رسمه ٔ�و مبفردمه. 

ديق �لهيا من اكفة ا�ول أ�عضاء يف �امعة ا�ول العربية.  كام تنطبق احلقوق الواردة يف االتفاق�ة اخلاصة �ش�ئون اليت مت التص
 الالج�ني �ىل أ�طفال الالج�ني (ٕانظر ٕاىل الفقرات التالية).

 اتفاق�ة حقوق الطفل:

 و�ق�صادية والثقاف�ة�سان مبا فهيا احلقوق املدنية تعد اتفاق�ة حقوق الطفل ٔ�ول اتفاق�ة دولية تغطي حزمة م�اكم� من حقوق االٕ 
 22ا�ويل لالج�ني �اصة ف� يتعلق �ملادة  والقانونبعض جوانب القانون إال�ساين ا�ويل  ٕاضافة ٕاىل، و�ج�عية والس�ياس�ية

اكفة ا�ول اليت ت�ٔوي هؤالء من  واملسا�دةا�لجوء من أ�طفال يف احلصول �ىل امحلاية  وطاليباليت �كرس حق مجيع الالج�ني 
ٔ�مهية اتفاق�ة حقوق الطفل ٕاىل  و�رجعمن املبادئ احلامكة.  ومجمو�ةف�ات من احلقوق  ٔ�ربعتقس�مي مواد االتفاق�ة ٕاىل  وميكنأ�طفال. 

ا�مع حول حقوق الطفل  وحشديف أ�مم املت�دة �لهيا مما جيعل من هذه االتفاق�ة �ٓداة فعا� يف التعبئة  ا�ول أ�عضاءتصديق معظم 
 ، مما يعكس ٕاجامع قوي دا�ل ا�متع ا�ويل. واملعايري واملبادئ

، واحلق يف املشاركة. وا�منو البقاءو وتتضمن املبادئ اليت تقوم �لهيا االتفاق�ة م�د�ٔ �دم ا�متيزي، املصل�ة الفضىل �لطفل، احلق يف احلياة 
 18الطفل ب�ٔنه ٔ�ي ٕا�سان يقل معره عن  1عرف االتفاق�ة يف املادة رمق ويه املتطلبات أ�ساس�ية الالزمة لتحق�ق ٔ�ي من احلقوق. وتُ 

قوق الطفل ب�ٔحق�ة جلنة ح وتوحضٕاال يف �ا� ما ٕاذا اكنت القوانني اخلاصة �لطفل تنص �ىل بلوغ الطفل سن الرشد ق�ل ذ�.  �اماً 
لك خشص مل يبلغ سن الثام�ة عرش يف ا�متتع �اكفة احلقوق املنصوص �لهيا يف االتفاق�ة كام تدعو ا�لجنة ا�ول أ�عضاء اليت تنص 

 .�اماً  18ب�ٔنه اليقل عن  والت�ٔكد�رشيعاهتا الوطنية �ىل حتديد سن الرشد حتت الثام�ة عرش �ىل مراجعة سن الرشد 

�شري ٕاىل م�دٔ� �دم ا�متيزي، ح�ث تنطبق االتفاق�ة �ىل لك أ�طفال بغض النظر عن العرق ٔ�و ا�لون ٔ�و اجل�س ٔ�و ف  ،2ٔ�ما املادة 
من  و �ج�عي ٔ�و املمت�اكت ٔ�و إال�اقة ٔ�و امليالد �لك�ٔ ا�لغة ٔ�و ا��ن ٔ�و الرٔ�ي الس�يايس ٔ�و �ريه ٔ�و أ�صل القويم ٔ�و إالثين 

 الطفل ٔ�و الويص القانوين �.

ف�شري ٕاىل املصل�ة الفضىل �لطفل، ح�ث تنص املادة �ىل ٔ�مهية ٔ�ن توىل املصل�ة الفضىل �لطفل ٔ�مهية كربى عند  ،املادة الثالثةٔ�ما 
رارات ق، ٕاضافة ٕاىل اكفة الوالقوانني والس�ياساتما ينطبق �ىل اكفة القرارات اخلاصة �ملزيانية  وهوٕاختاذ ٔ�ية قرارات �ش�ٔن أ�طفال، 

 ن ش�ٔهنا ٔ�ن تؤ�ر يف رفاهة الطفل ٔ�و أ�طفال.الفردية اليت م

83

االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية



73 
 

 املادة السادسة �ىل حق أ�طفال يف احلياة، ح�ث تتحمل احلكومات مس�ئولية بقاء أ�طفال وحصهتم ٕاىل ٔ�قىص در�ة ممك�ة. وتنص

ح�ث �شجع االتفاق�ة  م عند ٕاختاذ ٔ�ية قرارات �ش�ٔهنم،هيٕاىل رضورة ا�رتام �ٓراء أ�طفال، ح�ث يتعني �س��ع ٕا� 12وتنص املادة 
أ�طفال عند ٕاختاذ ٔ�ي قرار قضايئ ٔ�و ٕاداري يتعلق هبم.  �ٓراءما يتطلب �س��ع ٕاىل  أ�طفال وهوالبالغني �ىل �س��ع ٕاىل �ٓراء 

ركة يف ٕاختاذ القرار مع ��رتاف برضورة متايش مس�توى مشا وٕارشا�همفال طاالتفاق�ة البالغني �ىل �س��ع ٕاىل �ٓراء ا�ٔ  و�شجع
 ومس�توىأ�طفال يف القرارات مع مر�� النضوج اليت مير هبا الطفل. ح�ث تعرتف االتفاق�ة برضورة متايش مس�توى مشاركة أ�طفال 

 نضو�م. 

 فةواك واملهاراتاملواد اليت �شري ٕاىل احلق يف احلصول �ىل املوارد  ويه، وال�ءاحلقوق اخلاصة �لبقاء  كام �شري مجمو�ة من املواد ٕاىل
 والر�ايةالرمسي  والتعلميالنظيفة  واملياه واملسكناحلق يف الغذاء  املوادهذه  وتتضمنا�اكمل �لطفل.  وا�منواخلدمات الالزمة �لبقاء 

هذه الف�ة من احلقوق  وتتطلباليت تعرف الطفل حبقوقه.  واملعلوماتالثقاف�ة  وأ��شطة والرتف�هالفراغ  ووقتالصحية أ�ولية 
. كام �شري بعض املواد ٕاىل اح�يا�ات أ�طفال الالج�ني وأ�طفال ذوي �ح�يا�ات وٕا�حهتاالوسائل الالزمة لتحق�ق هذه احلقوق 

 �ني تتصدى هذه املواد لالح�يا�ات اخلاصة لهذه الف�ات من أ�طفال، ٕاال ويفأ�صليني.  والساكنٔ�طفال أ�قليات  ؤ�يضاً اخلاصة 
الالج�ني  ذ� ٔ�نه البد من مالحظة ٔ�ن االتفاق�ة يف مجملها تنطبق �ىل اكفة أ�طفال ا��ن يقميون دا�ل ا�و� العضو، مبا يف

 إالقامة القانونية دا�ل ا�و�. ميلكون حقاجل�س�ية ٔ�و أ�طفال ا��ن ال  و�دميي واملهاجر�نأ�صليني  والساكن وأ�قليات

و�س�تغالل  وإالهاملتغطي امحلاية من اكفة ٔ�شاكل إالساءة ٕاىل أ�طفال اليت املواد اخلاصة حبقوق امحلاية  منكام تتضمن االتفاق�ة �دد 
ما  وهويف امحلاية من إالساءة دا�ل نظام العدا� اجلنائية.  واحلق، مبا يف ذ� احلق يف امحلاية اخلاصة يف ٔ�زم�ة احلروب والقسوة

املصل�ة الفضىل �لطفل، والعمل �ىل ٔ�ن �كون �ح��از  وم�د�ٔ �شري ٕاىل جتنب اح��از أ�طفال ح�ث يتعارض �ح��از م�دئيا 
 زم�ية حمدودة.  ولفرتاتهو البديل أ��ري 

يف احلصول  واحلقهذه ا�مو�ة احلق يف التعبري عن الرٔ�ي  وتتضمناملشاركة  كام �شري مجمو�ة ٔ�خرى من احلقوق ٕاىل حق الطفل يف
�لعب دور فعال  ويعدمههبذه احلقوق �الل منومه �سا�د أ�طفال �ىل احلصول �ىل حقوقهم  وا�متتعالتجمع.  وحرية�ىل املعلومات 

 يف ا�متع.

بذات احلقوق إال�سانية أ�ساس�ية ش�ٔهنم يف  وال�شءع أ�طفال هناك مجمو�ة من احلقوق تغطي حقوق إال�سان ح�ث �متت ،ؤ��رياً 
 ذ� ش�ٔن البالغني، ٕاضافة ٕاىل مجمو�ة من احلقوق اخلاصة اليت تعرتف �الح�يا�ات اخلاصة هبم.

 

تفاق�ةامللحق �   حقوق   الطفل   �ش�ٔن   اشرتاك   أ�طفال يف   الزنا�ات   املسل�ة    الربوتو�ول   �خ�ياري   

اكفة ا�ول أ�عضاء �لتوق�ع �ىل الربوتو�ول �خ�ياري التفاق�ة حقوق الطفل �ش�ٔن  2001دعت امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة �ام 
.  وقد قامت اكفة ا�ول أ�عضاء يف �امعة ا�ول العربية �لتصديق �ىل هذا الربوتو�ول املسل�ة الزنا�اتاشرتاك أ�طفال يف 

هذا الربوتو�ول يف مادته أ�وىل ا�ول أ�عضاء ٕالختاذ اكفة التدابري  ويدعو�س�ت��اء لك من موريتانيا وإالمارات العربية املت�دة. 
يف أ�عامل احلربية، كام تنص  م�ارشاً  ن مل يبلغوا الثام�ة عرشة من العمر اشرت�اكً املمك�ة لضامن �دم اشرتاك ٔ�فراد قواهتا املسل�ة ا��

املادة الثانية �ىل رضورة ٔ�ن �كفل ا�ول أ�طراف �دم خضوع أ�ش�اص ا��ن مل يبلغوا الثام�ة عرشة من العمر �لتجنيد إالج�اري 
 يف قواهتا املسل�ة.

 

84

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين



74 
 

ف�نص �ىل رضورة ٔ�ن �رفع ا�ول أ�طراف احلد أ�دىن لسن تطوع أ�ش�اص يف قواهتا املسل�ة عن السن احملددة  ،ٔ�ما املادة الثالثة
�عتبار املبادئ �ني �ىل ٔ�ن ت�ٔ�ذ يف  ،أ�طفال دون اخلامسة عرشة) من اتفاق�ة حقوق الطفل (ومه 38دة يف الفقرة الثالثة من املا
 حبق أ�ش�اص دون سن الثام�ة عرشة يف حامية �اصة مبوجب االتفاق�ة. وتعرتفالواردة يف ت� املادة 

 
تنص املادة الرابعة من الربوتو�ول �ىل �دم جواز ق�ام ا�مو�ات املسل�ة املمتزية عن القوات املسل�ة ٔ�ي دو�  ،من �ح�ة ٔ�خرىو 

يد ٔ�و اس�ت�دام أ�ش�اص دون سن الثام�ة عرشة يف أ�عامل احلربية، �ىل ٔ�ن تت�ذ ا�ول ظرف من الظروف بتجن  حتت ٔ�ي
مبا يف ذ� اع�د التدابري القانونية الالزمة حلظر وجترمي هذه  و�س�ت�دامملنع هذا التجنيد  معلياً  ةأ�طراف اكفة التدابري املمك�

 املامرسات.
 

عاون ا�ول أ�طراف يف تنف�ذ الربوتو�ول مبا يف ذ� التعاون يف م�ع ٔ�ي �شاط يناقض تنص املادة السابعة �ىل رضورة ٔ�ن تتكام 
 إالدماج �ج�عي لٔ�ش�اص ا��ن يقعون حضا� ٔ�فعال تناقض هذا الربوتو�ول. وٕا�ادةالربوتو�ول ويف ٕا�ادة الت�ٔهيل 

 
 تغالل أ�طفال يف البغاء ويف املواد إال�ح�ة:الربوتو�ول �خ�ياري امللحق �تفاق�ة حقوق الطفل �ش�ٔن بيع ا�ٔطفال واس� 

يعد هذا الربوتو�ول هو �ين الربوتو�ولني امللحقني �تفاق�ة حقوق الطفل، ح�ث يقوم �لرتكزي �ىل ف�ة حمددة من ا�اطر اليت قد 
أ�عضاء يف �امعة ا�ول العربية  اكفة ا�ولا�ٔكرث هشاشة �شلك �اص. وقد قامت  والف�اتيتعرض لها أ�طفال �شلك �ام 

فلسطني. و ينص الربوتو�ول يف مادته أ�وىل �ىل ٔ�ن تقوم ا�ول حبظر بيع  ودو�س�ت��اء الصومال �لتصديق �ىل الربوتو�ول �
أ�طفال و اس�تغالهلم يف البغاء و يف املواد إال�ح�ة، و يعرف الربوتو�ول يف مادته الثانية املقصود هبذه املصطل�ات الثالث ح�ث 

ه نقل طفل من �انب ٔ�ي خشص ٔ�و مجمو�ة من أ�ش�اص ٕاىل خشص �ٓخر لقاء يعرف بيع الطفل ب�ٔنه ٔ�ي فعل ٔ�و تعامل يمت مبق�ضا
ماكف�ٔة ٔ�و ٔ�ي شلك �ٓخر من ٔ�شاكل العوض، كام يقصد �س�تغالل أ�طفال يف البغاء اس�ت�دام طفل لغرض ٔ��شطة ��س�ية لقاء 

ٔ�ي طفل ب�ٔي وس�ي� اكنت ماكف�ٔة ٔ�و ٔ�ي شلك �ٓخر من ٔ�شاكل العوض، و يقصد �س�تغالل أ�طفال يف املواد إال�ح�ة تصو�ر 
 ميارس ٔ��شطة ��س�ية ٔ�و ٔ�ي تصو�ر لٔ�عضاء اجل�س�ية �لطفل ٕالش�باع الرغبة اجل�س�ية.

 
تنص املادة الثالثة �ىل رضورة ٔ�ن �كفل لك دو� طرف ٔ�ن تغطي من �الل �رشيعاهتا ��د ٔ�دىن أ�فعال  ،من �ح�ة ٔ�خرىو 

 الطفل لعمل قرسي و ٔ�يضاً  و�س�ري�لرحب  ٔ�عضاء الطفل توخ�اً  ونقل وأ��شطة اخلاصة ب��ع الطفل و�س�تغالل اجل�يس �لطفل
الق�ام �وس�يط �حلفز �ري الالئق �ىل ٕاقرار ت�ين طفل �ىل حنو خيالف القانون، ٔ�و عرض ٔ�و تدبري ٔ�و تقدمي طفل لغرض اس�تغال� 

ح�ة م�علقة �لطفل �ىل النحو ا�ي مت يف البغاء ٔ�و ٕانتاج و توزيع و �رش و اس�ترياد و تصد�ر و عرض و بيع و ح�ازة مواد ٕا�
 تعريفه �لربوتو�ول.

 
 الالج�ني:ؤون االتفاق�ة اخلاصة �ش

يعرتف حبق  وا�ي 1948من إال�الن العاملي حلقوق إال�سان لعام  14ت�ٔسست االتفاق�ة اخلاصة �ش�ئون الالج�ني �ىل املادة رمق 
 1951مت تب�هيا �ام  واليتإالتفاق�ة اخلاصة �ش�ئون الالج�ني  وتعدٔ�ي خشص يف طلب ا�لجوء من إالضطهاد يف ٔ�ي دو� ٔ�خرى. 

ومت تعديلها �ام  1954د�لت االتفاق�ة ٕاىل �زي التنف�ذ �ام  وقدامحلاية لالج�ني يف الوقت احلارض.  مبثابة ا�لبنة أ�ساس�ية لتوفري
قامت لك من ا�ول التالية  وقداليت وضعهتا االتفاق�ة.  والزم�يةمبوجب �روتو�ول ملحق اكن من ش�ٔنه ٕازا� احلدود اجلغراف�ة  1967

اجلزا�ر وج�بويت و مرص و موريتانيا  ويه 1967االتفاق�ة والربوتو�ول امللحق هبا لعام  من ٔ�عضاء �امعة ا�ول العربية �لتصديق �ىل
 والصومال. ملغرب و السودان و تو�س و ا�مينو ا
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�ىل املس�توى  وتطبيقهاوتقوم االتفاق�ة اخلاصة �ش�ئون الالج�ني ببلورة اكفة احلقوق اليت تضمنهتا اكفة املواثيق ا�ولية �ش�ٔن الالج�ني 
أ�فراد من اكفة ٔ�شاكل  هذا التعريف الضوء �ىل حامية و�سلط 1يف مو�د لالج�ني يف املادة رمق هذه االتفاق�ة تعر  وتت�ىنا�ويل. 

لٕالتفاق�ة هو لك من يعجز عن ٔ�و �رفض العودة ٕاىل وطنه ن���ة �لخوف املربر من إالضطهاد ٔ�س�باب  فالالجئ طبقاً  .إالضطهاد
االتفاق�ة �ىل �دد من املبادئ  وتقوماج�عية بعيهنا ٔ�و لتب��ه رٔ�ي س�يايس.  ف�ةتتعلق �لعرق ٔ�و ا��ن ٔ�و اجل�س�ية ٔ�و ان�ئه ٕاىل 

إال�ادة القرسية لالج�ني. كام تنطبق اكفة مواد االتفاق�ة �ىل مجيع الالج�ني بغض النظر عن  و�دمالتجرمي  و�دمٔ�مهها �دم ا�متيزي 
الالج�ني �خوهلم ٔ�و بقاهئم العرق ٔ�و ا��ن ٔ�و ا�و� اليت ي�متون ٕا�هيا ٔ�و �ريها من صور ا�متيزي. كام تنص االتفاق�ة �ىل ٔ�ال يمت جترمي 

. ا�لجوء وس�ياساتما �شري ٕاىل ٔ�ن طلب ا�لجوء قد يتطلب من الالج�ني ا�هتاك قوانني  وهودا�ل ٔ�ي دو� بصورة �ري رشعية. 
ضام�ت بعض ال جلرامئ املرتبطة بطلب ا�لجوء. كام تتضمن االتفاق�ة ٔ�يضاً �ٔ�ما العقو�ت اليت حتر�ا االتفاق�ة فه�ي العقو�ت اخلاصة 

املبدٔ� ا�ي ينص �ىل ام�ناع  وهومزن� حمورية  non-refoulementح�ث ي��ؤ� م�دٔ� �دم إال�ادة القرسية  ؛ضد طرد الالج�ني
صار  وقدا�ول عن ٕا�ادة الالج�ني ٔ�و طاليب ا�لجوء �وهلم ٔ�و لغريها من املناطق اليت قد هتدد فهيا ح�اهتم ٔ�و حر�هتم أ�ساس�ية. 

خلاصة �ش�ئون �اكفة ا�ول حىت ت� اليت مل تصدق �ىل االتفاق�ة ا هذا املبدٔ� مبثابة قانون عريف دويل مبعىن ٔ�نه قد صار ملزماً 
.  ٕاضافة ٕاىل هذا، فهناك �دد من أ�دوات ا�ولية اخلاصة حبقوق إال�سان 1967ٔ�و الربوتو�ول امللحق هبا لعام  1951الالج�ني لعام 

 اتفاق�ة أ�ممواليت مت التصديق �لهيا من ق�ل ا�ول أ�عضاء يف �امعة ا�ول العربية قد تضمنت ٔ�يضا حظر إال�ادة القرسية م�ل 
ٔ�و �سلمي ٔ�ي خشص  refouler)ٕا�ادة (ذيب، ح�ث �شري املادة الثالثة ٕاىل " �دم ق�ام ٔ�ي دو� عضو بطرد ٔ�و ع�دة ضد التاملت

فٕان العرف اخلاص  ،من �ة ٔ�خرىو ٕاىل دو� ٔ�خرى يف وجود ٔ�س�باب قوية لالعتقاد ب�ٔن هذا الشخص س�يكون معرضا �لتعذيب". 
ح�ث يمت من �الل  7و 6يف مادتيه  والس�ياس�يةن �الل العهد العاملي �لحقوق املدنية مبنع إال�ادة القرسية قد مت ٔ�يضا �كر�سه م

�ري إال�سانية ٔ�و املهينة والعقوبة مبا يف  واملعام� والقسوةمن التعذيب  وامحلايةاملادتني ��رتاف حبق لك أ�ش�اص يف احلياة هاتني 
 يتعرض فهيا الفرد ملثل هذه ��هت�اكت. ذ� يف ٕاطار إال�ادة القرسية ل�ول وأ�رايض اليت قد 

أ�طفال يف احلصول �ىل  وحقملعام� الالج�ني م�ل حق ا�لجوء ٕاىل القضاء  من املعايري ا�نياتنص االتفاق�ة �ىل �دد  ،ؤ��رياً  
يف اخلدمات الصحية و�ريها من  واحلقاحلصول �ىل الو�ئق الرمسية مبا فهيا و�ئق السفر  ويفيف العمل  واحلقالتعلمي أ�سايس، 

 احلقوق.
 

 االتفاق�ات اخلاصة �ٔ�ش�اص �دميي اجل�س�ية:
. 1975�زي النفاذ يف هناية �ام  ود�لت 1961من ٕانعدام اجل�س�ية يف ٔ�غسطس من �ام واخلفض مت ت�ين االتفاق�ة اخلاصة �حلد 

�ش�ٔن �ا� أ�ش�اص �دميي اجل�س�ية وقد �اءت يف ٔ�عقاب عقد من املداوالت  1954االتفاق�ة مبثابة �مك� ٕالتفاق�ة �ام  عد هذهوتُ 
 ويهلٕالطار القانوين ا�ويل حول قضا� ٕانعدام اجل�س�ية،  ا�ولية حول �يف�ة جتنب �االت ٕانعدام اجل�س�ية.  متثل االتفاق�تان ٔ�ساساً 

ٕاعطاء م�ادئ  1961ٕاتفاق�ة �ام  و�ريسظاهرة ترتتب �لهيا تبعات شديدة السلبية �ىل ح�اة املاليني من أ�فراد حول العامل. 
من إال�الن العاملي  15 واملادةما ي�ىش  وهوهبدف احلد من �االت ٕانعدام اجل�س�ية،  وذ�حسهبا  و�دم�لهيا  وإالبقاء اجل�س�ية

 1961وتت�ىن ٕاتفاق�ة �ام  اجل�س�ية.امحلاية من احلرمان العشوايئ من  ويفحلقوق إال�سان ا�ي ينص �ىل حق لك ٕا�سان يف ��س�ية 
اصة �جل�س�ية، مبا تلزتم �ملعايري ا�ولية اخل ؤ�نم�دٔ� ٔ�نه �ىل الرمغ من حق ا�ول يف وضع قوانني اجل�س�ية اخلاصة هبا، ٕاال ٔ�هنا البد 

االتفاق�ة ٕاىل حفظ التوازن بني حقوق أ�فراد ومصاحل ا�ول عن طريق م�ع �االت  و�سعىفهيا م�دٔ� جتنب �االت ٕانعدام اجل�س�ية. 
 ٕانعدام اجل�س�ية والسامح ببعض �س�ت��اءات.

تطالب االتفاق�ة ا�ول مبنح اجل�س�ية �اكفة  وال، ٔ�مه الضام�ت اليت �سعى االتفاق�ة ٕالرساهئا يه م�ع ٕانعدام اجل�س�ية عند امليالد ولعل
عند امليالد عن طريق ٕالزام ا�ول أ�عضاء مبنح  ٕانعدام اجل�س�ية�ريس بعض الضام�ت ضد  ولكنأ�طفال املولود�ن �ىل ٔ�راضهيا، 

هذا املبدٔ� عن طريق املادة اجل�س�ية لٔ�طفال املولود�ن �ىل ٔ�راضهيا يف �ا� ما تعرض الطفل دون ذ� ٕالنعدام اجل�س�ية.  و�كرس 
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ٕالزتام ا�ول بضامن تنف�ذ هذا  و�ىلمن اتفاق�ة حقوق الطفل اليت تنص �ىل حق اكفة أ�طفال يف احلصول �ىل ��س�ية  7رمق 
من اتفاق�ة حقوق الطفل ال تلزم �لرضورة ا�و�  7احلق، �اصة ما ٕاذا اكن الطفل معرض خلطر ٕانعدام اجل�س�ية. وٕان اكنت املادة 

ٔ�مه التدابري أ�خرى ملنع ٕانعدام اجل�س�ية تتضمن فٕان  ؛طر ٕانعدام اجل�س�ية دا�ل ٔ�راضهيانح ��س�هتا مجليع أ�طفال املعرضني خلمب 
.  وتوثيقها�لت�ٔكد من ��س�ية الطفل  وذ�اجلهود �لتعاون مع ا�ول أ�خرى اليت �كون �لطفل ص� هبا  وبذل�سجيل اكفة املواليد 

قانونية، ح�ث  وهويةحق لك أ�طفال يف احلصول �ىل ��س�ية  24يف مادته  والس�ياس�يةالعاملي �لحقوق املدنية  العهدكام �كرس 
 �ىل ��س�ية عند امليالد.  صولواحلتعرتف هذه املادة حبق اكفة أ�طفال يف ال�سجيل 

ٕاىل احلد من ٕانعدام اجل�س�ية يف املرا�ل املت�ٔخرة من ح�اة  1961�سعى االتفاق�ة اخلاصة ٕ�نعدام اجل�س�ية لعام  ،من �ح�ة ٔ�خرىو 
ٕاذا الفرد عن طريق م�ع ٕاجراءات حسب اجل�س�ية من مواطين ا�ول �س�ب فقد اجل�س�ية ٔ�و الت�يل عهنا ٔ�و احلرمان من اجل�س�ية 

تلزم االتفاق�ة ا�ول بتجنب ٕانعدام اجل�س�ية يف �االت نقل  ،ؤ��رياً اكن من ش�ٔن هذه إالجراءات ٔ�ن �سفر عن ٕانعدام اجل�س�ية. 
�ل�س�بة ل�ول �ري أ�عضاء مرجعية لرصد الفجوات يف قوانني اجل�س�ية. ومل  توفر االتفاق�ة ٔ�يضاً كام أ�رايض من دو� ٕاىل ٔ�خرى. 

، يف 1954ٕاىل اتفاق�ة �ام  وتو�س ولي��امن ا�ول العربية ح�ث ٕانضمت لك من اجلزا�ر  سوى �دد قليل �داً  ينضم لالتفاق�تني
 .1961ٕاىل اتفاق�ة �ام  وتو�س�ني ٕانضمت لك من لي��ا 

 
 :واختاذ �جراءات الفورية �لقضاء �لهيا �ٔسو�ٔ �ٔشاكل معل أ�طفال �ش�ٔن حظر 182ٕاتفاق�ة م�ظمة العمل ا�ولية رمق 

االتفاق�ة ٕاىل حترمي ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل أ�طفال  وتدعو. 1999�لقضاء �ىل ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل أ�طفال �ام  182مت ت�ين االتفاق�ة رمق 
 االتفاق�ة ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل أ�طفال كام ييل: وتعرف�لهيا يف ٔ�رسع وقت ممكن.  والقضاء

 ية مبا فهيا بيع أ�طفال وإالجتار هبم، العمل القرسي لسداد ا��ن، �ريها من ٔ�شاكل العمل القرسي مبا اكفة ٔ�شاكل العبود
 ؛واحلروبال يف الزنا�ات املسل�ة يف ذ� اس�ت�دام أ�طف

  ؛إال�ح�ة و�س�تعراضاتإال�ح�ة  واملواداكفة ٔ�شاكل �س�تغالل اجل�يس لٔ�طفال مبا فهيا البغاء 

  ؛هبا وإالجتارإالخنراط يف ٔ�ي من ٔ�شاكل أ��شطة �ري الرشعية �اصة ٕانتاج ا�درات 

  ته (أ�عامل اخلطرة)ي ٔ�ي نوع من العمل �كون من ش�ٔنه إالرضار بص�ة الطفل ٔ�و سالم�ه ٔ�و رفاه. 
 

ٔ�سو�ٔ ٔ�شاكل معل أ�طفال، ح�ث تعرف وتلزتم ا�ول اليت قامت �لتصديق �ىل هذه االتفاق�ة بت�ين إالجراءات الفورية �لقضاء �ىل 
. ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�عامل اخلطرة، ف�لزتم لك دو� بوضع تفسري قانوين لٔ�عامل �اماً  18االتفاق�ة الطفل �ىل ٔ�نه لك فرد يقل معره عن 

مت حتديث القوامئ ته، وذ� بغرض توفري امحلاية الالزمة لٔ�طفال، ويي اليت قد تؤدي ٕاىل إالرضار بص�ة الطفل ٔ�و سالم�ه ٔ�و رفاه 
لهشاشة وضع أ�طفال الالج�ني والظروف املرتدية اليت يع�شون فهيا، فٕاهنم ٔ�كرث  ونظراً الوطنية لٔ�عامل اخلطرة �شلك دوري. 

وقد  من خمتلف صور ٔ�سؤ� ٔ�شاكل العمل. عرضة لٕالخنراط يف ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل أ�طفال وهو ما يتطلب توفري امحلاية اخلاصة هلم
 �ول العربية �ىل هذه االتفاق�ة.صدقت اكفة ا

 
 جتنيد ا�ٔطفال: �ش�ٔن 2004لعام  1539قرار جملس أ�من رمق 

�خ�ياري امللحق هبا �ش�ٔن ٕاخنراط  والربوتو�ولتناول هذا القرار املواثيق ا�ولية �ش�ٔن جتنيد أ�طفال م�ل اتفاق�ة حقوق الطفل 
أ�طفال يف الزنا�ات املسل�ة، و بناء �ىل هذه املعايري ا�ولية ندد القرار �شدة مبامرسات جتنيد أ�طفال من ق�ل ٔ�طراف الزنا�ات 

شاكل العنف اجل�يس، ة �ٔ املسل�ة وا�هتا�ها �اكفة إاللزتامات ا�ولية هبذا الش�ٔن وال�س�ب يف ق�ل أ�طفال واغتصاهبم و تعرضهم �اكف
وم�ع املسا�دات إال�سانية من الوصول ٕاىل أ�طفال كذ�  القرسيكام ندد القرار بعمليات �خ�طاف والزنوح  .�اصة الف�يات
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من ��هت�اكت ضد  و�ريهأ�شاكل العبودية  واكفةالقرسي  والعمل، ٕاضافة ٕاىل إالجتار واملس�شف�اتالهجامت املسل�ة ضد املدارس 
�لية م�اكم� لرصد �االت التجنيد فال املت�ٔ�ر�ن �لزنا�ات املسل�ة. كام طالب أ�ط معلومات  ومجعأ�مني العام لٔ�مم املت�دة بوضع �

�ري  وإالجتارٔ�شار القرار ٕاىل النية يف ٕاختاذ ٕاجراءات �ل�د من الص� بني الت�ارة �ري املرشو�ة يف املوارد الطبيعية هذا وقد حولها. 
�ىل  الزنا�ات املسل�ة اليت من ش�ٔهنا الت�ٔثري سلباً  واكفة والتجنيدإالخ�طاف �رب احلدود  ومعلياتاملرشوع يف أ�سل�ة اخلف�فة 

�ىل النية يف فرض عقو�ت تدرجيية من �الل ٕاصدار قرارات �اصة بدول بعيهنا تتدرج من حظر  القرار ٔ�يضاً  ونصأ�طفال. 
العسكرية يف �ال رفض ٔ�طراف الزناع ا�خول يف حوار  وم�ع املسا�داتمن املعدات العسكرية  �ريهاو تصد�ر أ�سل�ة اخلف�فة 

 ضعهم خلطط معل ٔ�و فشلهم يف ت�ين إاللزتامات املتضمنة يف خطط العمل.و ٔ�و �دم 
 

�لية لرصد جتنيد أ�طفال: 2005لعام  1612قرار جملس أ�من رمق   ٕال�شاء �
وامجلا�ات املسل�ة، ح�ث مت  القوات يفخلطر التجنيد  �بري �ىل أ�طفال الالج�ني بوصفهم أ�كرث تعرضاً ينطبق هذا القرار �شلك 

�لية مجلع املعلومات ا�ق�قة  هبا مع �لزتام  واملوثوق واحملايدةتب��ه �ٕالجامع من ق�ل ٔ�عضاء جملس أ�من.  وقد نص القرار �ىل ٕا�شاء �
ا�هت�اكت جس�مية ضد  ستالقوانني ا�ولية املعنية. كام توفر ا��لية املعلومات حول  وا�هتاكب�ٔطر زم�ية حمددة حول جتنيد أ�طفال 
أ�طفال، العنف اجل�يس ضد أ�طفال، الهجوم �ىل  و�شويهجتنيد أ�طفال، ق�ل  ويهأ�طفال املت�ٔ�ر�ن �لزنا�ات املسل�ة ٔ�ال 

تفعيل هذه ا��لية مبشاركة احلكومات الوطنية  ويمتوصول املسا�دات إال�سانية.  وم�ع، خطف أ�طفال واملس�شف�اتاملدارس 
قام جملس أ�من بت�ٔس�س مجمو�ة معل لتلقي التقار�ر اليت يمت صياغهتا  وقدا�متع املدين املعنية.  وم�ظامت املت�دة املعنية أ�مم وهيئات

خطط العمل اخلاصة بوضع �د لتجنيد  وتنف�ذعن طريق ا��لية املذ�ورة. وتقوم مجمو�ة العمل مبراجعة مدى التقدم يف صيا�ة 
 من ��هت�اكت اجلس�مية ضد أ�طفال. و�ريهاات املسل�ة أ�طفال يف الزنا� واس�ت�دام

 
�روتو�ول م�ع ومقع ومعاق�ة �جتار �ٔ�ش�اص، وخباصة ال�ساء وأ�طفال، املمكل التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة 

 :�رب الوطنية
املادة  وتنص .�التفاق�ة التفاق�ة أ�مم املت�دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة �رب الوطنية، و�كون تفسريه مقرت�ً  يعترب هذا الربوتو�ول ممكالً 

حامية  ؤ�يضاً  وأ�طفالإالجتار �ٔ�ش�اص مع ٕايالء ٔ�مهية �اصة �ل�ساء  وماكحفةالثانية من هذا الربوتو�ول �ىل ٔ�ن ٔ�غراضه يه م�ع 
 التعاون بني ا�ول أ�طراف �ىل حتق�ق ت� أ�هداف. وتعز�زرتام اكفة حقوقهم إال�سانية مع ا� ومسا�دهتمحضا� إالجتار 

من �الل الر�اية الصحية والنفس�ية  ومسا�دهتمتنص املادة السادسة من الربوتو�ول �ىل إالجراءات املتبعة محلاية حضا� �جتار 
ٕا�ادة الض�ا� ٕاىل  وتدابريوضعية حضا� إالجتار يف ا�ول املس�تق��  لثام�ةواو�ج�عية، كام ي��اول الربوتو�ول يف مادتيه السابعة 

مراق�ة �ل�دود ت�ٔ�ذ قضا� امحلاية يف �عتبار هبدف  وس�ياساتا�ويل  والتعاونٔ�وطاهنم. كام ي��اول الربوتو�ول وسائل م�ع إالجتار 
 لها �شلك ٔ�فضل.  و�س�ت�ابةحوادث إالجتار  ورصدم�ع إالجتار 

 
 )2012( املعايري ا�ولية ا�نيا محلاية أ�طفال من �الل العمل إال�ساين

ا مهنا �حلا�ة لالتفاق حول �دد ا�رتافً  وذ� 2012مت وضع هذه املبادئ من ق�ل مجمو�ة العمل ا�ولية املعنية حبامية أ�طفال �ام 
 ٕاىل:هذه املعايري  وهتدفيف أ�زمات. �لطفل من املعايري ا�نيا يلزتم هبا اكفة العاملون من �الل �ودمه لتوفري �دمات امحلاية 

 ؛وضع م�ادئ مشرتكة بني العاملني يف جمال حامية الطفل 

 ؛حتسني جودة الربامج املعنية حبامية الطفل 

 ؛� يف ٕاطار العمل يف حامية الطفلتعز�ز املساء 
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  ��؛املامرسات �ديثة ٔ�فضلتوفري ٔ�م 

  ٕحول خماطر حامية الطفل و�ح�يا�ات وس�بل �س�ت�ابة وا�عوةفساح ا�ال ٔ�مام �ود حشد الت�ٔييد ا. 
 

 :كام مت االتفاق �ىل املعايري التالية
 

 املعايري اخلاصة خبدمات اس�ت�ابة ج�دة محلاية الطفل
 الت�س�يق أ�ول:املعيار 

 املعيار الثاين: املوارد ال�رشية
 الت�ٔييد ووسائل إال�الم وحشداملعيار الثالث: التواصل 

 املعيار الرابع: ٕادارة دورة الربامج
 املعيار اخلامس: ٕادارة املعلومات

  
 املعايري اخلاصة �لوفاء �ح�يا�ات حامية الطفل

 وإالصا�تاملعيار السابع: ا�اطر 
 من املامرسات الضارة و�ريهاملعيار الثامن: العنف البدين 
 املعيار التاسع: العنف اجل�يس
 العقلية و�ضطرا�تاملعيار العارش: التو�ر النفيس 

 املعيار احلادي عرش: أ�طفال املرتبطني �لقوات ٔ�و امجلا�ات املسل�ة
 لال أ�طفاملعيار الثاين عرش: مع

 واملنفصلنياملعيار الثالث عرش: أ�طفال �ري املصحوبني 
 املعيار الرابع عرش: العدا� لٔ�طفال

 
 املعايري اخلاصة بوضع اسرتاتيجيات فعا� محلاية الطفل

 املعيار اخلامس عرش: ٕادارة احلا�
 املعيار السادس عرش: ا��ليات ا�متعية

 أ�ما�ن الصديقة/املناس�بة �لطفلاملعيار السابع عرش: 
 : حامية أ�طفال املهمشني/املعزولنياملعيار الثامن عرش

 
 م�ادئ �ر�س: املبادئ وإالرشادات اخلاصة �ٔ�طفال املرتبطني �لقوات ٔ�و امجلا�ات املسل�ة:

: ا�ول (ت� ء الفا�لني ومهنمسلو�يات هؤالمت وضع م�ادئ �ر�س من ق�ل مجمو�ة �برية من اجلهات املعنية كام مت وضعها �لت�ٔثري يف 
املت�ٔ�رة �لزنا�ات واحلكومات املاحنة)، م�ظامت حقوق إال�سان، العاملون يف جمال املسا�دات إال�سانية، العاملون يف جمال التمنية، 

م�ظامت أ�مم املت�دة و �ريها  العاملون بقوات اجل�ش ٔ�و قوات أ�من (احلكوم�ني و �ري احلكوم�ني)، املنظامت املعنية مبا يف ذ�
و�سعى هذه املبادئ ٕالرشاد اكفة التد�الت هبدف: م�ع  من اجلهات ا�ولية، املنظامت الوطنية و ا�ولية و املنظامت ا�متعية.
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�ادة ٕادماج املسل�ة، �سهيل إ  وامجلا�اتأ�طفال، �سهيل معلية �رسحي أ�طفال املرتبطني �لقوات  واس�ت�دامالتجنيد �ري القانوين 
 ضامن توفري ب��ة �ام�ة �اكفة أ�طفال.و املسل�ة،  وامجلا�اتاكفة أ�طفال املرتبطني �لقوات 

 
 قوا�د أ�مم �ش�ٔن حامية ا�ٔ�داث ا�رد�ن من حر�هتم:

�الل مؤمتر أ�مم املت�دة ملنع اجلرمية ومعام� ا�رمني. ويعد الهدف من هذه القوا�د هو ٕارساء  1990مت ت�ين هذه القوا�د �ام 
معايري دنيا مق�و� من أ�مم املت�دة محلاية أ��داث ا�رد�ن من حر�هتم مبا ي�ىش مع حقوق إال�سان واحلر�ت أ�ساس�ية، ويتعني 

يع أ��داث (أ�طفال دون الثام�ة عرش) دون ٔ�ي متيزي بناء �ىل العنرص ٔ�و ا�لون ٔ�و اجل�س ٔ�و العمر ٔ�و ا�لغة ٔ�و تطبيقها �ىل مج 
ا��ن ٔ�و اجل�س�ية ٔ�و الرٔ�ي ٔ�و املعتقدات ٔ�و املامرسات الثقاف�ة ٔ�و الوضع �ق�صادي ٔ�و املو� ٔ�و أ�صل العريق ٔ�و �ج�عي ٔ�و 

ة هذه القوا�د �لعاملني يف جمال قضاء أ��داث بلغهتم الوطنية. كام حيق لٔ��داث احلصول �ىل �ىل ا�ول ٕا�� ويتعنيالعجز. 
�دمات مرتمج يف �ال ٕاخ�الف لغهتم عن لغة العاملني يف جمال قضاء أ��داث. كام تنص القوا�د �ىل رضورة ٔ�ن تدرج ا�ول هذه 

 تطبيقها. و�راقبالقوا�د يف �رشيعاهتا 
اليت متنع الق�ض العشوايئ  27من �الل بعض النصوص احملورية يف اتفاق�ة حقوق الطفل، مبا يف ذ� املادة رمق و�كرس هذه القوا�د 

�ىل رضورة ٔ�ن �كون " تدبري �ح��از هو املالذ  وتؤكد، كام حتذر �شلك �ام من اح��از أ�طفال واح��ازمه�ىل أ�طفال 
اليت يتعني تب�هيا لكام  وامحلائيةن اتفاق�ة حقوق الطفل ف�شري ٕاىل الضام�ت إالجرائية م 40زم�ية حمدودة". ٔ�ما املادة  ولفرتاتأ��ري 

 والس�ياس�يةمن العهد العاملي �لحقوق املدنية  15و 14و 10و 9اكن أ�طفال يف �زاع مع القانون. من �ح�ة ٔ�خرى �شري املواد رمق 
�شلك عشوايئ وبدون إالجراءات القانونية  واح��ازمهء الق�ض �لهيم ٕاىل حق مجيع أ�ش�اص مبا فهيم أ�طفال يف امحلاية من القا

 الالزمة. كام ي�ٔ�ذ العهد العاملي يف �عتبار �ح�يا�ات اخلاصة �ٔ�طفال يف �زاع مع القانون. 
ر ا�لس �ق�صادي �ليه، قرا والشهودكام تتضمن القوا�د إالرشادية لٔ�مم املت�دة �ش�ٔن احلاالت اخلاصة �ٔ�طفال حضا� اجلرمية 

 معايري لك�ف�ة تعامل اجلهاز القضايئ مع هذه الطائفة من أ�طفال. 2005لعام  2005/20 و�ج�عي
من اتفاق�ة حقوق الطفل ٕاىل �دم تعرض أ�طفال لٕالجراءات العقابية ن���ة  2.2س�بق إالشارة، �شري املادة  وكام ،ٕاضافة ٕاىل ذ�

ٔ�و  ا�لجوء اخلاصة بذوهيم. وقد ٔ�شارت جلنة أ�مم املت�دة اخلاصة حبقوق الطفل ٕاىل "ٔ�ن اح��از الطفل ن���ة لوضعية �لوضعية
 املصل�ة الفضىل �لطفل." وم�د�ٔ  دوماً  وتتعارضمتثل ا�هتاك حلقوق الطفل  وبذويهالهجرة اخلاصة به 

 
 

 امليثاق العريب حلقوق إال�سان:
حزمة م�اكم� من حقوق إال�سان دا�ل العامل  وي��اول 2004يف مايو من �ام  العربية ٕ�صدار هذا امليثاققامت �امعة ا�ول 

العريب. ويو�د �مليثاق �دد من املواد اليت قد تنطبق �ىل الالج�ني �شلك �ام ٔ�و �ىل أ�طفال الالج�ني �شلك �اص. فعىل 
واحلر�ت املعمول هبا دا�ل هذا امليثاق  أ�عضاء �حلقوق�ل ٔ�رايض ا�ول �ىل ٔ�ن �متتع لك فرد دا 3تنص املادة  ،س��ل املثال

دومنا متيزي بناء �ىل العرق ٔ�و ا�لون ٔ�و اجل�س ٔ�و ا�لغة ٔ�و ا��ن ٔ�و الرٔ�ي الس�يايس ٔ�و أ�صول القوم�ة ٔ�و �ج�عية ٔ�و املس�توى 
 ا�متيزي بني النو�ني. ودونيالد �ق�صادي ٔ�و امل 
يمت ٕا�ادة الالج�ني  والٕاىل حق لك خشص يف طلب ا�لجوء الس�يايس يف ا�ول أ�خرى هر� من إالضطهاد،  28كام �شري املادة 

ف�نص �ىل ٔ�ال حيرم ٔ�ي مواطن �شلك عشوايئ من ��س��ه أ�صلية، كام ال حيرم من احلق  29الس�ياس�يني ٕاىل بالدمه. ٔ�ما املادة 
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ٕاىل ٔ�مهية أ�رسة بوصفها الو�دة أ�ساس�ية �لمجمتع وحق  33�شري املادة  ؤ��ريايف احلصول �ىل ��س�ية ٔ�خرى دون س�ند قانوين. 
 63من ق�ل ا�و�. والر�ايةيف امحلاية  واملس�نني والطفل وأ�مأ�رسة 

 
 :ورفاهيتهامليثاق إالفريقي حلقوق الطفل 

. وي��اول هذا امليثاق حزمة م�اكم� من احلقوق 1999العمل به �ام  وبد�ٔ  1990متت صيا�ة امليثاق إالفريقي حلقوق الطفل �ام 
. ويغطي امليثاق �دد من املبادئ ٔ�مهها املصل�ة الفضىل �لطفل و�دم �اماً  18تبدٔ� بتعريف الطفل بوصفه ٔ�ي ٕا�سان يقل معره عن 

، ٕاضافة ٕاىل احلق والفكر والتجمعالتعبري  وحريةعند امليالد،  وال�سجيليف اجل�س�ية  واحلق، وا�منو�لبقاء  ا�متيزي، مث احلقوق اخلاصة
 وأ��شطة�ىل حق الطفل يف الرتف�ه  يف ب��ة تعلميية حتفظ � �رام�ه. ينص امليثاق ٔ�يضاً  واحلقيف التعلمي  واحلقيف حامية خصوصيته 

طفال ذوي �ح�يا�ات اخلاصة. و�شري بعض مواد امليثاق ٕاىل حق الطفل يف اخلدمات الثقاف�ة و�سلط الضوء �ىل حقوق ا�ٔ 
يوفر امليثاق امحلاية لٔ�طفال  ،من �ح�ة ٔ�خرىو . والتعذيبمن إالساءة  وحاميتهحاميته من �س�تغالل �ق�صادي  ويفالصحية 

حقوق الطفل يف الر�اية أ�رسية وحاميته من املامرسات التقليدية الضارة م�ل الزواج  ي��اول امليثاق ٔ�يضاً هذا و دا�ل نظام العدا�. 
 �ىل حامية أ�طفال من التجنيد إالج�اري. املبكر، كام ينص ٔ�يضاً 

الضوء �ىل حقوق أ�طفال الالج�ني ح�ث تنص �ىل توفري امحلاية هلم سواء اكنوا مصحوبني بذوهيم ٔ�و �ري  23املادة رمق  و�سلط
مبا يف ذ� املواثيق ا�ولية اليت صدقت �لهيا  ا�ولية واملواثيقمصحوبني، وتوفري اكفة ٔ�و�ه امحلاية اليت توفرها هلم القوانني إال�سانية 

اجل�يس  و�س�تغاللامحلاية لٔ�طفال احملرومني من الر�اية الوا�ية وكذ� حامية أ�طفال من ا�متيزي  . ويوفر امليثاق ٔ�يضاً ا�ول
 .وجممتعهٕاىل مس�ئولية الطفل جتاه ٔ�رسته  . و�شري امليثاق ٔ�يضاً جتارواالٕ 
 

 العهد اخلاص حبقوق الطفل يف إالسالم:
املادة الثانية يف  وتنصح�ث يغطي احلقوق املكفو� �لطفل يف إالسالم.  2004ٔ�صدرت م�ظمة املؤمتر إالساليم هذا العهد �ام 

ٔ�و اجل�س�ية ٔ�و ا��ن ٔ�و ا�لون ٔ�و  اجل�سبغض النظر عن  والثانويالفقرة الرابعة من العقد �ىل حق لك طفل يف التعلمي �بتدايئ 
 صفرص التعلمي املهين. كام تن وٕا��ةاملعلمني  وتدريبعتبارات مع تطو�ر التعلمي عن طريق تطو�ر املناجه امليالد ٔ�و �ريها من �

ا��ن يع�شون يف  ولٔ�طفالالفقرة السادسة من نفس املادة �ىل رضورة توفري الر�اية الالزمة لٔ�طفال ذوي �ح�يا�ات اخلاصة 
 الج�ني)، مع العمل �ىل التصدي لٔ�س�باب املؤدية لت� الظروف.هذا اجلزء �ىل أ�طفال ال وينطبقظروف صعبة (

الق�د فور امليالد ويف احلصول  ويفح�ث تنص �ىل ٔ�ن �لك طفل احلق م�ذ والدته يف ٕامس  ،ت��اول املادة السابعة ش�ئون الهويةو 
كام تبذل  ،و�القاته أ�رسية و��س��هكام تعمل ا�و� �ىل احلفاظ �ىل اكفة عنارص الهوية اخلاصة �لطفل م�ل ٕامسه ؛ �ىل ��س�ية

املواطنني ا��ن يع�شون يف اخلارج. وتنص  واكفةاكفة اجلهود �لتصدي ملشلكة ٕانعدام اجل�س�ية �اكفة أ�طفال املولود�ن فوق ٔ�راضهيا 
 ��س�ية. ويف ولقبدون الت�ين، كام ٔ�ن � احلق يف ٕامس  والوصاية�ىل ٔ�ن �لك طفل �ري معلوم أ�بو�ن احلق يف الر�اية  املادة ٔ�يضاً 

وتنص املادة الثام�ة اخلاصة بو�دة أ�رسة �ىل �دم جواز فصل الطفل عن ٔ�رسته ضد ٕارادته ٕاال يف �االت الرضورة القصوى ومع 
 �لتعبري عن �ٓراهئم. ؤ�رستهل النظام القضايئ الوطين ل�و� املعنية مع ٕا��ة الفرصة �لطفل مرا�اة املصل�ة الفضىل �لطفل من �ال

يف احلصول  هحبق مروراً و من مر�� اجلنني  كام تنص املادة اخلامسة عرش �ىل توفري الر�اية الصحية �لطفل يف اكفة مرا�ل معره بدءاً 
ف�تناول حامية الطفل ح�ث تنص �ىل حق الطفل  ،. ٔ�ما املادة السابعة عرشؤ�مه الطبية � والر�اية�ىل اخلدمات الطبية الوقائية 

ت��اول املادة و مع حامية أ�طفال من التجنيد يف امجلا�ات املسل�ة.  وإالجتاراجل�يس  و�س�تغالل والعنفيف امحلاية من إالساءة 
اء بت�ديد احلد أ�دىن لسن الطفل يف امحلاية من ٔ�سؤ� ٔ�شاكل العمل مع ق�ام ا�ول أ�عض وحقالثام�ة عرش قضية معل أ�طفال 

                                                           
63 Arab Charter on Human Rights 2004 

91

االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية



81 
 

لقضايئ. كام توفر املادة العرشون طة ا�از الرش كام تنص املادة التاسعة عرش �ىل حق الطفل يف امحلاية عند التعامل مع  ؛العمل
تنص املادة الوا�د والعرشون �ىل رضورة حامية  . ؤ��رياً اجل�سا�متيزي بناء �ىل  ومنلطفل من املامرسات التقليدية الضارة امحلاية �

 القوانني الوطنية ل�ول أ�عضاء.ٔ�طر امحلاية هلم دا�ل  وتوفريأ�طفال الالج�ني 
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 ُ  م حامية الطفل لعملية �س�ت�ابة لٔ�زمة السورية ظُ احملددات أ�ساس�ية لت�ليل ن
 والس�ياساتإالطار ال�رشيعي  ب��ة مؤسس�ية دامعة

 ٕاىل ٔ�ي مدى ت�ىش أ�طر ال�رشيعية الوطنية والس�ياسات مع املعايري ا�ولية؟ 

  متتع أ�طفال الالج�ني بذات  والس�ياساتٕاىل ٔ�ي مدى تضمن أ�طر ال�رشيعية
احلقوق اخلاصة �محلاية اليت �متتع هبا أ�طفال ا�ٓخر�ن اخلاضعني لسلطات ا�و� 

 املعنية؟

  اخلاصة حبامية الطفل �شلك  والس�ياساتٕاىل ٔ�ي مدى يمت تطبيق أ�طر ال�رشيعية
 م�سق؟

  امية الطفل؟ح وس�ياساتهل �متتع الالج�ني مبعام� �ري متيزيية عند تنف�ذ قوانني 

  ٕاىل ٔ�ي مدى �سهم الس�ياسات احلدودية اخلاصة �لالج�ني يف هتديد حامية
 أ�طفال الالج�ني؟

  هل ٔ��حت ٔ�زمات الالج�ني الفرصة ٕالصالح ٔ�و تعز�ز أ�طر ال�رشيعية
حبامية الطفل؟ ٔ�و هل مت ت�ين س�ياسات ٔ�و �رشيعات يف  والس�ياسات اخلاصة

�ىل قدرة أ�طفال �ىل احلصول  ش�ٔهنا الت�ٔثري سلباً زمات الالج�ني اكن من �ٔ ٔ�عقاب 
 �ىل �دمات امحلاية؟

 ال�رشيعات  ،ٕاىل ٔ�ي مدى عكست إالجراءات التنف�ذية املعيارية اليت مت وضعها
 ؟والس�ياسات الوطنية واخلدمات اخلاصة حبامية الطفل

القدرات املالية/ املوازنة وإالنفاق �ىل �دمات 
 حامية الطفل

  مدى حصل الفا�لني يف جمال حامية الطفل �ىل ا�متويل الالزم لالس�ت�ابة ٕاىل ٔ�ي
 �لضغوط املزتايدة �ىل اخلدمات ن���ة ٔ�زمة الالج�ني؟

  هل �اءت ٔ�ي من الز�دات ا�صصة لٕالنفاق �ىل �دمات حامية الطفل من
 املوازنة الوطنية؟

�لية  �ىل املس�توى الوطين واحمليل وإالدارةالت�س�يق  وطنية �لت�س�يق يف جمال حامية الطفل ��و� املعنية؟ ٕاذا اكن الرد  هل هناك �
 �ٕالجياب، هل يمت ٕادراج �س�ت�ابة ٔ�زمة الالج�ني يف هذه ا��لية؟

  ليات الت�س�يق اخلاصة حبامية الطفل واليت مت ٕا�شاءها �لتعامل مع� هل تتضمن �
ن بدور فعال يف اجلهات احلكوم�ة والرشاكء الوطنيني وهل يقومو ٔ�زمة الالج�ني

 الت�س�يق؟

 هل تلعب احلكومة دور فعال يف ت�س�يق �س�ت�ابة ٔ�زمة الالج�ني؟ 

  ،ليات ت�س�يق حكوم�ة محلاية الطفل، ومجمو�ات معل محلاية الطفل� يف �ال وجود �
 هل يمت تبادل املعلومات والت�س�يق بني هذه اجلهات؟

 
 93

االستراتيجية العربية لحماية األطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية

82 
 

 

 

 

الثاين امللحق  
  



84 
 

 امللحق الثالث

 )26/5/2014إال�سان (ا�ول ا�ٔعضاء يف املنطقة العربية (�ٓخر حتديث: االتفاقات اخلاصة حبقوق 
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 غ ط ط غ غ ط غ م ط غ ط ط ط غ غ ط ط غ ط ط ط ليبيا

 ط غ غ ط غ ط ط ط ط غ ط ط ط ط غ غ ط م ط ط ط المغرب
 غ غ غ غ غ غ غ ط غ غ غ ط ط غ غ غ غ غ ط ط ط عمان
 غ غ غ غ غ غ غ ط غ غ ط ط ط م غ غ غ غ ط ط ط قطر

 غ غ غ غ غ غ غ ط غ غ ط ط ط ط غ غ غ غ ط ط ط السعودية
 ط غ غ ط غ ط غ غ غ غ غ ط غ غ ط ط ط غ غ غ ط الصومال
 ط غ غ ط غ ط غ ط غ غ م غ ط ط غ غ ط غ ط ط ط السودان
 غ غ غ غ غ ط غ ط ط غ ط ط ط ط غ غ ط غ ط ط ط سوريا
 غ غ غ غ غ ط غ ط غ غ ط ط ط غ غ غ ط غ غ ط ط فلسطين
 ط ط ط ط غ ط ط ط غ غ ط ط ط ط غ ط ط غ ط ط ط تونس

 اإلمارات
 المتحدة

 غ غ غ غ غ غ غ ط غ غ ط ط ط م غ غ غ غ ط غ ط

 ط غ غ ط غ ط غ ط غ غ ط ط ط ط غ غ ط N ط ط ط اليمن
 غ: غير طرف وغير موقع

 م: موقع
 ط: طرف

 = وضعية التقارير على الموقع الخاص بمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان الرابط: أسامي الدول
 الموقع الخاص بحالة التصديقعناوين اإلتفاقيات = 
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 امللحق الرابع

 املصطل�ات
 الالجئ: -1

جيب طردمه ٔ�و  والمن ق�ل القانون ا�ويل  وحام�هتمتعريفهم  ويمت"الالج�ني مه ٔ�ش�اص يفرون من الزناع ٔ�و إالضطهاد. 
القانون  ويعرفٕا�ادهتم ٕاىل املواقف اليت قد تعرض ح�اهتم ٔ�و حر�هتم �لخطر." (املصدر: املفوضية السام�ة لش�ئون الالج�ني). 

ا�ويل "الالجئ" بوصفه خشص يتوا�د �ارج ا�و� اليت حيمل ��س�هتا ن���ة �اوف واقعية من وقوع اضطهاد �ليه ٔ�س�باب 
ٔ�و ال تو�د �يه رغبة  ة اج�عية ٔ�و �س�ب رٔ�ي س�يايس، وال ميك�هعضويته يف جام� ��س��ه ٔ�ونه ٔ�و تتعلق بعرقه ٔ�و دي 

�ارج ا�و� اليت اكن يقمي  ولتوا�دهن���ة لهذه ا�اوف يف طلب امحلاية دا�ل هذه ا�و�، ٔ�و هو خشص ل�س �يه ��س�ية 
 64ب �س�ب هذه ا�اوف يف العودة ٕا�هيا". ن���ة ملثل هذه أ��داث ال �س�تطيع ٔ�و ال �رغ فهيا سابقاً 

 :الشخص النازح دا�لياً  -2

 ؤ�ما�نمه ٔ�ش�اص ٔ�و مجمو�ة من أ�ش�اص اضطروا ٔ�و مت ٕاج�ارمه �ىل الفرار ٔ�و �رك م�ازهلم  دا�لياً  أ�ش�اص الناز�ني"
ٕاقامهتم �اصة ن���ة �لزنا�ات املسل�ة ٔ�و لتجنب �ٓ�رها، ٔ�و ن���ة ٕالندالع العنف ٔ�و ا�هت�اكت حقوق إال�سان ٔ�و الكوارث 

 65يعربوا ٔ�ية �دود دولية معرتف هبا".  وملالطبيعية ٔ�و ت� اليت ي�س�ب فهيا ال�رش، 

 �دمي اجل�س�ية: الشخص -3

 66هبا مبوجب قوان�هنا. دو� مواطناً الشخص �دمي اجل�س�ية هو خشص ال تعتربه ٔ�ي 

 :ا�لجوء البط -4

إال�الن العاملي حلقوق إال�سان �ىل  وينص"طالب ا�لجوء هو خشص مل يمت بعد البت يف طلبه �حلصول �ىل امحلاية ا�ولية. 
 67به. كام �متتع طالب ا�لجوء �حلق يف �دم إال�ادة القرسية." وا�متتعٔ�ن �لك خشص احلق يف طلب ا�لجوء 

                                                           
64 UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty 
Series, vol. 189, p. 137, available at: http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html).  

لمزيد  من المعلومات حول هذا التعريف انظر   UNHCR’s Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for 
Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, available at: 
http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html 
65 UN Guiding Principles on Internal Displacement, 22 July 1998, ADM 1.1,PRL 12.1, PR00/98/109, available 
at: http://www.refworld.org/docid/3c3da07f7.html 
66 UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Stateless Persons, 28 September 1954, United 
Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3840.html. 
67 UN General Assembly, Declaration on Territorial Asylum, 14 December 1967, A/RES/2312(XXII), available at: 
http://www.refworld.org/docid/3b00f05a2c.html; UNHCR, Note on Non-Refoulement (Submitted by the 
High Commissioner), 23 August 1977, EC/SCP/2, available at: 
http://www.refworld.org/docid/3ae68ccd10.html” 
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خطة العمل الإقليمية 
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أ�هدا

ية يج �سرتات
 

تاجئ ن ال
 

ية س� � شطة الرئ أ��
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�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض

ئون الالج  ش� ل
�ظمة   م

ني،
�

 �لطفو� 
ت�دة  امل

ال (أ�مم
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 وأ�

ة املر�ٔ
، 

ت
ها اجل

 
ية يف  ن املع

 
ا�ول 
�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
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ىل رصد ٔ�سؤ� ٔ�شاكل 
يش العمل �

� ت مف
ناء قدرا ب

معل أ�طفال
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�د�ن تف س� ني امل
� أ�طفال الالج

 
من 

ية ن ت حامية الطفل الوط
�دما

. 


 

بة  س� �
ني فهيا الوصول 

� تاح لالج يت ي
ت ال

متعا ا�
يزي ت حامية الطفل دون مت

ٕاىل �دما
. 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
 والطفو�

رسة
 وأ�

ة املر�ٔ
 ،

 
 يف

ية ن  املع
ت

ها اجل
ا�ول 
�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 �لطفو� 
ت�دة  امل

ال (أ�مم
س�  � يون
ي

ت 
نظام  امل

ف)،
مي   وإالقل

ية ا�ول
ية،  ن  املع

ية
و

متع املدين رشاكء ا�
. 

 

      
2024-2019

 

ية  ن ت الوط
يا� ب نظم ال

 توفري 
ىل

� 
قادرة

 الالزمة 
ت

يا� ب ال
�مي  تابعة و الرقابة وتق �لم
ت 

تد�ال ص ب
أ��ر اخلا

ني
� حامية أ�طفال الالج

 


 

ت 
ها شاركة مع اجل ت �مل

يا� ب ت مجلع ال
يا �ام بعمل الق

يل و  ت�ل ية و ال ن املع
ني 

�ل العامل تقار�ر من ق تابة ال ك
يف جمال حامية الطفل الالجئ

�وسطة  ط م
(خط

املدى)
 


 

�دد 
ية  ن ت الوط

يا� ب ني ب�ٔ�زة مجع ال
العامل

ني
� ية قضا� الالج ىل تغط

القادر�ن �
. 


 

بة  س� �
ية يف  ن ت حامية الطفل الوط

دراسا
فرتة 
ية  ت �ال

تضمن معلوما يت ت
ية حمددة ال � زم

ني
� ت أ�طفال الالج

يا�ا � اجلودة حول اح
. 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
رسة 

 وأ�
املر�ٔة

والطفو�
،

ية يف  ن ت املع
ها اجل

ية   املفوض
 أ�عضاء،

ا�ول
ئون  ش� �ة ل سام ال

ني، 
� الالج

ت�دة �لطفو�  �ظمة أ�مم امل م

    
2024-2019
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ية  ن تقد�ر الوط ت ال
تضمن دراسا ىل ٔ�ن ت

العمل �
 اخلاصة 

ت
يا�ا � �ح

 
 الطفل

 حبامية
اخلاصة

ني
� �ٔ�طفال الالج

�وسطة املدى) ط م
(خط

 


 

ني ب�ٔ�زة مجع 
ت العامل

ش معل لرفع قدرا
نظمي ور ت

ىل
ية � ن ت الوط

يا� ب ال
ية اكفة ٔ�و�ه حامية   تغط

ية ن ت الوط
الطفل الالجئ يف ٕاطار ا�راسا

 
ط 

(خط
قصرية املدى)

 


 

يل  تفع تقدم ا�ول ا�مع ل
ية ل ��
 

تقار�ر  الرقابة و رفع ال
 

M
RM

. 


 

�دد 
ية  ل يت �رصدها ��

مية ال س� ت اجل
��هت�اك

تقار�ر الرقابة  ورفع ال
. 

ال (
س�  � يون
ي

ت 
نظام  امل

ف)،
ية،  ن ية املع مي ية و إالقل وا�ول

متع املدين رشاكء ا�
. 
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ٕا��ة اخلدمات املتخصصة �الية  اجلودة لٔ�طفال الالج�ني  متاش�يا مع م�د�ٔ املصل�ة 
الفضىل �لطفل  

وضع 
إ 

ت حتديد 
املصل�ة جراءا

ىل �لطفل 
الفض

ت ٕادارة احلا�  
و�دما

ت 
 حلاال

ت�ابة لالس�
ني 

 املعرض
أ�طفال

تل �
 ال 

 ٔ�نواع
ف

ف 
ن ع

تغالل �س�
وإالساءة و 

 


 

يارية وطرق لٕال�ا� مع  �ذية مع نف ت ت
تطو�ر ٕاجراءا

ني
ت اكفة العامل

يا ئول س� يح ٔ�دوار وم توض
 

ط 
(خط

قصرية املدى)
. 


 

ىل ٕادارة  احلا
ت �

ىل احلاال
ني �

ت القامئ
ناء قدرا ب

�مي �  � تق
ىل �لطفل مبا يف ذ

ت املصل�ة الفض
وٕاجراءا

ني
� ىل لٔ�طفال الالج

وحتديد املصل�ة الفض
ط 

(خط
�وسطة املدى) م

 


 

ت�ديد  ية ل ن ت املع
ها ني اجل

شرتكة ب نة م شاء جل ٕا�
يل حتديد  ىش و دل

ىل �لطفل ت�
املصل�ة الفض

�ة  سام ية ال تابع �لمفوض ىل �لطفل ال
املصل�ة الفض

ئون  ش� ل
ند احلا�ة ني ع

� الالج
 

ط قصرية 
(خط

املدى)
 


 

يت �زداد هبا 
تخصصة يف أ�ما�ن ال ت امل

دمع اخلدما
ثافة  ك

أ�طفال 
ية،  ت القانون

ني (اخلدما
� الالج

و 
�ج�عي و 

يس و 
نف ت ا�مع ال

�دما
�ريها)

 
�وسطة املدى) ط م

(خط
. 


 

متل  ش� يارية � �ذية مع نف ت ت
وجود ٕاجراءا

ية  ن ىل املعايري الوط
�

ية محلاية أ�طفال  وا�ول
ني 

�ل ٔ�مه الفا�ل ت�دا�ا من ق ني واس�
� الالج

ياً  (نعم/ال/جزئ
( 


 

ىل �لطفل 
يش جلان حتديد املصل�ة الفض

ت�
يل  مع احلد أ�دىن �لمعايري املذ�ورة يف ا�ل

ياً  ية (نعم/جزئ تابع �لمفوض إالرشادي ال
/

ال)
 


 

�دد 
�ام  ىل الق

ت القادر�ن �
ىل احلاال

ني �
ٕ�دارة االقامئ

حلا�
 


 

بة  س� �
أ�طفال

 
ني

� الالج
 

ني �لخطر 
املعرض

ىش 
ت ٕادارة احلا� مبا ي�

تلقون �دما ا��ن ي
ىل

و مصلحهتم الفض
. 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
رسة و الطفو�

املر�ٔة وأ�
 ا�ول ، 

 يف
ية ن  املع

ت
ها اجل

أ�عضاء، 
�ة  سام ية ال املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 
ت�دة  امل

أ�مم
�لطفو� 

ال (
س�  � يون
ي

ت 
نظام  امل

ف)،
ية،  ن ية املع مي ية و إالقل وا�ول

متع املدين رشاكء ا�
. 
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أ�رس و ا�متعات قادرة �ىل توفري امحلاية لٔ�طفال الالج�ني  

ت 
يا يج  اسرتات

يا�ة ص
ية  متع  ا�

�لحامية
ني 

�  الالج
ت

متعا وجم
ىل توفري امحلاية 

قادرة �
ية لٔ�طفال متع ا�

 
 


 

ت 
متعا  جم

ت
 لقدرا

ية مي �  تق
ت

 بدراسا
�ام الق

ش�ٔن  هم و ممارساهتم � ني وتو�اهتم ومعارف
� الالج

قضا� حامية الطفل
 

�وسطة  ط  قصرية ٕاىل م
(خط

املدى)
 


 

تضمن دور  يارية ت �ذية مع نف ت ت
تطو�ر ٕاجراءا

ني
� ية يف توفري امحلاية لٔ�طفال الالج متع امحلاية ا�

 
ط قصرية امل

(خط
دى)

 


 

ىل قضا� حامية 
ني �

ي متع ني ا�
ت الفا�ل

ناء قدرا ب
ية اخلاصة  رشيع

� ت وأ�طر ال
الطفل و اخلدما

ني
� حبامية أ�طفال الالج

 
�وسطة  ط م

(خط
املدى)

 


 

شء 
� ني مبا فهيم ال

� ت أ�طفال الالج
ناء قدرا ب

هم س ىل حامية ٔ�نف
�

 
�وسطة املدى) ط م

(خط
 


 

ية الوا ت الرتب
ىل �ارا

ت الوا��ن �
ناء قدرا ب

�ية 
لك ٔ�فضل

ش محلاية ٔ�طفاهلم �
 

�وسطة  ط م
(خط

املدى)
 


 

ت لرفع وعي
نظمي محال ت

 
ت

متعا ا�
 

بدائل  حول ال
توفري ية ل إالجياب

 
يت 

هم ��اطر ال تعريف امحلاية ول
بل الرصد، ٕاضافة  ني و س�

� توا�ه أ�طفال الالج
تا�ة ت امل

ف �خلدما
تعري ٕاىل ال

 
ط

(خط
 

�وسطة  م
ٕاىل طوي� أ�مد)

 


 

�دد 
ها حول  يت مت وضع

أ�د� إالرشادية ال
ية �لطفل متع امحلاية ا�

 
الالجئ
. 


 

�دد 
ت 

يت حتدد القدرا
ية ال مي � تق ت ال

ا�راسا
 وامل

ت
تو�ا  وال

ية متع ا�
ت 

هارا  وامل
عارف

اخلاصة حبامية الطفل
 

الالجئ
. 


 

ناطق اجلغ بة امل س� �
ية  �افة العال ت الك

�ة ذا راف
من ا

ٔ�طفال ا
ت 

بادرا يت تقوم مب
ني ال

� لالج
�د  تف س� يت �

مترة محلاية أ�طفال وال س� ية م متع جم
ني

� ت الالج
متعا مهنا جم

. 
 


 

بة ا س� �
ٔ�طفال 

ني 
� الالج

شء ا��ن 
� مبا فهيم ال

ية �لطفل متع �دن بربامج امحلاية ا� تف س� �
  

ٔ�و 
�ه ب و الرتف

�ة �لع ٔ�ما�ن �ٓم
 


 

�دد 
ش ت م

يا ل ��
اركة الطفل
 

الالجئ
 

املوضو�ة
 


 

�دد 
ت والر�ال

يدا س� ال
 

ني
� الالج

 
ية الوا�ية (ا��ن  شار�ون يف �رامج الرتب �
ت 

يا� ب
س)

� س اجل
ىل ٔ�سا

نفة � مص
 


 

�دد 
يت 

ت رفع الوعي حول ا�اطر ال
محال

ني
� توا�ه أ�طفال الالج

. 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
 والطفو�

رسة
 وأ�

ة املر�ٔ
، 

 يف
ية ن  املع

ت
ها اجل

 
ا�ول 
�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 �لطفو� 
ت�دة  امل

ال (أ�مم
س�  � يون
ي

ت 
نظام  امل

ف)،
ية،  ن  املع

ية مي  وإالقل
ية ا�ول

متع املدين. رشاكء ا�
و

 

          
2024-2019
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نظم طلب ا�لجوء م�اس�بة الح�يا�ات أ�طفال الالج�ني  
 

إ 
 

ت
جراءا

ت 
ياسا وس�
�لجوء صديقة �لطفل

 


 
ين 

� ت
إ 

يت 
ت ا�لجوء ال

با ت ٕاليالء أ�ولوية لط
جراءا

ت ووسائل 
تقدم هبا أ�طفال وتوفري معلوما ي

بة �لطفل �اس� �لمقاب� م
 

ط قصرية املدى)
(خط

 


 

ىل ا�رتام حقوق 
ت احلدود �

ت سلطا
ناء قدرا ب

ني ٔ�و �ري 
ني (سواء اكنوا مصحوب

� أ�طفال الالج
ني)

مصحوب
 

�وسط ط م
(خط

ة املدى)
 


 

يقن من  ت ند �دم ال ط ع
ت العمر فق

تقد�را �ام ب الق
ىل 

ىش مع املصل�ة الفض
لك ي�

ش معر الطفل و �
ية ن سن ال �د�ٔ ح �لطفل و ا�رتام م
 

ط قصرية  
(خط

املدى)
 


  


 

بة  س� �
ىل 

ئويل ا�لجوء ا��ن حصلوا � س� م
ت ا�لجوء الصديقة 

ىل ٕاجراءا
ب �

تدري
�لطفل
. 


 

�دد 
ني و �ري 

نفصل أ�طفال امل
ني 

املصحوب
ية رسمه �رب احلدود ا�ول

هم مع ٔ� ا��ن مت مجع
. 


 

بة س� �
 

رس
�ٔ

 
ني

� الالج
 

القادر�ن
 

ىل
�

 
الوصول
 

ٕاىل
 

ص
فر

 
العمل

 
الرمسي
. 

�امعة ا�ول ا
ية، ٕادارة  لعرب

 و 
رسة

 وأ�
ة املر�ٔ

الطفو�
 ،

 
 يف

ية ن  املع
ت

ها اجل
ا�ول 
�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 
أ�مم

 �لطفو� 
ت�دة امل

ال (
س�  � يون
ي

ت 
نظام  امل

ف)،
ية، ن ية املع مي ية و إالقل ا�ول
 

و
متع املدين رشاكء ا�
. 

 

      
2024-2019

 

�ع م
 

��از اح
 

أ�طفال 
ب 

� س �
هجرة ال
 و 

يل  تقل  ال
ت

 قرارا
من

��از  اح
أ�طفال يف �زاع مع 
 مرا�اة 

 مع
القانون

ية املعايري ا�ول
 

 


 

��از أ�طفال  ت لضامن �دم اح
رشيعا

� مراجعة ال
ني 

� الالج
ب

� س �
 

جهرهتم
 

ط طوي� املدى)
(خط

 


 

طفال  ��از أ� ت لضامن �دم اح
رشيعا

� مراجعة ال
ف 

ني يف �زاع مع القانون ٕاال يف الظرو
� الالج

�ة ومكالذ ٔ��ري  رص مدة ممك
ية ؤ�ق �ائ � ت �س�

ط طوي� املدى)
(خط

 


 

��از  ىل بدائل اح
ية � ت أ��زة القضائ

ناء قدرا ب
�وسطة املدى) ط م

(خط
 


 

��از  نع اح يت مت
ت ٔ�و ا�لواحئ ال

رشيعا
� �دد ال
أ�طفال

 
ب

� س �
 

هجرة ال
 

ىل بدائل 
ص �

ن ٔ�و ت
��از لالح

 


 

�دد 
ا

��از  ىل اح
ص �

ن يت ت
ت ال

رشيعا
� ل

ني مكالذ ٔ��ري
� أ�طفال الالج

 


 

ني 
� يلون أ�طفال الالج �دد القضاة ا��ن حي
��از. �ح

يف �زاع مع القانون ٕاىل بدائل 
 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
 والطفو�

رسة
 وأ�

ة املر�ٔ
 ا�ول ، 

 يف
ية ن  املع

ت
ها اجل

�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 �لطفو� 
ت�دة  امل

أ�مم
ت 

نظام  امل
ف)،

ي س� � يون (ال
ية،  ن  املع

ية مي  وإالقل
ية ا�ول

متع املدين.  رشاكء ا�
و

 

   
2024-2019

 

 أ�طفال 
حصول

ىل 
رسمه �

ني و ٔ�
� الالج

 الالزمة 
الو�ئق


  

ية  ن يل املدين الوط سج � توسع يف نظم ال ال
يد دا�ل  يل املوال سج � �

الالمركزية مبا يف ذ


 
يت 

ت ال
ت ٔ�و ا�لواحئ ٔ�و اخلدما

ياسا س� �دد ال
ني 

� يل حصول أ�طفال الالج ه س � �هيا ل ب يمت ت
ىل الو�ئق

رسمه �
و ٔ�

 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
 والطفو�

رسة
 وأ�

ة املر�ٔ
 ا�ول ، 

 يف
ية ن  املع

ت
ها اجل
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 أ�طفال 
وحصول

هوية   ال
ىل

� 
ني

� الالج
ية القانون

 
 

ط 
ني (خط

� ية لالج �افة العال ت الك
ناطق ذا امل

�وسطة املدى) م
 


 

�ا�ة و �ري ملكفة لضامن  ت مرنة و م
ين اجراءا

� ت
ىل الو�ئق 

ني و ٔ�طفاهلم �
� رس الالج

حصول ٔ�
�وسطة املدى) ط م

ية (خط املدن
 


 

نوع  ص املمزية ضد ال
نصو مراجعة ال

ش�ٔن  �
ية و أ�طفال املولود�ن �ارج ٕاطار  س� � اجل
تلفة  ت خم

�ة و املولود�ن لوا��ن من د�� الزوج
ط طوي� املدى)

(خط
 


 

ني 
� ت لضامن وصول أ�طفال الالج

ياسا ين س�
� ت

ىل 
�الد ٔ�و �ريها من الو�ئق � جسل م

بدون 
تعل  ت ال

اخلدما
ية و �ريها  ية و القانون ية و الصح مي

�وسطة املدى) ط م
(خط

 


 

يل  سج ت �
ني �جراءا

� ت الالج
متعا رفع وعي جم

ط  قصرية ٕاىل 
ت�ٔخر (خط يل امل سج � يد و ال املوال

�وسطة املدى). م
 


 

ند  ني ع
س�ل ني امل

� بة أ�طفال الالج س� �
ني 

س�ل ني امل
� يالد (�دد أ�طفال الالج امل

ني 
�  الالج

 أ�طفال
 �دد

يالد،  امل
ند ع

املولود�ن يف 
دول ا�لجوء

( 


 

�دد
 

ا�ول
 

يت
ال

 
ت

� ب ت
 

اجر 
ت

اءا
 

ف
حلذ

 
ت

الفقرا
 

املمزية
 

ضد
 

نوع ال
 

من
 

رشيعاهتا
�

 
ية ن الوط

 
رش 

(مؤ
ميي ٕاقل

( 


 

يت تضمن وصول 
ت وا�لواحئ ال

ياسا س� �دد ال
يالد  ند امل ني ع

س�ل ني �ري امل
� أ�طفال الالج

ية ت أ�ساس�
ىل اخلدما

�
 


 

ت 
ىن اجراءا

� ت يت ت
ت ٔ�و ا�لواحئ ال

بادرا �دد امل
يد يل املوال سج � ٔ�كرث مرونة ل

 
ياق  يف س�

ا�لجوء
 

�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 �لطفو� 
ت�دة  امل

أ�مم
ت 

نظام  امل
ف)،

ي س� � يون (ال
ية،  ن  املع

ية مي  وإالقل
ية ا�ول

متع املدين.  رشاكء ا�
و

 

     
2024-2019

 

ادراج قضا� حامية الطفل دا�ل النظم 
الوطنية �لتعلمي و الص�ة  

 أ�طفال 
حصول

ت 
ىل �دما

ني �
� الالج

�ة �دة و �ٓم ية ج مي تعل
 


 

تعلمي  ت اخلاصة �ل
ياسا س� ت وال

رشيعا
� مراجعة ال

نظر  ض ال
ني بغ

� لضامن حق اكفة أ�طفال الالج
تعلمي  تفادة من نظم ال �س�

عن دو�هتم يف 
ية  ن الوط

ط طوي� املدى)
(خط

 


 

ت�اق ٔ�كرث مرونة  ت لالل
ت واجراءا

�ذ خطوا نف ت
ت 

ىل اخلدما
ني �

� لضامن حصول أ�طفال الالج
�وسطة املدى) ط م

ية (خط مي تعل ال
 


 

بة أ�طفال س� �
 

ني
� الالج

 
�د�ن من  تف س� امل

ت�اق املرنة �ل
ت 

اجراءا
 


 

ت 
ىل رصد �اال

ني القادر�ن �
بة املدرس س� �

أ�طفال
 

ني
� الالج

 
 و 

ف
ن  �لع

ني
تغاللاملعرض �س�

إالساءة و
 


 

�هيا دا�ل  ب يت يمت ت
شكوى ال ت ال

يا ل �دد ��
س

املدار
 

�امعة ا�ول
 

ية، ٕادارة  العرب
 و 

رسة
 وأ�

ة املر�ٔ
الطفو�

 ا�ول ، 
 يف

ية ن  املع
ت

ها اجل
�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 �لطفو� 
ت�دة  امل

أ�مم
ت 

نظام  امل
ف)،

ي س� � يون (ال
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 �� تق س� س امل
ني يف املدار

ت املعلم
ناء قدرا ب

تعامل مع أ�طفال  ىل ال
ني �مع قدرهتم �

� لالج
ية تفا�ل  مي ت تعل

يا ين مهنج
� ني وت

� الالج
ط 

ية (خط
�وسطة املدى) م

 


 

ية لرصد  مي تعل ت ال
سا ت دا�ل املؤس

يا ل ين ��
� ت

تغالل (مبا يف  �س�
ف و إالساءة و 

ن ت الع
�اال

� معل أ�طفال) وإالهامل و إال�ا� ٕاىل 
ذ

�وسطة املدى) ط م
بة (خط ناس� ت امل

اخلدما
 


 

 �� تق س� س امل
ني يف املدار

ت املعلم
ناء قدرا ب

ت ا
ىل رصد �اال

ني �مع قدرهتم �
� لالج

ٔ�طفال 
بة  ناس� ت امل

ني �لخطر و ٕا�ا�هتم �ل�دما
املعرض

�وسطة املدى) ط م
(خط

 


 

ني  
� ية لٔ�طفال الالج متع ية جم مي ين بدائل تعل

� ت
�وسطة املدى) ط م

(خط
 


 

تقايل �ن
تعلمي �ري الرمسي  ت ال

يا ل �دد ��
 

يف 
ني

� ٔ�وساط الالج
 

ية،  ن  املع
ية مي  وإالقل

ية ا�ول
متع املدين.  رشاكء ا�

و
 

    
2024-2019

 

 أ�طفال 
حصول

ت 
ىل �دما

ني �
� الالج

هم يف حام�هتم س ية � حص
 


 

ت لضامن حصول أ�طفال 
ياسا س� مراجعة ال

ط 
 (خط

ية  الصح
ت

 اخلدما
ىل

� 
ني

� الالج
�وسطة املدى) م

 


 

ت ٔ�مام حصول 
�ا ت ٕالزا� العق

ين اجراءا
� ت

 اخلاصة 
ية  الصح

ت
 اخلدما

ىل
� 

ني
� الالج

يس 
� ف اجل

ن ف والع
ن ني من الع

نا� �ٔ�طفال ال
�وسطة  ط م

نوع (خط ىل ال
ين �

ب ف امل
ن والع

املدى)
 


 

ية  ن ية الوط ت الصح
در�ة ٕا��ة اخلدما

ت 
رشيعا

�  وال
ت

ياسا س�  �ل
بقا  ط

ني
� لالج

ىل حق أ�ط
ص �

ن يت ت
ية ال ن الوط

فال 
ية   ت الصح

ىل اخلدما
ني يف احلصول �

� الالج
يًا/ال) (نعم/جزئ

 


 

ت و 
�ا ت�ذة ٕالزا� العق ت امل

�جراءا
�دد 

ت 
ني �ل�دما

� يل وصول أ�طفال الالج ه س �
ف و�ريه 

ن ني من الع
نا� ية ا�صصة �ل الصح

من ا�اطر.
 

�امعة ا�ول ا
ية، ٕادارة  لعرب

 و 
رسة

 وأ�
ة املر�ٔ

الطفو�
 ا�ول ، 

 يف
ية ن  املع

ت
ها اجل

�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 �لطفو� 
ت�دة  امل

أ�مم
ت 

نظام  امل
ف)،

ي س� � يون ا(ال
ية،  ن  املع

ية مي  وإالقل
ية �ول

متع املدين.  رشاكء ا�
و

 

  
2019

-
2024
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 يف

ني
 العامل

ب
تدري

ىل 
� 

 الص�ة
قطاع

 أ�طفال 
 ضد

ف
ن  الع

ت
 حلاال

ت�ابة �س�
ني 

� الالج
و 

ىل 
ين �

ب ف امل
ن ني من الع

نا� ر�اية ال
ف 

ن ب والع
تصا �ة لالغ �ك � ي نوع وإالدارة إاللك ال

ط قصرية املدى)
يس (خط

� اجل
 


 

ية القادر�ن  ٓت الصح
ش� � ني �مل

بة العامل س� �
ف 

ن ت الع
ت�ابة حلاال �س�

ىل 
�

�ام  والق
ب يف 

تصا �غ
ت 

�ة حلاال �ك � ي �ٕالدارة إاللك
ني.

� تا�ة لٔ�طفال الالج ت امل
ٕاطار اخلدما

 

التعامل مع بعض قضا� امحلاية اخلاصة و ٕا��ة اخلدمات  
 

ت فعا� 
يا ل وجود ��

محلاية أ�طفال 
ني 

� الالج
ني 

نفصل امل
ني من 

و�ري املصحوب
ف و إالساءة 

ن الع
تغالل �س�

و
 


 

يل أ�طفال سج يل � ه س � ت ل
يا ل ين ��

� ت
 

ني
� الالج

ط قصرية  
ني (خط

ني و �ري املصحوب
نفصل امل
املدى)

 


 

رسة 
�د�ٔ و�دة أ� ت �دودية حترتم م

ياسا ين س�
� ت

ط 
رس (خط

�د أ� ية ٕا�ادة توح رس معل
� و ت

�وسطة املدى) م
 


 

رس 
متر عن أ� س� ث امل

بح ت �ل
يا ل ٕاد�ال ��

�وسطة املدى) ط م
�دها (خط وتوح

 


 

ت لضامن حصول 
ت و ٕاجراءا

ياسا ين س�
� ت

� أ�طفال الالج
ىل 

بدي� القامئة � ىل الر�اية ال
ني �

�وسطة املدى) ط م
رسة (خط

أ�
 


 

ني 
ي �ج�ع

ني 
ي �خصائ

ب القضاة و 
تدري

ني إال�ا� �لر�اية و 
� ىل تق

ني �
ئول س� ني امل

� احلكوم
ىل 

ىل �لطفل و �
�دٔ� املصل�ة الفض يق م ب ىل تط

�
ط قصرية 

بدي� (خط رسية ال
تعز�ز نظم الر�اية أ�

املدى)
 


 

نظم القا تقوم ال
ياء لٔ�طفال ني ٔ�وص

ي تع ية ب نون
 

ني
� الالج

 
لك 

ش ني �
ني و �ري املصحوب

نفصل امل


 

ني و �ري 
نفصل ني امل

� بة أ�طفال الالج س� �
ني ا��ن مت ٕا�ا�هتم ٕاىل بدائل ر�اية 

املصحوب
رسية بدي�

�ٔ
 


 

بة أ�طفال س� �
 

ني
� الالج

 
ني و 

نفصل امل
�ري 
ني ا��ن مت ٕاعطاهئم أ�ولوية يف 

املصحوب
يل سج � ال

 


 

ني 
ي �ج�ع

 
ني

ي  وأ�خصائ
 القضاة

بة س� �
تعون �ملعرفة  مت ب وا��ن �

تدري ا��ن تلقوا ال
ىل 

�دٔ� املصل�ة الفض يق م ب �ة تط يف حول �
ند ٕا�ا� أ�طفال �لطفل ع

 
ني

� الالج
 

ٕاىل 
بدي�. الر�اية ال

 


 

ية  يل معل ه س � بقة ل ت املط
�دد إالجراءا
رسة.

�د أ� توح
 

�امعة ا�ول ا
ية، ٕادارة  لعرب

 و 
رسة

 وأ�
ة املر�ٔ

الطفو�
 ا�ول ، 

 يف
ية ن  املع

ت
ها اجل

�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 �لطفو� 
ت�دة  امل

أ�مم
ت 

نظام  امل
ف)،

ي س� � يون (ال
ية،  ن  املع

ية مي  وإالقل
ية ا�ول

متع املدين.  رشاكء ا�
و

 

       
2019

-
2024
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ىل �لطفل 
�دٔ� املصل�ة الفض ىل م

ناء � فوري و ب
�وسطة املدى) ط م

(خط
 

ت فعا� 
يا ل وجود ��

محلاية أ�طفال 
ني من زواج 

� الالج
أ�طفال

 


 

ية لضامن حتديد احلد  ن ت الوط
رشيعا

� مراجعة ال
ند  سن الزواج ع أ�دىن ل

18
 

�امًا دون 
ط طوي� املدى)

ت (خط
�اءا � ت اس�

 


 

ىل 
�دٔ� املصل�ة الفض يق م ب دمع القضاء لضامن تط

ت زواج 
ت يف �اال

ب يض �ل
�ام القا ند ق �لطفل ع

ط 
� (خط

سمح بذ يت �
أ�طفال يف ا�ول ال

�وسطة املدى) م
 


 

ت
متعا رفع وعي جم

 
ية  ب سل ني ��ٓ�ر ال

� الالج
�ل الزواج  ج ية و مبزا� ت�ٔ �ج�ع

ض القمي 
بع ل

ىت ختطي سن الطفو� و خماطر زواج أ�طفال 
ح

ط طوي� املدى)
(خط

 


 

تصدي  �عددة أ�بعاد �ل ين �رامج طوي� املدى م
� ت

ط طوي� 
ني (خط

� لظاهرة زواج أ�طفال الالج
املدى)

 


 

 
ين

� ت
�رامج

 
ٕالدرار

 
ا��ل

 
ت 

يا �  الف
رس

�وسطة املدى)ٔ� ط م
ت (خط

�ا الالج
 


 

س و بقاهئن 
ت �ملدار

�ا ت الالج
يا � دمع ٕاحلاق الف

�وسطة املدى) ط م
ىت بعد الزواج (خط

هبا ح
 


 

وجود
 

ية حتدد  رشيع
ت �

تعديال
سن

 
الزواج 

ند  ع
18

 


 

�دد
 

دول
 

نطقة امل
 

يت
ال

 
حتدد
 

سن
 

الزواج
 

ند ع
 

18
 

دون
 

ت
�اءا � ت اس�

 
رش 

(مؤ
ميي ٕاقل

( 


 

ي � بة الف س� ض �
اخنفا

ت الاليت 
�ا ت الالج

ا
�ل بلوغ  يزتوجن ق

18
 


 

�دون من  تف س� ني ا��ن �
� رس الالج

بة ٔ� س� �
ىل د�ل

ص احلصول �
فر

 


 

ت 
تحقا  املل

ت
�ا  الالج

ت
يا �  الف

بة س� �
س.

�ملدار
 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
 والطفو�

رسة
 وأ�

ة املر�ٔ
 ا�ول ، 

 يف
ية ن  املع

ت
ها اجل

�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
ئون  ش� ل

�ظمة   م
ني،

� الالج
 �لطفو� 

ت�دة  امل
أ�مم

ية  ت ا�ول
نظام ف)، امل

س � (يون
رشاكء 

 و
ية، ن  املع

ية مي وإالقل
متع املدين ور�ال ا��ن يف  ا�

ية. ن ا�ول املع
 

          
2019

-
2024

 

ت فعا� محلاية 
يا ل وضع ��

ني من 
� أ�طفال الالج

يد ن تج ال
 


 

ت�دام  يد واس� ن تجرمي جت ت ل
ياسا ين س�

� ت
أ�طفال 

سل�ة ت امل
�ل امجلا�ا من ق

 


 
�ل  �هيا من ق ب يت يمت ت

ت ال
ياسا س� �دد ال

ت�دام أ�طفال  يد واس� ن تجرمي جت ا�ول ل
 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
 والطفو�

رسة
 وأ�

ة املر�ٔ
 ،

 ا
 يف

ية ن  املع
ت

ها اجل
�ول 
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يت تقوم 
ت ال

ها �ق مع اجل تحق ت �ل
ين ٕاجراءا

� ت
ت�دام ا�ٔ  يد و اس� ن تج ب

ها �لعدا� طفال و تقدمي
 


 

رسحي و ٕا�ادة ٕادماج أ�طفال
تعز�ز �رامج �

 
 


 

ت 
ها يت مت ٕاجراهئا مع اجل

ت ال
�قا تحق �دد ال

يد أ�طفال. ن تج يت تقوم ب
ال

 


 

هم  وٕا�ادة  رسحي
�دد أ�طفال ا��ن مت �

ٕادما�م.
 

�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
�ظمة   م

ني،
� ئون الالج ش� ل

 �لطفو� 
ت�دة  امل

أ�مم
ت 

نظام  امل
ف)،

ي س� � يون (ال
ية،  ن ية املع مي ية و إالقل ا�ول

متع املدين.  رشاكء ا�
و

 

 
2019

-
2024

 

ت فعا� 
يا ل وجود ��

محلاية أ�طفال 
ني من معل 

� الالج
أ�طفال

 


 

ض ٔ�شاكل معل أ�طفال 
ٕادراج بع

�ة دا�ل  اخلف
نازل  �ل العمل يف امل ية م ن ت الوط

رشيعا
� ال

يس وإالجتار 
� تغالل اجل �س�

ب خماطر 
ن تج ل

ط طوي� املدى).
(خط

 


 

ين 
� ت

�رامج
 

ني
متك �ل

 
�صادي �ق

 
رس

�ٔ
 

أ�طفال
يت  

ية ال �ج�ع
ت امحلاية 

ني و توفري �دما
� الالج

ية لكام  ن ية الوط �ج�ع
ىش مع نظم امحلاية 

ت�
�و  ط م

ٔ�مكن (خط
سطة املدى).

 


 

ت أ�طفال
�ة �اال مراق

 
ني

� الالج
 

ني يف 
نخرط امل

ٔ�سو�ٔ ٔ�شاكل معل أ�طفال و توفري ا�مع الفوري 
ب الفوري من ٔ�سو�ٔ ٔ�شاكل معل أ�طفال 

سح (ال
�ج�عي و 

يس و 
نف ت ا�مع ال

و توفري �دما
ط  قصرية 

رس) (خط
تقدمي بدائل لٔ�طفال و أ�

�وسطة املدى) ٕاىل م
 


 

�خصص ت م
توفري �دما

ني 
� ة لٔ�طفال الالج

تعلمي  ت ال
�ل �دما ني يف معل أ�طفال م

نخرط امل
متعي  ية و �رامج ا�مع ا� ت الصح

املرنة و اخلدما


 

ية حول عامل  رشيع
� ت ال

تعديال �دد ال
نازل. امل

 


 

ني 
� �دد أ�طفال الالج

�د�ن من  تف س� امل
ت�ابة لعمل أ�طفال �س�

�رامج الوقاية و 
 


 

بة أ�طفال  س� �
ني 

� الالج
ني يف ٔ�سؤ� 

نخرط امل
ٔ�شاكل معل أ�طفال ا��ن يمت رصدمه و 

يل من ا�اطر تقل حسهبم ٔ�و ال
 


 

متعي لٔ�طفال  وجود �رامج دمع جم
ني 

� الالج
ني

العامل
 


 

�د هبا أ�طفال  تف س� يت �
�دد ا�ول ال

نظم  ال
 من

�ون الالج
 

 �لرقابة 
ية ن الوط

ميي) رش ٕاقل
ت�ابة لعمل أ�طفال (مؤ �س�

و
 


 

ت 
هارا ية موازية و�رامج �لم مي وجود �رامج تعل

ية. يات احل
 


 

ص مدرة 
�د من فر تف س� يت �

رس ال
بة أ� س� �
ل��ل.

 

ية، ٕادارة  �امعة ا�ول العرب
 والطفو�

رسة
 وأ�

ة املر�ٔ
 ا�ول ، 

 يف
ية ن  املع

ت
ها اجل

�ة  سام ية ال أ�عضاء، املفوض
ئون ش� ل

 
�ظمة   م

ني،
� الالج

 �لطفو� 
ت�دة  امل

أ�مم
ت 

نظام  امل
ف)،

ي س� � يون (ال
ية،  ن ية املع مي ية و إالقل ا�ول

متع املدين. رشاكء ا�
و

 

     
2019

-
2024
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ية و  ية والرتفهي شطة الر�ض شاركة يف أ�� و امل
�وسطة املدى). ط م

ٔ�يضًا ٕادارة احلا� (خط
 


 

ني 
� توفري بدائل معل أ�طفال لٔ�طفال الالج

تقوية و �ار  س ال
�ل درو م

ياة و �ريها من  ت احل
ا

�وسطة  ٕاىل  ط م
ين (خط

ب الف
تدري ٔ�شاكل ال
طوي� املدى).

 


 

ب 
حصا

ت ؤ�
متعا ني و ا�

� رس الالج
رفع وعي ٔ�

العمل حول خماطر ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل أ�طفال 
ط طوي� املدى).

تعلمي (خط مية ال وق
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