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امللخص التنفيذي:
شهدت املنطقة العربية يف العقود ا ألخرية نزاعات اقلميية أأدت اىل أأزمات انسانية يف عدد من بدلان املنطقة ،يف حني شهدت
الس تة أأعوام ا ألخرية زايدة كبرية يف أأعداد الالجئني والنازحني قرسا نتيجة الندالع احلروب .ويصل عدد ا ألطفال الالجئني اىل ما
يزيد عن نصف هذا العدد ،و مه يعانون بشلك كبري جراء العنف و الزناعات و التدمري .و يف حني قد جيد ا ألطفال الالجئون
عند نزوهحم اىل ادلول اجملاورة ا ألمان ،اال أأهنم قد يواهجون خماطر يومية مثل االنفصال عن أأرسمه ،احلرمان من اخلدمات
ا ألساس ية ،الفقر املزتايد اذلي قد يؤدي اىل اللجوء اىل اسرتاتيجيات التكيف السلبية مثل زواج ا ألطفال و معل ا ألطفال .ومن
انحية أأخرى يواجه هؤالء ا ألطفال خماطر الاحتجاز و االجتار و غريها من صور الاس تغالل خالل املراحل اخملتلفة لرحةل
الهروب .ومن مث ،تعمل جامعة ادلول العربية ابلتعاون مع املفوضية السامية لش وون الالجئني و غريمه من الكرءاء عىل حامية
ا ألطفال الالجئني يف املنطقة من خالل أأربعة اسرتاتيجيات رئيس ية:
أأوال :الاستامثر يف نظم حامية الطفل الوطنية و ضامن ااتحهتا ل ألطفال الالجئني:
هتدف جامعة ادلول العربية وادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية و ءافة الكرءاء اىل زايدة ااتحة نظم حامية الطفل الوطنية ل ألطفال
الالجئني دون أأي متيزي ،و تعزيز قدرات النظم و زايدة قدراهتا عىل الاس تجابة ل ألعداد املزتايدة من ا ألطفال يف ادلول املضيفة،
مع العمل عىل حتسني جودة اخلدمات للامتىش مع املعايري ادلولية.
اثنيا :ضامن وصول ا ألطفال الالجئني للخدمات املتخصصة مع مراعاة املصلحة الفضىل للطفل:
توفر جامعة ادلول العربية و ادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية و ءافة الكرءاء اخلدمات املتخصصة بشلك فوري اىل ا ألطفال غري
املصحوبني أأو املنفصلني أأو ا ألطفال اذلين يتعرضون للعنف يف منازهلم أأو يف املدرسة ،كذكل ا ألطفال املنخرطني يف معل ا ألطفال
أأو حضااي االجتار أأو العنف اجلنيس و العنف املبين عىل النوع و زواج ا ألطفال و ا ألطفال ذوي االعاقة.

اثلثا :دمع دور ا ألرس وأأولياء ا ألمور واجملمتعات يف حامية ا ألطفال الالجئني:
تعمل جامعة ادلول العربية وادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية وءافة الكرءاء عىل تعزيز قدرات ا ألطفال والبالغني ملساعدة ا ألطفال
عىل التغلب عىل أاثر الرصاعات والزنوح القرسي وحاميهتم من املزيد من العنف واالساءة واالهامل والاس تغالل.

رابعا :اجراءات للجوء صديقة للطفل ووصول ا ألطفال وأأرسمه اىل ا ألمان:
تعمل جامعة ادلول العربية وادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية وءافة الكرءاء عىل أأن تكون اجراءات اللجوء صديقة للطفل وتويل
ا ألولوية حلاالت ا ألطفال و حتديد املصلحة الفضىل و البحث عن ا ألرس و توحيدها ،و منع الاحتجاز بسبب اللجوء و ضامن أأن
يكون الاحتجاز هو املالذ ا ألخري ل ألطفال يف نزاع مع القانون ،كذكل ضامن ااتحة ءافة الواثئق الالزمة ل ألطفال الالجئني
و أأرسمه.
و هتدف جامعة ادلول العربية و ادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية بتبين الاسرتاتيجيات املذكورة للتصدي لبعض قضااي حامية
الطفل اخلاصة كام ييل:

2

اعطاء لك طفل الجئ هوية قانونية  /تسجيل املواليد:
تعمل جامعة ادلول العربية وادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية والكرءاء املعنيني عىل ازاةل العقبات االجرائية أأمام تسجيل املواليد
وحشد ادلمع للس ياسات اليت تعرتف حبق ءافة ا ألطفال يف التسجيل عند امليالد بغض النظر عن وضعهم وتنظمي محالت لرفع
الوعي بني الالجئني حول كيفية تسجيل املواليد.
توفري امحلاية ل ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني عن ذوهيم:
تعمل جامعة ادلول العربية وادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية والكرءاء املعنيني عىل رصد ا ألطفال غري املصحوبني واملنفصلني
بشلك فوري ،و تقيمي حدة ظاهرة االنفصال عن ا ألرسة ووضعية ا ألطفال املتأأثرين ،و القيام بتقيمي للمصلحة الفضىل للك طفل
وتشجيع توحيد أأفراد ا ألرسة من خالل معلية البحث عن ا ألرسة والتحقق .ويركز الكرءاء املعنيون عىل احلفاظ عىل وحدة ا ألرسة
يف ءافة مراحل الزنوح القرسي وهو ما يعين جتنب انفصال ا ألطفال عن أأرسمه عىل احلدود ومنع االنفصال الثانوي بعد الوصول
اىل دول اللجوء .ويف حال تعرث اعادة توحيد ا ألرسة ،يتبىن الكرءاء اجراءات الرعاية البديةل القامئة عىل ا ألرس عىل أأساس املصلحة
الفضىل للطفل.
زواج ا ألطفال:
تعمل جامعة ادلول العربية وادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية و الكرءاء املعنيني عىل تبين اسرتاتيجيات ملاكحفة زواج ا ألطفال
والتقليل من اخملاطر اليت يتعرض لها ا ألطفال ممن تزوجوا ابلفعل .و تمت الوقاية من خالل عدد كبري من التدخالت مبا يف ذكل دمع
ا ألرس الأكرث هشاشة اجامتعيا و اقتصاداي ،دمع النساء والفتيات والصبية والرجال حلشد التأأييد لتغيري القمي الاجامتعية اليت تؤيد
زواج ا ألطفال و رفع الوعي ابخملاطر املرتتبة عىل زواج ا ألطفال و تشجيع الفتيات عىل الالتحاق ابلتعلمي وتقوية ا ألطر التكريعية
والس ياسات ملنع زواج ا ألطفال.
جتنيد ا ألطفال:
وتعمل جامعة ادلول العربية وادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية و الكرءاء املعنيني عىل الرتكزي عىل منع جتنيد ا ألطفال و اعادة
ادماهجم عند العودة.
معل ا ألطفال:
تعمل جامعة ادلول العربية وادلول ا ألعضاء بدمع من املفوضية والكرءاء املعنيني عىل التصدي للأس باب اجلذرية لظاهرة معل
ا ألطفال مثل الفقر و القمي الاجامتعية اليت تدمع هذه املامرسة .و تتضمن اسرتاتيجيات ماكحفة الفقر والتدريب املهين والقضاء عىل
ا ألمية و همارات احلياة ،اضافة اىل املساعدات ألرس الالجئني الأكرث هشاشة اقتصاداي ،اضافة اىل التعلمي الرمسي و غري الرمسي
وحشد التأأييد و بناء قدرات الفاعلني املعنيني .كام تتضمن الاسرتاتيجيات أأيضا تعزيز ا ألطر التكريعية والس ياسات محلاية ا ألطفال
من العمل ،مع الرتكزي عىل أأسو أأ أأشاكل عامةل ا ألطفال وضامن اس تفادة ا ألطفال املنخرطني يف معل ا ألطفال من حزمة متنوعة من
اخلدمات.
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ادليباجة:
تأأمل ادلول ا ألعضاء يف جامعة ادلول العربية من خالل هذه الوثيقة اىل ضامن توفري امحلاية ل ألطفال الالجئني يف املنطقة من ءافة
أأشاكل العنف واالساءة واالهامل ،كام حترص عىل متتع هؤالء ا ألطفال باكفة حقوقهم مبا يف ذكل احلق يف امحلاية والتسجيل والتعلمي
والصحة وغريها من احلقوق .و تعكس هذه الاسرتاتيجية ارادة ادلول ا ألعضاء يف تكريس خرباهتم لضامن تغطية ءافة أأبعاد قضية
الالجئني يف املنطقة و توفري بيئة حامية ل ألطفال الالجئني .ومن ا ألمهية مباكن تبين مقاربة وقائية لتجنب املزيد من الزناعات يف
املنطقة.

الهدف و نطاق معل الاسرتاتيجية:
جاءت الاسرتاتيجية تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجامتع  12للجنة متابعة وقف العنف ضد ا ألطفال -ا ألمانة العامة نومفرب
 2114و اليت نصت عىل الطلب من ا ألمانة الفنية بوضع اسرتاتيجية عربية حول حامية ا ألطفال الالجئني ابلتعاون مع املفوضية
السامية لشؤون الالجئني.
هتدف الاسرتاتيجية اىل التصدي اىل أأوضاع ا ألطفال الالجئني يف املنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم املعيش ية و هو ما يتطلب
من ءافة الكرءاء العمل سواي الجياد احللول و انقاذ جيل بأأمكهل من الضياع من خالل عدد من اخلطوات أأمهها:
 ضامن ايالء ا ألولوية للمصلحة الفضىل ل ألطفال الالجئني يف ءافة القرارات والتدخالت اليت يمت اختاذها بشأأن ا ألطفال
 توفري امحلاية ل ألطفال الالجئني من خالل تعزيز قدرات نظم حامية الطفل الوطنية
 العمل عىل تبنىي مهنجية ال متيزيية للحامية تس تجيب لاكفة احتياجات ا ألطفال الالجئني
 العمل مع اجملمتعات املضيفة وا ألرس لتوفري امحلاية ل ألطفال الالجئني من العنف واالساءة واالهامل والاس تغالل
 أأخذ اخملاطر اليت يواهجها ا ألطفال الالجئني يف الاعتبار تبعا للفئة العمرية والنوع والاحتياجات اخلاصة مبا يف ذكل
ا ألطفال ذوي االعاقة
و قد مت وضع الاسرتاتيجية ابلتعاون الوثيق بني جامعة ادلول العربية واملفوضية السامية لشؤون الالجئني وذكل ابلتشاور مع ءافة
الكرءاء املعنيني يف جمال حامية الطفل .و عىل الرمغ من أأن الاسرتاتيجية تس تخدم مفهوم الالجئني ،اال أأهنا أأيضا تس هتدف حامية
طاليب اللجوء .وعىل الرمغ من اس تخدام هذه املفاهمي العامة ،اال أأن التوصيات قد تسامه يف افادة غريمه من الفئات مثل النازحني
قرسا وا ألطفال عدميي اجلنس ية؛ وتس هتدف الاسرتاتيجية تغطية الفرتة الزمنية من .2124 – 2116
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اخللفية:
عانت املنطقة العربية لعقود من الرصاعات ،اضافة اىل اندالع عددا من ا ألزمات خالل الس تة أأعوام ا ألخرية أأدت اىل تزايد أأعداد
الالجئني والنازحني قرسا بصورة غري مس بوقة مما ءان هل تداعيات شديدة السلبية عىل ا ألطفال نتيجة للزناعات اليت اندلعت،
وهو ما أأدى لتعرضهم للكثري من اخملاطر .ويف غضون عدة أأعوام ،اجمتع قادة العامل لوضع اخلطوط العريضة ملا يعرف بأأجندة
 2121للتمنية املس تدامة.
وخالفا ل ألهداف االمنائية ل أللفية اليت مل تعاجل العنف بشلك مبارش ،فان عددا من أأهداف التمنية املس تدامة أأولوا أأمهية خاصة
محلاية ا ألطفال فعىل سبيل املثال ،تنص الغاية رمق  2مضن الهدف  5من أأهداف التمنية املس تدامة اىل القضاء عىل ءافة أأشاكل
العنف ضد املر أأة و الفتاة .كام أأشارت الغاية رمق  2مضن نفس الهدف اىل القضاء عىل ءافة املامرسات التقليدية الضارة مثل زواج
ا ألطفال و الزواج املبكر و الزواج القرسي ،وختان االانث .و أأيضا الهدف الرابع املتعلق حبق مجيع ا ألطفال يف التعلمي ،بيامن تدعو
الغاية  1من الهدف  11اىل احلد واخلفض من ءافة أأشاكل العنف ومعدالت الوفيات ذات الصةل؛ بيامن تنص الغاية  2من الهدف
 11عىل اهناء االساءات والاس تغالل والاجتار والقضاء عىل مجيع أأشاكل العنف ضد ا ألطفال؛ كام تشري الغاية  6من نفس
الهدف اىل حق مجيع ا ألطفال يف التسجيل عند الوالدة والمتتع ابلهوية القانونية.
ومن انحية أأخرى ،تقر ا ألجندة اجلديدة خبطورة التحدايت اليت تواهجها ادلول خالل حماولهتا التصدي للعنف املزتايد والكوارث
الطبيعية واليت أأدت اىل تزايد أأعداد النازحني قرسا والالجئني؛ حيث يصف االعالن العاملي لعام  2121الوضع ادلويل احلايل بأأنه
عامل هتدده الزايدة الهائةل يف أأعداد الكوارث الطبيعية وحدهتا والعنف املتصاعد والتطرف واالرهاب وغريها من ا ألزمات االنسانية
والزنوح القرسي للبكر ،مما هيدد ابلتأأثري سلبا عىل هجود التمنية املبذوةل خالل العقود السابقة 1 .ومن ا ألمهية مباكن االشارة اىل أأن
زعامء العامل قد أأكدوا الزتاهمم حبامية الالجئني وخاصة النساء وا ألطفال .ففي البيان املشرتك اذلي أأصدرته مقة الزعامء حول
الالجئني ،قام عدد من زعامء ادلول ابلتأأكيد عىل الزتاهمم بدمع املاليني من الالجئني وخاصة أأن أأكرثمه من النساء وا ألطفال اذلين
يتعرضون للمزيد من العنف واالساءة والاس تغالل .كام أأكد الزعامء الزتاهمم بزايدة المتويل االنساين وفرص اعادة التوطني مع التأأكيد
عىل أأمهية تعزيز التناسق بني ادلمع االمنايئ واالنساين.
وعىل صعيد أخر ،تطرقت العديد من االتفاقيات ادلولية يف املنطقة العربية لبعض القضااي اخلاصة ابلالجئني بشلك عام وا ألطفال
الالجئني بشلك خاص وهو ما سيمت تناوهل بشلك أأكرث تفصيال يف الفصل اخلاص ابالتفاقيات ادلولية .و عىل الرمغ من ءافة
اجلهود ادلولية و االقلميية ملواهجة املشالك اليت يواهجها الالجئون يف املنطقة ،اال أأن هناك العديد من العوائق و التحدايت مهنا
عىل سبيل املثال اخملاطر اخلاصة اليت يواهجها ا ألطفال الالجئون يف ضوء زايدة الزناعات يف املنطقة ،اضافة اىل اخلدمات املتعلقة
ابخلدمات و حمدودية املوارد اليت تؤثر عىل تواجد اخلدمات و جودهتا.
و طبقا لتقرير املفوضية السامية لشؤون الالجئني اخلاص ابلتوهجات العاملية حول الزنوح القرسي ،فقد أأدت الزناعات
والاضطهاد اىل تزايد نسب الزنوح القرسي عام  2115لتصل اىل أأعىل معدالت مت تسجيلها حىت حينه ،حيث وصل أأعداد
النازحني قرسا اىل  12.5مليون بهناية عام  ،2113مقارنة ب  56.5مليون يف عام  .2114كام وصلت أأعداد الالجئني عامليا اىل
 25.4مليون مسجال بزايدة قدرها  5.6مليون مقارنة اب ألعداد اليت مت تسجيلها عام  ،2113و هو ما وصل بأأعداد الالجئني اىل
أأعىل معدالت منذ بداية التسعينيات من القرن املايض.

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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ومن ا ألمهية مباكن االشارة اىل أأن ا ألطفال يشلكون  %51من اجاميل الالجئني حول العامل ،حيث ينفصل الكثري مهنم عن أأرسمه
كام يزنح الكثريون مهنم مبفردمه.
كام شهدت منطقة الكرق ا ألوسط و شامل افريقيا معدالت عالية من الزنوح القرسي حيث تسبب الزناع يف سوراي اىل نزوح ما
يقرب من 12،5مليون 2الجئ و انزح ،كام وصل عدد النازحني داخل ا ألرايض السورية اىل حوايل  1.1مليون خشص .و أأخذا يف
الاعتبار عدد الالجئني الفلسطينيني واذلي يصل اىل حوايل  5.2مليون الجئ واذلين مت تسجيلهم من قبل ا ألونروا يف لك من
لبنان وسوراي وا ألردن و الضفة الغربية مبا يف ذكل القدس الكرقية و قطاع غزة ،واضافة اىل النصف مليون لييب اذلين اضطرمه
3
الزناع اىل الفرار من منازهلم ،فان املنطقة العربية تتصدر ءافة املناطق اجلغرافية ا ألخرى يف عدد ا ألشخاص النازحني قرسا.
ومن هجة أأخرى ،قام عدد كبري من الالجئني ابلعبور عرب البحر ا ألبيض املتوسط اىل دول أأورواب ،حيث وصلت اجاميل أأعداد
الالجئني واملهاجرين اذلين عربوا عن طريق البحر عام  2115اىل  132،1،115و أأكرث من  211،111عام  2111و132.211
4
بهناية عام  ،2113قد شلك السوريون أأكرث اجلنس يات وصوال عن طريق البحر يلهيم ا ألفغان والعراقيون.
وقد تزايد عدد الزناعات املسلحة يف املنطقة مما أأدى اىل تزايد معدالت العنف ضد ا ألطفال .فقد أأدى الرصاع يف سوراي عىل
مدار س تة أأعوام اىل وفاة أأكرث من  251،111خشص مبا يف ذكل الالف من ا ألطفال .أأما يف الصومال فقد اس متر الوضع يف
خطورته ،مما أأدى اىل زايدة قدرها  %51يف أأعداد الانهتاءات املسجةل ضد ا ألطفال مقارنة بعام  ،2114حيث مت جتنيد املوات
من ا ألطفال ،كام مت اس تغالهلم و قتلهم و تشوهيهم.
و طبقا ملنظمة ا ألمم املتحدة اخلاصة ابلطفوةل (اليونيس يف) ،يصل عدد ا ألطفال ممن مه حباجة اىل مساعدات انسانية اىل عكرة
ماليني طفل ،مبا يف ذكل حوايل نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية احلاد .أأما يف العراق ،فهناك أأكرث من  2.2مليون
انزح اضافة اىل تزايد حاالت اخلروقات الصارخة حلقوق ا ألطفال .أأما عدد ا ألطفال اذلين ترسبوا من التعلمي يف ادلول املتأأثرة بتكل
الزناعات داخل منطقة الكرق ا ألوسط و شامل افريقيا ،5فقد وصل اىل أأكرث من  12مليون طفل .كام تشري اليونيس يف اىل
6
تسبب العنف املتصاعد والظروف املرتدية يف العديد من البدلان اىل أأكرب حركة نزوح منذ احلرب العاملية الثانية.
ومن هجة أأخرى ،و طبقا للمفوضية السامية لشؤون الالجئني ،فقد وصلت أأعداد الالجئني السوريني يف املنطقة نتيجة ل ألزمة يف
سوراي اىل  12،5مليون ، 7وتشمل هذه الاحصاءات ما يقرب من  2،1مليون الجئ سوري مت تسجيلهم من قبل املفوضية يف
لك من مرص والعراق وا ألردن ولبنان ،و أأيضا  2.51مليون الجئ سوري 8مت تسجيلهم يف تركيا ،اضافة اىل أأكرث من 22.111
الجئ سوري مت تسجيلهم يف شامل افريقيا ،9فامي وصل عدد السوريني ممن حيتاجون اىل املساعدات الانسانية داخل سوراي اىل
حوايل  12،5مليون خشص 10.أأما يف العراق ،فقد وصل عدد النازحني داخليا اىل ما يقرب من  2،2مليون خشص نتيجة لتدهور
ا ألوضاع ،حيث هرب الكثريون ملناطق أأخرى لتجنب خماطر احلروب 11.و طبقا ملنظمة اليونيس يف ،يصل عدد ا ألطفال
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
UNHCR Global Trends Report, 2017

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
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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
http://www.unicef.org/appeals/mena.html#4

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php as of June 2016
OCHA, as of May 2016, http://www.unocha.org/syria
11
OCHA, as of 28 June 2016, http://www.unocha.org/iraq
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املعرضني خملاطر املوت واالصابة والعنف اجلنيس واخلطف والتجنيد من قبل امجلاعات املسلحة يف العراق اىل حوايل  2،1مليون
طفل أأو واحد من لك مخسة أأطفال عىل املس توى الوطين ،مما يشلك زايدة قدرها  1،2مليون يف فرتة مقدارها  12شهرا.
وتشري نتاجئ ادلراسة اىل احتياج ما يقرب من  4،3مليون طفل اىل مساعدات انسانية وهو ما يصل اىل ثلث عدد ا ألطفال يف
العراق ،كام اضطر  %11من أأطفال العراق – أأي ما يزيد عن  1،5مليون – اىل الهروب من منازهلم نتيجة للعنف املزتايد منذ
مطلع عام  .2114ومن انحية أأخرى ،وصل عدد املدارس غري الصاحلة لالس تخدام نتيجة للرصاع اىل حوايل مدرسة من بني لك
مخسة مدارس ،كام وصل عدد ا ألطفال يف سن ادلراسة املترسبني من التعلمي اىل حوايل  2،5مليون طفل 12.و قد فر الكثريون
اىل كردس تان اليت تأأوي حوايل  %65من الالجئني السوريني يف العراق 13 .و قد أأدى نزوح ما يقرب من  162،242الجئ
14
سوري و أأكرث من مليون انزح عرايق اىل زايدة العبء عىل اجملمتعات املضيفة خاصة فامي خيص سوق العمل واخلدمات العامة.
ومن انحية أأخرى ،و مبرور س تة أأعوام عىل اندالع ا ألزمة السورية ،تزايدت املصاعب اليت تواجه الالجئني السوريني واجملمتعات
املضيفة .فعىل الرمغ من قيام بعض دول املنطقة ابختاذ خطوات ملنح الالجئني السوريني ترصحيات للعمل ،اال أأن الغالبية العظمى
من الالجئني يضطرون اىل العمل بشلك غري رمسي ،مما يؤدي اىل نفاذ مدخراهتم و ممتلاكهتم ،و هو ما يؤدي بدوره اىل زايدة
معاانة الفئات الأكرث هشاشة مثل املر أأة املعيةل وا ألطفال واملس نني وا ألشخاص اذلين يعانون من االعاقة 15.هذا وتشري
الاحصاءات اىل أأن نسب ا ألرس الالجئني اذلين يمتتعون اب ألمن الغذايئ يف ا ألردن ال تتعدى ال  %14فامي تصل اىل  %11يف
16
لبنان.
ويف ظل التطورات ا ألخرية يف املنطقة و مع تزايد أأعداد الالجئني و النازحني قرسا ،تتفامق اخملاطر اليت تواجه الالجئني خاصة
من فئة ا ألطفال؛ حيث يعاين ا ألطفال الالجئني يف املنطقة بشلك كبري نتيجة للرصاع والزنوح القرسي ،مما يؤدي اىل تعرضهم
للقتل و االصابة و اىل حتمل تبعات الزناع و ادلمار و العنف .وكثريا ما جيد ا ألطفال الهاربني اىل ادلول اجملاورة ا ألمان ولكهنم
أأيضا يواهجون اجملهول و الرصاع اليويم و هو ما يعرض لك من ا ألطفال الالجئني و أأرسمه اىل الضغوط النفس ية .و كثري ما
يؤدي االنفصال عن ا ألرسة و صعوبة الوصول اىل اخلدمات ا ألساس ية و تفامق الفقر اىل زايدة تعرض ا ألطفال اىل الزواج املبكر
والعمل قبل بلوغ السن القانونية حتت ظروف قد تكون خطرة كام قد يتعرضون لالس تغالل و الترسب من التعلمي و أأيضا مواهجة
العنف املزنيل و العنف داخل جممتعاهتم و داخل املدرسة .كام قد يتعرض ا ألطفال أأيضا لالحتجاز و االجتار و غريها من صور
الاس تغالل خالل نزوهحم من أأوطاهنم.
ولعل أأحد أأمه القضااي اليت تؤثر عىل ا ألطفال يف املنطقة العربية يه قضية تسجيل املواليد .فتسجيل ا ألطفال عند امليالد يعد
مبثابة البوابة الرئيس ية لاكفة احلقوق املنصوص علهيا يف لك من اتفاقية حقوق الطفل و االتفاقية اخلاصة بشؤون الالجئني .ففي
غياب التسجيل عند امليالد ،قد يتعرض الطفل الالجئ اىل خطر انعدام اجلنس ية ،كام يعجز عن الوصول اىل اخلدمات
ا ألساس ية و يصبح عرضة للعديد من خماطر امحلاية مثل زواج ا ألطفال والاجتار و معل ا ألطفال و التبين غري املكروع
12

UNICEF Press Release, 30 June 2016
http://www.unhcr.org/pages/4a02db416.html
14
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/regionalupdates/Inter-Agency%20UpdateSyrian%20Refugees%20in%20Iraq%20%28ENG%29%20-%20February%202016.pdf
15
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/regionalupdates/3RP%202015%20Annual%20Report%20%20April%202016.pdf
16
The regional plan for refugees affairs and enhance the capacity to face crisis 2016- 2017
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والاس تغالل اجلنيس ،اضافة اىل خماطر التعامل معه بوصفه ابلغا ،كام يزيد من خماطر تعرضه لالنفصال عن أأرسته 17.و تتعدد
التحدايت اليت تواجه تسجيل املواليد ما بني الواثئق و االجراءات الالزمة مما يؤثر عىل قدرة الالجئني عىل تسجيل املواليد (و
مهنا عىل سبيل املثال عدم القدرة عىل تسجيل الطفل يف غياب الواثئق اخلاصة اب ألب أأو يف حال عدم وجوده هو خشصيا)،
اضافة اىل زايدة التاكليف أأو طول اجراءات التسجيل خاصة بعد انقضاء مواعيد التسجيل ،و بعض العوائق القانونية اليت قد
متزي ضد بعض الفئات أأو ضد املر أأة ،و أأيضا بعض العوائق العملية مثل بعد املسافة و ضعف اماكانت ادارات التسجيل املدين،
و أأيضا الس ياسات اليت متنع ا ألطفال غري املسجلني من احلصول عىل ءافة اخلدمات.
كام يتعرض ا ألطفال الالجئني اىل العنف البدين يف خمتلف ا ألماكن .حيث ميكن أأن يتعرضوا دلرجات متفاوتة من العنف املزنيل
نتيجة للظروف املرتدية اليت يعيشون فهيا ،كام ميكن أأن يتعرضوا أأيضا للعنف البدين خالل الزنوح القرسي و داخل اجملمتعات
املضيفة و أأيضا داخل املدارس اليت ينتظمون يف صفوفها يف دول اللجوء.
ويتعرض ا ألطفال الالجئون و خاصة الفتيات اىل خماطر الاس تغالل اجلنيس مبا يف ذكل الاغتصاب و غريها من صور العنف
اجلنيس و الاس تغالل اجلنيس و االجتار .فعادة ما يكون ا ألطفال أأقل قدرة عىل فهم ما حيدث هلم و التعرف عىل مدى ا ألذى
اذلي يتعرضون هل ،كام أأهنم أأقل قدرة عىل االبالغ عن تعرضهم للعنف اجلنيس ،كام ميكن اجبارمه بشلك أأكرث سهوةل عىل الوقوع
يف براثن الاس تغالل مقارنة ابلبالغني ،و أأخريا و ليس أخرا ،يعمتد ا ألطفال عىل البالغني للحصول عىل الرعاية وامحلاية .كام يتعرض
ا ألطفال أأيضا خالل الرصاعات اىل االساءة من قبل ا ألقارب و غريمه من ا ألشخاص املعروفني دلهيم.
و طبقا لليونيس يف ،تعرضت ما يقرب من  121مليون فتاة حتت سن العكرين (و هو ما يصل اىل فتاة واحدة من لك عكرة
فتيات) اىل املامرسة اجلنس ية القرسية أأو غريها من أأشاكل ا ألفعال اجلنس ية القرسية يف مرحةل ما من حياهتن .و يتعرض الصبية
أأيضا ملثل هذه اخملاطر ،و ان ءان هناك نقص يف التقديرات العاملية نتيجة لغياب املعلومات املقارنة يف معظم ادلول 18.و تتضمن
أأشاكل العنف اجلنيس التحرش اجلنيس و الاغتصاب و ادلعارة و العبودية و الاس تغالل اجلنيس و أأيضا االساءة اجلنس ية.
وعىل الرمغ من اجلهود املبذوةل من قبل حكومات املنطقة ملواهجة خماطر العنف اجلنيس اليت يتعرض لها ا ألطفال الالجئني ،اال أأن
هناك العديد من الفجوات ،مبا يف ذكل ا ألطر التكريعية اليت قد ال توفر امحلاية الاكمةل ل ألطفال من العنف اجلنيس وقد ال
تتعرض بشلك ءاف لبعض القضااي الهامة مثل سن قوانني لالبالغ االجباري أأو وضع اجراءات تأأخذ احتياجات الطفل أأو الناجني
من العنف اجلنيس يف الاعتبار .ومن هجة أأخرى ،و يف وجود القوانني الالزمة ،كثريا ما تظهر حتدايت يف تنفيذ نصوص القوانني
كام يف وضع أليات للوقاية وامحلاية مبا يف ذكل رفع الوعي و الرقابة و االحاةل .ومن هجة أأخرى ،كثريا ما تكون اخلدمات املتعددة
غري ءافية للتصدي لهذه القضية ،حيث تؤدي الظروف الاقتصادية املرتدية اليت يعاين مهنا الالجئني و عدم وجود الواثئق القانونية
الالزمة وواثئق االقامة و غريها من الظروف املعيش ية و المتيزي و زايدة نسب ا ألرس اليت تعولها النساء اىل زايدة خماطر العنف
اجلنيس اليت قد يتعرض لها ا ألطفال.
ومن انحية أأخرى ،قد يتعرض ا ألطفال الالجئني خلطر االنفصال عن ذوهيم خالل ا ألزمات و هو ما حيرهمم من امحلاية اليت يوفرها
البالغون املس وولون عهنم و هو ما يعرضهم للعديد من اخملاطر مثل التجنيد و العنف اجلنيس و البدين و االجتار و أأسو أأ أأشاكل
معل ا ألطفال اضافة اىل اجبارمه عىل العودة اىل ا ألماكن اليت فروا مهنا مما يعرضهم خملاطر أأمنية جس مية و غريها من اخملاطر .كام
قد يتعرض ا ألطفال الالجئني و خاصة املراهقني مهنم خلطر التجنيد من قبل امجلاعات املسلحة و يه ظاهرة تتكرر يف بعض
بدلان املنطقة مثل سوراي و المين و ليبيا و السودان و الصومال .حيث يمت جتنيد ا ألطفال اما داخل دوهلم أأو داخل دوةل اللجوء،
Birth Registration brief, UNHCR
Hidden in Plain Sight, A Statistical Analysis of Violence Against Children, UNICEF
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كام يتعرضون أأحياان خملاطر التجنيد عرب احلدود ،خاصة اذا ما ءانت خماميت الالجئني ابلقرب من احلدود أأو يف حال عدم احرتام
ا ألطراف للطبيعة املدنية خملاميت اللجوء.
هذا ويواجه ا ألطفال الالجئني أأيضا خطر الاخنراط يف معل ا ألطفال وخاصة يف أأسو أأ أأشاكل العمل .فكثريا ما تلجأأ أأرس ا ألطفال
الالجئني اىل احلاق أأطفاهلم بسوق العمل أكحد أأشاكل اسرتاتيجيات البقاء عىل قيد احلياة .ومن مث ،البد و أأن توفر أأطر امحلاية
لوقاية ا ألطفال من اسرتاتيجيات التكيف السلبية و من اجبارمه عىل اقتحام جمال العمل ،و هو ما يمتثل يف التكريعات الوطنية
اليت تتوامئ و املعايري ادلولية ،مع وجود أليات فعاةل للتنفيذ و موارد بكرية ذات كفاءة للتصدي للمشلكة.
ومن انحية أأخرى ،تنتكر بعض صور العنف املبين عىل النوع بني الالجئني ،ءالزواج املبكر عىل سبيل املثال .وتشري بعض
التقارير اىل تزايد حاالت زواج ا ألطفال بني الالجئني السوريني .و عىل الرمغ من انتشار هذه املامرسة يف سوراي و غريها من
دول املنطقة ،حيث تصل نس بة الفتيات الاليت تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عكر يف سوراي اىل  %13قبل اندالع القتال ،
كام وصلت نس بة زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الثامنة عكر داخل بعض جممتعات الالجئني اىل ما يزيد عن  19،%51اال أأن
أأعداد الفتيات السورايت الالجئات الاليت قد تزوجن قبل بلوغهن الثامنة عكر قد تزايدت نتيجة لتفيش الفقر و خماوف ا ألرس
حول أأمن و سالمة بناهتا ،اضافة اىل حمدودية الوصول اىل وسائل التعلمي الثانوي ذات اجلودة مع التخوف من املس تقبل غري
20
املضمون و حمدودية اخليارات البديةل.
كثريا ما يتعرض ا ألطفال الالجئون اىل خماطر الاحتجاز و ذكل دلخوهلم البالد بصورة غري رشعية سواء بصحبة أأرسمه أأو
مبفردمه ،و ذكل خملالفهتم للقانون بأأي شلك من ا ألشاكل .كام قد يتعرض هؤالء ا ألطفال أأحياان اىل الانفصال عن أأرسمه رغام عن
ارادهتم بسبب الاحتجاز أأو االيداع يف مؤسسات الرعاية.
و أأخريا و ليس أخرا قد يتعرض ا ألطفال الالجئون للمتيزي عند حماوةل احلصول عىل اخلدمات (تسجيل املواليد ،التعلمي ،اخلدمات
الصحية) و هو ما يتعارض مع ءافة املواثيق ادلولية مما يؤدي اىل زايدة تعرض هذه الفئات الأكرث هشاشة اىل اخملاطر السابق
االشارة الهيا .كام قد يتعرض هؤالء أأيضا للمتيزي داخل املدارس و اجملمتعات ،مما يعرضهم لاكفة أأشاكل العنف البدين واللفظي
واملعنوي من قبل ا ألطفال الخرين أأو من قبل اجملمتعات.
ومن مث ،و يف ضوء الوضع اخلاص ل ألطفال الالجئني و تعرضهم لاكفة اخملاطر خالل رحةل الهروب و احلياة يف اخملاميت أأو يف
املناطق الريفية أأو احلرضية حتت ظروف شديدة القسوة ،البد و أأن تؤمن ادلول املعنية امحلاية الالزمة و أأن توفر اخلدمات
ل ألطفال الالجئني .و تتضمن تكل اخلدمات امحلاية و الصحة و التعلمي و ادلمع النفيس و الاجامتعي اضافة اىل ااتحة ءافة الواثئق
الالزمة لقيام الالجئني بتسجيل ءافة ا ألحوال املدنية مثل امليالد و الزواج و الطالق و الوفاة .وهناك حاجة مزتايدة لالستامثر يف
نظم الصحة و التعلمي و امحلاية الوطنية من خالل توفري املوارد الالزمة و تدريب الكوادر و رفع وعي اجملمتعات و تعديل بعض
ا ألطر التكريعية و تنفيذ االجراءات املرنة املبسطة لتوفري امحلاية الالزمة يف ءافة اجملاالت املذكورة سابقا و اليت سيمت التعرض لها
بشلك أأكرث تفصيال من خالل هذه الاسرتاتيجية .ومن ا ألمهية مباكن مالحظة أأنه يف حني تس ببت أأزمة الالجئني يف زايدة
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“To Protect Her Honour”: Child Marriage in Emergencies, Care International, 2015; Gender-Based Violence and
Child Protection among Syrian Refugees in Jordan with a focus on Early Marriage, Inter-agency Assessment, UN
Women, 2013
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Too young to Wed: the growing problem of child marriage among Syrian girls in Jordan, Save the
Children 2014, Study on Early Marriage in Jordan, UNICEF, 2014
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العبء عىل النظم الوطنية اال أأهنا قد أأاتحت العديد من الفرص لبناء الكراءات و ختصيص املوارد املالية و الفنية ،كام وهجت
الاهامتم الس يايس هبذه القضية.
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املبادئ ا ألساس ية محلاية ا ألطفال الالجئني
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املبادئ ا ألساس ية محلاية ا ألطفال الالجئني:
هناك عدد من املبادئ اليت مت ارساهئا دوليا بشأأن توفري امحلاية ل ألطفال الالجئني؛ حيث تقوم ءافة هجود توفري امحلاية عىل احرتام
هذه احلزمة من املبادئ ،و همام تعددت القضااي اليت يتعني عىل ادلول التصدي لها لتوفري امحلاية الالزمة ل ألطفال الالجئني ،تبقى
هذه املبادئ مبثابة جحر ا ألساس.

مس وولية ادلوةل عن حامية ا ألطفال:
مت ارساء مبد أأ مس وولية ادلوةل عن حامية الطفل من خالل عدد كبري من املواثيق ادلولية ،أأمهها اتفاقية حقوق الطفل املشار الهيا
عاليه اضافة اىل القانون االنساين ادلويل بشأأن حاالت الزناع اليت يتأأثر هبا ا ألطفال .حيث تنص االتفاقية يف عدد من املواد (املواد
 2و 2و )4عىل مس وولية ادلوةل يف احرتام ءافة احلقوق املوحضة يف االتفاقية و ضامهنا للك طفل خيضع لواليهتا دون أأي نوع من
أأنواع المتيزي ،كام تتخذ ادلول ا ألطراف مجيع التدابري املناس بة لتكفل للطفل امحلاية من مجيع أأشاكل المتيزي .كام تتعهد ادلول أأن
تضمن للطفل امحلاية و الرعاية الالزمتني لرفاهته مع مراعاة حقوق وواجبات الوادلين وا ألوصياء ،كام تضمن ادلول قيام املؤسسات
وءافة االدارات واملرافق املسؤوةل عن رعاية و حامية الطفل مبراعاة املعايري املوضوعة من قبل السلطات اخملتصة عىل أأن تامتىش
هذه املعايري مع معايري القانون ادلويل اخلاص حبقوق االنسان .و أأخريا ،تتخذ ادلول ا ألطراف ءافة التدابري التكريعية واالدارية
العامل ءافة احلقوق املعرتف هبا يف هذه االتفاقية .كام تتخذ ادلول ا ألطراف التدابري اخلاصة ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية اىل أأقىص احلدود اليت تتيحها مواردها .ومن مث ،فان مس وولية ادلوةل عن حامية ا ألطفال تمتحور حول وضع و تعزيز نظم
وطنية محلاية ا ألطفال من خالل التكريعات و الس ياسات و الهيالك و املوارد املالية و البكرية و أأيضا اخلدمات الوقائية وخدمات
الاس تجابة.

املصلحة الفضىل للطفل:
يعد مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل من أأمه املبادئ املذكورة يف اتفاقية حقوق الطفل كام س بقت االشارة عاليه و كام سيمت التوضيح
الحقا .و يشري املبد أأ بشلك عام اىل رفاهة الطفل اليت حتدد عن طريق الظروف احمليطة ابلطفل مثل معره ،درجة نضجه ،وجود
ا ألبوين أأو غياهبم ،وبيئة الطفل و جتاربه .ويمت ترمجة هذا املبد أأ من قبل ادلول ا ألعضاء حبيث يتوامئ و روح اتفاقية حقوق الطفل
و غريها من املعايري القانونية ادلولية ،و أأيضا طبقا للتعليق العام رمق  1من قبل جلنة اخلرباء اخلاصة ابتفاقية حقوق الطفل حول
معامةل ا ألطفال املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني خارج دولهتم ا ألم .و مل تقدم اتفاقية حقوق الطفل تعريفا حمددا ملبد أأ
املصلحة الفضىل للطفل ،و لكهنا أأشارت اىل رضورة أأن تكون املصلحة الفضىل للطفل مبثابة املعيار ا ألسايس للقرارات اليت يمت
اختاذها بشأأن الطفل ،أأمهها عند التبين /الكفاةل (املادة  ،)21أأو عند فصل الطفل عن وادليه ضد ارادهتم (املادة  ،)6حيث يتعني
أأن تكون املصلحة الفضىل للطفل يه الاعتبار ا ألسايس (و ليس الوحيد) عند اختاذ أأية قرارات بشأأن ا ألطفال من قبل
مؤسسات الرعاية الاجامتعية العامة أأو اخلاصة ،أأو من قبل القضاء أأو السلطات التنفيذية أأو التكريعية (املادة .)2
و يشري التعليق العام رمق  )2112( 14الصادر من قبل جلنة حقوق الطفل بشأأن أأمهية ايالء أأولوية للمصلحة الفضىل للطفل اىل
أأن مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل هو مبثابة حق للطفل يف ايالء مصلحته الفضىل الاعتبار ا ألول ،و أأيضا مبثابة مبد أأ قانوين يوظف
التفسري القانوين خلدمة املصلحة الفضىل للطفل و أأيضا بوصفه قاعدة اجرائية يمت مبوجهبا تضمني أأي قرار بشأأن الطفل ألية لتقيمي
أأثر هذا القرار عىل الطفل املعين و تبين ضامانت اجرائية لتحديد املصلحة الفضىل هل.
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مشاركة الأرس واجملمتعات املعنية:
تلعب ا ألرس و اجملمتعات دورا هاما يف رعاية وحامية ا ألطفال الالجئني .و من مث ،فالبد من رفع كفاءة لك من ا ألطفال و البالغني
ملساعدة ا ألطفال يف التغلب عىل أاثر الزناعات و الزنوح القرسي و حاميهتم من العنف و االساءة و االهامل و الاس تغالل .ومن
انحية أأخرى ،و حني تؤدي املامرسات اجملمتعية اىل زايدة اخملاطر اليت يواهجها ا ألطفال ،البد من العمل مع جممتعات الالجئني
لتغيري املفاهمي من أأجل منع العنف واالساءة واالهامل والاس تغالل وااتحة اخلدمات ل ألطفال اذلين يتعرضون ملثل هذه اخملاطر.
وتسهم تمنية اجملمتعات يف ضامن حياة أأفضل لالجئني تقوم عىل أأساس املبادرة و املشاركة الفعاةل جملمتع الالجئني .و يمت تعزيز هذه
املشاركة من خالل رفع الوعي و تعبوة اجملمتعات من خالل الرتكزي عىل ملكيهتم لاكفة املبادرات اليت تبذل لتحسني أأوضاعهم.

رسعة الاس تجابة يف حاالت الطوارئ:
ال ميكن التباطؤ يف توفري امحلاية ل ألطفال الالجئني .فعىل ادلول و ءافة ا ألطراف املعنية ايالء حامية ا ألطفال أأولوية كربى و توفري
ءافة أأوجه املساعدة و العون و ادلمع لمنومه و رفاههتم من خالل توفري احللول املس تدامة ملشالكهم بشلك فوري .كام يتعني عىل
ادلول ا ألعضاء وءافة اجلهات املعنية حبامية ا ألطفال الالجئني توفري اخلدمات بشلك رسيع و فعال و تقدمي ءافة التدخالت و ءافة
حماوالت تتبع أأثر ا ألرس املنفصةل عن أأطفالها و اختاذ ءافة القرارات اليت تصب يف املصلحة الفضىل للطفل بشلك رسيع .كام يتعني
أأيضا توفري حق ا ألطفال الالجئني يف احلصول عىل تعلمي مرتفع اجلودة بأأرسع وقت ممكن ،يف أأوقات الطوارئ أأو ا ألزمات طويةل
املدى.

مشاركة الطفل:
مشاركة الطفل يه مبد أأ هام مت تناوهل يف اتفاقية حقوق الطفل وذكل طبقا لنص املادة  12كام س بقت االشارة .ومن انحية
أأخرى ،تشري الكثري من املواد بشلك غري مبارش اىل أأمهية مشاركة ا ألطفال يف جممتعهم .و تتعدد صور املشاركة طبقا لالتفاقية،
حيث تشري املواد  3.1و  11اىل مشاركة الطفل الاجامتعية داخل أأرسته ،كام تشري املواد  15و  13اىل مشاركته يف جممتعه،
وتشري املادة  22اىل مشاركة ا ألطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة ،مثل ا ألطفال ذوي االعاقة .و نظرا ألن القرارات اخلاصة
ابلطفل يمت اختاذها بناء عىل معلومات حول أأفاكر الطفل و أأحاسيسه و احتياجاته ،مفشاركة الطفل غاية يف ا ألمهية الختاذ القرارات
و اختيار أأفضل اخليارات ابلنس بة ل ألطفال .ومن هجة أأخرى ،تساعد املشاركة ا ألطفال يف المنو والتطور ،حيث يكتسب الطفل
همارة صنع القرار كام تزداد ثقته و قدرته عىل اس تخدام هذه املهارات بشلك أأكرث حمكة .و تزداد مشاركة ا ألطفال يف صناعة القرار
بمنومه و درجة نضوهجم و توفري الفرص ل ألطفال الختاذ القرار املامتيش مع معرمه و أأيضا للمشاركة داخل أأرسمه وجممتعاهتم.

عدم المتيزي:
يعد مبد أأ عدم المتيزي أأحد أأمه املبادئ املذكورة يف اتفاقية حقوق الطفل ،حيث تنص املادة الثانية عىل الزتام ادلول ا ألعضاء ابحرتام
ءافة احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقية لاكفة ا ألطفال داخل نطاق الزتاماهتا دون أأي متيزي من أأي نوع و بغض النظر عن عنرصه
هو أأو أأرسته أأو الويص عليه ،و بغض النظر عن لونه و جنسه و لغته و دينه و أرائه الس ياس ية أأو غريها ،أأو أأصوهل الوطنية أأو
االثنية أأو الاجامتعية ،أأو ممتلاكته أأو اعاقته أأو ميالده أأو غريها من ا ألس باب.
كام تنص ذات املادة عىل الزتام ادلول ا ألعضاء ابختاذ ءافة التدابري لضامن حامية الطفل من ءافة أأشاكل المتيزي أأو العقوبة عىل
أأساس وضع أأرسته أأو أأنشطهتا أأو أراهئا أأو معتقداهتا.
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وتتبىن اتفاقية حقوق الطفل مبد أأ أأن ا ألطفال يودلون حبرايت أأساس ية و حقوق انسانية كتكل اليت يمتتع هبا ءافة البكر ،و من
مث ،ال يصح المتيزي ضدمه لكوهنم أأطفال .و عليه ،فعىل ادلول أأن تتبىن عدد كبري من التدابري لتحقيق ذكل مهنا عىل سبيل املثال
ال احلرص مراجعة القوانني و التخطيط و الرقابة و رفع الوعي و التعلمي و محالت نكر املعلومات ،اضافة اىل تقيمي التدابري اليت يمت
اختاذها لتقليص الفوارق .و يف حني تعرتف اتفاقية حقوق الطفل بأأن ءافة احلقوق الاجامتعية و الثقافية و الاقتصادية اليت تشمل
احلق يف التعلمي و الصحة و مس توى معييش مناسب و احلق يف اللعب يه حقوق ميكن حتقيقها بشلك تدرجيي نتيجة حملدودية
املوراد ،اال أأن عدم المتيزي من قبل احلكومات ال ميكن تربيره مبحدودية املوارد .و من مث ،فالبد من التصدي بشلك فوري لاكفة
أأشاكل المتيزي مثل المتيزي عىل أأساس النوع يف املدارس أأو استبعاد ا ألطفال ذوي االعاقة و غريها من صور المتيزي .ومن انحية
أأخرى ،ال تعين املادة الثانية من االتفاقية رضورة توفري ذات املعامةل لاكفة ا ألطفال ،حيث أأوصت اللجنة اخلاصة ابالتفاقية
برضورة تبين بعض التدابري ملواهجة التفاوت بني الفئات اخملتلفة بشلك فعال .فكثريا ما تعكس املعامةل التفضيلية التدابري الالزمة
دلمع حقوق أأفراد امجلاعات اليت تتعرض للمتيزي بشلك مؤقت حىت ميكن القضاء عىل ءافة أأوجه التفاوت.
و أأخريا ،فقد تناولت العديد من املواثيق ادلولية مبد أأ عدم المتيزي مهنا:







االتفاقية ادلولية للقضاء عىل ءافة أأشاكل المتيزي العنرصي ()1615
االتفاقية ادلولية للقضاء عىل ءافة أأشاكل المتيزي ضد املر أأة ()1636
االتفاقية ادلولية بشأأن حقوق ا ألفراد ذوي االعاقة
االتفاقية ادلولية ضد المتيزي يف التعلمي (اليونسكو )1611
اعالن ا ألمم املتحدة بشأأن ا ألفراد املنمتني اىل أأقليات وطنية أأو اثنية أأو دينية أأو لغوية ()1662
امليثاق االفريقي حول حقوق ورفاهة الطفل ()1666

أأخذ العمر والنوع و التنوع يف الاعتبار:
يرتبط هذا املبد أأ بشلك كبري مببد أأ عدم المتيزي .فطبقا لهذا املبد أأ ،لك فرد هو خشص متفرد .و تعد الاختالفات بني ا ألفراد مبثابة
سامت خشصية تلعب دورا حموراي يف حتديد الفرص املتاحة للفرد واماكانته واحتياجاته واخملاطر اليت يتعرض لها.
مفن انحية ،يشري حمور العمر اىل املراحل اخملتلفة يف دورة حياة الفرد .ومن ا ألمهية مباكن التعرف عىل املرحةل العمرية للفئات
املس هتدفة حيث تتغري اماكانهتم و احتياجاهتم مبرور الوقت .فاملرحةل العمرية قد يكون لها تأأثري سواء ابلسلب أأو االجياب عىل
قدرة الشخص عىل املطالبة حبقه .أأما ابلنس بة ل ألطفال ،فميثل هذا املبد أأ الاحتياجات و االماكانت اخلاصة هبم يف خمتلف
اجملموعات العمرية ،مع ا ألخذ يف الاعتبار الاحتياجات اخلاصة و اماكانت و حقوق ا ألطفال املذكورة أأعاله.
أأما النوع ،فيشري اىل ا ألدوار اجملمتعية للك من املر أأة و الرجل ،و هو مفهوم حموري لرؤية الفرد لنفسه و رؤية اجملمتع هل .وتتغري
ا ألدوار النوعية مبرور الوقت كام تتفاوت بني الثقافات اخملتلفة .ويشري النوع اىل الواجبات واملس ووليات والقيود والفرص واملمزيات
اليت يمتتع هبا الرجل واملر أأة داخل اجملمتعات اخملتلفة .يف حني تشري املساواة بني النوعني اىل متتع لك مهنام ابحلقوق واملس ووليات و
الفرص املتساوية ،كام تشري اىل احرتام مصاحل و احتياجات و أأولوايت لك من النوعني .و ينطبق هذا املبد أأ عىل ا ألطفال عند
تلبية الاحتياجات اخلاصة للفتيان و الفتيات بشلك فعال مع التصدي للمتيزي بني اجلنسني وعدم املساواة ،مبا ال يتعارض مع
الكرائع الساموية.
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و أأخريا ،فيشري مفهوم التنوع اىل اختالف القمي و املفاهمي و السلوكيات و املعتقدات و الرؤى الثقافية و اجلنس يات و القدرات و
الصحة و الوضع الاجامتعي و املهارات و غريها من السامت الشخصية .و من مث ،فالبد من الاعرتاف هبذه التنوعات و احرتاهما
للتأأكد من توفري امحلاية لاكفة الفئات.
و ال ميكن فهم خماطر امحلاية املتنوعة وقدرات ا ألفراد و اجملمتعات اال عن طريق حتليل أأبعاد العمر و النوع و التنوع ،و عن طريق
مراعاة هذه ا ألبعاد .ويعترب مفهوم العمر و النوع و التنوع مهنجية قامئة عىل حقوق االنسان واملشاركة اجملمتعية ،البد من أأخذها يف
الاعتبار عند التخطيط للربامج و تنفيذها لضامن املساواة و مشاركة ءافة الفئات .و لهذا املفهوم أأمهية خاصة محلاية ا ألطفال كام
متت االشارة عاليه.
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أأوال :توفري امحلاية ل ألطفال الالجئني من خالل نظم امحلاية الوطنية:
تزداد اخملاطر اليت هتدد ا ألطفال وتس تدعي حاميهتم بشلك كبري خالل ا ألزمات و الرصاعات .ويف الوقت ذاته ،تهتاوى أليات
امحلاية مبا فهيا الليات اجملمتعية و ا ألرسية ،و تنقطع اخلدمات الاجامتعية ا ألساس ية بشلك كبري .و من مث ،فتعترب فئة ا ألطفال
الالجئني و غريمه من النازحني قرسا من أأكرث الفئات احتياجا للحامية اليت توفرها هلم نظم امحلاية الوطنية .ويواجه ا ألطفال
الالجئون يف املنطقة العربية العديد من اخملاطر كام مت تفصيلها يف املقدمة .ومن مث ،فان التصدي لاكفة اخملاطر اليت هتدد ا ألطفال
الالجئني يتطلب نظرة مشولية ال تتناول قضية بعيهنا بقدر ما تتناول اجياد و تعزيز نظام متاكمل محلاية الطفل يوفر هل حامية
متاكمةل بداية من التكريعات اىل الوقاية اىل الاس تجابة ،مرورا بتعزيز املوارد البكرية و املالية و رفع قدرات الالجئني و اجملمتعات
املضيفة عىل تأأسيس نظم حامية جممتعية للطفل والتنس يق الفعال مع ءافة الفاعلني املعنيني.
ولتعزيز نظم حامية الطفل فائدة مزدوجة حيث تؤدي اىل تعزيز قدرات الاس تجابة املس تدامة من أأجل توفري حامية أأفضل
ل ألطفال الالجئني و اىل بناء نظم أأكرث اس تدامة للحامية يس تفيد مهنا ءافة ا ألطفال .و لكام طال أأمد أأزمات الالجئني ،يصبح من
الرضوري الاستامثر يف تعزيز نظم حامية الطفل الوطنية.
ومن مث ،ميكن تعريف نظم حامية الطفل داخل جممتعات الالجئني بوصفها منظومة التكريعات و الس ياسات ،املعرفة و البياانت،
أليات التنس يق ،القدرات البكرية و املالية ،خدمات الوقاية و الاس تجابة ،حشد التأأييد ورفع الوعي 21.و عادة ما تتوزع
املس وولية عىل أأكرث من هجة حكومية حيث تقوم بتقدمي اخلدمات لك من السلطات احمللية و املنظامت غري احلكومية و الليات
اجملمتعية مما يس توجب التنس يق بني ءافة القطاعات مبا يف ذكل تعزيز نظم االحاةل اىل خمتلف اخلدمات .و يتطلب تعزيز نظم امحلاية
تسليط الضوء عىل االصالح الس يايس و رفع كفاءة املؤسسات و التخطيط و توفري املزيانيات الالزمة مع ضامن وجود أليات
للمتابعة و نظم املعلومات( .انظر اىل امللحق  2للمزيد من التفاصيل) .
ويف البدلان املترضرة من الزناع ،جيب أأن تشمل هجود اعادة االعامر الاهامتم ابعادة بناء املرافق اليت تقدم خدمات حيوية
ل ألطفال ،مبا يف ذكل املدارس واملستشفيات واملرافق الرتفهيية وماكتب التسجيل املدين اليت تقدم شهادات ميالد وغريها.
االطار التكريعي و الس ياسات:
يعد االطار التكريعي أأحد أأمه مكوانت نظام حامية الطفل (مع مالحظة حق ا ألطفال الالجئني يف امحلاية ادلولية بوصفهم الجئني
– انظر الفقرة الرابعة) ،حيث يوفر االطار القانوين محلاية ا ألطفال من العنف و االساءة و الاس تغالل و االهامل دومنا متيزي .كام
أأنه يوفر امحلاية القانونية ل ألطفال يف نزاع مع القانون وا ألطفال اذلين يتعاملون مع نظام العداةل بوصفهم حضااي للجرمية أأو شهود
علهيا ،اضافة اىل بعض القضااي اخلاصة اب ألطفال الالجئني مثل حتديد الوصاية عند عدم القدرة عىل االتصال ابلوادل يف حال كونه
عىل قيد احلياة .ومن هجة أأخرى ،يكرس القانون امحلاية عن طريق النص عىل عقوابت للجرامئ اليت ترتكب ضد ا ألطفال .و تزداد
أأمهية االطار التكريعي خالل ا ألزمات حني حتتاج أأكرث الفئات هشاشة مثل ا ألطفال الالجئني اىل امحلاية القانونية .و من مث ،فان
مد غطاء امحلاية القانونية سواء ادلولية أأو الوطنية عىل ا ألطفال الالجئني هو مبثابة جحر ا ألساس محلايهتم.
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أأمه ا ألولوايت لضامن أأن ا ألطر التكريعية محلاية الطفل توفر امحلاية ل ألطفال الالجئني:
 أأحد أأمه املبادئ املذكورة يف اتفاقية حقوق الطفل يه مبد أأ عدم المتيزي (املادة  .)2و كام متت االشارة فامي س بق ،فطبقا
التفاقية حقوق الطفل ،تعد ادلوةل مس ووةل عن حامية ءافة ا ألطفال عىل أأراضهيا مبا يف ذكل ا ألطفال الالجئني .كام متتد
مس وولية ادلوةل لتشمل حامية ا ألطفال الالجئني من ءافة أأشاكل المتيزي 22.و ابلتايل فعىل ادلوةل العمل عىل احرتام
ءافة احلقوق اليت تنص علهيا االتفاقية (مبا يف ذكل المتتع جبميع احلقوق و اخلدمات دون أأدىن متيزي) و تنفيذها طبقا
لنظمها التكريعية الوطنية ،كام يتعني عىل ادلول ختصيص املوارد املالية و البكرية الالزمة لكام أأمكن لضامن توفري
اخلدمات الالزمة ل ألطفال .كام يتعني أأن تنص مجيع القوانني واللواحئ اخلاصة حبقوق الطفل و املزااي و اخلدمات و امحلاية
عىل ا ألحقية الاكمةل ل ألطفال الالجئني و طاليب اللجوء ،و ذكل متاش يا مع الزتاهمم بعدم المتيزي كام هو منصوص عليه
يف اتفاقية حقوق الطفل .و تعد منظامت ا ألمم املتحدة اخملتلفة مثل املفوضية السامية لشؤون الالجئني و منظمة ا ألمم
املتحدة للطفل (اليونيس يف) و غريها من الكرءاء مثل املنظامت غري احلكومية ادلولية املس ووةل عن تقدمي ادلمع الالزم
لدلول للوفاء ابلزتاماهتا طبقا التفاقية حقوق الطفل ،و ذكل من خالل تعزيز ا ألطر التكريعية و الس ياسات و تعزيز
خدمات الوقاية و الاس تجابة ،اضافة اىل دورمه يف تقدمي اخلدمات التمكيلية عند الرضورة .أأما مبد أأ املصلحة الفضىل
للطفل فهو اثين املبادئ ا ألساس ية التفاقية حقوق الطفل ،حيث يتعني أأن تنص القوانني عىل مبد أأ ايالء ا ألولوية
ملصحةل الطفل و تنفيذ هذا املبد أأ يف ءافة القرارات ذات الصةل ابلطفل .و طبقا للمنصوص عليه يف املالحظة العامة رمق
 14للجنة حقوق الطفل ،فان املصلحة الفضىل للطفل يه حق أأسايس هل بأأن يمت تقيمي مصلحته الفضىل و وضعها
ءاعتبار أأويل عند املفاضةل بني عدد من املصاحل اخملتلفة .كام أأهنا مبد أأ قانوين أأسايس و تفسريي ،خاصة عندما خيضع
النص القانوين ألكرث من تفسري ،حيث يتعني اختيار التفسري اذلي خيدم املصلحة الفضىل للطفل .كام أأن املصلحة
الفضىل للطفل يه مبثابة قاعدة اجرائية ،لكام مت اختاذ قرار يكون من شأأنه التأأثري عىل طفل بعينه أأو عىل مجموعة من
ا ألطفال أأو عىل ا ألطفال بشلك عام ،البد و أأن تتضمن معلية اختاذ القرار تقيمي للتأأثريات احملمتةل (سواء االجيابية أأو
السلبية) لهذا القرار عىل الطفل أأو ا ألطفال املعنيني و ذكل قبل الوصول ألي قرار هبذا الشأأن.
وطبقا التفاقية حقوق الطفل ،فان املصلحة الفضىل للطفل يه العامل املؤثر يف عدد من القرارات مثل قرار التبين/
الكفاةل (املادة  )21و فصل الطفل عن أأرسته عىل غري ارادهتم (املادة  )6و اعادة مجع الشمل مع ا ألرسة (املادة  )12و
يه العامل ا ألسايس (و ليس الوحيد) يف ءافة القرارات املتعلقة ابلطفل سواء من قبل مؤسسات الرعاية العامة أأو
اخلاصة ،اضافة اىل احملامك و السلطات االدارية و القانونية (املادة  .)2كام وفرت اللجنة أأيضا بعض االرشادات حول
مس وولية ادلوةل عن تطبيق هذا املبد أأ دون متيزي عىل ءافة ا ألطفال 23.و هو غاية يف ا ألمهية ابلنس بة ل ألطفال الالجئني
يف حاالت التعرض للمخاطر مثل العنف و الاحتجاز وزواج ا ألطفال ،و خاصة يف حاةل االنفصال عن الوادلين ،عند
تعيني ويص مؤقت أأو عند اجياد حلول للرعاية البديةل و احلضانة و حلول دامئة اخل (انظر الفقرة السادسة للمزيد من
التفاصيل).
 يتعني عىل ادلول مراجعة نظم حامية الطفل الوطنية لتامتىش مع املبادئ و االجراءات اخلاصة بتحديد املصلحة الفضىل
للطفل طبقا للمالحظة العامة رمق  .14فعىل سبيل املثال ،البد و أأن تؤسس القرارات القضائية بشأأن تدابري الرعاية
اخلاصة اب ألطفال و قرارات احلضانة عىل أأساس دراسة دقيقة للظروف الفردية للطفل لتحديد مصلحته الفضىل ،و هو
المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل
CRC General Comment No. 14, paragraph 15
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ما يشمل املفاضةل بني عدد من الاعتبارات اخلاصة ابملصلحة
الفضىل للطفل و بني حقوق الخرين (حقوق الوادلين عىل سبيل
املثال).
 تعريف الطفل طبقا التفاقية حقوق الطفل كأي خشص مل يتخط
الثامنة عكر ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذكل مبوجب القانون
املنطبق عليه ،و ضامن اتساق هذا السن يف ءافة التكريعات
املعنية و هو ما يساعد عىل حامية ا ألطفال الالجئني من العديد
من اخملاطر مبا فهيا الزواج املبكر ،و أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال،
اضافة اىل الاحتجاز و التجنيد من قبل القوات املسلحة أأو
امجلاعات املسلحة .ومن ا ألمهية مباكن تسجيل ا ألطفال الالجئني
عند امليالد و ذكل الجياد دليل يشري اىل معر الطفل؛ ومن مث،
ضامن حصوهل عىل امحلاية اخلاصة املنصوص علهيا يف اتفاقية
حقوق الطفل (انظر الفقرة السادسة).
 العمل عىل أأن تامتىش القوانني الوطنية مع االتفاقات ادلولية
املعنية حبقوق الطفل بشلك عام و ضامن حصول ا ألطفال
الالجئني عىل ءافة هذه احلقوق دون متيزي ،و أأن يمت تطبيق ءافة
املواد التكريعية املعنية حبقوق الطفل بشلك متسق ودون متيزي
يف حال وجود تناقص بني القوانني أأو النصوص الوطنية دلوةل ما،
يمت تبين التفسري أأو النص أالكرث متاش يا مع أأهداف اتفاقية حقوق
الطفل هبدف تعزيز احرتام ءافة احلقوق املذكورة ابالتفاقية اىل
أأقىص درجة ممكنة (ما مل يتعارض مع املبادئ ادلس تورية لدلوةل).

طبقا للامدة رمق  2من القانون رمق  2115/15-12الصادر
ابجلزائر يعد الأطفال الالجئني أأطفال معرضني للخطر و
من مث يمتتعون ابمحلاية القانونية و ءافة احلقوق املتعلقة
ابمحلاية الاجامتعية املنصوص علهيا ابلقانون .كام قامت
امجلهورية اجلزائرية ابنشاء هيوة وطنية محلاية وترقية الطفل
ير أأسها املفوض الوطين محلاية الطفوةل وتلكف ابلسهر عىل
حامية وترقية حقوق الطفل .كام تشمل املنظومة الوطنية
محلاية الأطفال عىل مجةل من االجراءات الرامية محلاية
الطفل يف خطر الس امي:
-

-

تنظمي ألية االخطار وتعزيز القدرات الاجامتعية
للمتدخلني يف خمتلف القطاعات وعىل مجيع
املس توايت؛
تنصيب هجاز اس تقبال وحتليل االخطارات
املتعلقة ابنهتاك حقوق الطفل؛
مجع املعلومات وتقيميها؛
اختاذ االجراءات الرسيعة للتكفل الاجامتعي
والقضايئ ؛
ارشاك الطفل وذويه يف اختاذ التدابري اخلاصة
حباميته.

 ضامن اسهام ءافة التكريعات الوطنية اخلاصة ابلالجئني أأو النصوص القانونية اليت يمت اضافهتا اس تجابة ألزمات
الالجئني يف توفري امحلاية لالجئني.
 نص القوانني املعنية عىل حتديد سن الثامنة عكر كحد أأدىن للزواج ابلنس بة للجنسني .و ال يمت الاعرتاف قانونيا
ابلزجيات حتت هذا العمر اال كظرف اس تثنايئ و بعد القيام باكفة التقياميت الالزمة و ادلقيقة للتأأكد من موافقة الطرفني
و التأأكد من حتقيق املصلحة الفضىل للطفل أأو ا ألطفال املعنيني.
 نص القوانني احمللية عىل مبد أأ تسجيل املواليد بشلك عام ،و عىل رضورة تسجيل املواليد فورا و دون أأي متيزي ألي
سبب من ا ألس باب و ذكل بناء عىل املادة  3من اتفاقية حقوق الطفل و املادة  14من العهد العاملي للحقوق املدنية
والس ياس ية .كام يتعني اختاذ تدابري خاصة لضامن حتقيق تسجيل ءافة املواليد وذكل لتسهيل اجراءات تسجيل املواليد
وتسهيل الوصول الهيا ابلنس بة ل ألطفال املولودين خارج اطار الزواج و ا ألطفال اذلين يعيشون يف أأماكن انئية ،كذكل
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قامت املغرب حال تصديقها عىل اتفاقية الس يداو ابلتحفظ عىل املادة 6
اخلاصة بتحقيق املساواة بني املر أأة و الرجل يف نقل اجلنس ية اىل أأطفالهن،
وتبنت امجلعيات ا ألهلية منذ عام  1662محةل لتحقيق املساواة مل يس تجب
لها اجملمتع بشلك ءاف .وتبىن املكل منذ عام  2111محةل لتغيري مدونة
ا ألرسة لتعكس املزيد من املساواة بني اجلنسني عن طريق جلنة من كبار
علامء ادلين و القانون .ومع تعديل مدونة ا ألرسة ،تبنت منظامت اجملمتع
املدين مرة أأخرى محةل لتعديل قوانني اجلنس ية و تسليط الضوء عىل الاثر
السلبية للقانون مبا فهيا تعرض ا ألطفال النعدام اجلنس ية و شاركت فهيا
فئات عديدة مهنا الصحفيني االصالحيني عىل سبيل املثال .وقد تبىن املكل
امحلةل عام  2115مما أأدى اىل تغيري قوانني اجلنس ية ورفع اململكة املغربية
لتحفظاهتا عىل املادة التاسعة من اتفاقية الس يداو.

Good Practices Removing Gender Inequality,
UNHCR, Ending Statelessness within 10 Years.
وبدءا من عام  ،2114قامت س تة دول يف املنطقة العربية بتبين تعديالت
تكريعية لالعرتاف حبق املر أأة يف نقل جنسيهتا اىل أأطفالها شأأهنا يف ذكل
شأأن الرجل ،وتشمل هذه ادلول مجهورية مرص العربية اليت قامت بتعديل
التكريع عام  ،2114تلهتا اجلزائر عام  2115والعراق عام  2111واملغرب
عام  2113وتونس عام  2111والمين عام  .2111كام قامت لك من هذه
ادلول بسحب حتفظاهتا عىل املادة  6من اتفاقية القضاء عىل ءافة أأشاكل
المتيزي ضد املر أأة و اليت تطالب ادلول الأعضاء ابعطاء املر أأة حق متساوي
ابلرجل يف نقل اجلنس ية .للمزيد من التفاصيل ،الرجاء االطالع عىل
مطبوعة املفوضية املعنونة:
Good Practices in Promoting and Adopting Gender
Equality in Nationality Laws, available at:
http://www.unhcr.org/531a001c9.pdf

ويف السودان ،يعمل اجمللس القويم لرعاية الطفوةل ومفوضية الش وون
االنسانية السودانية ومكتب مفوضية شؤون الالجئني ابلسودان وبعض
املستشارين من خالل جلنة مراعاة املصلحة الفضىل ل ألطفال الالجئني
وطاليب اللجوء اللحاق بأأرسمه يف دول املقصد عىل التوصية مبنح ا ألطفال
مقديم طلبات اللجوء و حضااي التفرق ا ألرسي بسبب اللجوء أأو اذلين
يصادف وجود أأحد وادليه يف دول املقصد فرص لالنضامم ألرسمه و من
املالحظ أأن أأغلب الطلبات تقدم من جنس يات دول القرن االفريقي مثل
اريرتاي و أأثيوبيا و الصومال و جيبويت و جنوب السودان و تقدم الطلبات
اىل ادلول ا ألوروبية مثل ايطاليا و بريطانيا و سويرسا.

ابلنس بة ل ألطفال اذلين قد يمت تسجيلهم بعد انقضاء املدد القانونية .كام يتعني
أأن تتوفر خدمة تسجيل املواليد دون رسوم.
أأما يف حال نص اللواحئ اخلاصة بنظام التسجيل املدين الوطنية عىل وجود
رسوم ،فالبد و أأن تكون يف متناول امجليع.
 ضامن حق الطفل يف احلصول عىل اجلنس ية ،عن طريق تعديل
التكريعات املعنية لالعرتاف حبق املر أأة يف نقل جنسيهتا اىل أأطفالها شأأهنا
يف ذكل شأأن الرجل( ،مبا ال يتعارض مع قوانني وتكريعات لك دوةل).
 حتديد سن املس وولية اجلنائية طبقا التفاقية حقوق الطفل وضامن
متتع ءافة ا ألطفال مبا فهيم ا ألطفال الالجئني ابملعامةل اخلاصة اليت تنص علهيا
االتفاقية و ضامن أأن يكون احتجاز ا ألطفال يف نزاع مع القانون هو املالذ
ا ألخري .اضافة اىل ذكل ،العمل عىل منع احتجاز ا ألطفال و أأرسمه أأو جترميهم
نتيجة لوضعية اللجوء اخلاصة هبم أأو لعدم حيازهتم لواثئق الهوية أأو االقامة.
 ضامن متايش القوانني الوطنية مع اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق
 122بشأأن احلد ا ألدىن لسن العمل و ذكل لضامن متايش سن العمل مع
هذه االتفاقية و ضامن عدم حرمان ا ألطفال من حقهم يف التعلمي .و أأيضا
ضامن متايش القوانني الوطنية مع اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق 122
اخلاصة بأأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال و ذكل لضامن تعريف أأسو أأ أأشاكل معل
ا ألطفال داخل ا ألطر القانونية الوطنية و ضامن حامية ا ألطفال الالجئني من
الاس تغالل الاقتصادي و اجلنيس.
 مراعاة أأال تتضمن ءافة التكريعات الوطنية وخدمات امحلاية
ل ألطفال املعرضني للخطر أأو ا ألطفال املنخرطني يف معل ا ألطفال مواد
عقابية و أأن تراعي حصول ا ألطفال الالجئني عىل اخلدمات الالزمة.
 تسهيل احلصول عىل الواثئق املدنية اخلاصة ابلزواج و الطالق
وامليالد و غريها وذكل هبدف السامح ل ألطفال الالجئني ابحلصول عىل
اخلدمات والتغلب عىل العقبات اليت تواجه ا ألطفال الالجئني و أأرسمه مثل
عدم ادلراية ابالجراءات الوطنية و غياب الواثئق الالزمة و العقبات املتعلقة
ابللغة .توفري اخلدمات القانونية اجملانية أأو بأأسعار يف متناول الالجئني
للتعامل مع ءافة احلاالت املدنية و اجلنائية ،اضافة اىل حاالت حتديد وضعية
اللجوء (انظر الفقرة الرابعة).
 التأأكد من أأن ءافة ا ألدةل االجرائية اليت يمت صياغهتا لالس تجابة
لالجئني تعكس قوانني و س ياسات حامية الطفل الوطنية.
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 تنظمي جلسات لرفع الوعي لتعريف أأرس الالجئني حبقوقهم القانونية و ابالجراءات املطلوبة الصدار الواثئق املدنية.
 التصديق عىل الربوتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأأن اشرتاك ا ألطفال يف الزناعات املسلحة.
دمع أليات التنس يق بني ءافة اجلهات
املعنية حبامية الطفل:
 مع تعدد اجلهات املعنية حبامية
الطفل سواء احلكومية أأو غري
ينص قانون الطفل املرصي عىل انشاء جلان محلاية الطفل عىل مس توى احملافظة
احلكومية مثل قطاعات التعلمي
واحملليات يدخل يف عضويهتا لك من وزارات التضامن والتعلمي والصحة وادلاخلية
و تعمل عىل رصد و احاةل حاالت ا ألطفال املعرضني خلطر العنف واالساءة
والرعاية الاجامتعية والصحة والعدل
واالهامل .و قد بذلت هجود من قبل ءافة الكرءاء لضامن تغطية هذه اللجان لقضااي
و غريها ،تزداد احلاجة اىل التنس يق
ا ألطفال الالجئني .و يتطلب ذكل مراجعة املهام املنوطة هبا اللجان و ذكل للنص
بني ءافة هذه اجلهات لتجنب
بشلك واحض ورصحي عىل ادراج ش وون الالجئني ،و أأيضا لرفع قدرات بعض
االزدواجية يف تأأدية الوظائف
اللجان للتعامل يف قضااي الالجئني والتصدي حلاالت امحلاية اخلاصة ابلأطفال
وترش يد املوارد ،و أأيضا لتوحيد
الالجئني.
ا ألهداف ووضع خطط مشرتكة
جم
كام ينص قانون الطفل السوداين لس نة  2111عىل انشاء جلان حامية متعية
لتعزيز نظام امحلاية الوطين،
مشرتكة بني الكرطة و جممتع احلي أأو القرية أأو املدينة تعمل متضامنة عىل حامية
واالتفاق عىل ا ألولوايت ووضع
ا ألطفال من مجيع الانهتاءات املتوقع حدوهثا كام كفل لها القانون سلطة االحاةل
اسرتاتيجيات مشرتكة لدلعوة و رفع
واختاذ تداربري املراقبة الاجامتعية العادة تكييف الطفل اجلاحن مع اجملمتع مرة أأخرى.
الوعي و أأيضا وضع خطط مشرتكة
ملواهجة ا ألزمات.
ولعل أأحد أأمه التحدايت اليت تواجه حامية الطفل يه تفكك نظم حامية الطفل و انقسام مس وولية امحلاية بني أأكرث من
منظمة حكومية .و من مث ،مفن ا ألمهية مباكن تعزيز ادلور التنس يقي لضامن:
 -1التنس يق الفعال محلاية الطفل يف خمتلف القطاعات؛
 -2ضامن التصدي لقضااي حامية الطفل من خالل أليات التنس يق اخلاصة حبامية الطفل بني ءافة اجلهات املعنية.
و عليه فالبد من أأخذ ا ألولوايت التالية يف الاعتبار لضامن وجود دور تنس يقي قوي يف جمال حامية الطفل:
 تأأسيس أليات وطنية للتنس يق و تعزيزها مع العمل عىل ادراج خطوات الاس تجابة لالجئني داخل هذه الليات؛
 التأأكد من قيام الهيوات احلكومية املعنية و منظامت اجملمتع املدين بدور فعال يف أليات التنس يق اخلاصة حبامية الطفل
واليت يمت تأأسيسها اس تجابة ألزمات الالجئني؛
 دمع الهيوات احلكومية املعنية يف القيام بدور فعال يف تنس يق الاس تجابة ألزمة الالجئني؛
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 يف حاالت تواجد أليات حكومية للتنس يق اخلاص حبامية الطفل و أليات موازية أأو مجموعات معل محلاية الطفل ،العمل
عىل التبادل الفعال للمعلومات و التنس يق بني ءافة الكياانت؛
 يف حال وجود قطاع فرعي محلاية الطفل لتنس يق الاس تجابة لقضااي حامية الطفل اخلاصة ابلالجئني ،العمل عىل خلق
روابط بني هذه القطاعات و بني أليات التنس يق الوطنية اخلاصة حبامية الطفل؛
 دمع أليات التنس يق بني احلكومات الوطنية ومنظامت اجملمتع املدين محلاية ا ألطفال الالجئني مبا يف ذكل توفري ادلمع الفين
لوضع املعايري و أليات الرقابة احلكومية عىل خدمات حامية الطفل اليت توفرها منظامت اجملمتع املدين واجلهات احلكومية.
بناء القدرات البكرية و املالية:
تقاس قدرة نظام حامية الطفل بقدراته البكرية و املالية ،و من مث ،فهناك دامئا حاجة لتقيمي ءافة العاملني بنظام حامية الطفل ،سواء
مقديم خدمات امحلاية داخل أأهجزة ادلوةل أأو منظامت اجملمتع املدين .وتنقسم معلية تعزيز قدرات نظم حامية الطفل الوطنية عىل
حامية الالجئني اىل قسمني:
 .1تعزيز القدرات العامة لنظام حامية الطفل لالس تجابة الحتياجات مجيع ا ألطفال مبا فهيم ا ألطفال الالجئني .و هو ما
يتضمن حتسني جودة اخلدمات املقدمة من خالل رفع قدرات العاملني و تعزيز املوازنة و حتسني ادارة خدمات حامية
الطفل ،مع تغيري الس ياسات واالجراءات وكذكل طبيعة اخلدمات أأو أأماكن تقدميها .و ميكن اس تخدام املوارد املالية
واخلربات الفنية املتاحة كجزء من الاس تجابة حلاالت الالجئني يف تقوية القدرات العامة لنظم حامية الطفل ،مما يكون هل
أأثر مضاعف يف زايدة خدمات امحلاية املقدمة ل ألطفال الالجئني ،مع تعزيز نظم امحلاية الفادة مجيع ا ألطفال.
 .2بناء قدرة نظم حامية الطفل لالس تجابة بكفاءة لقضااي حامية ا ألطفال الالجئني .فقد حتتاج نظم حامية الطفل الوطنية
لرفع كفاءهتا لالس تجابة بفاعلية ل ألوضاع اخلاصة اب ألطفال الالجئني و فهم قضااي حامية الطفل اليت تواجه ا ألطفال
الالجئني و س بل الاس تجابة املناس بة – عىل سبيل املثال كيفية التقليل من خماطر معل ا ألطفال يف حاةل جعز أأرسة
الطفل عن االلتحاق بسوق العمل بشلك رمسي .و قد تكون هناك حاجة لتكييف الس ياسات واالجراءات بشلك أأكرث
مرونة و مناس بة الحتياجات الالجئني – عىل سبيل املثال السامح للنساء بتويل الوصاية عىل أأطفالهن يف حاةل عدم
القدرة عىل االتصال ابلابء .أأما يف حاالت وجود أأعداد كبرية من الالجئني ،قد تكون هناك حاجة لزايدة ادلمع املايل
لزايدة اخلدمات لالس تجابة ل ألعداد املزتايدة من ا ألطفال ممن حيتاجون امحلاية و لزايدة عدد اخلدمات أأو لتوفري
خدمات يف ا ألماكن اليت تزداد فهيا أأعداد الالجئني ،كام قد تكون هناك حاجة لزايدة أأعداد العاملني يف وحدات حامية
ا ألرسة داخل أأقسام الكرطة يف املدن اليت تزتايد فهيا أأعداد الالجئني.
والهدف من االجراءات املذكورة هو حتسني القدرة عىل رصد اخملاطر اليت يتعرض لها ا ألطفال الالجئني وتعزيز قدرات العاملني
عىل العمل مع ا ألطفال الالجئني و أأخذ أراهئم يف الاعتبار عند اختاذ أأية قرارات بشأأهنم ،اضافة اىل دمع قدراهتم عىل وضع خطط
للتدخل للتعامل مع اخملاطر اليت يتعرض لها ا ألطفال الالجئني .ومن هجة أأخرى ،هناك حاجة الدراج مفهوم حامية الطفل داخل
ءافة القطاعات اليت تتداخل مع حامية الطفل مثل اخلدمات الصحية والتعلميية ،والمتكني الاقتصادي ،وذكل لضامن أأخذ
احتياجات امحلاية اخلاصة اب ألطفال الالجئني يف الاعتبار.
كام يتعني ختصيص املوارد املالية الالزمة لتغطية احتياجات الالجئني و أأطفاهلم من خالل نظم امحلاية الوطنية.
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و عليه ،و ليك تكون نظم حامية الطفل الوطنية قادرة عىل الوفاء ابحتياجات امحلاية اخلاصة اب ألطفال الالجئني ،البد من أأخذ
ا ألولوايت التالية يف الاعتبار:
 توفري ادلمع الفين و املايل املس متر و املمهنج من قبل اجملمتع ادلويل لتعزيز قدرات نظم حامية الطفل و التعلمي و الصحة
واللجوء عىل توفري امحلاية ل ألطفال الالجئني؛
 ضامن اسهام ادلوةل يف زايدة اخملصصات املالية الالزمة خلدمات حامية الطفل يف حاالت أأزمات الالجئني .و هو ما
يتضمن ختصيص املوازانت الاكفية لاكفة الوزارات املعنية و ضامن المتويل املس متر و املمهنج ملنظامت اجملمتع املدين اليت
تقدم خدمات حامية الطفل؛
 القيام بعمليات حتديد التلكفة ابدلول اليت تس تقبل أأعدادا كبرية من الالجئني و ذكل لضامن توفر المتويل الالزم خلدمات
حامية الطفل املقدمة من قبل اجلهات احلكومية ومنظامت اجملمتع املدين.
أأما ابلنس بة للموارد البكرية ،و لضامن قدرة نظام حامية الطفل عىل الاس تجابة الحتياجات امحلاية اخلاصة اب ألطفال الالجئني ،البد
من أأخذ ا ألولوايت التالية يف الاعتبار:












وضع خطط لبناء القدرات و خطط انتقالية لرفع قدرات العاملني داخل نظام حامية الطفل الوطين تدرجييا لتوفري أأمه
خدمات حامية الطفل مثل ادارة احلاةل؛
بناء قدرات مديري احلاةل يف الوزارات و منظامت اجملمتع املدين املعنية عىل رصد حاالت ا ألطفال الالجئني املعرضني
للخطر و عىل ادارة احلاةل مبا يف ذكل الرصد ووضع خطط التدخل واالحاةل اىل اخلدمات املناس بة مع املتابعة و اغالق
ملف احلاةل؛
تطوير برانمج الدارة حاالت حامية الطفل وذكل للتأأكد من بناء قدرات مديري احلاةل عىل توفري اخلدمات ذات اجلودة
ل ألطفال املعرضني للخطر و أأرسمه؛
بناء قدرات الفاعلني يف جمال حامية الطفل داخل مؤسسات ادلوةل و املنظامت غري احلكومية عىل رصد حاالت ا ألطفال
املنفصلني عن ذوهيم و غري املصحوبني والتدخل الرسيع من خالل تتبع أأثر ا ألرسة و اعادة مشل ا ألرسة لكام أأمكن ذكل،
و توفري الرعاية البديةل املناس بة للطفل الالجئ ،مع أأخذ املصلحة الفضىل للطفل يف الاعتبار و اجياد حلول دامئة؛
بناء قدرات العاملني عىل تنفيذ القانون للتعامل مع حاالت ا ألطفال الالجئني اخملالفني للقانون ،وا ألطفال حضااي اجلرمية
والشهود علهيا و ذكل طبقا للمعايري ادلولية؛
بناء قدرات سلطات احلدود محلاية ا ألطفال الالجئني وضامن تطبيق اجراءات مناس بة ل ألطفال ومجع مشلهم مع أأرسمه؛
بناء قدرات اجلهاز القضايئ للتعامل مع حاالت ا ألطفال الالجئني ورفع وعي القضاة ببدائل الاحتجاز ،مع العمل عىل
أأن يكون الاحتجاز هو البديل ا ألخري ابلنس بة ل ألطفال الالجئني اخملالفني للقانون ،و ضامن أأال يمت احتجاز ا ألطفال
الالجئني و أأرسمه نتيجة لوضع اللجوء
اخلاص هبم؛
بناء قدرات املنظامت غري احلكومية املعنية والاخصائيني الاجامتعيني العاملني هبا والوزارات املعنية وهجاهتا الرقابية مثل
الكرطة والقامئني ابلتوعية الرعائية ومفتيش العمل عىل رقابة ومتابعة حاالت معل ا ألطفال حىت يمت حسب ا ألطفال من
أأسو أأ أأشاكل العمل واعادة تأأهيلهم وذكل من خالل الليات الاجامتعية والاقتصادية وجتنب تبين االجراءات العقابية.
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املعرفة و ادارة املعلومات:
تعد البحوث و مجع البياانت
أأحد أأمه مكوانت نظام حامية
الطفل .وهناك العديد من
التحدايت اليت تواجه دول
قامت احلكومة السودانية بتطوير عدد من قواعد البياانت لضامن مجع بياانت حامية الطفل بشلك ممهنج
وذكل لتوفري املعلومات الالزمة لصناعة الس ياسات و تسهيل الرصد و تقيمي ا ألثر .و قد مت وضع قواعد
املنطقة يف جمال املعرفة وادارة
البياانت التالية:
املعلومات حول حامية الطفل
بوجه عام وحامية ا ألطفال
 قاعدة بياانت القتفاء أأثر الأرس و اعادة توحيدها؛
الالجئني عىل وجه اخلصوص.
 قاعدة بياانت خاصة بتجنيد الأطفال؛
مفن انحية ،هناك نقص شديد
 قاعدة بياانت خاصة ابلأطفال الالجئني؛
يف البياانت حول قضااي حامية
الطفل ،خاصة فامي خيص
 قاعدة بياانت خاصة ابملفوضية الوطنية اخلاصة بزنع السالح والترسحي واعادة االدماج.
الطفل الالجئ .هناك أأيضا
اضافة اىل ذكل قام اجمللس القويم لرفاهة الطفل بوضع مؤرشات محلاية الطفل تتضمن معدالت الأطفال
غياب للتحليل الالزم للبياانت
النازحني ،معدالت ا ألطفال النازحني اذلين متت اعادة توطيهنم طوعا ،معدالت الأطفال الالجئني ،معدالت
و املعلومات املتوفرة ،مع نقص
ا ألطفال من طاليب اللجوء ،معدالت الأطفال داخل أأرس الالجئني ،معدالت ا ألطفال الالجئني داخل
يف البياانت اخلاصة ابلالجئني
اخملاميت وداخل املدارس اخلاصة ابخملاميت.
و املصنفة بناء عىل النوع
اجمللس الوطين السوداين لرعاية الطفوةل  ،الاس تجابة للمسح اذلي مت اجرائه للتقرير العريب املقارن دلراسة السكرتري العام ا ألمم املتحدة
والفئة العمرية والنطاق
2111 - 2114
اجلغرايف .ومن انحية أأخرى،
و يف حال توفر البياانت،
تظهر اشاكلية غياب الاس تخدام الاكيف للبياانت دلمع معلية صناعة الس ياسات و اختاذ القرار.
و عليه فالبد من أأخذ ا ألولوايت التالية يف الاعتبار:






دمع معليات مجع بياانت حامية الطفل املشرتكة بني الهيوات اخملتلفة بشلك منتظم و ممهنج ،كذكل حتليل البياانت
واعداد التقارير من قبل املنظامت املعنية مبكون حامية الطفل داخل معلية الاس تجابة ألزمات الالجئني؛
بقدر االماكن توحيد نظم ادارة املعلومات اليت يس تخدهما العاملني مبجال حامية الطفل الوطين مع نظم ادارة البياانت
املس تخدمة كجزء من الاس تجابة اخلاصة حبامية الطفل ألزمات الالجئني والعمل عىل تصنيف البياانت داخل نظم ادارة
البياانت الوطنية اخلاصة حبامية الطفل طبقا حلاةل اللجوء (الجئ ،انزح داخيل ،غري انزح)؛
التأأكد من تصدي تقارير التقيمي الوطنية حول حامية الطفل للقضااي اخلاصة حبامية ا ألطفال الالجئني؛
بناء قدرات العاملني يف هيوات مجع البياانت لتغطية قضااي حامية ا ألطفال الالجئني داخل التقارير الوطنية اخلاصة
حبامية الطفل؛
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العمل عىل أأن تمت تغطية قضااي حامية الطفل بشلك ممهنج وءاف داخل تقارير التقيمي الشامةل اليت يمت اعدادها حول
قضااي الالجئني داخل ادلوةل املعنية؛
العمل عىل أأن تش متل نظم مجع املعلومات اخلاصة حبامية الطفل عىل اماكنية تضمني البياانت اخلاصة ابلالجئني واملصنفة
بناء عىل النوع والفئة العمرية و النطاق اجلغرايف؛
دمع البحث و تشجيع املراكز الأءادميية للقيام ببحوث ملراقبة حاةل ا ألطفال الالجئني واخملاطر اليت قد يتعرضون لها؛
حتديث مؤرشات حامية الطفل
الوطنية و قواعد البياانت لتعكس
الوضع املتغري عند وصول أأعداد
كبرية من الالجئني.

خدمات الوقاية و الاس تجابة:
 تعد جودة اخلدمات املقدمة محلاية
ا ألطفال أأيضا أأحد معايري قياس
مدى كفاءة نظام امحلاية الوطين.
ويساعد رفع جودة هذه اخلدمات
عىل ضامن حصول ا ألطفال
الالجئني عىل خدمات الوقاية
والاس تجابة الالزمة محلايهتم من
اخملاطر اخلاصة اليت قد يتعرضون
لها خالل هروهبم أأو عند وصوهلم
حلدود ادلوةل املضيفة أأو عند
اقامهتم داخل اخملاميت أأو يف غريها
من املناطق .و هناك عدد من
املعايري احملورية لضامن وصول
ا ألطفال الالجئني لهذه اخلدمات
احليوية .أأما املعيار ا ألول فهو توفر
اخلدمات ،و هو ما يشري اىل ءافة
أأنواع خدمات الوقاية والاس تجابة
ومدى توفري احلكومة أأو منظامت
اجملمتع املدين لهذه اخلدمات ،و ما
اذا ءانت اخلدمات الالزمة
ل ألطفال الالجئني تقدم من قبل

قامت لك من املفوضية و هيوة انقاذ الطفوةل و اليونيس يف وحكومة الأردن بوضع اجراءات
رمسية للرعاية البديةل ابلنس بة ل ألطفال الالجئني املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني.
وقد قامت الأردن بوضع ارشادات للرعاية البديةل بني الهيوات اخملتلفة كجزء من االجراءات
التنفيذية املعيارية اخلاصة ابلأطفال املنفصلني عن ذوهيم .كام مت من خالل هذه املبادرة رصد
احلاجة لضامن أأن اجراءات االيداع املؤقت قد مت الترصحي هبا من قبل وزاريت العدل والتمنية
الاجامتعية .و قد قامت لك من املفوضية و هيوة انقاذ الطفوةل و اليونيس يف بوضع اجراءات
لتنظمي الرعاية البديةل ل ألطفال الالجئني املنفصلني عن ذوهيم و ذكل ابلتعاون مع وزارة التمنية
الاجامتعية ،حيث مت من خالل هذه املبادرة حتديد االجراءات الأساس ية املتبعة عند ايداع
ا ألطفال يف الرعاية البديةل خاصة الأرس البديةل و أأيضا تدابري العيش يف مجموعات حتت
ارشاف ابلغ .و تعد لك من وزارة العدل و التمنية الاجامتعية اجلهتني املس وولتني عن تقنني
اجراءات الرعاية البديةل بدمع من لك من املفوضية واليونيس يف.
قام اجمللس القويم لرعاية الطفوةل ابلتعاون مع منظمة اليونيس يف مكتب السودان وجامعة
ا ألحفاد للبنات يف السودان كجهة استشارية بتطوير دليل موحد ملقديم خدمة ادلمع النفيس
و الاجامتعي للطفال يف أأوضاع الطوارئ و العمل االنساين من الباحثني والاجامتعيني
واملرشدين النفس يني ،كام قامت نفس اجلهات بتطوير دليل أخر للتعامل مع اليافعني
(الأطفال يف سن املراهقة) اذلين يتصادف وجودمه يف وضعيات التكرد والزنوح القرسي
واللجوء والترسب املزنيل واملدريس.
أأعدت دوةل السودان يف عام  2112دليل املعايري محلاية ا ألطفال يف أأوضاع الطوارئ و العمل
االنساين و متت موامئة تسعة معايري من هذه املعايري مع الأعراف والتقاليد وا ألخالق
السودانية و هذه املعايري يه املعيار ( )1التنس يق و املعيار رمق ( )2التواصل و املنارصة
واملعيار رمق ( )5ادارة املعلومات واملعيار رمق ( )2العنف اجلسدي واملامرسات املؤذية الأخرى
و املعيار رمق ( )11الأطفال املرتبطون ابلقوات وامجلاعات املسلحة و املعيار رمق ()22
ا ألطفال غري املصحوبني و املنفصلني عن ذوهيم و املعيار رمق ( )15ادارة احلاالت واملعيار رمق
( )11الليات اجملمتعية محلاية الطفل واملعيار رمق ( )21التعلمي يف الطوارئ والأوضاع
االنسانية.
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مقديم اخلدمة الوطنيني .كام يشري هذا
املفهوم أأيضا للجهود والاستامثرات املبذوةل
لتوفري خدمات امحلاية ذات اجلودة ومدى
توفر خدمات امحلاية الوطنية داخل اجملمتعات
ذات ا ألعداد الكبرية من الالجئني.
أأسفرت هجود تعزيز نظم امحلاية الوطنية عن قيام احلكومة ا ألردنية
أأما املعيار الثاين فهو االاتحة ،مبعىن مدى ابنشاء قسم رشطة أأحداث داخل خممي الزعرتي لضامن اختاذ
ااتحة خدمات حامية الطفل ل أ
لطفال االجراءات السلمية للتعامل مع حاالت ا ألطفال الالجئني ممن مه يف
الالجئني و مدى وجود عقبات أأمام ااتحة نزاع مع القانون بشلك حيفظ كرامهتم و يتفق و اتفاقية حقوق الطفل.
اخلدمات مثل االجراءات وما اذا ءانت هناك كام مت انشاء حممكة رشعية و مكتب أأحوال مدنية داخل اخملمي للسامح
فئات من ا ألطفال الالجئني تواجه عقبات بتسجيل الزواج و املواليد لتوفري حامية أأفضل ل ألطفال الالجئني.
اجرائية أأو تنفيذية من شأأهنا منع وصوهلم اىل و يف العراق ،قامت اليونيس يف ومنظمة (RCجلنة االغاثة ادلولية)
بتقدمي ادلمع املايل والفين لوزارة العمل والش وون الاجامتعية لتقدمي
خدمات حامية الطفل الوطنية.
أ
املعيار الثالث هو مناس بة التاكليف مبعىن خدمات حامية الطفل للطفال الالجئني والنازحني داخل منطقة
ااتحة اخلدمات جماان أأو بأأسعار مناس بة مجليع كردس تان ابلعراق .و قد تضمن ذكل انشاء وحدات محلاية الطفل
ا ألطفال داخل ادلول املعنية ،مع مراعاة عدم داخل خماميت الالجئني و النازحني لتقدمي خدمات ادلمع النفيس
وجود تاكليف خفية قد متثل عقبة أأمام وادارة احلاةل .و اليزال النقاش قامئا بني الكرءاء ملراجعة دور الوزارة
يف ادارة حاالت حامية الطفل ،خاصة بني الالجئني ووضع طرق
وصول ا ألطفال داخل ادلوةل املعنية اىل تكل
لالحاةل توحض ا ألدوار واملس ووليات اخلاصة بلك من وزارة العمل
اخلدمات ،و ضامن عدم وجود أأية تاكليف
واملفوضية واملنظامت غري احلكومية اليت تقدم خدمات ادارة احلاةل.
اضافية يمت فرضها عىل الالجئني للحصول أأما يف لبنان ،فقد قامت اليونيس يف بتقدمي ادلمع لوزارة الش وون
عىل خدمات حامية الطفل .كام يشري املفهوم الاجامتعية ابلكراكة مع وزاريت العدل وادلاخلية ودمع عدد من
أأيضا اىل مدى تواجد رسوم أأو تاكليف خفية املنظامت غري احلكومية لوضع اجراءات تنفيذية معيارية و أأدةل موحدة
شديدة الارتفاع ابلنس بة لبعض أأرس الدارة حاالت حامية الكفل و بناء قدرات مقديم اخلدمات الوطنية
الالجئني.
عىل ادارة حاالت حامية الطفل .وقد قامت املفوضية واملنظامت غري
يشري املعيار الرابع اىل القبول ابخلدمات احلكومية ادلولية العامةل يف جمال الاس تجابة لالجئني ابلتعاون مع
املتاحة ،مبعىن درجة معرفة جممتعات الالجئني اليونيس يف ووزارة الش وون الاجامتعية لوضع اراشادات معلية الدارة
خبدمات حامية الطفل واملتاحة ومدى قبوهلم حاالت حامية ا ألطفال الالجئني وحشد ادلمع الدماهجا داخل
لها من حيث شلك التقدمي واللغة وما اذا االجراءات الوطنية.
ءان الالجئني يواهجون حتدايت بعيهنا يف
التعرف عىل خدمات حامية الطفل املتاحة و القوانني و الس ياسات املعنية.
و أأخريا معيار اجلودة وهو يشري اىل مدى متايش خدمات حامية الطفل الوطنية مع املعايري ادلولية مبا فهيا املصلحة
الفضىل للطفل و مدى متتع العاملني مبجال حامية الطفل ابملهارات الالزمة لتقدمي خدمات ذات جودة عالية ومتتعهم
ابملعارف واملهارات الالزمة لتقدمي خدمات ل ألطفال الالجئني ،اضافة اىل مدى توفر برامج تدريب دورية للعاملني
مبجال حامية الطفل داخل جممتعات الالجئني (انظر الفقرة السابقة حول القدرات).
و عىل مس توى الوقاية ،البد أأن يقوم العاملون مبجال حامية الطفل ابلعمل عىل عدة مس توايت .حيث جيب القيام
حبمالت لرفع الوعي حول اخملاطر اليت قد يتعرض لها ا ألطفال الالجئون وكيف ميكن ل ألطفال الالجئني و أأرسمه واجملمتع
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بشلك عام حامية ا ألطفال من هذه اخملاطر .كام تتضمن الوقاية حشد ادلمع و تشجيع احلوار اجملمتعي و اجلهد اجملمتعي
محلاية ا ألطفال الالجئني و تسليط الضوء عىل املامرسات االجيابية و دمع القمي و املبادرات االجيابية .حيث ميكن عىل
سبيل املثال أأن يتوىل رجال ادلين احلديث عن مزااي تزوجي الفتيات بعد ختطهين سن الطفوةل .ومن هجة أأخرى ،تعد
ااتحة ا ألماكن المنة ل ألطفال للعب والتعلمي مبثابة وس يةل للوقاية .كام يتعني وضع أليات لالبالغ واالحاةل للخدمات
املتوفرة و تعريف اجملمتعات احمللية بوجود هذه اخلدمات كام ميكن أأن تؤدي حاالت االعادة القرسية اليت تبعد أأحد
وادلي الطفل أأو لكهيام من بدل اللجوء اىل هتديد الطفل وخلق حاةل حرمان من احلياة ا ألرسية ووحدة ا ألرسة .واعرتافا
هبذه الشواغل ،جيب أأن تتضمن أليات الوقاية اخلدمات الرمسية و امحلاية مثل ضامن ااتحة امحلاية ادلولية و امحلاية من
الرتحيل القرسي و احرتام مبد أأ وحدة ا ألرسة ،مبعىن أأال تؤدي الس ياسات احلدودية اىل فصل ا ألرسة مع العمل عىل
تسهيل معلية مجع مشل ا ألرسة .وتتضمن الوقاية أأيضا توفري فرص ادلخل لمتكني أأرس الالجئني من العيش بكرامة و
تقهيم من اللجوء اىل اسرتاتيجيات البقاء السلبية مثل معل ا ألطفال أأو زواج ا ألطفال .كام يتعني أأن تتضمن أأيضا ااتحة
اخلدمات الصحية والتعلميية اضافة اىل تسهيل احلصول عىل الواثئق الالزمة.
أأما ابلنس بة ملس توى الاس تجابة ،فالبد و أأن تتاح ل ألطفال الالجئني و أأرسمه خدمات الاس تجابة املتعددة مبا فهيا ادارة
احلاةل والتعلمي والصحة واخلدمات القانونية وادلمع النفيس والاجامتعي .كام يتعني ااتحة مديري احلاةل يف جمال حامية
ا ألطفال و غريمه من االخصائيني الاجامتعيني  24داخل جممتعات الالجئني .و جيب أأن يمتتع العاملون ابخلربة العالية يف
القيام بتقيمي للحاةل و التخطيط للتدخل مع االحاةل اىل اخلدمات املتخصصة مثل اخلدمات الصحية وادلمع النفيس
والاجامتعي واخلدمات القانونية و غريها من اخلدمات اليت تفي ابحتياجات ا ألطفال سواء ءانوا مع أأرسمه أأو ءانوا
منفصلني عهنا ،مع رضورة املتابعة .كام جيب تقدمي ادلمع ل ألطفال الالجئني و أأرسمه و اجملمتعات لرصد و احاةل حاالت
العنف ضد ا ألطفال للخدمات املناس بة و اجلهات املعنية.
و بناء عليه فهناك عدد من ا ألولوايت اليت يتعني أأخذها يف الاعتبار:
القيام بتحليل ملدى وجود و ااتحة اخلدمات بأأسعار يف متناول الالجئني و مدى قبول و جودة هذه اخلدمات ،ووضع
خطط طويةل املدى ( أأكرث من عام) لتعزيز قدرات خدمات حامية الطفل احلكومية وغري احلكومية للوقاية والاس تجابة
لقضااي حامية الطفل اخلاصة ابلالجئني؛
التوسع يف خدمات حامية الطفل يف املناطق اليت تزداد فهيا أأعداد الالجئني؛
التأأكد من ااتحة خدمات الاس تجابة القامئة سواء حكومية أأو غري حكومية ل ألطفال الالجئني دون أأي متيزي ،عىل
سبيل املثال اخلدمات الصحية و القانونية وخدمات ادلمع النفيس والاجامتعي ،اضافة اىل فرص التعلمي .ويتضمن ذكل
ازاحة ءافة العقبات االجرائية أأو املالية اليت قد تعيق وصول الالجئني اىل هذه اخلدمات مبا يف ذكل تنفيذ االجراءات
املرنة و غري امللكفة و الوصول اىل اجملمتعات و تدريب و بناء قدرات العاملني حول بعض القضااي اخلاصة ابلالجئني و
توفري خدمات الرتمجة لكام أأمكن؛
العمل عىل ااتحة اخلدمات التالية ل ألطفال الالجئني:
 ادارة حاالت حامية ا ألطفال و اجراءات املصلحة الفضىل مبا يف ذكل تقيمي املصلحة الفضىل وحتديدها عند
احلاجة؛
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ال تمتلك ال كثير من دول المنطقة كوادر من اإلخصائيين االجتماعيين الحاصلين على تدريب رسمي و معترف به داخل المجتمعات .و
عليه فكثيرا ما يقوم العاملون في إدا رة الحالة داخل منظمات المجتمع المدني أو داخل المفوضية السامية لشئون الالجئين بهذا الدور داخل
مجتمعات الالجئين في المنطقة.
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 خدمات تسجيل املواليد؛
 اجراءات رشطية و قضائية صديقة للطفل عند التعامل مع ا ألطفال حضااي اجلرمية و الشهود علهيا ،كذكل
ا ألطفال يف نزاع مع القانون و أأيضا احلاالت اخلاصة بقانون ا ألرسة مثل قضااي احلضانة واملرياث مبا يف ذكل
دمع الكوادر و الوحدات املتخصصة؛
 ادلمع القانوين و عند الرضورة المتثيل القانوين؛
 الرعاية البديةل القامئة عىل ا ألرسة ل ألطفال غري املصحوبني واملنفصلني وغريمه من ا ألطفال املعنيني هبذه
اخلدمات؛
 منازل أمنة ل ألطفال حضااي العنف و أأرسمه؛
 دمع نفيس و خدمات الصحة العقلية ل ألطفال الالجئني؛
 خدمات التقيص ا ألرسي و التحقق ومل الشمل؛
 تعلمي أمن ودامع؛
 خدمات حصية صديقة للطفل وخدمات الطب الكرعي للناجني من العنف ضد ا ألطفال مبا يف ذكل العنف
اجلنيس.
 تبين معايري دنيا موحدة واجراءات خلدمات الوقاية وامحلاية داخل مؤسسات الرعاية و أأيضا فامي خيص اجراءات الرعاية
البديةل و ذكل لضامن جودة اخلدمات املقدمة من قبل الهيوات احلكومية واملنظامت غري احلكومية و العمل عىل تضمني
الاحتياجات و االجراءات اخلاصة ابلالجئني.
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اثنيا :ضامن وصول ا ألطفال الالجئني للخدمات املتخصصة مع مراعاة املصلحة الفضىل للطفل:
نظرا ألن اجلهود املبذوةل لتعزيز نظم حامية الطفل الوطنية يه هجود طويةل املدى ،فالبد من توفر القدرة عىل الاس تجابة الفورية
ألزمات الالجئني من خالل البناء عىل النظم الوطنية القامئة و اس تكاملها والعمل عىل تعزيز القدرة عىل الاس تجابة الفورية يف
ذات الوقت اذلي يمت فيه تعزيز النظم الوطنية.
حيتاج ا ألطفال الالجئني اىل خدمات متخصصة للتعامل مع اخملاطر اليت يتعرضون لها خالل املراحل اخملتلفة خالل رحةل نزوهحم
من موطهنم ا ألصيل نتيجة الندالع رصاع أأو ءارثة طبيعية أأو غريها حيث تتعدد هذه اخملاطر كام س بقت االشارة .ومن مث ،فان
هذه اخملاطر الاس تثنائية تس تدعي خدمات أأكرث ختصصا للتعامل مع هذه احلاالت.
وتتضمن اخلدمات املتخصصة اليت قد حيتاج الهيا ا ألطفال الالجئني اجراءات حتديد املصلحة الفضىل مبا يف ذكل اخلدمات الشامةل
الدارة احلاةل مبا يف ذكل تقيمي املصلحة الفضىل وحني الرضورة حتديد املصلحة الفضىل ،االحاةل اىل اخلدمات املتعددة مثل التعلمي
وادلمع النفيس و الاجامتعي ،ودمع ا ألطفال الناجني من العنف املبين عىل النوع مبا يف ذكل زواج ا ألطفال و توفري س بل املعيشة
ل ألرس ،اضافة اىل اخلدمات الصحية و القانونية .و قد تتضمن ا ألشاكل ا ألخرى من اخلدمات املتخصصة :أأ) تتبع أأثر ا ألرسة و
مجع الشمل ،اضافة اىل أأشاكل الرعاية البديةل القامئة عىل الرعاية ا ألرسية ابلنس بة ل ألطفال املنفصلني عن أأرسمه وغري املصحوبني
و غريها من فئات ا ألطفال ،ب) املساعدة القانونية ل ألطفال و أأرسمه ممن مه يف حاجة اىل مثل هذا ادلمع ،مثل االجراءات
القضائية املتعلقة ابجلرامئ أأو قانون ا ألرسة و أأيضا ج) اخلدمات املتخصصة اخلاصة ببعض الفئات مثل ا ألطفال املنفصلني عن
ذوهيم أأو غري املصحوبني ،وا ألطفال يف نزاع مع القانون و أأيضا ا ألطفال العاملني.
اجراءات املصلحة الفضىل و ادارة احلاةل لالس تجابة اىل حاالت ا ألطفال املعرضني للعنف و االساءة و الاس تغالل:
قد يتعرض ا ألطفال اذلين يصلون مبفردمه أأو بصحبة أأرسمه اىل أأي شلك من أأشاكل االساءة البدنية أأو اجلنس ية ،كام قد
يتورطوا يف أأعامل خمالفة للقانون ،أأو يف البغاء ،كام قد يكونوا حضااي لالجتار أأو التجنيد من قبل امجلاعات املسلحة .وتتطلب تكل
احلاالت الاس تجابة الرسيعة و املتخصصة محلاية ا ألطفال مع أأخذ املصلحة الفضىل لهؤالء ا ألطفال يف الاعتبار.
ومن ا ألمهية مباكن مالحظة أأن اجراءات املصلحة الفضىل وادارة احلاةل ابلنس بة ل ألطفال الالجئني يه جزء من الاس تجابة الأكرث
مشوال الحتياجات الالجئني وتسجيلهم ،وحتديد وضعية اللجوء اخلاصة هبم ،مث ادارة حاالت حامية الطفل وحاالت العنف املبين
عىل النوع عند احلاجة ،و تنهتيي ابلتوصل اىل حلول دامئة للحاالت.
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و فامي ييل خطوات ادارة احلاةل و اجراءات حتديد
املصلحة الفضىل ل ألطفال الالجئني:
.1
.2
.2
.4

.5
.1
.3

رصد و تسجيل احلاةل؛
اجراء تقيمي املصلحة الفضىل؛
ختطيط احلاةل؛
تنفيذ خطة التدخل مبا فهيا احاةل الطفل
اىل اخلدمات املتخصصة مثل اخلدمات
الصحية وادلمع النفيس والاجامتعي
واخلدمات القانونية عند احلاجة اضافة اىل
اخلدمات املبارشة اليت يوفرها القامئ عىل
ادارة احلاةل؛
عند احلاجة ،القيام بتحديد املصلحة
الفضىل (انظر مزيد من التفاصيل فامي
ييل)؛
املتابعة و املراجعة؛ و أأخريا
اغالق احلاةل.

و يتطلب التعامل مع هذه احلاالت اتباع اخلطوات
املذكورة همارات خاصة البد من توفريها للقامئني عىل
ادارة احلاةل ،سواء ءانوا من العاملني ابلهيوات
احلكومية أأو املنظامت غري احلكومية أأو املنظامت
ادلولية ،و تتضمن هذه املهارات التايل:
 همارات التواصل مع ا ألطفال بشلك
يتناسب واملرحةل العمرية ودرجة النضج؛
 همارات ادارة احلاةل وتنفيذ خطة شامةل
تغطي لك من ا ألوجه النفس ية
والاجامتعية والصحية والقانونية والتعلميية
عند الرضورة؛
 القدرة عىل تنفيذ مبد أأ املصلحة الفضىل
للطفل وااتحة مشاركة الطفل يف العملية،
و متكني ا ألطفال والقامئني عىل رعايهتم
عىل اختاذ قرارات مبنية عىل املعلومات
والتشاور مع الطفل والقامئني عىل رعايته
قبل اختاذ أأي قرار بشأأنه؛

قامت املفوضية السامية لشؤون الالجئني واليونيس يف يف لبنان ابلعمل مع الكرءاء لوضع
ارشادات معلية محلاية الطفل للمساعدة يف توحيد الاس تجابة حلاالت حامية الأطفال الالجئني،
مع دمع وضع اجراءات تنفيذية معيارية وطنية ابلتعاون مع وزارة الشؤون الاجامتعية ودمج هذه
االجراءات يف االجراءات الوطنية.
أأما يف الأردن ،فقد مت حتديث الاجراءات التنفيذية املعيارية حول حامية الطفل والعنف اجلنيس
 2114و  ،2115ومت تسلمي مس وولية التدريب عىل هذه الاجراءات املعيارية للكرءاء
الوطنيني ،اجمللس القويم للشؤون الأرسية ومؤسسة هنر الأردن .و قد ثبتت أأمهية مشاركة
الفاعلني الوطنيني وتضمني الس ياسات والتكريعات الوطنية داخل االجراءات املعيارية يف لك
من الأردن و لبنان ،كام ءان لتشكيل جلان تتضمن الهيوات اخملتلفة الدارة هذه العملية داخل
الأردن أأمهية يف تأأكيد امللكية الوطنية للعملية برمهتا وابلتايل لضامن اس متراريهتا.
ويف مرص والعراق ،مت أأيضا وضع اجراءات تنفيذية معيارية و يمت التخطيط لتحديهثا و التدريب
علهيا.
و يف مرص ،قامت مجموعة العمل اخلاصة حبامية الطفل يف عام  2115بوضع اجراءات تنفيذية
معيارية حول ادارة احلاةل وذكل لضامن معرفة ءافة الفاعلني مبا يف ذكل الأرس وامجلعيات الأهلية
ابلأدوار و املس ووليات و مىت تمت احاةل حاالت حامية الطفل اىل اخلدمات املتخصصة مثل ادارة
احلاةل و املتبعة و طرق االحاةل اىل خدمات امحلاية و التعلمي والصحة و ادلمع املادي و خدمات
ادلمع النفيس املتخصصة .و تتضمن وسائل االحاةل أأيضا ادماج نظام امحلاية القامئ يف مرص و هو
جلان حامية الطفل.
ويف دوةل فلسطني ،تقع املسؤولية الرئيس ية لتنس يق خدمات حامية الطفل عىل وزارة التمنية
الاجامتعية ،واليت أأسست بدورها وحدات حامية الطفل يف ءافة حمافظات الوطن يف الضفة
الغربية وغزة واليت يصل عددها اىل  11حمافظة .كام أأسست الوزارة ش باكت حامية الطفل يف
ءافة احملافظات ،حيث تضم هذه الش باكت أأمه مزودو اخلدمات (احلكومة ومؤسسات اجملمتع
املدين) يف منطقة حمددة لتعزيز التنس يق فامي بيهنا يف تقدمي خدمات حامية الطفل .ويف املناطق
اليت تعمل فهيا الأونروا ،تدار حاالت حامية الطفل اليت يمت االبالغ عهنا مبوجب بروتوكوالت
االحاةل للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ادلاخلية اخلاصة ابلأونروا .و أأسس برانمج حامية
الأرسة والطفل اخلاص ابلأونروا يف الضفة الغربية جلان الدارة احلاالت ،حيث تضم هذه
احلاالت مرشد نفيس وعامل اجامتعي وعضو من اللجان الشعبية ومرشد مدرب لالس تجابة
حلاالت حامية الطفل.

.
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 همارات تنفيذ املصلحة الفضىل للطفل القامئة عىل االجراءات التنفيذية املعيارية؛
 ادلراية باكفة اخلدمات سواء ءانت مقدمة من اجلهات احلكومية أأو املنظامت غري احلكومية؛ وتنفيذ خطة التدخل اليت
تغطي ءافة احتياجات الطفل؛
 القدرة عىل متابعة احلاالت حىت يصل ا ألطفال الالجئني اىل ءافة اخلدمات اليت تتطلهبا حالته/حالهتا ،و غلق احلاةل.
يف ضوء خصوصية اخملاطر اليت قد يتعرض لها ا ألطفال ،البد من مراعاة ا ألولوايت التالية لضامن حامية ا ألطفال الالجئني:
تطوير أأدوات و أأدةل دلمع القامئني عىل ادارة احلاةل:










العمل عىل اجياد مؤسسات رعاية ل ألطفال حضااي اللجوء والزنوح والتجنيد القرسي والاجتار ابلبكر؛ ويف ادلول
ا ألعضاء اليت ال توجد فهيا مثل هذه ادلور ،العمل عىل جتهزي دور رعاية مؤقتة الس تقبال هؤالء ا ألطفال وتدريب فرق
معل من الباحثني الاجامتعيني واملرشدين لتقدمي خدمة ادلمع النفيس والاجامتعي والرعاية البديةل ل ألطفال واعادة مشل
ا ألرس.
وضع ارشادات واحضة وحمددة دلمع القامئني عىل ادارة احلاةل يف رصد املصلحة الفضىل للطفل وتطبيقها عىل ءافة حاالت
حامية الطفل؛
وضع أليات لرصد و احاةل حاالت ا ألطفال املعرضني للخطر و بناء قدرات خمتلف اجلهات املعنية لتطبيق أليات االحاةل
(املدارس ،الوحدات الصحية ،اجملموعات اجملمتعية ،اخل)؛
وضع أليات لالحاةل وخطوات حمددة و معايري من خالل تطوير اجراءات تنفيذية معيارية مبا يف ذكل أليات االحاةل
وا ألدوار واملس ووليات اخلاصة مبختلف الفاعلني ،كذكل جداول ا ألولوايت والقوانني الوطنية واالجراءات ذات الصةل،
وتدريب ءافة العاملني علهيا؛
العمل عىل أأن تتضمن االجراءات التنفيذية املعيارية ووسائل االحاةل بعض االجراءات اخلاصة مبختلف قضااي امحلاية
مثل معل ا ألطفال و زواج ا ألطفال و ا ألطفال املنفصلني و غري املصحوبني ،اخل؛
وضع معايري وطنية و مقومات واحضة الدارة احلاةل و توزيعها عىل ءافة املنظامت احلكومية و غري احلكومية العامةل يف
ادارة احلاالت اخلاصة حبامية الطفل ملنظامت اجملمتع املدين العامةل مع الالجئني؛
وضع نظم للمعلومات اخلاصة ابدارة احلاةل حول ا ألطفال الالجئني لتعزيز القدرة عىل رصد حاالت ا ألطفال املعرضني
للخطر و متابعهتا و مراقبهتا.

بناء قدرات القامئني عىل ادارة احلاةل:
 بناء قدرات املوظفني و القامئني عىل "ادارة احلاةل" عىل ادارة حاالت الالجئني مبا يف ذكل االحاةل اىل اخلدمات؛
 بناء قدرات العاملني يف جمال حامية الطفل عىل تطبيق مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل مبا يف ذكل تقيمي و حتديد املصلحة
الفضىل للطفل؛ (ملزيد من التفاصيل انظر فامي ييل)
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 العمل عىل تدريب القامئني عىل ادارة احلاةل عىل التكريعات اخلاصة والس ياسات واالجراءات اخلاصة مبختلف قضااي
حامية الطفل.
تطوير اطار للس ياسة امحلائية واخلدمات املتخصصة:





العمل عىل أأن تدمع الس ياسات القطاعية ااتحة اخلدمات ل ألطفال الالجئني مثل اخلدمات الصحية والتعلميية والقانونية
والنفس ية و الاجامتعية اليت توفرها لك من ادلوةل و املنظامت غري احلكومية؛
العمل مع السلطات الوطنية و الكرءاء و اجملمتعات لضامن ايالء ا ألولوية ل ألطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة و توفري
اخلدمات الالزمة هلم من خالل االحاةل الرسيعة؛
ضامن توفر اخلدمات املتخصصة مثل الاستشارات القانونية و المتثيل القانوين عند الرضورة ،اضافة اىل الربامج
املتخصصة ل ألطفال الالجئني حسب احلاجة (ا ألطفال العاملني عىل سبيل املثال)؛
ضامن توفر اخلدمات املتخصصة ل ألطفال الناجني من العنف اجلنيس والعنف املبين عىل النوع مثل الاس تغالل
اجلنيس و االجتار و تقدميها عن طريق العاملني املتخصصني يف جمال العنف اجلنيس والعنف املبين عىل النوع أأو يف
جمال حامية الطفل.

ضامن توفر أليات رمسية لتحديد املصلحة الفضىل للطفل لضامن التوصل اىل قرارات صائبة بشأأن ا ألطفال .و تكون هذه الليات
جزء من نظام أأكرث مشوال محلاية الطفل .وجيب أأن تتوىل احلكومة تكل اللية .ولكن يف حاةل عدم رغبة احلكومة أأو عدم قدرهتا
عىل تويل هذه العملية ،تقوم املفوضية السامية لشؤون الالجئني بتطبيق معلية حتديد املصلحة الفضىل للطفل عن طريق تشكيل
جلنة لتحديد املصلحة الفضىل وذكل للمساعدة يف سد الفجوات داخل نظام حامية الطفل الوطين والقيام ابرشاك السلطات
الوطنية يف اللجنة قدر االماكن.
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اثلثا :دمع دور ا ألرس و أأولياء ا ألمور و اجملمتعات يف حامية ا ألطفال الالجئني:
ملشاركة ا ألطفال وا ألرس واجملمتعات يف ءافة مراحل التدخل من أأجل توفري امحلاية هلم أأمهية كبرية .فادلمع اجملمتعي محلاية الطفل
وتقدمي ادلمع الاجامتعي و النفيس هيدف اىل تعزيز قدرة اجملمتعات و ا ألرس وا ألطفال عىل التغلب عىل املصاعب اليت تعرضوا لها
خالل رحةل الزنوح القرسي و عىل حامية ا ألطفال من املزيد من العنف و االساءة و الاس تغالل مع تعزيز فرص ا ألطفال اذلين
حيتاجون للخدمات يف الوصول اىل هذه اخلدمات .و تقوم هذه املهنجية عىل مبد أأ أأن ا ألطفال و ا ألرس واجملمتعات أأكرث قدرة عىل
رصد خماطر امحلاية اليت قد يتعرض لها ا ألطفال و اجياد احللول .كام تعرتف هذه املهنجية بأأن معظم قضااي حامية الطفل يمت
التصدي لها عىل املس توى اجملمتعي دون أأي دمع من مقديم اخلدمات الرمسيني ،كام يعزز العمل داخل اجملمتعات من فرص التوصل
اىل تغيريات مس تدامة يف منظومة القمي و املامرسات ،و أأيضا اللجوء اىل اخلدمات الرمسية عند الرضورة .وتس هتدف مهنجية
امحلاية اجملمتعية التشاور مع الفتيات و الفتية يف ءافة ا ألمور املتعلقة ابحتياجاهتم و اىل مشاركهتم الفعاةل من خالل ا ألنشطة والتعلمي
اذلي يبين هماراهتم و معارفهم حول امحلاية و همارات التكيف االجيابية.
و تسعى مهنجية امحلاية اجملمتعية اىل رصد موارد و اماكانت جممتعات الالجئني واجملمتعات املضيفة و البناء علهيا .و قد تتضمن هذه
املوارد منظومة القمي االجيابية و املامرسات واملعتقدات اضافة اىل الش باكت اجملمتعية و العاملني مبجال حشد التأأييد محلاية ا ألطفال
الالجئني .كام تشمل أأيضا العمل عىل رصد املامرسات واملعتقدات الضارة اليت قد متثل خطورة عىل حامية ا ألطفال و التصدي لها
من خالل العمل مع اجملمتعات و دمع و تعزيز البدائل الأكرث اجيابية .وهو ما يتطلب فهام ألس باب هذه املامرسات والعمل مع
اجملمتعات عىل اجياد احللول .فعىل سبيل املثال ،جسلت بعض املامرسات املنتكرة يف بدلان الالجئني ا ألصلية مثل زواج ا ألطفال
ومعل ا ألطفال زايدة ملحوظة بوصفها أليات سلبية للتكيف و ذكل كرد فعل للظروف املرتدية اليت يعيش فهيا الالجئون .و هناك
ممارسات أأخرى مثل العقاب البدين ل ألطفال اليت قد تكون منتكرة و مقبوةل قبل احلرب و الزنوح القرسي و لكهنا تسجل أأيضا
زايدات ملحوظة نتيجة لصعوبة الظروف املعيش ية لالجئني.
و من مث ،تتطلب مهنجية امحلاية اجملمتعية ل ألطفال الالجئني العمل مع اجملمتعات وا ألرس وا ألطفال لرصد القمي والسلوكيات االجيابية
و دمعها وتعزيزها وذكل للتقليل من اخملاطر اليت تواجه ا ألطفال الالجئني .و هو ما قد يعين العمل عىل املس توى اجملمتعي و أأيضا
احاةل ا ألطفال و أأرسمه اىل اخلدمات الرمسية و حشد تأأييد اجلهات احلكومية املعنية.
و تعمل مهنجية امحلاية اجملمتعية عىل ارشاك الالجئني و النازحني قرسا خالل ءافة مراحل التدخل لتوفري امحلاية .كام تقوم عىل
أأساس قدرة هذه اجملمتعات عىل التكيف ،مع أأخذ قدراهتم وهماراهتم ومواردمه يف الاعتبار لتوفري امحلاية و احللول و أأيضا دلمع
حتقيق ءافة ا ألهداف وا ألولوايت اليت مت حتديدها من قبل أأفراد اجملمتع .وعىل الهيوات واملنظامت املعنية العمل عىل ارشاك
اجملمتعات يف ءافة مراحل التدخل مبا يف ذكل التقيمي ا ألويل للمجمتع ،خالل معلية التشخيص و حتديد ا ألولوايت و تصممي الربامج
و تنفيذها و أأيضا خالل التنفيذ والرقابة و التقيمي .و تسلط املهنجية اجملمتعية الضوء عىل االماكانت الاكمنة للمجمتعات ،مع أأخذ
حقوقهم وكرامهتم يف الاعتبار .و ميكن من خالل التشاور مع أأفراد اجملمتعات املعنية رصد الفجوات و توفري امحلاية ،مع تعزيز
القدرات واملوارد احمللية وتسهيل ودمع احلوار اجملمتعي و العمل عىل حامية ا ألطفال الالجئني بشلك أأفضل وتقليل اخملاطر اليت قد
يتعرضون لها.
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ومن انحية أأخرى ،ال ميكن اعتبار مشاركة اجملمتعات املعنية جمرد الزتام قصري املدى ،أأو جزء من برانمج يمت تنفيذه أأو خمرج أأو
نتيجة ميكن حتقيقها ،بل يه مهنجية مس تدامة و مس مترة لتوفري امحلاية لالجئني .تتطلب بناء جسور الثقة و ادلخول يف حوار
25
مس متر و حقيقي و التعاون بني ءافة الهيوات احلكومية واملنظامت املعنية من هجة و بني اجملمتعات املعنية من هجة أأخرى.
تقوم اسرتاتيجيات امحلاية اجملمتعية ل ألطفال عىل القواعد واخلطوات التالية:
 تشلك ا ألرس و اجملمتعات حائط الصد ا ألول لتوفري امحلاية ل ألطفال الالجئني؛
 تؤدي مشاركة اجملمتع يف حتديد قضااي حامية الطفوةل و وضع و تنفيذ ا ألنشطة اىل قبول جممتعي أأقوى و تأأثري أأكرب
لتدخالت حامية الطفل؛
 العمل مع ا ألطفال الالجئني و ا ألرس و اجملمتعات لتعزيز القمي و املامرسات اجملمتعية دلمع حامية الطفل وبناء قدرات
ا ألطفال عىل التكيف؛
 توفري املعلومات و تيسري النقاش حول املامرسات السلبية (مثل العقاب البدين) بأأسلوب يتوىخ احلرص و الاحرتام،
مع التعريف ابلبدائل و الامنذج االجيابية؛
 تعزيز مشاركة اجملمتعات يف حامية ا ألطفال و رعايهتم يسامه يف حتقيق الكرامة عند الالجئني؛
 تيسري احلوار اجملمتعي حول كيفية توفري امحلاية ا ألفضل للطفل مبساعدة ا ألرسة و ا ألطفال و أأفراد اجملمتع؛
 توفري املعلومات حول حقوق الطفل والقضااي القانونية و اخلدمات القامئة مع توفري الفرص جملمتعات الالجئني ملناقشة
هذه احلقوق واخلدمات؛
 دمع قدرات ا ألطفال الالجئني و أأرسمه عىل املبادرة و املشاركة و تعزيز شعورمه ابمللكية خالل ءافة مراحل التدخل.
لضامن جناح املهنجية التشاركية ،البد من مشاركة اجملمتعات املعنية يف ءافة اخلطوات التالية:








التحليل املبديئ وادلوري خملاطر حامية الطفل و ضامن تبين مهنجية قامئة عىل النوع و الفئة العمرية و التنوع ،و ذكل
لتقيمي ءافة اخملاطر اليت تواجه ا ألطفال من اجلنسني يف املراحل العمرية اخملتلفة ،كذكل ا ألطفال من اخللفيات اخملتلفة .و
تساعد هذه املهنجية يف التوصل اىل تقيمي أأكرث مشولية و دقة للمخاطر ،اضافة اىل حتليل موارد اجملمتعات واماكانهتا .كام
يتعني التعرف عىل أراء خمتلف أأفراد اجملمتع من خالل هذه العملية؛
التعرف عىل موارد اجملمتع فامي خيص حامية الطفل وحتليلها مبا يف ذكل التوهجات االجيابية و القمي و السلوكيات و أأيضا
الش باكت اجملمتعية و العاملني يف حشد التأأييد لقضااي حامية ا ألطفال الالجئني؛
االتفاق عىل ا ألولوايت اخلاصة مبخاطر حامية الطفل واحللول املمكنة؛
تصممي و تنفيذ التدخالت الالزمة؛
مراقبة التدخالت ومتابعهتا؛
26
التقيمي و اعداد تقارير ابلنتاجئ ؛
Understanding Community Based Protection, Protection Policy Paper, UNHCR, 2013
Understanding Community Based Protection, UNHCR
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مراعاة أأبعاد السن و النوع و التنوع:
ومن هجة أأخرى ،البد عند تبين هذه املهنجية اجملمتعية
التشاركية مراعاة عدة عوامل ،أأال و يه اختالف اخملاطر
ابلنس بة للفئات العمرية اخملتلفة و أأيضا ابلنس بة للنوع.
فتقليداي ،تكون الس يدات والفتيات أأقل قدرة عىل
ممارسة حقوقهن ا ألساس ية و احلصول عىل اخلدمات
اخملتلفة مثل الغذاء و الرعاية الصحية و املسكن والتوثيق
و غريها من املوارد .و كثريا ما يمت اغفالهن عند اختاذ
القرارات اخملتلفة .اضافة اىل ذكل تكون الس يدات
والفتيات مبا فهين الس يدات الاليت تعانني من االعاقة أأو
الس يدات الأكرب س نا أأكرث عرضة من الصبية والرجال
للعنف اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع .وتواجه لك
من الفتيات و الصبية خماطر حامية خمتلفة ،ويظهر ذكل
عىل وجه اخلصوص يف مرحةل املراهقة ،فعىل سبيل
املثال ،تتعرض الفتيات بشلك أأكرب للزواج املبكر ،يف

مت يف الأردن تنظمي محةل من قبل عدد من الهيوات محلاية الطفل و الوقاية
من العنف املبين عىل النوع الاجامتعي حتت عنوان" أأماين" ،و قامت
امحلةل بتغطية عدة قضااي مثل زواج الأطفال ،الأطفال املنفصلني عن ذوهيم
و غري املصحوبني ،معل الأطفال ،الأطفال ذوي الصةل ابمجلاعات املسلحة
و غريها و ذكل اسهاما يف أليات الاس تجابة ل ألزمة السورية .و قد مت
حتضري ملصقات حتمل رسائل خاصة ،و تقوم ابلتعريف خبدمات
الاس تجابة ،و توفر أأيضا وسائل االتصال مبقديم اخلدمات املقدمة من قبل
احلكومة أأو امجلعيات الأهلية أأو املنظامت ادلولية ابلتشاور املس متر مع
جممتعات الالجئني.
و الهدف من امحلةل هو تيسري احلوار مع اجملمتعات حول اخلطوات العملية
اليت ميكن القيام هبا لتوفري امحلاية ل ألطفال الالجئني و التقليل من اخملاطر
اليت تهتددمه ،و زايدة معرفة اجملمتعات ابخلدمات املتواجدة و ابلتايل زايدة
احامتالت جلوهئم لهذه اخلدمات.

قامت هيوة الصليب ا ألمحر يف لك من لبنان و العراق بتكييف برانمج الرتبية
الوادلية اذلي يوظف تدريبات املهارات السلوكية لتقليص العقاب القايس و حتسني
ممارسات الرتبية الوادلية و تمنية الطفل .و يتكون الربانمج املسمى "الأرس تصنع
الفرق" من عكرة جلسات جامعية عىل مدار عكرة أأسابيع يشارك فهيا عكرون من
أأولياء الأمور عىل أأكرث تقدير .و يمت الرتكزي عىل اسرتاتيجيات التكيف للك من
الوادلين ،و تمنية الطفل و ممارسات الرعاية الوادلية ،اضافة اىل تقدمي ادلمع ل ألطفال
من ذوي الاحتياجات النفس ية و الاجامتعية .و قد انتقل الربانمج من جمرد
أأنشطة التعريف و رفع الوعي اىل رفع املهارات لتسليح مقديم الرعاية بتقنيات
واحضة للتعامل مع سلوكيات ا ألطفال دون اللجوء اىل العنف.
أأما يف مرص فيقدم معهد التدريب النفيس و الاجامتعي و اخلدمات (مجعية أأهلية
تعمل يف لك من القاهرة الكربى و االسكندرية و دمياط) حزمة من اخلدمات
ل ألطفال الالجئني و أأرسمه ،مبا يف ذكل ا ألطفال املنفصلني عن ذوهيم و غري
املصحوبني ،و الأطفال من ذوي االعاقة .و تقوم امجلعية بتدريب أأفراد خمتلف
جممتعات الالجئني عىل العمل اجملمتعي و تقدمي ادلمع النفيس و الاجامتعي و العمل
كعاملني اجامتعيني و نفس يني لك يف جممتعه .وتقدم املساعدة عىل مدار الساعة و
تشمل ادلمع النفيس و الاجامتعي والاستشارات ،اضافة اىل الرعاية الثانوية و
املتخصصة حلاالت الصحة النفس ية ،اضافة اىل التسكني مبا يف ذكل املنازل المنة و
توفري الصحبة)

حني يتعرض الصبية من املراهقني بشلك أأكرب لالخنراط يف معل ا ألطفال
أأو التجنيد من قبل امجلاعات املسلحة ،كام يمت احتجازمه من قبل السلطات
يف ادلول املس تقبةل لالجئني .أأما الفئات ذات الاحتياجات اخلاصة مثل
ا ألطفال املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني ،و ا ألطفال من ذوي
االعاقة فتكون أأكرث تعرضا لالس تغالل خاصة خالل ا ألزمات.
ويف ضوء هذا التنوع يف تركيبة اجملمتع ،البد من مراعاة الس ياق الس يايس
العام مع رضورة التعرف عىل املتغريات يف ا ألدوار اجملمتعية و عالقات القوة
بني املر أأة و الرجل و بني الش باب و الأكرب س نا و بني ا ألقليات وا ألغلبية،
كام يتعني العمل مع القادة اجملمتعيني و لكن أأيضا مع ءافة أأفراد اجملمتع للتأأكد
من احرتام احلقوق و ضامن املساواة و التصدي لعدم املساواة خاصة بني
البالغني و ا ألطفال و بني الفتيات و الصبية ،مبا ال يتعارض مع الكرائع

الساموية.
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يف الوقت ذاته تتيح ادليناميكيات املتغرية داخل هذه اجملمتعات الفرص لتقوية هيالك جممتعية جديدة أأكرث عدال يف متثيلها لاكفة
الفئات و تسهم يف تقوية ا ألوارص اجملمتعية .وينبغي أأن تتضمن اسرتاتيجيات وخطط التعلمي عنارص مكرسة دلمع بناء املهارات يف
التعايش السلمي وحل الزناعات دون عنف ،مع تعزيز مبد أأي التسامح وعدم المتيزي.
ومع مرور الوقت ،و بعد النجاح يف مد جسور الثقة بني
اجلهات العامةل و بني اجملمتعات املعنية ،ميكن التعرف
بشلك أأكرث قراب عىل خمتلف مشالك امحلاية اليت قد
تواهجها اجملموعات اخملتلفة تبعا لعمرمه و نومع و خلفيهتم (مبا
يف ذكل ادلين و العرق و االثنية) و حتليلها من أأجل
التوصل اىل حتليل أأكرث اتزاان و دقة يراعي احتياجات ءافة
الفئات و ضامن أأال تؤدي التدخالت اىل حدوث أأي نوع
27
من أأنواع الرضر للفئات الأكرث هتميشا.

ويف ضوء أأمهية تبين هذه املهنجية لضامن مشاركة
اجملمتعات ،عىل احلكومات املعنية أأخذ ا ألولوايت التالية يف
الاعتبار:







مت تبين العديد من تدابري الرعاية البديةل ل ألطفال الالجئني يف المين مهنا الأرس البديةل.
ويف اطار هذه الس ياسة ،يمت التعرف عىل الأرس البديةل للصبية والفتيات يف الفئة
العمرية  11-1و ابلنس بة للفتيات يف الفئة العمرية من  13-11من خالل العاملني يف
جمال حامية الطفل مبساعدة القادة اجملمتعيني .ويمت بعد ذكل االتفاق عىل الرعاية الأرسية
البديةل وتقدمي ادلمع املادي ل ألرس البديةل ملساعدهتم عىل رعاية الأطفال و ال يمت
السامح لأي أأرسة برعاية أأكرث من ثالث أأطفال اال يف حاالت زايدة عدد الأشقاء عن
ذكل .كام مت وضع نظام للرقابة حبيث يمت القيام بزايرات مزنلية أأو زايرة املدارس (يف
حال التحاق ا ألطفال) و ذكل للتأأكد من رفاهة الطفل.
تقوم دوةل السودان بتقدمي خدمات الرعاية الصحية لضحااي اللجوء والزنوح من خالل
مؤسسات الرعاية املؤقتة والأرس البديةل ،حيث توجد مدينة ءامةل تقدم خدماهتا
ل ألطفال املكردين املتأأثرين بأأوضاع اللجوء يف والية اخلرطوم؛ ويه تعترب مدينة
منوذجية تسعى دوةل السودان اىل تطبيقها عىل مس توى الوالايت واملدن الأخرى.

القيام بتقياميت تشاركية بني الهيوات اخملتلفة
للوصول اىل فهم أأفضل للوضع ،و لتكوين اجملمتعات املعنية و ديناميكياهتا ،للمعارف اجملمتعية و التوهجات و املامرسات
اخلاصة حبامية الطفل مثل العقاب البدين و العنف املزنيل و زواج ا ألطفال و معل ا ألطفال ،اضافة اىل رصد مصادر
اخلطر ،و أأمه موارد اجملمتعات اليت ميكن تعبئهتا لتوفري امحلاية ل ألطفال و رصد ا ألطفال املعرضني للخطر؛
عىل احلكومات ومنظامت اجملمتع املدين و منظامت ا ألمم املتحدة بتقدمي ادلمع للجهود املبذوةل من قبل الالجئني
واجملمتعات املضيفة محلاية ا ألطفال الالجئني و بناء قدراهتم عىل وضع أليات محلاية أأطفاهلم مبا يف ذكل التعريف ابلبدائل
االجيابية و اخلدمات الهامة و القوانني و أأيضا اخملاطر اليت تهتدد أأطفاهلم؛
العمل عىل تدريب العاملني يف جمال امحلاية اجملمتعية للطفل و تعريفهم بقضااي حامية الطفل واخلدمات واالطار
التكريعي؛
دمع أليات امحلاية اجملمتعية القامئة لرصد و احاةل حاالت ا ألطفال املعرضني للخطر واالساءة و غريها و الرقابة عىل
وتقدمي ادلمع للحاالت ا ألقل خطرا؛
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دمع ش باكت امحلاية اجملمتعية والالجئني املتطوعني لرفع الوعي حول قضااي حامية الطفل ورصد ا ألطفال املعرضني
للخطر واحالهتم للخدمات ،و أأيضا دمع احلوار اجملمتعي والعمل عىل تقدمي حامية أأفضل ل ألطفال الالجئني؛
تيسري احلوار مع جممتعات الالجئني وبناء هماراهتم و توفري املعلومات هلم حول القمي الاجامتعية االجيابية وحقوق الطفل
و امحلاية و القضااي النفس ية والاجامتعية ،وكيفية توفري ادلمع ألطفاهلم و كيفية احاةل احلاالت اليت يمت رصدها اىل
اخلدمات القامئة؛
بناء قدرات ا ألطفال الالجئني والنشء لمتكيهنم من حامية أأنفسهم؛
تبين أليات ملشاركة ا ألطفال يف ءافة القرارات املتعلقة حبياهتم؛
تقدمي ادلمع للمراكز اجملمتعية الصديقة للطفل و ااتحهتا لالجئني و غريمه من الفئات املتأأثرة؛
وضع أأدةل و ارشادات مالمئة للطفل حول القضااي املتعلقة اب ألطفال يف حاالت الزنوح القرسي ،وضع اجراءات تنفيذية
معيارية تتضمن وصفا دلور امحلاية اجملمتعية يف حامية ا ألطفال و ربطها ابخلدمات الرمسية اليت تقدهما احلكومة واملفوضية
والكرءاء؛
يتعني عىل العاملني يف جمال حامية الطفل بذل اجلهود لبناء جسور الثقة مع جممتعات الالجئني من خالل ارشاكهم يف
ءافة اخلطوات بدءا ابلتقيمي و تصممي الربامج و تنفيذها و تقيميها ،اضافة اىل أأخذ أراهئم و أراء أأطفاهلم يف الاعتبار؛
دمع أأرس الالجئني و توفري س بل الرعاية البديةل القامئة عىل ا ألرسة ل ألطفال املنفصلني عن ذوهيم و غري املصحوبني؛
دمع أليات حامية الطفل اجملمتعية مثل املتطوعني امليدانيني من الالجئني لرصد حاالت ا ألطفال املعرضني خلطر العنف
و االساءة والاس تغالل و احالهتمم للخدمات و ارشاك العاملني يف جمال حشد التأأييد يف هذه اجملمتعات؛
تقدمي برامج للرتبية الوادلية ملساعدة ا ألرس عىل تقدمي ادلمع ألطفالها وحاميهتم.
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رابعا :اجراءات للجوء صديقة للطفل ووصول ا ألطفال وأأرسمه اىل ا ألمان:
ل ألطفال الالجئني احلق يف امحلاية ادلولية كام نصت علهيا اتفاقية عام  1651بشأأن الالجئني و كام كرس هتا اتفاقية حقوق الطفل يف
املادة  ،22و اليت تنص عىل رضورة حصول ءافة ا ألطفال الالجئني وطاليب اللجوء عىل امحلاية الالزمة و املساعدات االنسانية
للمتتع باكفة احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقية و غريها من النصوص ادلولية ا ألخرى.
وجيب احرتام حق ا ألطفال الالجئني و أأرسمه يف طلب اللجوء و الوصول اىل ا ألمان ،كام جيب احرتام مبد أأ عدم االعادة القرسية.
و من مث ،فالبد و أأن تمتتع معلية ادارة احلدود الوطنية ونظم اللجوء ابحلساس ية من انحية امحلاية ،مبا يف ذكل تدريب العاملني عىل
التعرف عىل ا ألطفال ممن مه يف حاجة
اىل امحلاية ادلولية والتعرف عىل ا ألطفال
املعرضني خملاطر امحلاية.
من ا ألمهية مباكن االشارة اىل أأنه عىل
شاركت وزارة الش وون الاجامتعية و العمل ابلمين بشلك فعال يف جلنة حتديد املصلحة الرمغ من كون الالجئني وطاليب اللجوء
الفضىل للطفل املشلكة من عدد من الهيوات .و قد قدمت املفوضية بدمع هذا التعاون من ال يشلكون سوى نس بة صغرية من
خالل تقدم تدريبات للوزارة عىل اجراءات حتديد املصلحة الفضىل وغريها من مبادئ حامية
الطفل .كام مت انشاء وحدة للحامية داخل ادارة الكرطة يف منطقة بساتني عدن لتحسني حركة ا ألفراد حول العامل ،اال أأهنم كثريا
ما يتنقلون من دوةل أأو قارة اىل أأخرى
الاس تجابة القانونية حلاالت االساءة ل ألطفال.
كام قام مكتب الأمن العام بعدن بتسهيل معلية االبالغ عن حاالت العنف ضد ا ألطفال جنبا اىل جنب مع أأشخاص ختتلف
للك من الأطفال و أأرسمه و ذكل يف اطار بيئة أمنة تمتتع ابلرسية ،حىت يمت التعامل مع أأس باب حركهتم وقد ال تكون لها عالقة
احلاالت داخل اجلهاز القضايئ.
ابمحلاية .و كثريا ما تكون هذه التحرءات
غري قانونية مبعىن أأهنا تمت دون الواثئق
الرضورية كام قد يتورط هبا املهربون
وعصاابت االجتار ابلبكر .وعادة ما يعرض ا ألشخاص اذلين يتحركون هبذا الشلك حياهتم للخطر كام قد يضطرون اىل السفر يف
ظروف غري انسانية وقد يتعرضون لالس تغالل واالساءة ويه حاالت تثري القلق من قبل ادلول .ويف ضوء هذه اخملاطر ،البد من
اختاذ خطوات لتطوير نظم لدلخول قادرة عىل رصد القادمني اجلدد ممن مه حباجة اىل حامية دولية و اجياد احللول املالمئة واخملتلفة
28
هلم ،جنبا اىل جنب مع احللول الالزم اختاذها جتاه امجلاعات ا ألخرى اليت تصل يف اطار موجات احلركة اخملتلطة.
كام يتعني احرتام مبد أأ وحدة ا ألرسة لضامن عدم انفصال ا ألطفال عن أأرسمه خالل الزنوح القرسي أأو بعده .كام يتعني عىل
احلكومات تسهيل معلية مجع مشل ا ألرس مبا يف ذكل عرب احلدود.
ونظرا لالحتياجات اخلاصة واخملاطر اليت يتعرض لها ا ألطفال ،فالبد من توفري اجراءات للجوء مناس بة ألعامرمه و نوعهم من قبل
السلطات الوطنية أأو من قبل املفوضية السامية لش وون الالجئني يف احلاالت اليت تقوم فهيا بتسجيل الالجئني وحتديد وضعية
اللجوء .وتتضمن االجراءات الصديقة للطفل اخلاصة ابللجوء واالجراءات االدارية تكييف املتطلبات اخلاصة بتقدمي ا ألدةل ،ووضع
اجراءات للقيام مبقابالت مع ا ألطفال بوسائل تتناسب و أأعامرمه ،وايالء ا ألولوية حلاالت ا ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني
عن ذوهيم ،واالرساع يف الانهتاء مهنا ،و أأيضا أأخذ معر الطفل ونوعه يف الاعتبار عند تطبيق اتفاقية عام  1651وذكل من خالل
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الاعرتاف بأأشاكل االضطهاد اخلاصة اب ألطفال مثل جتنيد ا ألطفال ،االجتار اب ألطفال وختان االانث 29 .كام البد و أأن تتضمن
اجراءات اللجوء الصديقة للطفل الاهامتم بوجود خماطر خاصة قد يتعرض لها الطفل داخل دولته ا ألم ،و أأيضا أأخذ اماكنية لعب
سن الطفل دورا يف تعريضه لالضطهاد و الاهامتم بدرجة منو الطفل وكيف ميكن أأن يؤثر ذكل عىل قدرته عىل التعبري عن
احتياجه للحامية ادلولية .و يف ضوء هذه الاعتبارات ،البد من تنفيذ مبد أأ حسن النية بشلك أأكرث مرونة عند التعامل مع طلبات
30
اللجوء اليت يمت تقدميها من قبل ا ألطفال.
ومن انحية أأخرى ،عىل ادلول تعزيز تكريعاهتا اخلاصة ابللجوء و كذكل الس ياسات واملامرسات لتنص رصاحة عىل رضورة تبين
اجراءات جلوء صديقة للطفل خاصة يف حاالت ا ألطفال غري املصحوبني .أأما ابلنس بة لهذه الطائفة من ا ألطفال ،فالبد من تعيني
ويص قانوين دون أأية رسوم لمتثيل مصاحل الطفل خالل اجراءات اللجوء و ملساعدة ا ألطفال عىل التعبري عن ر أأهيم و المتتع حبقهم
يف املشاركة الفعاةل يف االجراءات اخلاصة ابللجوء و غريها من االجراءات القانونية اليت قد تؤثر عىل وضعهم وحاميهتم داخل
ادلوةل.
و من مث ،فعىل ادلول املس تقبةل لالجئني تبين اجراءات أأكرث مرونة لرصد ا ألطفال طاليب اللجوء مع مراعاة مبد أأ املصلحة الفضىل
للطفل املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل .ومن الرضورة مباكن تعريف مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل وحتليل ءافة أأشاكل
الرضر اليت قد تلحق ابلطفل و أأيضا انهتاءات حقوق الطفل 31 ،مع أأخذ ر أأي الطفل يف الاعتبار 32.اضافة اىل ذكل ،يتطلب
مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل تقيمي أأوجه ا ألذى من وهجة نظر الطفل ،مبا يف ذكل كيفية التأأثري عىل حقوق الطفل ومصاحله .وهنا
البد من مالحظة أأن خماطر اساءة املعامةل اليت قد تصل اىل درجة االضطهاد ابلنس بة للبالغ قد تكون مبثابة االضطهاد ابلنس بة
للطفل ،وهو ما يتطلب الاعرتاف ابلطفل الالجئ وحاميته.
مس وولية ادلول و الزتاهما بتوفري ا ألمن و السالمة ل ألطفال الالجئني:
كام متت االشارة سابقا ،تنص املادة رمق  2من اتفاقية حقوق الطفل عىل مس وولية لك دوةل عن لك طفل داخل نطاق أأراضهيا.
والميكن أأن يمت اس تثناء أأي مجموعة أأو نطاق جغرايف بصورة عشوائية من الزتام ادلوةل بتوفري امحلاية .واضافة اىل ذكل ،تشري جلنة
حقوق الطفل يف امللحوظة العامة رمق  1اىل مس وولية ادلول داخل حدودها مبا يف ذكل احرتام حقوق ا ألطفال اذلين دخلوا
النطاق اجلغرايف لدلول خالل حماولهتم ادلخول داخل أأرايض ادلوةل املعنية .ومن مث ،فال تنطبق نصوص االتفاقية فقط عىل
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انظر إلى التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم  )2005( 6بشأن معاملة األطفال المنفصلين عن ذويهم و غير المصحوبين خارج دولتهم
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30
على القائمين على تقييم طلبات اللجوء الخاصة باألطفال لعب دور أكبر في مساعدة الطفل على التعبير عن احتياجاته الخاصة بالحماية
الدولية ،خاصة ما إذا كان الطفل بمفرده .و في حالة العجز عن التأكد من كافة الوقائع ،أو في حالة عدم قدرة الطفل على تقديم طلب اللجوء
بشكل واضح ،البد من تطبيق مبدأ حسن النية بشكل أكثر مرونة.
31
و تضمن تلك الحقوق الحق في عدم االنفصال عن األسرة (المادة  ،)9الحماية من كافة أشكال العنف البدني والمعنوي و اإلساءة و
اإلهمال و االستغالل (المادة  ،)19الحماية من الممارسات التقليدية الضارة بصحة األطفال (المادة  ،)22مستوى معيشة مناسب لنمو الطفل
(المادة  ،)27الحق في الحماية من االحتجاز إال كمالذ أخير (المادة  ،)37الحماية من التجنيد في سن الطفولة (المادة  .)33كما تعترف
اتفاقية حقوق الطفل أيضا بحق األطفال الالجئين و طالبي اللجوء في الحماية المناسبة والمساعدات اإلنسانية و في التمتع بكافة الحقوق
المنصوص عليها في االتفاقية و غيرها 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
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ا ألطفال من مواطين ادلوةل املعنية ،و لكهنا متتد لتشمل ا ألطفال طاليب اللجوء بغض النظر عن جنسيهتم أأو وضعهم من اللجوء أأو
33
انعدام اجلنس ية.

ويف اطار املبادرة االقلميية " احيا ،تعمل ،العب يف أأمان" ،قامت مرص بتبين اخلطوات التالية لتحسني
اجراءات منح اللجوء ل ألطفال الالجئني:
 خطوات لضامن وصول الأطفال املعرضني للخطر مبا فهيم الأطفال املنفصلني عن ذوهيم وغري
املصحوبني ،و حضااي االجتار خلدمات المتثيل القانوين والاس تفادة من حتسني معلية ادارة
احلاةل والتنس يق وحشد التأأييد؛
 وابلتنس يق مع املبادرة القومية ملناهضة الهتريب و االجتار ،مت تبين بعض الأنشطة مثل دمع
العاملني ابلأهجزة الأمنية و الكرطة وحرس احلدود وتعزيز الربامج القامئة لرفع الوعي وذكل
هبدف التصدي ملشلكة االجتار والهتريب.
Live, Learn and Play Safe, Regional Initiative 2014-2015, Protecting Children at
Risk in Egypt, Ethiopia, Sudan and Yemen, UNHCR

كام تبنت دوةل السودان اسرتاتيجية وطنية ملاكحفة االجتار ابلبكر و من مضهنم ا ألطفال حضااي جرامئ
هتريب البكر كام مت سن قانون ملاكحفة االجتار ابلبكر تكونت مبوجبه الليات الوطنية و الوالئية ملاكحفة
هذه اجلرمية و يه تعمل عىل تعزيز حقوق الضحااي مبا فهيم الأطفال ومالحقة اجملرمني.

اجراءات منح اللجوء املناس بة ل ألطفال:

ويف ضوء الاحتياجات اخلاصة ل ألطفال طاليب اللجوء ،يتعني عىل ادلول تبين ما يعرف ابلضامانت الاجرائية “procedural
” safeguardsو البت بشلك رسيع يف طلبات اللجوء اخلاصة اب ألطفال و اعطاء مثل هذه الطلبات ا ألولوية .كام يتعني أأيضا
مراعاة حق ا ألطفال يف طلب اللجوء سواء ءانوا مبفردمه أأو بصحبة أأرسمه.
وتتضمن الضامانت االجرائية القيام بلقاءات مع ا ألطفال بشلك همين من قبل همنيني حاصلني عىل تدريب حول كيفية التعامل مع
ا ألطفال .كام جيب توفري معلومات مناس بة لعمر الطفل حول الاس تقبال والتسجيل وحتديد وضعية اللجوء وغريها من االجراءات
و اخلدمات .أأما االجراءات و القرارات اخلاصة اب ألطفال فالبد و أأن تأأخذ يف الاعتبار العمر و درجة النضج و النوع واللغة
واخللفية الاجامتعية واالثنية مع أأخذ اخلربات الفردية للطفل يف الاعتبار .كام تمت املشاورات يف بيئة أمنة يشعر فهيا ا ألطفال
اب ألمان والقدرة عىل التعبري عن أراهئم .وال جيب احتجاز ا ألطفال ألس باب تتعلق بطلهبم للجوء أأو لوضعيهتم الكجئني أأو عدميي
اجلنس ية أأو بسبب حاةل االقامة اخلاصة هبم.
33
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يمت القيام بتقيمي لعمر الطفل يف احلاالت اليت ال يعرف فهيا معر الطفل و جيب أأن تكون جزء من تقيمي شامل يأأخذ يف الاعتبار
املظهر اجلسامين و درجة النضج النفيس للفرد .ومن ا ألمهية مباكن القيام مبثل هذه التقياميت بشلك أمن يأأخذ احتياجات الطفل
والنوع يف الاعتبار و بشلك حيفظ الكرامة االنسانية .و البد من تطبيق املساحة املرتوكة للتقدير املعمول هبا يف ءافة وسائل
تقيمي العمر بشلك يتيح (عند عدم التحقق من معر الطفل) ،أأن يمت اعتبار الشخص املعين كطفل .ونظرا الختالف وسائل
احتساب العمر و اختالف أأمهيهتا ،البد من تويخ احلذر عند تقيمي مصداقية االجراءات يف احلاالت اليت تبدو فهيا بعض املعايري
الوطنية أأو الثقافية و ءاهنا ترفع أأو ختفض من معر الطفل .كام جيب توفري املعلومات الواحضة ل ألطفال حول الهدف من معلية تقيمي
العمر و اجراءاهتا بلغة يسهل فهمها .كام يتعني تعيني ويص مس تقل للطفل قبل القيام ابجراءات تقيمي العمر و ذكل لتقدمي النصح
للطفل34.
و بناء عىل مبد أأ املشاركة ادلولية يف حتمل ا ألعباء ،عىل ادلول خارج املنطقة التوسع يف اعطاء الفرص العادة التوطني و غريها من
صور السامح ابدلخول اىل أأراضهيا مبا يف ذكل اعادة توحيد ا ألرسة ل ألطفال الالجئني و أأرسمه داخل املنطقة .كام يتعني أأن توفر
الربامج فرص ل ألطفال املعرضني للخطر وا ألطفال املنفصلني وغري املصحوبني يف اعادة توطيهنم و تبين اجراءات مرنة لتسهيل
اعادة توحيد ا ألرس يف دول اثلثة.
أأما يف حال ما مل يمت منح الطفل اللجوء ،البد من اجياد حلول تامتىش ومبد أأ املصلحة الفضىل للطفل مبجرد البت يف طلبه والعمل
35
عىل تطبيق احللول املقرتحة بشلك رسيع.
ومن ا ألمهية مباكن مالحظة أأن ا ألطفال الالجئني سواء مبفردمه أأو بصحبة أأرسمه قد يتعرضون خملاطر حامية بعيهنا مما يتطلب تبين
بعض الضامانت االجرائية .ففي بعض دول منطقة الكرق ا ألوسط و شامل افريقيا قد يسافر ا ألطفال جنبا اىل جنب مع البالغني
مضن موجات الهجرة اخملتلطة ومن مث ،قد يواهجون خماطر االجتار و البيع و الاس تغالل اجلنيس أأو الاقتصادي .وتزداد هذه
اخملاطر ابلنس بة ل ألطفال غري املصحوبني بذوهيم.
ا ألولوايت اليت جيب تبنهيا بشأأن اجراءات اللجوء الصديقة للطفل:
 البد من مراعاة مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل و ترمجته اىل ايالء ا ألولوية للبت يف طلبات اللجوء أأو هجود البحث عن
ا ألرس و اعادة مجعها ،احلصول عىل معلومات تتناسب مع املرحةل العمرية (عىل سبيل املثال الكتيبات املصورة) حول
اجراءات اللجوء ،تعيني أأوصياء أأو ممثلني قانونيني ل ألطفال ،خاصة يف حاةل ا ألطفال املنفصلني عن ذوهيم؛
 اجياد تدابري بديةل ومناس بة لالس تقبال والرعاية (مبا يف ذكل ل ألرس) :عىل سبيل املثال رعاية أأرسية بديةل ،ارشاف ودمع
جممتعي ،مراكز اس تقبال مفتوحة مناس بة للفئات العمرية حتت ارشاف مناسب ،اخل؛

34

From UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 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 [accessed 15 September 2016], p.27
35

Guidelines on Policies & Procedures dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, UNHCR,
1997
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 اجراءات للرصد ا ألويل واالحاةل تراعي خصوصية الطفل و ذكل الحاةل ا ألطفال اىل مؤسسات و منظامت حامية
الطفل دون أأي تأأخري وضامن حصوهلم عىل اخلدمات الالزمة و املساعدة (عىل سبيل املثال من خالل اجراءات تقيمي
أأو حتديد املصلحة الفضىل للطفل و تدابري الرعاية مع ضامن مشاركة ا ألطفال يف ءافة املسائل املتعلقة حبياهتم و اعطاء
الوزن املناسب ملشاركة الطفل طبقا لعمره و درجة نضجه) ؛
 البد و أأن تأأخذ نظم مراقبة احلدود يف الاعتبار احتياجات امحلاية اخلاصة اب ألطفال وتسهيل معلية التحقق من الطلبات
املقدمة من قبل ا ألطفال طاليب اللجوء وا ألطفال الالجئني سواء ءانوا مبفردمه أأو بصحبة أأرسمه.
والبد أأيضا من أأخذ مصلحة الطفل الفضىل يف الاعتبار عن طريق تطبيق االجراءات اليت تراعي حاةل الطفل
واحتياجاته؛
احتجاز ا ألطفال
ويف ضوء اخملاطر اليت يتعرض لها ا ألطفال طاليب اللجوء سواء ءانوا مع أأرسمه أأو ءانوا منفصلني عن أأرسمه ،وجب عىل ادلول
املضيفة مراعاة وضعهم اخلاص .ولكن غالبا ما ينهتيي هبم ا ألمر اىل الاحتجاز من قبل سلطات ادلول املضيفة ،سواء بسبب جهرهتم
أأو بسبب خمالفهتم للقانون .و يف مجيع ا ألحوال ،ال جيب احتجاز ا ألطفال فقط بناء عىل افتقارمه للوضع القانوين أأو لعدم حوزهتم
للواثئق الالزمة .حيث أأشارت جلنة حقوق الطفل التابعة ل ألمم املتحدة اىل التايل :
يعد احتجاز الطفل بسبب جهرته أأو جهرة أأرسته مبثابة انهتاك حلقوق الطفل و يتناىف و مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل .و يف ضوء
36
ذكل ،عىل ادلول العمل بشلك رسيع عىل منع احتجاز ا ألطفال بسبب جهرهتم.
ويف حاةل ما اذا ءان الطفل يف نزاع مع القانون ،البد و أأن يكون الاحتجاز هو املالذ ا ألخري و ألقل مدة ممكنة ،كام نصت املادة
 23من اتفاقية حقوق الطفل .كام حيظر احتجاز ا ألطفال مع البالغني .و من مث ،فالبد من وضع بدائل لالحتجاز وبرامج البعاد
الطفل عن النظام القضايئ (االلزتام ابحلضور يف أأوقات معينة ،ارشاف جممتعي ،أأو االقامة حتت االرشاف) لضامن احلفاظ عىل
املصلحة الفضىل للطفل الالجئ اخملالف للقانون.
أأما مبد أأ عدم المتيزي ،فينطبق عىل ءافة احلاالت اخلاصة ابحتجاز ا ألطفال ،حيث يتعني الامتناع عن احتجاز أأي طفل نتيجة
لتصنيفه بناء عىل نوعه أأو جنسيته أأو عرقه أأو اثنيته أأو خلفيته التعلميية أأو الاجامتعية أأو دينه.
كام جيب الامتناع عن احتجاز ا ألطفال املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني بسبب وضعهم الكجئني ،بل يمت اطالق رساهحم
ووضعهم يف رعاية أأحد ا ألقارب املقميني يف ادلول املضيفة ان أأمكن .أأما يف حال عدم تواجد أأي من أأفراد ا ألرسة ،فالبد و أأن تقوم
السلطات املعنية بتحديد تدابري للرعاية البديةل مثل ا ألرس البديةل أأو العيش املس تقل مع تقدمي ادلمع ،حىت حيظى الطفل
ابالرشاف الالزم .وجيب أأخذ الاحتياجات البدنية والنفس ية للطفل ومصلحته الفضىل يف الاعتبار .كام يتعني اجياد بدائل
لالحتجاز ،عىل سبيل املثال تعديل التكريعات الوطنية اخلاصة ابجراءات الرعاية البديةل وذكل للتقليل من جحم الرضر اذلي قد
36

Committee on the Rights of the Child, Report of the 2012 Day of General Discussion on the rights of all
children in the context of international migration, para.78
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يلحق اب ألطفال املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني .و قد قامت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بتبين عدد من املعايري
حول احتجاز ا ألطفال الالجئني وذكل لضامن الزتام ادلول وحامية طاليب اللجوء وا ألطفال عىل وجه اخلصوص.
و يتعني تبين االجراءات التالية بشأأن احتجاز ا ألطفال الالجئني:







البد و أأن تضمن ا ألطر التكريعية والس ياسات عدم احتجاز ا ألطفال الالجئني اخملالفني للقانون اال يف بعض الظروف
الاس تثنائية ومكالذ أأخري ،لهدف مكروع و ألقرص مدة ممكنة؛
جتنب اللجوء اىل احتجاز ا ألطفال بسبب اللجوء (مبا يف ذكل ا ألطفال ذوي االعاقة) و أأرسمه والافراج الفوري عن
ا ألطفال احملتجزين نتيجة لهجرهتم ووضعهم يف أأماكن ايداع أأخرى أأكرث مناس بة وذكل ابلتنس يق مع الهيوات الوطنية
37
املعنية ومع املفوضية عند الاحتياج؛
ااتحة وسائل الرقابة عىل أأماكن الاحتجاز وتوفري المتثيل القانوين املالمئ واحرتام املعايري ادلنيا ا ألخرى ل ألطفال
احملتجزين مع مراعاة أأن الرقابة تمت من قبل كياانت تضم مؤسسات حقوق االنسان الوطنية أأو ماكتب تلقي الشاكوى
الوطنية؛
وضع برامج وقائية محلاية ا ألطفال الالجئني املعرضني خلطر الزناع مع القانون.

حصول ا ألطفال و أأرسمه عىل الواثئق الالزمة:
كثريا ما يضطر الالجئني اىل الهروب دون الواثئق اليت تثبت هويهتم؛ و كثريا ما تتعرض هذه الواثئق للفقدان أأو التدمري خالل
رحةل الهروب من بدل املنشأأ ،كام قد يمت تركها خاصة يف املواقف اليت يضطر خاللها ا ألفراد و ا ألرس اىل الهروب من اخلطر ادلامه.
و عادة ما يمت عند حتديد وضعية اللجوء ابلنس بة ل ألطفال و أأرسمه طلب بعض الواثئق الرمسية اليت قد تكون يف حوزة ا ألرس
وقد ال تكون .و جيب يف ءافة ا ألحوال أأن متتنع السلطات املعنية عن طلب اس تخراج ا ألصول من ادلوةل ا ألصلية لطالب اللجوء
حىت ال يتعرض و أأرسته للخطر 38.وقد أأوصت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني برضورة توفري الواثئق
الفردية الالزمة لطاليب اللجوء و ا ألطفال الالجئني لتحديد وضعهم ،وتسجيل املواليد وتوفري شهادات امليالد أأو غريها من الواثئق
39
لتحديد الهوية.
ومن هجة أأخرى ،فان حق احلصول عىل واثئق هو حق تنص عليه ا ألمم املتحدة ،حيث أأشار جملس حقوق االنسان التابع ل ألمم
املتحدة اىل أأمهية تسجيل املواليد مبا يف ذكل التسجيل املتأأخر بوصفها وس يةل للتسجيل الرمسي لوجود الفرد و لالعرتاف به
كشخص أأمام القانون 40.ومن انحية أأخرى ،فقد أأشارت اتفاقية حقوق الطفل اىل حق ا ألطفال الالجئني يف المتتع ابمحلاية
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 Determination, UNHCR
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).
39
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املناس بة واملساعدات االنسانية لضامن متتعهم باكفة احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقية ،مبا يف ذكل احلق يف تسجيلهم عند امليالد
واحلق يف احلصول عىل جنس ية .ويعد تسجيل املواليد حق يف حد ذاته ،كام أأنه جحر أأساس لضامن حصول ا ألطفال عىل ءافة
حقوقهم سواء يف اخلدمات الصحية أأو التعلميية أأو غريها .و كذكل فان تسجيل الزواج يلعب دورا يف حامية حقوق الالجئني
والتصدي لاكفة ا ألعامل اخملالفة للقانون مثل رصد حاالت زواج ا ألطفال وامحلاية من االجتار وغريها من الانهتاءات حلقوق
الالجئني .كام يوفر تسجيل الزواج حامية حق املر أأة يف احلصول عىل النفقة واملرياث و املمتلاكت و حضانة الطفل ،كام يضمن لها
احلق يف تسجيل أأطفالها عند امليالد.
كام أأوصت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني برضورة قيام ادلول بتبين اجراءات جادة لضامن سهوةل و مرونة
41
اجراءات التسجيل املدين لاكفة شؤون الالجئني سواء ءان تسجيل املواليد أأو الزجيات أأو الوفاة و ذكل لضامن حقوقهم.
ويف ضوء أأمهية حصول ا ألطفال الالجئني و أأرسمه عىل الواثئق الالزمة ،البد و أأن تأأخذ ادلول ا ألعضاء ا ألولوايت التالية يف
الاعتبار لضامن حصول ا ألطفال الالجئني عىل حقوقهم:









يف حال غياب الواثئق اليت تثبت سن الطفل ويف حال وجود شكوك حول سن الطفل ،يمت القيام بتقيمي سن الطفل
بشلك أمن يأأخذ خصوصية الطفل و نوعه يف الاعتبار مع ءافة الاحرتام لكرامته االنسانية؛
يف حال تعذر التثبت من سن الطفل ،يمت قبول السن اذلي يقر به الطفل متاش يا و مبد أأ حسن النية ،اذلي يمت مبوجبه
التعامل مع اقرارات الالجئني و طاليب اللجوء بوصفها حقيقية ،حىت يف غياب الواثئق ،و ذكل اذا ما ءانت مامتش ية مع
مجمل ما قدموه و ال تتعارض مع الوقائع املعروفة .كام يتعني مراعاة مبد أأ حسن النية بشلك أأكرث مرونة عند تقيمي
اقرارات ا ألطفال ،كام يتعني عىل املتعاملني مع ا ألطفال بصفة رمسية حتمل عبء مساعدة ا ألطفال عىل التوضيح و عىل
42
اثبات ما أأقروا به؛
دمع أليات تقفي أأثر ا ألرس والعمل عىل ااتحة الفرصة ل ألطفال املنفصلني عن ذوهيم وغري املصحوبني يف احلصول عىل
ا ألوراق الرمسية اليت تثبت هويهتم القانونية ومعرمه وتكوين أأرسمه وجنسيهتم ووضعية اللجوء وغريها من واثئق
ا ألحوال املدنية املطلوبة؛
تعزيز التكريعات وبناء قدرات اجلهات القامئة عىل تنفيذ القانون للتعامل بشلك أأكرث كفاءة مع حاالت االجتار ابلبكر
والتعامل مع ا ألطفال حضااي االجتار و البيع ،و اجياد نصوص قانونية ءافية لفرض عقوبة عىل اجملرمني و تنفيذها؛
بناء قدرات القامئني عىل ادارة احلاةل واملس وولني عن حراسة احلدود وغريمه عىل التعامل مع ا ألطفال؛
تقوم احلكومات بتسهيل حصول ا ألطفال و أأرسمه عىل االقامة و غريها من الواثئق من خالل اجراءات سهةل و متاحة
و يف متناول أأيدهيم من حيث التاكليف و الرسوم .ففي حال عدم قدرة البالغني و أأفراد ا ألرسة عىل احلصول عىل
UNHCR Executive Committee Conclusion on Civil Registration No. 111, 2013
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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
Refugees, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, available at:
http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html
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الواثئق القانونية و جتديد اقامهتم يشلك هذا قيدا عىل حركهتم و عىل قدرهتم عىل كسب لقمة العيش ،مما يزيد من
خماطر اخنراط ا ألطفال يف معل ا ألطفال والزواج املبكر وغريها من خماطر امحلاية؛
 عىل احلكومات ومنظامت اجملمتع املدين بدمع املنظامت ادلولية عند الرضورة توفري املساعدات القانونية ل ألطفال و أأرسمه
عند احلاجة و ذكل ملساعدهتم يف اس تخراج الواثئق الالزمة؛
 عىل احلكومات يف املنطقة الابتعاد عن الاحتجاز العشوايئ ل ألطفال و أأرسمه ،و أأيضا الامتناع عن الاحتجاز االداري
أأو الرتحيل بسبب غياب أأوراق الهوية أأو االقامة.
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وفي  9أيلول  /سبتمبر  ،6102احتفلت حكومة المغرب بالذكرى السنوية
الثالثة لالستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ،تحت شعار "السنة الثالثة
للسياسة الوطنية بشأن الهجرة واللجوء :التقييم والمنظورات .ووقعت
مجموعة واسعة من الشركاء ،بما في ذلك مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة
وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية /
اإليدز ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية للهجرة في المغرب ،إطاراً
برنامجيا ً مشتركا ً لدعم تنفيذ االستراتيجية .واعترف المنتدى بالتقدم
الحيوي الذي أُحرز حتى اآلن في مجال حماية ومساعدة الالجئين ،بمن
فيهم األطفال ،مع التركيز على طرق إضافية للمساهمة في التنفيذ الفعال
لالستراتيجية الوطنية ،ودعم حقوق وكرامة جميع الالجئين".

خامسا :ادراج حامية الطفل يف النظم الوطنية ا ألخرى:
ترتبط حامية الطفل اىل حد بعيد حبقه يف احلصول عىل ءافة اخلدمات ا ألساس ية .حفرمان الطفل أأو الطفةل و خاصة يف ظروف
اللجوء من التعلمي عىل سبيل املثال قد يعرضه أأو يعرضها خلطر العمل و خاصة يف أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال أأو خلطر الزواج
املبكر وقد يؤدي اىل تعرضه بشلك أأكرب خملاطر االساءة و العنف و االهامل .كام قد يعرضه أأيضا خلطر التجنيد من قبل امجلاعات
املسلحة .ومن انحية أأخرى ،فان حرمان الطفل من حقه يف اخلدمات الصحية ،هو انهتاك مبارش حلقه يف امحلاية ،كام أأنه يؤثر
أأيضا بشلك غري مبارش عىل حصوهل عىل الفرص التعلميية و عىل استيعابه كام يزيد من اخملاطر املذكورة سابقا .من هجة أأخرى
تعد املدارس و الوحدات الصحية من ا ألماكن الهامة اليت قد ميكن من خاللها رصد حاالت ا ألطفال املعرضني خلطر االساءة
والعنف اجلنيس والتجنيد من قبل امجلاعات املسلحة و غريها من اخملاطر ،و احالهتم اىل اخلدمات املناس بة .و عىل الرمغ من
ا ألمهية البالغة للتعلمي و اخلدمات الصحية ،اال أأن هناك العديد من التحدايت املرتبطة حبصول ا ألطفال الالجئني عىل هذه
اخلدمات .فاالحصاءات ادلولية تشري اىل أأن التحاق ا ألطفال الالجئني ابلتعلمي هو حمدود خاصة ابلنس بة للفتيات وخاصة يف
املرحةل الثانوية ،حيث تصل معدالت االلتحاق ابملدارس الابتدائية اىل  %31عامليا وتتناقص لتصل اىل  %21يف املدارس
الثانوية.
و لعل حاةل ا ألطفال الالجئني السوريني يه أأحد ا ألمثةل الصارخة؛ حيث تصل نس بة ا ألطفال السوريني الالجئني خارج املدرسة
اىل  ،%51كام تصل النسب اىل أأعالها يف لك من لبنان اىل  %16و يف العراق اىل  43.%26و تتعرض الفتيات بشلك أأكرب
خملاطر عدم الالتحاق ابملدرسة ،حيث تصل عىل سبيل املثال نس بة الفتيات الالجئات امللتحقات ابملدارس اىل نصف نس بة
الفتيان يف منطقة القرن االفريقي.
ل ألطفال الالجئني احلق يف احلصول عىل التعلمي اجليد برسوم يف متناوهلم :
يشري عدد كبري من املعايري ادلولية اىل حق ءافة ا ألشخاص يف احلصول عىل التعلمي اجليد:
 تنص املادة  22من االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني اىل الزتام ادلول بتوفري التعلمي لالجئنيشأأهنم يف ذكل شأأن مواطين ادلول املوقعة فامي يتعلق ابلتعلمي الابتدايئ؛
All in school, MENA out of school children initiative, Syria Crisis Education Factsheet, UNICEF
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 كام تنص املادة  22من اتفاقية حقوق الطفل عىل حق الطفل يف احلصول عىل التعلمي دون أأينوع من المتيزي.
. ١تعرتف ادلول ا ألطراف حبق الطفل يف التعلمي ،وحتقيقا لالعامل
الاكمل لهذا احلق تدرجييا وعىل أأساس تاكفؤ الفرص ،تقوم بوجه
خاص مبا ييل:
أأ  .جعل التعلمي الابتدايئ الزاميا ومتاحا جماان للجميع؛
ب .تشجيع تطوير ش ىت أأشاكل التعلمي الثانوي ،سواء العام أأو
املهين ،وتوفريها وااتحهتا مجليع ا ألطفال ،واختاذ التدابري املناس بة مثل
ادخال جمانية التعلمي وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة الهيا؛
ج .جعل التعلمي العايل ،بش ىت الوسائل املناس بة ،متاحا للجميع عىل
أأساس القدرات؛
د .جعل املعلومات واملبادئ االرشادية الرتبوية واملهنية متوفرة مجليع
ا ألطفال وىف متناوهلم؛
ه .اختاذ تدابري لتشجيع احلضور املنتظم يف املدارس والتقليل من
معدالت ترك ادلراسة.

يسمح لالجئني السوريني يف اململكة العربية السعودية اباللتحاق ابملدارس
العامة بغض النظر عن واثئق االقامة.
أأما يف موريتانيا ،فقد قامت منظامت اجملمتع املدين ابلتعاون مع املفوضية
السامية لش وون الالجئني بتقدمي منح دراس ية ملساعدة الأطفال الالجئني
عىل الالتحاق ابملدارس العامة و اخلاصة ،مما ساعد عىل احلاق  %62من
الالجئني يف املدارس الابتدائية.
Protection of Refugee Children in the Middle East and North
Africa, UNHCR, 2014

كام يسمح لالجئني السوريني يف السودان ابالندماج مبارشة يف اجملمتعات
احمللية و يشاركون مع املواطنني تلقي مجيع اخلدمات اليت تقدهما ادلوةل مثل
التعلمي النظايم واخلدمات الطبية والصحية عىل الرمغ من حش املوارد
الاقتصادية.

. ٢تتخذ ادلول ا ألطراف ءافة التدابري املناس بة لضامن ادارة النظام
يف املدارس عىل حنو يمتىش مع كرامة الطفل االنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.
. ٣تقوم ادلول ا ألطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون ادلويل يف ا ألمور املتعلقة ابلتعلمي ،وخباصة هبدف االسهام يف
القضاء عىل اجلهل وا ألمية يف مجيع أأحناء العامل وتيسري الوصول اىل املعرفة العلمية والتقنية واىل وسائل التعلمي احلديثة ،وتراعى
بصفة خاصة احتياجات البدلان النامية يف هذا الصدد.
وينص االعالن العاملي حلقوق االنسان ( )1642يف مادته رمق  21عىل التايل:

"للك خشص احلق يف التعمل ،وجيب أأن يكون التعلمي يف مراحهل ا ألوىل وا ألساس ية عىل ا ألقل ابجملان ،و أأن يكون التعلمي ا ألويل
الزاميا وينبغي أأن يعمم التعلمي الفين واملهين ،و أأن ييرس القبول للتعلمي العايل عىل قدم املساواة التامة للجميع وعىل أأساس الكفاءة".
أأما العهد ادلويل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ( )1611فيشري يف مادته رمق  12اىل حق ءافة البكر يف التعلمي اجليد:

"تقر ادلول ا ألطراف يف هذا العهد حبق لك فرد يف الرتبية والتعلمي ،ويه متفقة عىل وجوب توجيه الرتبية والتعلمي اىل االمناء
الاكمل للشخصية االنسانية واحلس بكرامهتا واىل توطيد احرتام حقوق االنسان واحلرايت ا ألساس ية".
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اضافة اىل ذكل ،قامت امجلعية العامة ل ألمم املتحدة ابصدار القرار رمق  21/14بشأأن احلق يف التعلمي يف حاالت ا ألزمات ،وهو
يشري اىل التعلمي يف ءافة مراحل الاس تجابة االنسانية ،اضافة اىل البيئة التعلميية المنة.

أأما هدف التمنية املس تدامة رمق  4فينص عىل" :ضامن التعلمي اجليد املنصف و الشامل للجميع و تعزيز فرص التعمل مدى احلياة
للجميع".
ومن ا ألمهية مباكن مالحظة أأن التعلمي اجليد ليس فقط أأحد حقوق الطفل كام نصت عليه أأمه املواثيق ادلولية ،أأولها اتفاقية
حقوق الطفل ،و لكن هل أأثر عىل احلقوق ا ألخرى للطفل .فالتعلمي اجليد يسهم يف خفض معدالت وفيات ا ألهمات و املواليد ،كام
يساعد عىل خفض معدالت الزواج املبكر واملواليد ،وحتسن حصة ا ألطفال وحاةل التغذية ،اضافة اىل تعزيز فرص العمل يف
املس تقبل ،كام يؤدي أأيضا اىل زايدة نسب التسامح و حامية البيئة.
وقد قامت معظم ادلول ببذل اجلهود الاتحة الفرص التعلميية لالجئني السوريني .ففي لبنان مت احلاق حوايل  112111من ا ألطفال
السوريني الالجئني ابملدارس العامة مما جسل زايدة قدرها  %41يف العام ادلرايس  2111/2115مقارنة بعام .2115/2114
وقد مت ذكل من خالل زايدة االلتحاق ابلفرتات الصباحية و افتتاح فرتات اضافية ،اضافة اىل الالتحاق ابملدارس اخلاصة عن
طريق تقدمي ادلمع احلكويم .كام قامت احلكومة العراقية ابفتتاح مدارس سابقة التجهزي يف اجملمتعات املضيفة و اخملاميت ،كام قامت
ابفتتاح فصول اضافية داخل املدارس الرمسية لتعزيز القدرة الاستيعابية للمدارس .أأما احلكومة املرصية ،فتبنت اسرتاتيجية
قطاعية ،ابلرتكزي عىل خلق مساحات اضافية ل ألطفال السوريني داخل املدارس احلكومية ،مع توفري فرص للتعلمي اجملمتعي ما قبل
44
الابتدايئ.
وعىل الرمغ من اجلهود املبذوةل اال أأن هناك العديد من العقبات اليت حترم ا ألطفال الالجئني من حقهم يف التعلمي مبا يف ذكل عدم
توفر الفرص التعلميية وعدم االاتحة و أأيضا ارتفاع التاكليف .أأما العوائق ،فتتضمن غياب االطار القانوين الالزم لضامن التحاق بعض
فئات الالجئني يف بعض ادلول بنظم التعلمي الوطنية ،وصعوبة احلصول عىل الواثئق الالزمة لاللتحاق ،والعقبات اللغوية و املادية.
واضافة اىل ذكل ،هناك بعض قضااي امحلاية ومهنا العنف والمتيزي ضد الالجئني داخل املؤسسات التعلميية ،ومعل ا ألطفال والزواج
املبكر وغريها من صور العنف واالساءة واس تغالل ا ألطفال مبا يف ذكل العنف املزنيل اليت قد متثل عقبة حمورية أأمام التحاق
ا ألطفال ابملدارس والبقاء فهيا.
ويشلك غياب أأطر العامتد التعلمي غري الرمسي بوصفه أأحد س بل الالتحاق ابلتعلمي الرمسي حتداي لاكفة ا ألطفال الالجئني .كام
يواجه ا ألطفال اذلين انقطعوا عن التعلمي لفرتات خاصة ممن يعيشون يف مناطق الزناع صعوبة يف اعادة االلتحاق ابلتعلمي الرمسي
واحراز التقدم الأءادميي .ويعد التعلمي غري الرمسي املعمتد ،واذلي ميثل أأحد س بل العودة اىل التعلمي الرمسي ،ويوفر املهارات
احلسابية واللغوية واحلياتية ا ألساس ية ،وس يةل غاية يف ا ألمهية مما يس توجب العمل عىل التوسع فيه هو وغريه من برامج التعلمي
املكثف .وهناك حاجة للمزيد من التعاون بني احلكومات ومنظامت اجملمتع املدين ومنظامت ا ألمم املتحدة يف وضع معايري وتطبيق
مثل هذه الربامج.

Syria Crisis Strategic Education Paper, London 2016 Conference
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كام يتعني أأخذ ما ييل يف الاعتبار لضامن حصول ا ألطفال الالجئني عىل التعلمي اجليد و املناسب و المن:
 ااتحة اخلدمة :العمل عىل ااتحة اخلدمات التعلميية ل ألطفال الالجئني شأأهنم يف ذكل شأأن مواطين ادلوةل املضيفة
وبنفس الرسوم؛
 الاس تدامة :حصول ا ألطفال الالجئني عىل خدمات تعلميية مس تدامة داخل النظام التعلميي الوطين عند االماكن؛
 اجلودة :ضامن جودة اخلدمات التعلميية و متاش هيا مع املعايري الوطنية وادلولية؛ وتوفري بيئة أمنة وصديقة للطفل ،وتوفري
اخلدمات التعلميية من قبل مدرسني يمتتعون مبهارات التعامل مع ا ألطفال؛
 امحلاية :توفري تعلمي أمن عن طريق وضع س ياسات وتبين اجراءات ملنع العنف يف املدارس والاس تجابة هل ،ووضع
أليات لالبالغ و احاةل حاالت حامية الطفل داخل املدارس ،مع تقدمي برامج تدريبية للعاملني ابملدارس حول توفري بيئة
أمنة ،و أأيضا حول منع العنف والاس تجابة هل ،وتوفري فصول مناس بة للفئات العمرية مع وضع برامج للمهارات احلياتية
ل ألطفال حول فض الزناعات وامحلاية والابتعاد عن العنف .كام يوفر التعلمي أأيضا حامية لأكرث فئات ا ألطفال هشاشة
داخل جممتعات الالجئني ،مثل ا ألطفال املنفصلني والفتيات املعرضات للخطر وا ألطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة،
عن طريق توفري اخلدمات التعلميية هلم و تكييفها لتتوامئ و احتياجاهتم؛
 املشاركة اجملمتعية :مشاركة جممتعات الالجئني املعنية يف تقيمي وختطيط وتنفيذ الربامج التعلميية داخل املناطق احلرضية.
يف ضوء الاعتبارات السابقة ،عىل ادلول املعنية تبين ا ألولوايت التالية لضامن ااتحة اخلدمات التعلميية املناس بة ل ألطفال
الالجئني:
 حشد ادلمع املس متر لتوفري فرص لتعلمي ا ألطفال الالجئني وعدميي اجلنس ية داخل النظم التعلميية الوطنية بوصفها أأكرث
الوسائل اس مترارية للحصول عىل تعلمي معمتد ومعرتف به ودمع السلطات الوطنية يف التخطيط لتعلمي الالجئني داخل
اخلطط القطاعية الوطنية و احمللية مبا يف ذكل تقيمي اخملاطر والقدرات ،مع التوسع يف البنية ا ألساس ية واالماكانت و
أأيضا تعيني املدرسني وتدريهبم ،وااتحة دروس اللغة وفرص التعلمي املكثف؛
 مراجعة التكريعات والس ياسات اخلاصة ابلتعلمي لضامن حق ءافة ا ألطفال الالجئني بغض النظر عن أأصلهم يف
الالتحاق بنظم التعلمي الوطنية مثلهم يف هذا مثل مواطين ادلوةل املضيفة؛
 دمع تنفيذ الس ياسات والقوانني اليت تضمن التحاق ا ألطفال الالجئني ابلتعلمي الرمسي؛ والتصدي للمعوقات اليت متنع
ا ألطفال الالجئني من احلصول عىل اخلدمات التعلميية مثل الرسوم االضافية و العوائق اللغوية والمتيزي ضد ا ألطفال
ذوي الاحتياجات اخلاصة ،و أأيضا ا ألطفال اذلين فقدوا واثئقهم خالل رحةل الهروب و تطبيق اجراءات أأكرث مرونة
لاللتحاق لضامن وصول ا ألطفال الالجئني للتعلمي مثل تنظمي امتحاانت القبول وقبول خمتلف واثئق الهوية وتسهيل
معلية احلصول عىل الواثئق الالزمة لاللتحاق ابلتعلمي؛
 تشجيع ا ألنشطة الطالبية داخل املدارس لتعزيز اندماج ا ألطفال الالجئني مع زمالهئم داخل املدارس ،وحماربة
املامرسات المتيزيية من قبل التالميذ مثل التمنر والعنف والعنرصية وذكل من خالل برامج السالم واملهارات احلياتية
وتطبيق أليات ملساءةل لك من الطالب واملعلمني عن حاالت العنف؛
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بناء قدرات املعلمني يف املدارس املس تقبةل لالجئني لصقل هماراهتم عىل التعامل مع ا ألطفال الالجئني وتبين مهنجيات
تفاعلية تسمح ل ألطفال ابلتعبري عن مشاعرمه و التعامل مع مشالكهم النفس ية مع احرتام الهوية الوطنية والثقافية
ل ألطفال الالجئني؛
وضع اسرتاتيجيات خاصة لتشجيع التحاق الفتيات الالجئات ابلتعلمي مبا يف ذكل دمع التوازن بني املعلمني واملعلامت
داخل املدارس املس تقبةل لالجئني؛
تعزيز الصالت بني نظم حامية الطفل الوطنية والنظم التعلميية من خالل أليات لرصد حاالت العنف واالساءة واالهامل
واالحاةل اىل اخلدمات املناس بة؛
تدريب املدرسني عىل توفري بيئة أمنة ل ألطفال ورصد حاالت ا ألطفال املعرضني للخطر مثل خماطر العنف ا ألرسي
والزواج املبكر واالخنراط يف معل ا ألطفال والعنف و غريها؛
العمل عىل توفري فرص التعلمي غري الرمسي املعمتدة ل ألطفال الالجئني والتعلمي غري املنظم (التعمل غري املنظم يف مراكز
جممتعية أمنة و أأماكن صديقة للطفل) خلفض عدد ا ألطفال املترسبني من املدارس و تعزيز فرص اعادة االلتحاق ل ألطفال
الالجئني املنقطعني عن التعلمي والعودة اىل التعلمي الرمسي ،و أأيضا الالتحاق ابلتعلمي اجلامعي فامي بعد؛
دمع مشاركة اجملمتعات املعنية يف وضع وتقيمي برامج التعلمي اجملمتعي وبناء قدرات اجملمتعات عىل التعامل مع النظام التعلميي
الوطين من خالل املشاركة يف جمالس الابء و دمع ا ألنشطة اخلارجية؛
دمع برامج تمنية الطفوةل املبكرة املتاحة ل ألطفال الالجئني مبا يف ذكل اخلدمات التعلميية والرتفهيية للفئة العمرية ما قبل
املدرسة؛
تعزيز برامج ادلمع اللغوي وفصول التقوية لالجئني ملساعدهتم عىل الالتحاق بنظام التعلمي الرمسي؛
دمع برامج املهارات احلياتية اليت توفرها الهيوات التعلميية واملنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية لتوفري املهارات
الالزمة ل ألطفال والنشء العدادمه للحياة ،وتضميهنا موضوعات مثل ثقافة السالم ،وفض املنازعات ،وادلفاع عن
النفس وغريها و أأيضا املشاركة الفعاةل ل ألطفال يف ءافة املسائل املتعلقة حبياهتم؛
التعاون مع اجلهات املاحنة واملدارس واجلامعات لتوفري فرص املنح ادلراس ية ل ألطفال ملساعدهتم عىل احلصول عىل
التعلمي الثانوي و اجلامعي.

ل ألطفال الالجئني احلق يف احلصول عىل اخلدمات الصحية اجليدة:
تشري العديد من الليات ادلولية املعنية حبقوق االنسان اىل حق لك فرد مبا يف ذكل الالجئني و النازحني قرسا يف احلصول عىل
اخلدمات والرعاية الصحية اجليدة .فعىل سبيل املثال ،تشري االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني يف املادة رمق  22اىل ما ييل:

"متنح ادلول املتعاقدة الالجئني املق ميني بصورة نظامية يف اقل ميها نفس املعامةل املمنوحة ملواطنهيا يف جمال االغاثة واملساعدة
العامة" .45كام يشري العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية اىل احلقوق التالية فامي خيص حصة الفرد:
45اتفاقية ا ألمم املتحدة املعنية بش وون الالجئني
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املادة 12
 .1تقر ادلول ا ألطراف يف هذا العهد حبق لك انسان يف المتتع بأأعىل مس توى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه
و بناء عليه يتعني عىل ادلول مراعاة حقوق الالجئني و طاليب اللجوء و النازحني قرسا يف احلصول عىل الرعاية الصحية،
خاصة يف ضوء تعرضهم للعديد من اخملاطر نتيجة لظروفهم القاس ية ،مما يتطلب وصوهلم اىل خدمات الوقاية و الاس تجابة
ملساعدهتم عىل التعامل مع الظروف اخلاصة اليت ميرون هبا.
اضافة اىل حق ا ألطفال الالجئني يف الوصول اىل اخلدمات الصحية الوقائية و خدمات الاس تجابة و اذلي نصت عليه
االتفاقات ادلولية ،البد من مالحظة أأمهية الصحة العقلية و ادلمع النفيس و الاجامتعي مككوانت أأساس ية يف أأية اسرتاتيجية
محلاية ا ألطفال الالجئني ،خاصة يف ضوء الصةل املبارشة بني اخملاطر اليت يتعرض لها ا ألطفال و بني حصهتم العقلية و رفاههتم
النفس ية.
فالتعرض اىل الرصاعات و الزنوح القرسي يتسبب يف خماطر طويةل املدى عىل حصة الطفل و منوه و رفاهته .و من مث ،فان
حامية الطفل و الرفاهة النفس ية مه عاملني مرتبطني يعضد لك مهنام من الخر .و قد تقود خماطر امحلاية اىل انتشار ا ألمراض
العقلية و املشالك النفس ية والاجامتعية بني ا ألطفال ،كام قد يتعرض ا ألطفال اذلين ميرون مبشالك نفس ية و أأمراض عقلية
وحيرمون من ادلمع النفيس اىل املزيد من خماطر امحلاية 47.و من الرضورة مباكن ضامن وصول ا ألطفال الالجئني اىل ادلمع
النفيس و الاجامتعي و خدمات الصحة العقلية ل ألطفال حضااي العنف مبا يف ذكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع.
كام جيب أأن تكون اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني قادرة عىل رصد واحاةل حاالت ا ألطفال الناجني من العنف و االساءة
و الاس تغالل و الاس تجابة لها .و يتضمن ذكل العمل عىل تدريب مقديم اخلدمات الصحة العامة عىل رصد حاالت حامية
الطفل و احالهتا ،كام جيب أأن يتضمن القطاع الصحي خدمات متخصصة لالس تجابة حلاالت العنف ضد ا ألطفال مبا يف ذكل
العنف القامئ عىل النوع .كام يتعني أأيضا ضامن ااتحة خدمات حصة ا ألم واس تخراج اخطارات امليالد لتسهيل معلية تسجيل
املواليد.
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ويف ضوء الاعتبارات السابقة ،عىل ادلول املعنية تبين ا ألولوايت التالية لضامن ااتحة اخلدمات الصحية املناس بة ل ألطفال
الالجئني:
 مراجعة التكريعات لضامن حق ا ألطفال الالجئني يف الرعاية الصحية اضافة اىل تطبيق هذه احلقوق؛
 ضامن وجود نظام للصحة ا ألساس ية و ااتحته ل ألطفال الالجئني مبا يف ذكل برامج التطعمي/التحصني ادلورية؛
 توفري الرعاية ل ألم والطفل ورفع الوعي حول أأمهية ترك فرتات مناس بة بني املواليد و أأيضا حول أأثر العنف البدين
داخل ا ألرسة عىل حصة الطفل ورفاهته؛
 التوسع يف ااتحة خدمات حصة ا ألم للمر أأة احلامل مبا يف ذكل اس تصدار اخطارات امليالد الالزمة للحصول عىل
شهادات امليالد يف معظم احلاالت؛
 رفع الوعي الصحي ل ألرس حول خماطر ا ألمراض اليت ميكن الوقاية مهنا و كيفية الوقاية ،مبا يف ذكل ا ألمراض
املنقوةل جنس يا و مرض فقدان املناعة ،مع الرتكزي عىل ااتحة اخلدمات اجلنس ية و االجنابية للمراهقني ،مبا يف ذكل
الفتيات املزتوجات؛
The International Convent on Economic, Social, and Cultural Rights
UNHCR's Mental Health and Psychosocial Support for Persons of Concern, 2013
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توفري برامج الرتبية الوادلية كجزء من برامج رعاية ما بعد الوالدة ملنع العنف ضد ا ألطفال واالصاابت غري املقصودة
مثل احلوادث املرورية خاصة ابلنس بة ل ألطفال الالجئني داخل املناطق احلرضية؛
رفع الوعي الصحي خاصة بشأأن املامرسات التقليدية الضارة مثل ختان االانث و زواج ا ألطفال ،و املضار الصحية
للزواج املبكر و امحلل عىل الفتيات ،مع الرتكزي عىل اخلدمات اليت يمت تقدميها للمراهقات و أأيضا الرتكزي اخلاص
عىل حاالت الالجئني؛
توفري خدمات الرعاية الصحية و الطبية بأأسعار يف متناول الالجئني و العمل عىل ااتحهتا لاكفة الناجني من العنف
املبين عىل النوع و العنف ضد ا ألطفال .ويوىص أأيضا اباتحة هذه اخلدمات يف ا ألماكن اليت تزداد فهيا كثافة
الالجئني؛
توفري اخلدمات ل ألطفال الناجني من العنف واالساءة كجزء من اخلدمات الصحية الروتينية و ذكل لتجنب
الومصة الاجامتعية؛
توفري اخلدمات الصحية املتخصصة ل ألطفال الالجئني من ذوي االعاقة و ضامن وجود خدمات وقائية لهؤالء
ا ألطفال؛
ضامن تبين االجراءات املناس بة الزاةل ءافة املعوقات لوصول الالجئني اىل اخلدمات الصحية ل ألطفال الناجني من
العنف و العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع  ،مثل معوقات اللغة ،و ومصة العار الاجامتعية املرتبطة ببعض
الرؤى الثقافية ،و أأيضا العوائق اخلاصة ابلواثئق؛
ضامن وصول ا ألطفال الالجئني و أأرسمه اىل املعلومات الالزمة حول تواجد اخلدمات للناجني من العنف ضد
ا ألطفال و العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع ؛
العمل عىل وضع أليات للرصد و ادلمع ل ألطفال الالجئني حضااي العنف داخل الوحدات الصحية واملستشفيات
اليت تقدم اخلدمة لالجئني؛
توفري فرص التدريب املمهنجة ادلورية ملقديم اخلدمات الصحية حول التعرف عىل حاالت حامية الطفل ،خاصة
حاالت العنف ضد ا ألطفال مبا يف ذكل ا ألطفال الالجئني؛
العمل عىل تقدمي خدمات الصحة العقلية ل ألطفال الالجئني حضية العنف و االساءة و الاس تغالل أأو ممن يعانون
من أأمراض عقلية يف اطار خدمات الصحة العقلية الوطنية ،و ذكل لتجنب مضاعفات خماطر امحلاية؛
اعداد الوحدات الصحية و غريها وامدادها اب ألدوات الالزمة و املوارد و ا ألدوية للتعامل مع حاالت الاغتصاب
مبا يف ذكل أأدوات الوقاية ما بعد التعرض  post-exposure prophylaxis kitللناجيات من الاغتصاب؛
اعداد بروتوكوالت وطنية مقبوةل ثقافيا حول االدارة االلكينيكية حلاالت الاغتصاب و غريها من العنف اجلنيس
تامتىش و الربوتوكوالت ادلولية اليت قامت منظمة الصحة العاملية بوضعها و أأيضا التكريعات الوطنية؛
تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية واملامرسني التقليديني عىل املبادئ االرشادية ووسائل االحاةل لالس تجابة
حلاالت العنف ضد ا ألطفال و رعاية الناجيات من العنف القامئ عىل النوع واالدارة االلكينيكية حلاالت الاغتصاب
و العنف اجلنيس اليت تراعي احتياجات الطفل؛
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 وضع نظم للمعلومات و مؤرشات ملتابعة خمرجات نظام الصحة و جودة اخلدمات املقدمة لالجئني مبا فهيا رصد
اخلدمات و االحاةل املقدمة ل ألطفال الناجني من العنف و العنف اجلنيس واملبين عىل النوع ؛
 وضع دليل ارشادي واجراءات تنفيذية معيارية ملقديم خدمات ادلمع النفيس والاجامتعي ل ألطفال يف حاالت
الطوارئ واحلاالت االنسانية.
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سادسا :التصدي لقضااي حامية الطفل وتوفري اخلدمات املناس بة
هتدف الاسرتاتيجيات املشار الهيا عالية اىل الاس تجابة لبعض قضااي حامية الطفل اخلاصة مثل تسجيل املواليد وقضية ا ألطفال
املنفصلني وغري املصحوبني وكذكل زواج ا ألطفال ومعل ا ألطفال .وقد مت تسليط الضوء عىل هذه القضااي ا ألربعة لكوهنا أأكرث
خماطر حامية الطفل اليت تواجه ا ألطفال الالجئني انتشارا يف املنطقة.
اعطاء لك طفل الجئ هوية قانونية  /تسجيل املواليد:
التسجيل عند امليالد هو حق للك طفل طبقا للقانون ادلويل دون اس تثناء .كام أأنه هو جحر ا ألساس للحصول عىل اثبات لهوية
الطفل القانونية ،وهو ما يكرس متتعه باكفة حقوقه ،كام مينع ظاهرة انعدام اجلنس ية؛ حيث تؤثر قضية انعدام اجلنس ية عىل ءافة
مناطق العامل .وتعد املنطقة العربية احدى املناطق اليت تتجىل فهيا اشاكلية انعدام اجلنس ية.
ومن هجة أأخرى هناك عدد من التحدايت اليت قد تشلك عقبة أأمام تسجيل أأطفال الالجئني وحصوهلم عىل هوية قانونية وابلتايل
تعريضهم خلطر انعدام اجلنس ية .فوثيقة امليالد توفر االثبات القانوين لبنوة الطفل وماكن ميالده ،ويه املعايري اليت تس تخدهما
ادلول ملنح اجلنس ية ل ألطفال عند امليالد .و يف حني قد ال يتسبب الامتناع عن تسجيل الطفل عند ميالده وحده يف تعريض
الطفل النعدام اجلنس ية ،اال أأنه يعرض الطفل خلطر انعدام اجلنس ية يف ظل عدم وجود أأية وسائل للطفل الثبات حقه يف
اجلنس ية .أأما يف املنطقة العربية ،فيزتايد اخلطر يف احلاالت اليت ينفصل فهيا الطفل عن لك من أأو عن أأحد أأبويه ،حيث متنح
دول املنطقة اجلنس ية ل ألطفال بناء عىل جنس ية الوادلين فامي يعرف ب "  jus sanguinisأأو حق ادلم".
مل يصدق سوى عدد صغري جدا من ادلول يف املنطقة العربية عىل االتفاقات ادلولية بشأأن وضع ا ألشخاص عدميي اجلنس ية .كام
تزيد بعض التكريعات يف املنطقة من صعوبة تسجيل ا ألطفال املولودين خارج اطار الزوجية أأو ا ألطفال املولودين ألبوين مل يمت
الاعرتاف بزواهجم من قبل ادلوةل (كام هو احلال يف الزواج بني املنمتني دلايانت أأو ملل خمتلفة) .و يؤدي عدم تسجيل الطفل
لتعريضه خلطر احلرمان من اجلنس ية و أأيضا اىل تعريض ءافة حقوقه ا ألخرى للخطر .كام يؤدي عدم وجود وثيقة امليالد اىل هتديد
حق الطفل يف التعرف عىل وادليه واحلصول عىل الرعاية الوادلية ،حيث يصعب تقفي أأثر ا ألطفال غري املسجلني واعادة مجعهم مع
أأرسمه يف حاالت االنفصال أأو يف حاالت اخلالف حول تكوين ا ألرسة.
ومن انحية أأخرى ،يعرض عدم التسجيل عند امليالد أأيضا الطفل لعدد كبري من اخملاطر املتعلقة بعدم وجود اثبات لعمره أأو
لوضعه القانوين كشخص قارص ،مثل التجنيد يف امجلاعات أأو القوات املسلحة ،أأو االخنراط يف أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال ،أأو
زواج ا ألطفال ،أأو احلرمان من التعلمي أأو االضطهاد أأو الاحتجاز بوصفه ابلغ .كام يؤدي ذكل أأيضا كام س بقت االشارة اىل حرمانه
من اجلنس ية .و مبجرد حرمان الطفل من اجلنس ية يتعرض خملاطر االجتار و ءافة أأشاكل الاس تغالل اجلنيس والاقتصادي ،و أأيضا
الفقر و ا ألمية و الهتميش و العنف املبين عىل النوع  ،مما يتطلب اجراءات حامية خاصة.
ومن انحية أأخرى ،تفتقر بعض قوانني اجلنس ية يف املنطقة العربية اىل نصوص تشري اىل حق الطفل يف اجلنس ية .ففي حني متنح
بعض قوانني اجلنس ية يف املنطقة العربية حق نقل اجلنس ية ل ألطفال اىل ا ألب دون غريه ،مما يعرض ا ألطفال اىل خماطر انعدام
اجلنس ية اذا ما ءان ا ألب عدمي اجلنس ية أأو غري قادر أأو غري راغب يف مساعدة الطفل عىل احلصول عىل اجلنس ية ،و يه قضية
غاية يف ا ألمهية حيث أأدت الزناعات والزنوح القرسي اىل زايدة أأعداد ا ألطفال اذلين انفصلوا عن أابهئم قرسا.
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ان قانون اجلنس ية العرايق رمق  21لس نة  2111وحبسب نص املادة ( )2الفقرة أأ – يعترب عراقيا لك من ودل ألب عرايق أأو ألم
عراقية .أأما خبصوص وضع الطفل املولود ألم عراقية خارج العراق ،فقد تناولته املادة ( )4من القانون ذاته واليت تنص عىل:
(للوزير أأن يعترب من ودل خارج العراق من أأم عراقية و أأب جمهول أأو ال جنس ية هل عرايق اجلنس ية اذا اختارها خالل س نة من
اترخي بلوغه سن الرشد ،اال اذا حالت الظروف الصعبة دون ذكل بكرط أأن يكون مقامي يف العراق وقت تقدميه طلب احلصول
عىل اجلنس ية العراقية.
و مع تصاعد وترية ا ألعامل املسلحة وتسارع التغريات الس ياس ية و نزوح الكثري من امجلاعات يف املنطقة العربية ،تزايدت خماطر
انعدام اجلنس ية .و قد أأدت الرصاعات يف لك من سوراي و العراق اىل زايدة جحم الزنوح القرسي بشلك غري مس بوق واىل
انفصال ا ألطفال عن أأرسمه .فعىل سبيل املثال تعرض  5،1مليون طفل سوري اىل الزنوح قرسا ،كام ودل أأكرث من 211,111
طفل سوري يف املنفى الكجئني ،و يزيد عدد ا ألطفال الالجئني اذلين يقل معرمه عن أأربعة أأعوام عىل .311,111
وقد أأدى تصاعد ا ألزمة السورية اىل زايدة خماطر انعدام اجلنس ية ابلنس بة ملن اضطروا قرسا اىل الزنوح عن أأماكن اقامهتم .اضافة
اىل ذكل ،أأدى تدمري عدد كبري من املستشفيات اىل اضطرار عدد كبري من النساء اىل الوالدة حتت ظروف ابلغة القسوة دون
احلصول عىل اخطارات امليالد الالزمة الس تخراج شهادات ميالد ملواليدهن .ومن انحية أأخرى ،أأدت ا ألزمة يف العراق اىل تزايد
أأعداد الالجئني والنازحني قرسا اىل ادلول اجملاورة.
ويف ضوء هذه التطورات ابلغة اخلطورة ،أأصبحت هناك حاجة ماسة لتبين اسرتاتيجية ملنع انعدام اجلنس ية ابلنس بة ل ألطفال يف
املنطقة .و عىل دول املنطقة تبين اجراءات جادة و فورية لضامن حق ا ألطفال الالجئني يف التسجيل عند امليالد لتجنب انعدام
اجلنس ية من انحية ،و لضامن حصوهلم عىل حقهم يف امحلاية ووحدة ا ألرسة والتعلمي والصحة و اخلدمات القانونية من انحية أأخرى.
حفصول ا ألطفال عىل واثئق الهوية والهوية القانونية هو مبثابة بوابة للحصول عىل ءافة حقوقهم ،حيث توفر هذه الواثئق االثبات
القانوين لعمرمه و هويهتم كقرص .ومن ا ألمهية مباكن العمل عىل توفري ءافة اخلدمات املنصوص علهيا يف املواثيق ادلولية ل ألطفال
اذلين ال حيملون واثئق هوية ،مع بذل اجلهود لتسهيل معلية تسجيل املواليد بعد انقضاء املواعيد الرمسية والتصدي الشاكلية
غياب الواثئق.
و قد أأشارت جلنة حقوق الطفل يف عدد من مالحظاهتا العامة املوهجة اىل عدد من دول املنطقة اىل وجود جفوات داخل ا ألطر
التكريعية و الس ياس ية تعوق تسجيل ا ألطفال عند امليالد ،و التسجيل املتأأخر للمواليد ،و أأيضا اىل املعوقات القانونية اليت متزي
ضد بعض امجلاعات أأو ضد املر أأة ،اضافة اىل بعد املسافات و ارتفاع الرسوم يف بعض ا ألحيان ،واىل االماكانت البكرية و املالية
لنظم التسجيل املدين ،و غياب برامج لتشجيع تسجيل الالجئني يف بعض احلاالت ،و أأيضا اىل الس ياسات اليت متنع الوصول
للخدمات يف حال غياب واثئق الهوية .وقد أأعربت اللجنة عن قلقها ابلنس بة لدلول ا ألعضاء يف جامعة ادلول العربية فامي خيص
اس مترار التحدايت اخلاصة بتسجيل ا ألطفال املولودين خارج اطار الزوجية وا ألطفال املولودين ألبوين خمتلفي ادلاينة واليت ال
يعرتف هبا من قبل ادلوةل.
وقد أأوصت خطة العمل ادلولية للقضاء عىل اشاكلية انعدام اجلنس ية بعدد من اخلطوات للقضاء عىل املشلكة يف غضون عكرة
أأعوام:
 .1العمل عىل حل ءافة حاالت انعدام اجلنس ية؛
 .2التأأكد من عدم ميالد أأي طفل بدون جنس ية؛
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 .2العمل عىل تعديل ءافة الفقرات داخل قوانني اجلنس ية يف املنطقة اليت متزي بناء عىل النوع ؛
 .4منع ءافة االجراءات اليت تؤدي اىل حرمان أأي خشص أأو فقدانه جلنسيته عىل أأسس متيزيية؛
 .5منع فقدان اجلنس ية يف حاةل قيام دوةل ماكن أأخرى؛
 .1اعطاء وضع امحلاية للمهاجرين عدميي اجلنس ية و تسهيل اجراءات حصوهلم عىل اجلنس ية؛
 .3تعزيز أليات تسجيل املواليد ملنع خماطر انعدام اجلنس ية؛
 .2اس تخراج واثئق اجلنس ية ملن هل احلق يف ذكل؛
 .6االنضامم لالتفاقات ادلولية بشأأن ا ألشخاص عدميي اجلنس ية؛
 .11العمل عىل حتسني البياانت الكيفية والمكية حول أأوضاع ا ألشخاص عدميي اجلنس ية.
وعليه ،و يف ضوء الوضع احلايل يف املنطقة ،و متاش يا مع املعايري ادلولية و التوصيات اليت قدمهتا العديد من منظامت ا ألمم املتحدة
ويف مقدمهتا جلنة حقوق الطفل ،فعىل دول املنطقة تبين عدد من االجراءات لضامن تسجيل ا ألطفال الالجئني و متتعهم باكفة
احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقات ادلولية -مبا يتوافق مع القوانني احمللية بلك دوةل:










تعزيز نظم التسجيل املدين الوطنية و تبين أليات أأكرث مرونة مثل الوحدات املتنقةل للتغلب عىل عقبات حرمان
املناطق النائية من اخلدمات خاصة يف حاةل الالجئني اذلين يعيشون يف املناطق احلرضية أأو الريفية؛
تطوير نظم للمعلومات و قواعد بياانت لتسهيل اس تخراج و استبدال واثئق ا ألحوال املدنية و حتسني القدرة عىل
ختزين بياانت التسجيل املدين و نكرها؛
بناء قدرات العاملني يف خدمات التسجيل املدين لضامن التسجيل الشامل و الرسيع لاكفة ا ألحوال املدنية مع الرتكزي
عىل ااتحة ءافة هذه اخلدمات لالجئني؛
ادخال النصوص االجيابية بشلك مس متر عىل التكريعات لضامن تسجيل املواليد ابجملان أأو برسوم يف متناول امجليع؛
اعادة النظر يف النصوص اخلاصة بنقل اجلنس ية اىل ا ألطفال ،والعمل عىل ازاةل ءافة النصوص اليت متزي ضد املر أأة وحترم
املر أأة من حق نقل جنسيهتا اىل أأطفالها ،و هو ما يؤدي يف بعض ا ألحيان اىل تعرض ا ألطفال النعدام اجلنس ية؛
اعادة النظر يف بعض النصوص اخلاصة بتسجيل ا ألطفال املولودين خارج اطار الزوجية ،حيث يؤدي غياب ا ألب أأو
عدم قدرة ا ألم عىل اثبات عالقة الزوجية اىل حرمان املر أأة من تسجيل مولودها ،مما يعرض ا ألطفال خلطر انعدام
اجلنس ية و حيرهمم من ءافة حقوقهم ،خاصة يف ظل الظروف الاس تثنائية اليت يعيش فهيا الالجئون ،حيث قد تتعرض
واثئق اثبات الزوجية اىل الفقدان أأو التلف ،و أأيضا يف حاالت ميالد ا ألطفال خارج اطار الزوجية نتيجة للعنف
اجلنيس و العنف املبين عىل النوع و أأيضا نتيجة لالس تغالل اجلنيس .كام قد يعجز الالجئون الهاربون من البالد اليت
تعاين من الزناعات عن تسجيل الزجيات اجلديدة نتيجة للعديد من ا ألس باب مهنا توقف خدمات التسجيل املدين
داخل دوهلم ا ألصلية؛
تعبوة منظامت اجملمتع املدين واجملمتعات و رجال ادلين و غريمه لرفع وعي الالجئني حول خطوات تسجيل املواليد،
والتسجيل بعد انقضاء املدد القانونية ،وحول ا ألثر القانوين للتسجيل و احلقوق املتاحة بعد التسجيل؛
التعامل بشلك أأكرث مرونة مع حاالت التسجيل املتأأخرة ،حيث حتيل بعض دول املنطقة حاالت التسجيل املتأأخر،
اليت قد تنتج عن ظروف قهرية ،اىل النظام القضايئ الس تكامل معلية التسجيل؛
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 ضامن وصول خدمات امحلاية والتعلمي والصحة واخلدمات القانونية وتتبع أأثر ا ألرسة وغريها من اخلدمات اىل الفئات اليت
مل تقم بتسجيل أأطفالها و ذكل لضامن عدم حرمان هؤالء ا ألطفال من احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقات ادلولية،
والعمل يف الوقت ذاته عىل اس تكامل اجراءات تسجيل امليالد املتأأخرة؛
 التصديق عىل االتفاقات ادلولية بشأأن ا ألشخاص عدميي اجلنس ية؛
توفري امحلاية ل ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني عن ذوهيم:
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يعترب ا ألطفال املنفصلني عن وادلهيم أأو أأرسمه نتيجة للرصاع أأو الكوارث الطبيعية أأو الزنوح القرسي أأو نتيجة لظروف
اقتصادية أأو اجامتعية من أأكرث الفئات تعرضا خلطر العنف و االساءة و الاس تغالل و االهامل يف أأوقات ا ألزمات .حيث
حيرم هؤالء ا ألطفال من الرعاية و امحلاية اليت توفرها ا ألرسة يف أأكرث ا ألوقات احتياجا .كام قد يضطر هؤالء ا ألطفال اىل
حتمل مس ووليات البالغني يف توفري امحلاية و الرعاية ألشقاهئم ا ألصغر س نا.
وتعرف جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام ا ألطفال غري املصحوبني بأأهنم أأطفال قد انفصلوا عن لك من الوادلين و غريمه من
ا ألقارب و ال يقوم برعايهتم أأي من البالغني اخملولني حبمك القانون أأو العرف برعايهتم .أأما ا ألطفال املنفصلني ،فهم ا ألطفال حتت
سن  12عاما اذلين انفصلوا عن وادلهيم أأو ا ألوصياء علهيم حبمك القانون أأو العرف ،و لكهنم مل ينفصلوا عن غريمه من
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ا ألقارب .و تضم هذه الفئة ا ألطفال املصحوبني من قبل أأحد أأفراد أأرسهتم.
و نظرا لمك اخملاطر اليت قد تتعرض لها هذه الفئة من ا ألطفال ،فقد وفرت اتفاقية حقوق الطفل هلم احلق يف الرعاية اخلاصة،
حيث تشري املادة  21اىل التايل:
 .1للطفل احملروم بصفة مؤقتة أأو دامئة من بيئته العائلية أأو اذلي ال يسمح هل ،حفاظا عىل مصلحته الفضىل ،ابلبقاء يف
تكل البيئة ،احلق يف حامية ومساعدة خاصتني توفرهام ادلوةل؛
 .2تضمن ادلول ا ألطراف ،وفقا لقوانيهنا الوطنية ،رعاية بديةل ملثل هذا الطفل؛
 .2ميكن أأن تشمل هذه الرعاية ،يف مجةل أأمور ،احلضانة ،أأو الكفاةل الواردة يف القانون االساليم ،أأو التبين ،أأو ،عند
الرضورة ،االقامة يف مؤسسات مناس بة لرعاية ا ألطفال .وعند النظر يف احللول ،ينبغي ايالء الاعتبار الواجب
الس تصواب الاس مترارية يف تربية الطفل وخلفية الطفل االثنية وادلينية والثقافية واللغوية.
ويفرس التعليق العام رمق  1للجنة حقوق الطفل الزتامات ادلول حبامية ا ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني عن أأرسمه
ويشري اىل املبادئ واخلطوات اليت البد من أأخذها يف الاعتبار بشأأن هذه الفئة الأكرث هشاشة .و تشمل املبادئ العامة
للتعامل مع ا ألطفال املنفصلني أأو غري املصحوبني خارج دولهتم ا ألصلية مبد أأ أأن املس ووليات الناجتة عن االتفاقية جتاه ا ألطفال
غري املصحوبني أأو املنفصلني تنطبق عىل ءافة ا ألطفال داخل نطاق ادلوةل دون أأي متيزي كام تلزتم هبا ءافة سلطات ادلوةل
48

الطفل غير المصحوب /هو الطفل الذين انفصل عن كل من والديه أو من يرعاه و كافة أقاربه و ال يتمتع برعاية أي بالغ يكون طبقا
للقانون أو العرف مسئوال عن رعايته .و هو ما يعنى أن هذا الطفل قد يكون دون رعاية بالغ على اإلطالق أو قد يكون تحت رعاية بالغ ال
يمت له بصلة أو ال يعرفه ،مثل أحد الجيران أو طفل آخر تقل عمره عن  13عاما أو في رعاية أحد األغراب
الطفل المنفصل :هو طفل انفصل عن والديه أو من يرعاه أو عن الوصي القانوني عليه أو الراعي العرفي له ،و إن كان قد يكون بصحبة
أحد أقربائه
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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(التنفيذية و التكريعية و القضائية) .كام ينبغي ايالء مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل الاعتبار ا ألويل عند اختاذ القرارت قصرية
املدى و طويةل املدى بشأأن ا ألطفال مع أأخذ حاالت ا ألطفال النازحني قرسا يف الاعتبار خالل ءافة مراحل الزنوح
القرسي .كام ينبغي مراعاة حقوق ا ألطفال املنفصلني و غري املصحوبني يف احلياة و البقاء و المنو ،اضافة اىل ر أأهيم يف التعبري
عن أراهئم حبرية مع احرتام مبادئ الرسية و عدم االعادة القرسية .و تتطلب الالزتامات ادلولية من ادلول املعنية ليس فقط
الابتعاد عن االجراءات اليت قد يكون من شأأهنا انهتاك حقوق الطفل ،ولكن أأن تضمن متتع ا ألطفال هبذه احلقوق دومنا متيزي.
كام يفرس التعليق العام رمق  1للجنة حقوق الطفل مس ووليات ادلول عن الاس تجابة لاكفة احتياجات امحلاية اخلاصة اب ألطفال
املنفصلني أأو غري املصحوبني ،وتوفري الضامانت القانونية و احلقوق اخلاصة ابجراءات اللجوء و تسهيل معلية مجع مشل ا ألرسة
و التوصل اىل حلول دامئة .وتشمل الزتامات ادلول :وضع تكريعات وطنية وهيالك ادارية و نظم مجلع البياانت و املعلومات،
والقيام بأأنشطة تدريب شامةل دلمع مثل هذه التدابري .وال تتوقف هذه املس وولية فقط عند توفري امحلاية و املساعدة ل ألطفال
غري املصحوبني أأو املنفصلني ،و لكهنا تشمل االجراءات الالزمة ملنع الانفصال ،مبا يف ذكل تطبيق الضامانت الاكفية يف
حاالت االخالء .و عىل ادلول أأيضا اختاذ ءافة االجراءات لرصد حاالت ا ألطفال املنفصلني أأو غري املصحوبني يف املراحل
ا ألوىل قدر االماكن ،مبا يف ذكل عند احلدود ،و القيام بعملية تقيمي مع أأخذ حاةل الطفل يف الاعتبار مبا يف ذكل هويته
وجنسيته و اثنيته و خلفيته اللغوية و التعرف عىل احتياجات الطفل مع ااتحة اخلدمات التعلميية و الصحية و فرص املعيشة
الكرمية ،و التأأكد من تدبري الرعاية الالزمة هلم و تعيني ويص قانوين أأو متثيل قانوين مع توفري امحلاية ل ألطفال غري املصحوبني
أأو املنفصلني من خمتلف أأنواع العنف و االساءة و الاس تغالل .كام يتعني عىل ادلول أأيضا القيام باكفة اجراءات تقيص أأثر
ا ألرس وعند االماكن ،اعادة مجع مشل ا ألطفال مع أأرسمه يف حال ما اذا ءان ذكل يامتىش و املصلحة الفضىل للطفل ،أأو
وضع حلول أأخرى دامئة (انظر فامي ييل ملزيد من التفاصيل حول كيفية الاس تجابة حلاالت ا ألطفال غري املصحوبني أأو
املنفصلني) .و عىل ادلول أأيضا الالزتام بتوفري اجراءات لطلب اللجوء مناس بة للطفل و الامتناع عن احتجاز ا ألطفال مبا يف
ذكل ا ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني (انظر فقرة "احتجاز ا ألطفال" فامي س بق) .كام جيب ااتحة المتثيل القانوين
ل ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني عىل وجه اخلصوص .و جيب ايالء ا ألولوية للطلبات املقدمة من قبل ا ألطفال
الالجئني غري املصحوبني أأو املنفصلني ،كام جيب أأن جترى اللقاءات معهم من قبل عاملني من ذوي اخلربة يف تطبيق
االجراءات بشلك يتناسب و خصوصية الطفل و احتياجاته.
أأما ابلنس بة للخطوات الالزمة لتوفري امحلاية لهذه الطائفة من ا ألطفال فتمتثل يف:
 .1الوقاية من انفصال ا ألطفال عن أأرسمه عن طريق رفع وعي ا ألرس ابخلطوات الالزم اختاذها خالل ا ألزمات
للتقليل من خماطر انفصال ا ألطفال ،عن طريق التأأكد من تعريف ا ألطفال بأأسامهئم و عنوان اقامهتم و بدلمه
وذكل لتسهيل معلية اقتفاء أأثر ا ألرسة يف حاالت االتصال ،كذكل اس تخدام بطاقات التعريف ل ألطفال يف
حاالت الزنوح القرسي و تعريف ا ألرس ابخملاطر اليت قد يتعرض لها ا ألطفال يف حال تعرضهم لالنفصال عن
ارسمه .كام جيب تبين س ياسات حدودية ووضع أليات مناس بة للرقابة لتجنب انفصال ا ألرس وضامن وحدة
ا ألرسة ،وتقدمي خدمات ادارة احلاةل و ادلمع املادي للمساعدة يف منع الانفصال الثانوي .و أأيضا الابتعاد عن خلق
عوامل جذب لالنفصال ،أأو أأية ظروف قد تؤدي اب ألرس اىل تسجيل أأطفالها بوصفهم منفصلني للحصول عىل
اخلدمات أأواملزااي اخلاصة ،وذكل نتيجة لقرص املساعدات املادية فقط عىل ا ألطفال غري املصحوبني بدال من
ااتحهتا لاكفة حاالت امحلاية.
 .2الرصد الرسيع حلاالت ا ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني عن أأرسمه مبجرد وصول ا ألطفال اىل ادلوةل املضيفة،
و التأأكد من توفري اجراءات رسيعة للجوء و تسجيل الالجئني ،مع توفري واثئق الهوية لضامن حصوهلم عىل ءافة
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احلقوق و اخلدمات املتواجدة مثل الاعرتاف هبم كطاليب جلوء أأو الكجئني ،اضافة اىل اخلدمات الصحية
والتعلميية و النفس ية و غريها من أأوجه ادلمع.
 .2تقيمي املصلحة الفضىل :تقيمي وضع الطفل ،وحتديد بدله ،ورصد ا ألطفال ا ألوىل ابلرعاية مثل ا ألطفال اذلين
يعيشون مبفردمه أأو ا ألرس اليت يعولها طفل ،و حتديد العادات و التقاليد يف ادلوةل ا ألم للطفل واجملمتعات احمللية
وأليات الرعاية هناك ،وذكل للتعامل مع احلاةل مبا يامتىش و املصلحة الفضىل للطفل.
 .4توفري الرعاية البديةل املناس بة :اختاذ خطوات اجياد الرعاية املؤقتة ،مبا يف ذكل حتديد االطار التكريعي لدلوةل
املضيفة ،مع أأخذ ر أأي الطفل يف الاعتبار وحتديد االماكانت املتاحة .وتتضمن بدائل الرعاية البديةل طبقا
الرشادات ا ألمم املتحدة حول الرعاية البديةل التالية:
أأ .الرعاية ا ألرسية :ويه رعاية قامئة عىل ا ألرسة املمتدة للطفل أأو ا ألصدقاء املقربني ل ألرسة و املعروفني
للطفل سواء ءانت رعاية رمسية أأو غري رمسية؛
ب .رعاية ا ألرس البديةل :عندما تقوم السلطة املعنية بوضع الطفل يف بيئة أأرسية هبدف توفري رعاية بديةل
هل ،من غري أأرسة الطفل ،و يمت اختيارها و املوافقة علهيا و االرشاف علهيا من قبل السلطات املعنية؛
ت .أأشاكل أأخرى من الرعاية ا ألرسية أأو أأوجه الرعاية الشبهية اب ألرسية؛
ث .الرعاية املؤسس ية :الرعاية اليت يمت توفريها من خالل العيش يف مجموعة غري أأرسية مثل ا ألماكن المنة أأو
الرعاية الطارئة أأو مراكز الرتانزيت يف حاالت الطوارئ و غريها من أأشاكل الرعاية املؤسس ية قصرية
أأوطويةل املدى مبا فهيا البيوت امجلاعية؛
ج .ترتيبات معيشة مس تقةل ل ألطفال ختضع الرشاف اجلهات اخملتصة.
 .5تقيص أأثر ا ألرسة ومجع مشلها :وضع أليات لضامن الاقتفاء الفوري ألرس ا ألطفال واعادة مجعهم مع أأرسمه.
و يف ضوء ما س بق ،عىل ادلول اختاذ اخلطوات التالية لتوفري امحلاية ل ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني مبا يتوافق و املصلحة
الفضىل للطفل:








العمل عىل تسهيل معلية تسجيل ءافة ا ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني و ايالء ذكل ا ألولوية؛
مبجرد اقتفاء أأثر ا ألرسة ،العمل عىل توحيد ا ألرسة مبجرد التأأكد من العالقة ا ألرسية و التأأكد من رغبة الطفل و أأفراد
أأرسته يف التوحد ،بناء عىل ألية حتديد املصلحة الفضىل للطفل .وعادة ما تتوافق اعادة توحيد ا ألرسة مع املصلحة
الفضىل للطفل و من مث يتعني اعتبارها أأحد أأكرث احللول اس مترارية؛
التأأكد من قيام الس ياسات احلدودية ابحرتام مبد أأ وحدة ا ألرسة و تسهيل معلية توحيد ا ألرس؛
حتسني املعرفة حول معىن الانفصال الثانوي و التحدايت و املزااي اليت تواكب الرعاية ا ألرسية املمتدة؛
عىل احلكومة واملنظامت القامئة عىل ادارة احلاةل بتسهيل معلية توحيد ا ألرس مبا يف ذكل توحيدها عرب احلدود من خالل
تبين اجراءات لتوحيد ا ألرس تتوافق و مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل؛
العمل عىل تضمني التكريعات الوطنية ملبد أأ املصلحة الفضىل للطفل ووضع أليات للتنفيذ تتضمن تدريب القامئني عىل
ادارة احلاةل عىل املصلحة الفضىل ،وتدريب القضاة و الاخصائيني الاجامتعيني احلكوميني املس وولني عىل معلية االيداع
الرمسي ل ألطفال عىل تطبيق مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل؛
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مراجعة التكريعات و الس ياسات اخلاصة ابلرعاية البديةل و التأأكد من وصول ا ألطفال الالجئني لاكفة أأشاكل الرعاية
البديةل املتواجدة ،خاصة تكل القامئة عىل ا ألرسة داخل أأرس تنمتي لنفس جممتع الطفل اذا ما توافق ذكل مع املصلحة
الفضىل للطفل؛
القيام مبسح حول ءافة أأشاكل الرعاية البديةل املتواجدة داخل جممتعات الالجئني ووضع و تنفيذ اجراءات تمتتع ابملرونة
و الكفاءة لتوفري حزمة من بدائل الرعاية البديةل لالجئني مع الرتكزي عىل أأوجه الرعاية القامئة عىل ا ألرسة مبا يف ذكل دمع
للرعاية ا ألرسية غري الرمسية اذا ما توافق ذكل مع املصلحة الفضىل للطفل ،خاصة رعاية ا ألرسة املمتدة أأو رعاية أأصدقاء
ا ألرسة أأو جرياهنا؛
عند االماكن ،وضع اطار رمسي حلاالت الرعاية البديةل املؤقتة واعامتدها كحلول دامئة اذا ما اقتضت مصلحة الطفل
ذكل؛
التعاون مع منظامت اجملمتع املدين لتوفري خمتلف اخلدمات بشلك أأكرث مرونة مثل تدريب ا ألرس البديةل عىل كيفية رعاية
ا ألطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني؛
وضع معايري موحدة و خطوات لرصد و ادارة و متابعة اجراءات الرعاية البديةل و توزيعها عىل ءافة ا ألطراف املعنية؛
دمع معلية تتبع أأثر أأرسة الطفل العادة مجعه مع أأرسته ابلتعاون مع الهيوات املعنية مثل الصليب ا ألمحر وذكل لضامن
اس مترار معلية تتبع أأثر ا ألرسة ملدة عامني عىل ا ألقل؛
العمل عىل توفري اخلدمات املتاكمةل ل ألطفال املنفصلني و غري املصحوبني من خالل اجراءات املصلحة الفضىل و ادارة
احلاةل كام مت تفصيلها فامي س بق ،بشلك يمت من خالهل التعرف عىل ءافة احتياجات الطفل و احالته اىل حزمة متاكمةل
من اخلدمات مثل اخلدمات النفس ية والاجامتعية والتعلميية والصحية وخدمة تتبع أأثر ا ألرسة وغريها من خدمات امحلاية
حىت يمت التوصل اىل حل طويل املدى من خالل اخلدمات الاجامتعية احلكومية أأو من خالل التعاون مع منظامت
اجملمتع املدين؛
تعزيز مشاركة اجملمتعات يف دمع احلاالت ا ألقل خطورة مثل مساعدة ا ألرس يف رعاية ا ألطفال املنفصلني ومراقبة حالهتم؛
وضع أليات لتعزيز مشاركة ا ألطفال املنفصلني وغري املصحوبني يف القرارات املتعلقة حبياهتم مع اعطاء مشاركهتم الوزن
املالمئ و معرمه و درجة نضجهم؛

 تكوين ش باكت وطنية للتقيص ا ألرسي و مل الشمل تضم مجيع اجلهات احلكومية واملنظامت القاعدية العامةل يف جمال
التقيص ا ألرسي و مل الشمل.
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زواج ا ألطفال:
يعد زواج ا ألطفال أأحد صور العنف املبين عىل النوع  ،حيث يتعرض كثري من ا ألطفال وخاصة الفتيات يف العديد من ادلول يف
العامل العريب اىل الزواج القرسي أأو املبكر مما حيرم الفتاة من فرصها يف التعلمي و يعرضها للكثري من اخملاطر ،مهنا عىل سبيل املثال
ال احلرص :العنف املزنيل واحلياة يف حلقة مفرغة من غياب الفرص والفقر املدقع ،اضافة اىل تعرض الفتيات الصغريات ملتاعب
امحلل والوالدة املبكرة اليت قد تؤدي يف بعض ا ألحيان اىل الوفاة مقارنة ابلفتيات يف العكرينات من معرهن ،كام قد يتعرض
أأطفالهن للوفاة عند الوالدة أأو يف غضون الشهور ا ألوىل من حياهتم .ومن هجة أأخرى ،تزداد نس بة خماطر الوفاة من مضاعفات
الوالدة عند الفتيات الاليت تقل أأعامرهن عن مخسة عكر عاما اىل حوايل مخسة أأضعاف مقارنة ابلس يدات البالغات .كام تتعرض
الفتيات الصغريات خملاطر العدوى بفريوس نقص املناعة بسبب غياب القدرة التفاوضية ملامرسة اجلنس المن ،كام يتعرضن أأكرث
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للعنف املزنيل مقارنة ابلس يدات الاليت يزتوجن يف سن أكرب.
ومن انحية أأخرى ،تمتتع الفتيات الاليت أأمكلن تعلميهن بدال من الزواج قبل سن الثامنة عكر حبياة أأكرث حصة ،كام تمتتعن أأيضا
اب ألمان الاقتصادي .و تزداد احامتلية وضع هؤالء الفتيات تعلمي أأطفالهن أكولوية مما يضع حدا للحلقة املفرغة من الفقر.
وعىل الرمغ من انتشار ظاهرة زواج ا ألطفال الالجئني يف منطقة الكرق ا ألوسط و شامل افريقيا ،اال أأهنا قد ازدادت بشلك
ملحوظ يف س ياق أأزمة الالجئني السوريني نتيجة للرصاع و الزنوح القرسي و الفقر ،اضافة الىى اخلوف من العنف اجلنيس .كام
أأدى تزايد العنف املزنيل اىل اقبال بعض املراهقات عىل الزواج املبكر.
وتزداد معدالت الزواج املبكر خالل ا ألزمات لس ببني رئيس يني:
 تزايد الفقر مما يؤدي اىل الزايدة يف معدالت زواج ا ألطفال وزواج الفتيات يف سن مبكرة يف ظل رصاع ا ألرسة من
أأجل البقاء؛
 اخملاطر املتصورة اليت هتدد رشف الفتاة وهو ما قد يدفع اجملمتعات اىل رؤية زواج ا ألطفال كوس يةل محلاية الفتيات خالل
الزناعات ،و هو رد فعل لزتايد معدالت العنف اجلنيس أأو للزايدة احملمتةل يف هذه املعدالت 51.و تؤثر هذه املامرسات
52
بشلك أأكرث عىل الفتيات ،حيث ميكن ارجاعها للمامرسات السابقة اليت تعكس عدم املساواة بني اجلنسني.
و طبقا لهيوة ا ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ،ارتفعت نسب الزواج املبكر بني الالجئني السوريني يف ا ألردن ،حيث أأفادت
نس بة  %51،2من االانث و  %12من اذلكور بزواهجم قبل بلوغ الثامنة عكر ،مما أأدى اىل ارتفاع نس بة من تزوجوا قبل بلوغ
الثامنة عكر اىل  53.%22،2و من ا ألمهية مباكن االشارة اىل أأن هذه املامرسة منتكرة يف بعض اجملمتعات املضيفة لالجئني .فطبقا
لليونيس يف ،وصلت نس بة الس يدات بني سن العكرين والرابعة و العكرين الاليت تزوجن قبل بلوغ الثامنة عكر اىل  %2،5يف
اجلزائر ،يف حني وصلت النس بة اىل  %5يف جيبويت ،و  %11،1يف مرص %1 ،يف لبنان %11 ،يف املغرب ،و %22،6يف
54
السودان ،و %12يف سوراي و %42،1يف المين.

Interagency guidance Note, Prevention of and Response to Child Marriage in Kurdistan Region of Iraq
To protect her Honour, Child Marriage in Emergencies, 2015, Care International

UN General Assembly Resolution on Child, Early and Forced Marriage
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Gender-Based Violence and Child Protection among Syrian Refugees in Jordan with a focus on Early Marriage, Interagency Assessment, UN Women, 2013
54 http://www.childinfo.org/statistical_tables.html
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ومن هجة أأخرى ،أأشارت اليونيس يف اىل أأن نس بة زواج ا ألطفال بني الالجئني السوريني عام  2112قد بلغت  %12من
اجاميل الزجيات .أأما يف عام  ،2112فقد وصلت اىل  %25وازدادت لتبلغ  %22يف مطلع  ،2114يف حني بلغت معدالت زواج
ا ألطفال يف سوراي قبل ا ألزمة  .%12وقد أأشار حوايل  %24،11من املس تجيبني الس تطالع مت القيام به يف بعض املناطق
55
الكردية ابلعراق ،اىل أأن زواج ا ألطفال هو أأحد أأكرث أأشاكل العنف املبين عىل النوع ش يوعا.
ويف ضوء املشالك الاجامتعية و القانونية والصحية اليت قد تنتج عن الزواج قبل سن الثامنة عكر ،فقد أأوصت جلنة حامية الطفل
برضورة قيام ادلول ابدخال تعديالت تكريعية لوضع حد أأدىن  12عاما لسن الزواج سواء ءان مبوافقة الوادلين أأو بدوهنا 56.وطبقا
لتعليق جلنة حقوق الطفل عىل بعض التقارير ادلورية اليت تعدها ادلول ا ألعضاء ،فكثريا ما يفتقر االطار التكريعي اىل النصوص
اليت توفر امحلاية ل ألطفال والفتيات عىل وجه اخلصوص من هذه الظاهرة .حيث متنح التكريعات يف بعض ادلول العربية للقضاة
السلطة يف اس تثناء ا ألطفال من رشط احلد ا ألدىن لسن الزواج و اذلي حتدده اتفاقية حقوق الطفل عند سن الثامنة عكر .ومن
مث ،يتسبب ذكل يف وجود جفوات داخل االطار التكريعي تسمح بزواج ا ألطفال بشلك رمسي.
ومن انحية أأخرى ،فان أأحد القضااي الهامة اخلاصة بزواج ا ألطفال بني جممتعات الالجئني يه قضية عدم تسجيل زجيات ا ألطفال
يف بعض املناطق .و تتعدد ا ألس باب من عدم املعرفة بقوانني الزواج يف ادلول املضيفة ،أأو الرسوم املفروضة ،أأو بسبب انتواء
ا ألرس تسجيل الزواج مبجرد عودهتم اىل بدلمه .و يؤدي عدم تسجيل زجيات ا ألطفال اىل حرمان ا ألطفال من الضامانت القانونية
اليت توفرها هلم تكريعات ادلول اليت تسمح بزواج ا ألطفال يف بعض احلاالت الاس تثنائية .وقد تعددت أأيضا ا ألس باب لتشمل
عدم اقتناع الوادلين بأأمهية هذه الضامانت أأو غياب الوعي ابالجراءات الالزمة أأو صعوبة احلصول عىل الواثئق الالزمة .و هو ما
يؤدي اىل حرمان الطفةل و أأطفالها يف املس تقبل من أأية حامية قانونية 57مبا يف ذكل احلق يف احلصول عىل نفقة و احلق يف املرياث
و يف تسجيل املواليد و يف بعض ا ألحيان احلق يف حضانة ا ألطفال.
و علهيا فعىل ادلول املضيفة تبين مقاربة شامةل جتمع بني رفع وعي ا ألرس واجملمتعات حول الاثر الضارة و بدائل زواج ا ألطفال،
وتعزيز أليات امحلاية الوطنية للوقاية والاس تجابة الحتياجات ا ألطفال املعرضني خلطر زواج ا ألطفال و أأيضا ل ألطفال حضااي
الزواج املبكر .و عليه مفن ا ألمهية مباكن تبين الاسرتاتيجيات التالية للتصدي لقضية زواج ا ألطفال:





مراجعة التكريعات الوطنية حول زواج ا ألطفال لضامن توافقها مع املعايري ادلولية و رفع سن الزواج اىل  12عاما؛
دمع قدرة نظم حامية الطفل الوطنية عىل التصدي لقضية زواج ا ألطفال من خالل تطبيق ا ألطر التكريعية احلالية اليت
تضع حدا لزواج ا ألطفال؛
تعزيز الضامانت االجرائية وتوفري االرشادات للنظام القضايئ للتطبيق ا ألفضل ملبد أأ املصلحة الفضىل للطفل عند مراجعة
الطلبات اخلاصة بزواج ا ألطفال يف ادلول اليت تسمح أأطرها التكريعية الوطنية بذكل؛
مساءةل املس وولني عن تزوجي ا ألطفال خارج ا ألطر القانونية مبا يف ذكل الزجيات اليت يمت عقدها بشلك غري رمسي أأو
الزجيات اليت تمت هبدف الاس تغالل اجلنيس أأو الاقتصادي؛
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Interagency Child Protection Assessment, Erbil, Suleymaneyah and Duhok governorates, 2014
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Too Young to Wed, the Growing Problem of Child Marriage among Syrian Girls in Jordan, Save the Children, 2014
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تشجيع الفتيات الالجئات عىل الالتحاق ابملدارس و البقاء هبا ،حيث يعد التعلمي أأحد أأمه العوامل اليت تؤدي اىل
تأأخر سن الزواج؛
التعاون مع منظامت اجملمتع املدين لتوفري برامج التعلمي الرمسي و غري الرمسي و الربامج الاجامتعية و الاقتصادية ملساعدة
الفتيات الاليت ترسبن من التعلمي و التقليل من احامتالت تعرضهن للزواج املبكر؛
توفري فرص الدرار ادلخل و برامج املساعدات املالية ألرس الفتيات أالكرث هشاشة للحيلوةل دون جلوهئم لزتوجي بناهتم
كوس يةل للتعامل مع الظروف الاقتصادية املرتدية؛
توفري الفرص الاقتصادية للفتيات مبجرد خترهجن من املدرسة هبدف اجياد البدائل لهن؛
تقدمي ادلمع ل ألطفال حضااي الزواج املبكر بتقدمي خدمات ادارة احلاةل و ادلمع النفيس و الاجامتعي و تقدمي اخلدمات
املناس بة (التعلمي و الصحة االجنابية و املساعدات القانونية و غريها)؛
العمل عىل رفع وعي جممتعات الالجئني و اجملمتعات املضيفة عىل بدائل زواج ا ألطفال و حول ا ألطر التكريعية اخلاصة
بزواج ا ألطفال و الاثر الضارة لزواج ا ألطفال .و يمت ذكل من خالل القادة اجملمتعيني و رجال ادلين و الفتيات والصبية
و الابء و ا ألهمات و دمع الالجئني اذلين يقميون حبشد ادلمع ضد زواج ا ألطفال.

62

جتنيد ا ألطفال:
يف حني أأن احلق يف امحلاية و الرعاية هو حق مكفول لاكفة ا ألطفال املتأأثرين ابلزناعات املسلحة كام أأنه حق مكفول مبوجب اتفاقية
حقوق الطفل (املادة رمق  )22و اليت تتضمن الوقاية و الاس تجابة لتجنيد ا ألطفال و غريها من اخملاطر ،اال أأن هذه املامرسة ال
تزال منتكرة عىل الرمغ من االدانة ادلولية لها .و يأأخذ جتنيد ا ألطفال العديد من ا ألشاكل مهنا جتنيدمه بوصفهم حماربني أأو يف
أأدوار ادلمع النشط مثل أأدوار التجسس أأو محل ا ألمتعة أأو املرشدين و أأيضا التجنيد من أأجل ا ألغراض اجلنس ية .و يرتاوح
ا ألذى اذلي يلحق هبؤالء ا ألطفال من الوفاة اىل االعاقات املس تدمية و غريها من أأشاكل ا ألذى الوجداين و التمنوي عىل املدى
الطويل .و قد يقوم بعض ا ألطفال ابلتطوع حتت اغراء الوعود الاكذبة أأو التصورات اخلاطوة ،يف حني قد يمت اجبار غريمه عىل
االلتحاق ابمجلاعات املسلحة عن طريق العنف أأو الهتديد ابلعنف .و يعد ومص هؤالء ا ألطفال و عزلهتم أأحد التبعات الكثرية
58
اخلطرية لتجنيد ا ألطفال ،اضافة اىل فرص التعلمي و التمنية الفكرية الضائعة.
وقد ءان مفهوم "التجنيد االجباري" لفرتة طويةل هو أأكرث أأشاكل جتنيد ا ألطفال انتشارا .و عىل الرمغ من اس مترار هذا النوع من
التجنيد بني الكثري من امجلاعات املسلحة ،اال أأن هناك عوامل جاذبة و أأخرى طاردة ينتج عهنا جتنيد ا ألطفال .فالفقر هو أأحد
العوامل الهامة اليت قد جترب ا ألطفال عىل الالتحاق ابلقوات و امجلاعات املسلحة .فتوفري وجبة واحدة للطفل قد يكون عامل
جذب قوي يدفع ابلابء لتسلمي أأطفاهلم اىل امجلاعات املسلحة بأأمل توفري الغذاء و امللجأأ هلم .أأما العامل الخر فهو المتيزي ،حيث
قد تؤدي الهوية االثنية أأو القبلية أأو ادلينية اىل تعبوة جممتعات بأأرسها مبا يف ذكل ا ألطفال .كام قد يؤدي تعرض بعض ا ألطفال
ملشاهدة اذالل وادلهيم أأو شقيقاهتم اىل التحاق ا ألطفال ابمجلاعات املسلحة بدافع الانتقام .و قد تطالب ا ألرسة أأو اجملمتع ا ألطفال
ابملسامهة يف ادلفاع عن جممتعاهتم .و ان ءان البد من االشارة اىل أأن المتيزي بني التجنيد االجباري والتجنيد الطوعي هو متيزي واه
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حيث أأنه حىت يف حاالت تطوع ا ألطفال ،فان هذا التطوع يكون بدافع من اليأأس والرصاع من أأجل البقاء.
و هناك العديد من املعايري ادلولية اليت مت االتفاق علهيا لضامن توافق دويل عىل وقاية وحامية ا ألطفال خالل الزناعات املسلحة من
التجنيد من قبل القوات أأو امجلاعات املسلحة .و تقع مضن هذه املعايري اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق  122اخلاصة ابلقضاء عىل
أأسو أأ شاكل معل ا ألطفال (و املذكورة بشلك أأكرث تفصيال يف امللحق) و أأيضا قرار جملس ا ألمن رمق  1112املعين بوضع ألية للرقابة
و االبالغ عن الانهتاءات اجلس مية ل ألطفال ومهنا جتنيد ا ألطفال واس تخداهمم يف أأعامل احلرب .وتضم املعايري ادلولية أأيضا مبادئ
ابريس 60اليت تسعى اىل منع التجنيد غري القانوين ل ألطفال ،واىل تسهيل ترسحي ا ألطفال املرتبطني ابلقوات أأو امجلاعات املسلحة،
وتسهيل اعادة ادماج ءافة ا ألطفال اجملندين ابلقوات أأو امجلاعات املسلحة ،وضامن اجياد بيئة حامية لاكفة ا ألطفال .وتشمل هذه
املبادئ عدم المتيزي و املصلحة الفضىل للطفل و أأيضا ا ألطفال و العداةل (التعامل مع املهتمني ابنهتاك حقوق ا ألطفال و أأيضا
ا ألطفال املهتمني جبرامئ مبوجب القانون ادلولىي) ،و أأيضا حق ا ألطفال يف الترسحي من القوات وامجلاعات املسلحة ،و أأيضا مشاركة
الطفل واحرتام حقوقه.
و يف ضوء ما س بق حول تواجد ظاهرة جتنيد ا ألطفال يف املنطقة العربية و االجامع ادلويل عىل رضورة ماكحفة هذه الظاهرة،
يوىص بتبين ا ألولوايت التالية:
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UNHCR, Child Recruitment, Issue Brief
Office of the Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict,
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THE PARIS PRINCIPLES: PRINCIPLES AND GUIDELINES ON CHILDREN ASSOCIATED WITH ARMED
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تبين س ياسات لتجرمي جتنيد و اس تخدام ا ألطفال من قبل امجلاعات املسلحة و تعزيز الس ياسات الوطنية املنسجمة مع
هذا املبد أأ؛
ضامن تبين اجراءات للتحقيق مع اجلهات اليت تقوم بتجنيد واس تخدام ا ألطفال و تقدميها للعداةل؛
التأأكد من تعيني أأخصائيني محلاية الطفل داخل قوات ا ألمن؛
ترسحي ءافة ا ألطفال اذلين مت رصدمه داخل قوات ا ألمن؛
ااتحة دخول العاملني يف جمال حامية الطفل اىل املعسكرات للتأأكد من عدم وجود أأطفال داخل صفوفهم؛
تعزيز برامج ترسحي و اعادة ادماج ا ألطفال؛
61
تعزيز نظم تسجيل املواليد و ادراج أليات التحقق من السن داخل اجراءات التجنيد؛
تبين محالت وطنية لرفع الوعي و منع جتنيد ا ألطفال.
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Office of the Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict,
https://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/action-plans/
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معل ا ألطفال:
يوفر االطار ادلويل العديد من نصوص محلاية الطفل من خماطر العمل بشلك عام و أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال بشلك خاص.
حيث تشري اتفاقية حقوق الطفل يف مادهتا رمق  22اىل حق الطفل يف امحلاية من الاس تغالل الاقتصادي .من هجة أأخرى تشري
اتفاقية احلد ا ألدىن لسن العمل رمق  122اىل حامية الطفل من العمل حتت سن اخلامسة عكر و حقه يف احلصول عىل التعلمي
االلزايم ،يف حني تشري االتفاقية رمق  122ألسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال اليت حيظر فهيا معل ا ألطفال حتت سن الثامنة عكر و اليت
يتعني القضاء علهيا بشلك فوري.
من هجة أأخرى حيظر الربوتوكول الاختياري حول اخنراط ا ألطفال يف الزناعات املسلحة جتنيد ا ألطفال حتت سن الثامنة عكر
من قبل امجلاعات املسلحة (سواء بشلك طوعي أأو قرسي) كام حيظر مشاركة ا ألطفال حتت الثامنة عكر يف الزناعات املسلحة،
يف حني يلقي الربوتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأأن بيع ا ألطفال و اس تغالل ا ألطفال يف البغاء و املواد االابحية،
الضوء عىل رضورة جترمي هذه الانهتاءات اخلطرية حلقوق الطفل و بذل اجلهود اجلادة حملاربة الظاهرة.
و تزداد خماطر التحاق ا ألطفال بسوق العمل حتت ظروف الزناع املسلح و الزنوح القرسي ،حيث يواجه ا ألطفال و أأرسمه
مصاعب اقتصادية شديدة خاصة يف ظل انقطاع فرص العمل اليت توفر هلم ادلخل .من هجة أأخرى قد ال يسمح ل ألرس ابلعمل
يف البدل املضيف ،مما قد يؤدي اب ألرسة اىل اللجوء اىل معل ا ألطفال ،اذلي قد ال يتسبب يف تعرضهم للعقوابت القانونية ،و ان
ءان يتسبب يف انهتاك حقوق ا ألطفال و تعريضهم خملاطر جس مية .و هو ما يتضح عند دراسة ظاهرة الوسطاء "الشويش ية" يف
لك من ا ألردن و لبنان و اذلين يقومون ابس تغالل ا ألطفال الالجئني يف اسو أأ أأشاكل العمل يف مقابل اعطاهئم وسائل البقاء
ا ألساس ية ( أأرض يقميون علهيا ،خمية ،اخل) .وقد مت القيام بعدد من ادلراسات يف املنطقة أأظهرت الظروف املرتدية اليت تواجه
ا ألطفال الالجئني يف نطاق ا ألعامل اخملتلفة اليت يقومون هبا.
و ابلتايل يتعني عىل ادلول املعنية اختاذ عدد من االجراءات محلاية ا ألطفال الالجئني من خماطر االخنراط يف معل ا ألطفال بشلك
عام ويف أأسو أأ أأشاكهل بشلك خاص:
االطار التكريعي و الس يايس:






العمل عىل توحيد سن التعلمي االلزايم و السن ا ألدىن لعمل ا ألطفال؛
العمل عىل تغطية التكريعات الوطنية لاكفة القطاعات و املهن اليت قد يعمل هبا ا ألطفال مبا يف ذكل أأشاكل العمل
ا ألقل ظهورا مثل طائفة خدم املنازل و العمل يف قطاع الزراعة حيث تعرض هذه ا ألعامل ا ألطفال اىل مواد ضارة و
أالت خطرة كام قد تعرضهم خملاطر االساءة اجلنس ية و االجتار؛
العمل عىل وضع خطط معل وطنية للقضاء عىل الظاهرة مع تطبيقها عىل ا ألطفال الالجئني ،و تقدمي ادلمع الالزم من
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قبل املنظامت ادلولية؛
التأأكد من وضع تعريف وطين ألسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال يف حال غياب مثل هذا التعريف وضع قامئة اب ألعامل اخلطرة
وحتديهثا بشلك دوري؛

62مت وضع اخلطة الوطنية ملاكحفة معل ا ألطفال يف لبنان من قبل وزارة العمل و اللجنة التس يريية ملاكحفة معل ا ألطفال اليت شلكها الرئيس عام  2112يف مطلع ازمة الالجئني
السوريني .و يف عام  2111متت مراجعهتا من قبل ءافة اجلهات املعنية الضافة ملحق حول معل ا ألطفال بني الالجئني السوريني
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العمل عىل ادراج ءافة أأشاكل الاس تجابة ألسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال كجزء من التدخالت االنسانية و خاصة يف
جماالت حامية ا ألطفال و التعلمي و امحلاية الاجامتعية وادلمع الاقتصادي عن طريق توفري االرشادات والتدريب للعاملني
هبذه القطاعات؛
تبين نظام الرقابة عىل معل ا ألطفال و نظم االحاةل اخلاص مبنظمة العمل ادلولية لضامن وجود الاس تجابة الالزمة
والتنس يق بشأأن ءافة أأشاكل معل ا ألطفال؛
تسهيل حصول ا ألرس الالجئني عىل الواثئق الرمسية مبا فهيا أأوراق االقامة و الهوية من خالل اجراءات ميرسة ومتاحة
و الابتعاد عن جترمي أأو احتجاز الالجئني نتيجة لغياب الواثئق .و هو ما يساعد البالغني من أأفراد ا ألرسة عىل احلركة
حبرية ؛
التأأكد من ادراج قضية معل ا ألطفال من الالجئني مضن جمال معل نظم حامية الطفل الوطنية.

دمع املعرفة املتاحة حول الظاهرة الختاذ اجراءات بشأأهنا:
 حتليل ا ألس باب اجلذرية اليت تؤدي اىل انتشار ظاهرة االخنراط يف أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال مع العمل عىل اجياد
بياانت مصنفة بناء عىل الفئة العمرية و النوع و ختصيص فقرات خاصة ل ألطفال الالجئني؛
 حتديد ا ألطفال الأكرث تعرضا خلطر االخنراط يف أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال ،مثل ا ألقليات أأو ا ألطفال غري املصحوبني
أأو املنفصلني عن ذوهيم؛
 ادراج أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال يف دراسات التقيمي ،مع القيام عند احلاجة ،بدراسات أأكرث تعمقا حول أاثر ا ألزمات
عىل طبيعة وحدة ظاهرة أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال.
القدرات البكرية و املالية:






حتديد اجلهات الرقابية املمكنة خملتلف أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال مثل العاملني امليدانيني التابعني لوزارة الزراعة
واحتادات املزارعني للرقابة عىل معل ا ألطفال يف الزراعة ،والليات اجملمتعية والكرطة ابلنس بة ل ألطفال العاملني يف
الشارع وغريها من أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال وبناء قدراهتم عىل الاس تجابة بشلك يامتىش مع املصلحة الفضىل للطفل،
مع ضامن أأال يمت جترمي ا ألطفال وا ألرس بسبب العمل؛
العمل عىل اجياد قوة ءافية من مفتيش العمل و بناء قدراهتم عىل التعامل مع معل ا ألطفال و التأأكد من أأن توصيفهم
الوظيفي يشمل ءافة القطاعات الاقتصادية و يشمل ءافة ا ألطفال مبا فهيم الالجئني و املهاجرين؛
ارشاك ا ألطفال العاملني يف وضع و تنفيذ و تقيمي التدخالت املصممة ملساعدهتم؛
بناء قدرات العاملني يف جمال التعلمي داخل مدارس الالجئني عىل معل ا ألطفل لتحديد مؤرشات معل ا ألطفال
والترسب و ذكل هبدف وضع نظام لالنذار املبكر و االحاةل و املتابعة.

الوقاية:
 دمع ا ألرس و اجملمتعات لتلبية احتياجات أأطفالها من خالل متكيهنا اقتصاداي و اجياد الفرص املدرة لدلخل و مجموعات
ادلمع للوادلين و أأيضا مبادرات الرتبية االجيابية .هذا جبانب توفري خدمات امحلاية الاجامتعية للمجمتعات املعنية و توفري
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الوسائل التعلميية ،مع ربط ا ألرس بربامج امحلاية اجملمتعية لضامن بقاء ا ألطفال يف التعلمي و احلصول عىل اخلدمات
الصحية؛
 توفري املهارات الالزمة و التدريبات اخلاصة ابلصحة و السالمة املهنية للنشء و البالغني يف ا ألعامل اليت يمت السامح هبا
يف اجملمتعات املضيفة و التنس يق للسامح هلم ابلعمل من قبل السلطات احمللية و الوطنية؛
 التنس يق مع القطاعات ا ألخرى مبا فهيا قطاعات التعلمي و امحلاية الاجامتعية والمتكني الاقتصادي ورفع وعي العاملني يف
هذه اجملاالت بأاثر برامج ادلمع عىل ظاهرة معل ا ألطفال بني الالجئني.
الاس تجابة:
 مراقبة حاالت ا ألطفال الالجئني املنخرطني يف أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال و توفري ادلمع الالزم بشلك فوري لسحب
ا ألطفال من أأسو أأ أأشاكل العمل و اجياد بدائل ل ألرس و ا ألطفال خاصة من خالل وضع نظم للرقابة عىل معل ا ألطفال؛
 توفري فرص الالتحاق ابلتعلمي بوصفه البديل ا ألمثل لعمل ا ألطفال ،مبا يف ذكل التعلمي الرمسي و التعلمي غري الرمسي
املعمتد بوصفها س بل لعودة ا ألطفال اىل التعلمي الرمسي؛
 توفري فرص غري رمسية للتعلمي مثل برامج التعلمي املكثفة والفصول التعويضية واملهارات احلياتية اليت يمت تكييفها لتتوامئ
واحتياجات ا ألطفال الالجئني املنخرطني يف معل ا ألطفال وذكل هبدف توفري خيارات مرنة الس تكامل التعلمي املناسب؛
 توفري حزمة متاكمةل من اخلدمات اخلاصة اب ألطفال الالجئني العاملني و أأرسمه مثل حامية الطفل وامحلاية الاجامتعية
اضافة اىل اخلدمات التعلميية و الصحية بشلك مرن؛
 وضع برامج لدلمع اجملمتعي مثل املشاركة يف ا ألنشطة الرايضية والثقافية والفنية واجملموعات اجملمتعية؛ وتنظمي أأنشطة
ترفهيية وثقافية من خالل التعاون مع منظامت اجملمتع املدين؛
 احلد من الهشاشة الاقتصادية ل ألرس عن طريق توفري فرص ادرار ادلخل ألرس ا ألطفال العاملني و ل ألطفال اذلين
ختطوا احلد ا ألدىن لسن العمل؛
 ااتحة برامج ادلمع اجملمتعي وتشجيع الليات اجملمتعية محلاية الطفل (مثل اجملموعات الوادلية ،أليات الرصد يف املدارس،
جلان الش باب و غريها من أأوجه دمع القرانء ومبادرات ادلمع)؛
 الامتناع عن احتجاز ا ألطفال الالجئني بسبب معلهم سواء بشلك رمسي أأو غري رمسي.
ادلعوة وحشد التأأييد ورفع الوعي:

قامت منظمة العمل ادلولية ووزارة العمل اللبنانية ابلكراكة مع منظمة BEYOND
ابنشاء مراكز جممتعية ملاكحفة معل الأطفال ،من خالل توفري هجود تنس يقية بني أأفراد
اجملمتعات احمللية و أأعضاء احملليات و منظامت العامل و أأحصاب الأعامل و أأرس الأطفال
العاملني و الأطفال العاملني لسحب الأطفال من أأسو أأ أأشاكل العمل وتوفري خدمات
اعادة التأأهيل وضامن عدم عودة الأطفال ملثل هذه الأعامل.
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 رفع وعي ا ألرس واجملمتعات بأأسو أأ
أأشاكل معل ا ألطفال وبدائل معل ا ألطفال من
خالل رسائل تراعي النوع ؛
 التعاون مع أأحصاب ا ألعامل
ومنظامت أأحصاب ا ألعامل بوصفهم رشءاء يف
ماكحفة معل ا ألطفال وذكل من خالل تبين
مدوانت سلوكية و مراقبة سالسل التوريد
(عند احلاجة) ووضع برامج لضامن رفاهة
العاملني وا ألطفال.

التوصيات العامة
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االطار التكريعي والس ياسات اخلاصة حبامية الطفل:















مراجعة التكريعات الوطنية والس ياسات لضامن متاش هيا مع املعايري و القوانني ادلولية ذات الصةل ،خاصة اتفاقية حقوق
الطفل و الربوتوكوالت امللحقة .و هو ما يتضمن ضامن حتديد سن الطفوةل عند  12عاما  ،كذكل ضامن احرتام املعايري
ادلولية اخلاصة بسن املس وولية القانونية و الزواج و العمل و التجنيد داخل امجلاعات أأو القوات املسلحة؛
ضامن عدم المتيزي داخل التكريعات و الس ياسات اخلاصة حبقوق الطفل و حاميته و العمل عىل تطبيقها عىل ا ألطفال
الالجئني ،مع التأأكد من احرتام حق ا ألطفال الالجئني يف احلصول عىل ءافة اخلدمات املتاحة ملواطين ادلول املعنية مبا
يف ذكل تسجيل املواليد و التعلمي و الصحة و خدمات حامية الطفل دون أأي متيزي؛
مراجعة التكريعات لضامن أأخذ مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل يف الاعتبار يف ءافة القرارات و تنفيذه مبا يامتىش مع
اتفاقية حقوق الطفل و التعليق العام رمق  14بشأأن حق الطفل يف أأخذ مصلحته الفضىل يف الاعتبار خاصة فامي يتعلق
ابلقوانني اجلنائية و قانون ا ألرسة و ءافة القرارات اليت يتبناها الفاعلون يف جمال امحلاية الاجامتعية؛
تطوير ارشادات حول ا ألبعاد اليت يتعني أأخذها يف الاعتبار عند حتديد املصلحة الفضىل للطفل وتوفري التدريب لصانع
القرار و العاملني ابجلهاز القضايئ و مقديم اخلدمات حول كيفية تفعيل مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل؛
ازاةل ءافة املواد اليت متزي بني اجلنسني من التكريعات خاصة فامي خيص اجلنس ية مما يقيد حق املر أأة يف نقل جنسيهتا اىل
أأطفالها؛
ازاةل القيود اليت تفرضها التكريعات والس ياسات عىل تسجيل املواليد و ضامن تطبيقها عىل ا ألطفال املولودين خارج
اطار الزوجية و ا ألطفال املولودين ألشخاص ينمتون ألداين أأو ملل خمتلفة ،أأو ا ألطفال اذلين يتغيب أابؤمه و كذكل
ا ألطفال املعرضني للخطر و ذكل لضامن وصول ا ألطفال الالجئني اىل خدمات تسجيل املواليد؛
ضامن متايش س ياسات التعامل مع ا ألطفال يف نزاع مع القانون مع املعايري ادلولية ،مع تطبيق قوانني و س ياسات عداةل
ا ألحداث عىل ا ألطفال الالجئني دون متيزي؛
مراجعة التكريعات الوطنية محلاية الطفل لتس توعب مفاهمي نظم حامية الطفل ،وجلان امحلاية اجملمتعية ،وش باكت
التقيص ا ألرسي و مل الشمل؛
انشاء "ش بكة عربية لتبادل التجارب الناحجة يف التكفل اب ألطفال الالجئني".

االطار التكريعي و الس ياسات اخلاصة ابلالجئني:
 ضامن حصول أأرس الالجئني عىل واثئق ا ألحوال املدنية مبا يف ذكل الواثئق اخلاصة ابمليالد و الزواج و الطالق
والزواج الثاين و الوفاة؛
 ضامن ااتحة خدمات امحلاية و اخلدمات ا ألساس ية ل ألطفال الالجئني و أأرسمه بغض النظر عن حاةل اللجوء و وجود
الواثئق الالزمة يف حوزهتم من عدمه؛
 ضامن قدرة ا ألطفال الالجئني و أأرسمه عىل طلب اللجوء و الوصول اىل ا ألمان و حاميهتم من االعادة القرسية؛
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تبين اجراءات جلوء صديقة للطفل مبا يف ذكل احرتام مبد أأ وحدة ا ألرسة و تسهيل معلية مجع مشل ا ألرسة داخل
املنطقة و خارهجا و الرصد و االجراءات اخلاصة اب ألطفال املعرضني للخطر و ا ألطفال املنفصلني و غري املصحوبني
وتطبيق اجراءات و تقنيات الجراء اللقاءات صديقة للطفل؛
التأأكيد عىل عدم احتجاز ا ألطفال الالجئني و أأرسمه بسبب اللجوء و اجياد بدائل لالحتجاز .فال جيب احتجاز
ا ألطفال الالجئني أأو أأرسمه بناء عىل حاةل اللجوء اخلاصة هبم و نتيجة لعدم حوزهتم للواثئق؛
تشكيل ش باكت وطنية للتقيص و التحقق و اعادة الشمل؛
تبين املعايري ادلنيا محلاية ا ألطفال يف حاالت الطوارئ اليت قامت ابعدادها مجموعة العمل ادلولية محلاية الطفل يف عام
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خدمات حامية الطفل:









القيام بتحليل ملدى وجود و ااتحة اخلدمات بأأسعار يف متناول الالجئني و مدى قبول و جودة هذه اخلدمات ،ووضع
خطط طويةل املدى ( أأكرث من عام) لتعزيز قدرات خدمات حامية الطفل احلكومية وغري احلكومية للوقاية و الاس تجابة
لقضااي حامية الطفل اخلاصة ابلالجئني؛
التوسع يف خدمات حامية الطفل الوطنية خاصة يف ا ألماكن اليت تزداد فهيا أأعداد الالجئني؛
توفري ادلمع الفين و املايل املس تدمي من قبل اجملمتع ادلويل لتعزيز نظم حامية الطفل الوطنية و كذكل نظم التعلمي والصحة
و طلب اللجوء محلاية ا ألطفال الالجئني؛
مراجعة املوازانت الوطنية هبدف ختصيص الاستامثرات الالزمة للوزارات املعنية و منظامت اجملمتع املدين لتوفري
خدمات حامية الطفل و غريها من اخلدمات لاكفة ا ألطفال مبا فهيم ا ألطفال الالجئني بشلك عادل و دون متيزي؛
ضامن ااتحة خدمات حامية الطفل ا ألساس ية مجليع ا ألطفال و التصدي للمعوقات اخلاصة اب ألطفال الالجئني و اليت
حتيل دون وصوهلم اىل هذه اخلدمات مبا يف ذكل تويخ املرونة يف تطبيق االجراءات بأأسعار يف متناول الالجئني
والعمل عىل الوصول اىل اجملمتعات احمللية و توفري التدريب و رفع الكفاءات للعاملني يف جمال خدمة الالجئني و توفري
خدمات الرتمجة لكام أأمكن؛
 التأأكد من ااتحة اخلدمات ا ألساس ية التالية اليت متت االشارة الهيا سابقا (ادارة احلاةل ،وتسجيل املواليد،
واجراءات رشطية و قضائية صديقة للطفل ،ودمع قانوين ،وتدابري للرعاية البديةل القامئة عىل ا ألرسة ل ألطفال
املنفصلني وغري املصحوبني ،ومالجئ أمنة ل ألطفال حضااي العنف ،وادلمع النفيس ،واخلدمات الصحية
والتعلميية ل ألطفال الالجئني)
بناء قدرات الفئات التالية عىل توفري امحلاية ل ألطفال الالجئني:
 القامئني عىل ادراة حاالت حامية ا ألطفل عىل الاس تجابة حلاالت حامية الطفل و احالته للخدمات املناس بة؛
 املعلمني يف مدارس الالجئني عىل التعامل مع ا ألطفال و تبين وسائل تعلميية مناس بة للطفل و عىل وسائل
الهتذيب االجيايب و ادارة الرصاعات و كذكل املهارات احلياتية؛
 العاملني ابخلدمات الصحية عىل االدارة االلكينيكية حلاالت الاغتصاب والاس تجابة حلاالت العنف واالساءة
و اس تغالل ا ألطفال؛
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 مفتيش العمل عىل الوقاية و الاس تجابة حلاالت معل ا ألطفال بني الالجئني؛
 العاملني ابجلهاز القضايئ عىل املعايري ادلولية و مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل و بدائل الاحتجاز و التعامل مع
ا ألطفال مرتكيب اجلرامئ و حضاايها و الشهود علهيا مع الرتكزي عىل ا ألطفال الالجئني؛
 سلطات احلدود عىل التعامل مع ا ألطفال الالجئني و ضامن وحدة ا ألرسة و الرصد و الاس تجابة حلاالت
ا ألطفال املعرضني للخطر و ا ألطفال املنفصلني و غري املصحوبني مع تسهيل اعادة مشل ا ألرسة؛
 القامئني عىل حتديد حاالت اللجوء عىل االجراءات الصديقة للطفل و عىل حاالت الاضطهاد اخلاصة
اب ألطفال.
 اجياد فرص مدرة لدلخل ألرس الالجئني و ا ألطفال اذلين ختطوا احلد ا ألدىن القانوين لسن العمل و ذكل لتجنب
اسرتاتيجيات التكيف السلبية مثل معل ا ألطفال و زواج ا ألطفال؛
 وضع و حتديث اجراءات تنفيذية معيارية محلاية الطفل الالجئ و بناء قدرات العاملني عىل خطوات ادارة احلاةل ووضع
ا ألولوايت و تقيمي و حتديد املصلحة الفضىل للطفل ،اضافة اىل التكريعات الوطنية و ادلولية ذات الصةل وكذكل
املعايري ووسائل االحاةل و ا ألدوار واملس ووليات اخلاصة ابلفاعلني املعنيني؛
 العمل عىل تضمني نظم ادارة البياانت و دراسات التقيمي الوطنية حول قضااي حامية الطفل للبياانت املصنفة حول
قضااي حامية الطفل اخلاصة ابلالجئني و كذكل احتياجاهتم.

توصيات حول بعض القضااي اخلاصة حبامية الطفل:






دمع نظم التسجيل املدين الوطنية و تطبيق اجراءات مرنة للسامح لالجئني يف ا ألماكن النائية بتسجيل مواليدمه؛
ضامن ااتحة اخلدمات اخلاصة ل ألطفال املنفصلني و غري املصحوبني مثل الرصد و تقيص أأثر ا ألرس و اعادة مجع ا ألرس
و أأيضا تقيمي و حتديد املصلحة الفضىل للطفل و الرعاية البديةل؛
مراجعة التكريعات الوطنية لضامن متاش هيا مع املعايري ادلولية فامي خيص زواج ا ألطفال و تقدمي ادلمع للسلطة القضائية
لتنفيذ مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل عند البت يف طلبات زواج ا ألطفال يف ادلول اليت تسمح أأطرها التكريعية بذكل؛
ضامن وجود تكريعات و أليات تنفيذ ملنع أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال ووضع نصوص قانونية و ارشادات للسامح ابلعمل
اخلفيف اذلي ال يؤثر عىل تعلمي الطفل أأو منوه (متاش يا مع اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق )122؛
ااتحة أليات امحلاية الاجامتعية كوس يةل وقائية ضد معل ا ألطفال.

امحلاية اجملمتعية للطفل:
 العمل عىل انشاء أأنظمة امحلاية اجملمتعية الوطنية وضامن تشكيلها مع مجيع الهيوات العامةل يف جماالت الطفل ،وتوفري
ادلمع للمجمتعات ملساعدهتا عىل الوقاية و الاس تجابة حلاالت العنف و االساءة و الاس تغالل و انفصال ا ألطفال
الالجئني ،اضافة اىل تعزيز الامتسك الاجامتعي و منع المتيزي ضد ا ألطفال الالجئني من خالل:
 البدائل االجيابية املتاحة لقضااي حامية الطفل داخل جممتعات الالجئني مثل الانفصال و معل ا ألطفال وزواج
ا ألطفال؛
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 اخملاطر اليت تواجه ا ألطفال الالجئني مثل العنف اجلنيس و العنف املبين عىل النوع و االجتار و أأسو أأ
أأشاكل معل ا ألطفال و زواج ا ألطفال و جتنيد ا ألطفال و ا ألاثر السلبية لهذه اخملاطر عىل ا ألطفال
واجملمتعات؛
 التعريف حبقوق الطفل داخل التكريعات الوطنية واالجراءات؛
 كيفية رصد و احاةل حاالت حامية الطفل للخدمات املناس بة؛
 دمع احلوار اجملمتعي و املبادرات و احللول اخلاصة بقضااي حامية الطفل؛
 بناء همارات ا ألطفال الالجئني عىل حامية أأنفسهم و تعريفهم حبقوقهم و ابخلدمات املتاحة اضافة اىل همارات املشاركة
لتشجيع مشاركهتم يف ءافة الش وون املتعلقة حبياهتم؛
 القيام مبسح للموارد اجملمتعية املتاحة مبا يف ذكل املامرسات و املعارف و التوهجات االجيابية و الش باكت الاجامتعية القامئة
والعاملني يف جمال حشد التأأييد داخل جممتعات الالجئني و اجملمتعات املضيفة و ذكل لتوفري حامية أأفضل ل ألطفال
الالجئني.
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امللحق ا ألول
االتفاقات ادلولية و االقلميية بشأأن حامية الطفل
االطار املرجعي
هناك العديد من االتفاقيات و الربوتوكوالت ادلولية املعنية حبقوق الطفل و اليت ينطبق عدد كبري مهنا عىل حقوق ا ألطفال
الالجئني ،ومن مث ،متثل هذه املعايري ادلولية االطار املرجعي لضامن ءافة حقوق ا ألطفال بصفة عامة و ا ألطفال الالجئني بصفة
خاصة ،يرتتب عىل التصديق علهيا رضورة أأن تنعكس هذه االلزتامات ادلولية عىل التكريعات الوطنية و أليات التنفيذ .و فامي ييل
عرض لبعض أأمه هذه املعايري ادلولية اليت تسعى لضامن هذه احلقوق و تكريس الزتام ادلول هبا يف ءافة ا ألوقات ،عىل أأن يمت القاء
الضوء عىل املواد الأكرث مساسا حبقوق ا ألطفال الالجئني واليت تأأخذ يف الاعتبار اخملاطر اخلاصة اليت قد يتعرض لها هؤالء
ا ألطفال حبمك الظروف اليت يتعرضون لها عند حدوث أأزمات تضطرمه اىل الهروب مع أأرسمه أأو مبفردمه .و لعل أأمه هذه ا ألدوات
يه اتفاقية حقوق الطفل اليت مت التصديق علهيا من ءافة ادلول ا ألعضاء يف جامعة ادلول العربية .كام تنطبق احلقوق الواردة يف
االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني عىل ا ألطفال الالجئني (انظر اىل الفقرات التالية).

اتفاقية حقوق الطفل:
تعد اتفاقية حقوق الطفل أأول اتفاقية دولية تغطي حزمة متاكمةل من حقوق االنسان مبا فهيا احلقوق املدنية و الثقافية و الاقتصادية
و الس ياس ية و الاجامتعية ،اضافة اىل بعض جوانب القانون االنساين ادلويل و القانون ادلويل لالجئني خاصة فامي يتعلق ابملادة
 22اليت تكرس حق مجيع الالجئني و طاليب اللجوء من ا ألطفال يف احلصول عىل امحلاية و املساعدة من ءافة ادلول اليت تأأوي
هؤالء ا ألطفال .و ميكن تقس مي مواد االتفاقية اىل أأربعة فئات من احلقوق و مجموعة من املبادئ احلامكة .و ترجع أأمهية اتفاقية حقوق
الطفل اىل تصديق معظم ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة علهيا مما جيعل من هذه االتفاقية أداة فعاةل يف التعبوة و حشد ادلمع
حول حقوق الطفل و املبادئ و املعايري ،مما يعكس اجامع قوي داخل اجملمتع ادلويل.
وتتضمن املبادئ اليت تقوم علهيا االتفاقية مبد أأ عدم المتيزي ،املصلحة الفضىل للطفل ،احلق يف احلياة و البقاء و المنو ،واحلق يف
املشاركة .ويه املتطلبات ا ألساس ية الالزمة لتحقيق أأي من احلقوق .وتعرف االتفاقية يف املادة رمق  1الطفل بأأنه أأي انسان يقل
معره عن  12عاما اال يف حاةل ما اذا ءانت القوانني اخلاصة ابلطفل تنص عىل بلوغ الطفل سن الرشد قبل ذكل .و توحض جلنة
حقوق الطفل بأأحقية لك خشص مل يبلغ سن الثامنة عكر يف المتتع باكفة احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقية كام تدعو اللجنة ادلول
ا ألعضاء اليت تنص تكريعاهتا الوطنية عىل حتديد سن الرشد حتت الثامنة عكر عىل مراجعة سن الرشد و التأأكد بأأنه اليقل عن
 12عاما.
أأما املادة  ،2فتشري اىل مبد أأ عدم المتيزي ،حيث تنطبق االتفاقية عىل لك ا ألطفال بغض النظر عن العرق أأو اللون أأو اجلنس أأو
اللغة أأو ادلين أأو الر أأي الس يايس أأو غريه أأو ا ألصل القويم أأو االثين أأو الاجامتعي أأو املمتلاكت أأو االعاقة أأو امليالد للك من
الطفل أأو الويص القانوين هل.
أأما املادة الثالثة ،فتشري اىل املصلحة الفضىل للطفل ،حيث تنص املادة عىل أأمهية أأن توىل املصلحة الفضىل للطفل أأمهية كربى
عند اختاذ أأية قرارات بشأأن ا ألطفال ،و هو ما ينطبق عىل ءافة القرارات اخلاصة ابملزيانية و الس ياسات و القوانني ،اضافة اىل
ءافة القرارات الفردية اليت من شأأهنا أأن تؤثر يف رفاهة الطفل أأو ا ألطفال.
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و تنص املادة السادسة عىل حق ا ألطفال يف احلياة ،حيث تتحمل احلكومات مس وولية بقاء ا ألطفال وحصهتم اىل أأقىص درجة
ممكنة.
وتنص املادة  12اىل رضورة احرتام أراء ا ألطفال ،حيث يتعني الاس امتع الهيم عند اختاذ أأية قرارات بشأأهنم ،حيث تشجع
االتفاقية البالغني عىل الاس امتع اىل أراء ا ألطفال و هو ما يتطلب الاس امتع اىل أراء ا ألطفال عند اختاذ أأي قرار قضايئ أأو اداري
يتعلق هبم .و تشجع االتفاقية البالغني عىل الاس امتع اىل أراء ا ألطفال و ارشاكهم يف اختاذ القرار مع الاعرتاف برضورة متايش
مس توى مشاركة ا ألطفال يف القرارات مع مرحةل النضوج اليت مير هبا الطفل .حيث تعرتف االتفاقية برضورة متايش مس توى
مشاركة ا ألطفال و مس توى نضوهجم.
كام تشري مجموعة من املواد اىل احلقوق اخلاصة ابلبقاء و الامنء ،و يه املواد اليت تشري اىل احلق يف احلصول عىل املوارد و املهارات
و ءافة اخلدمات الالزمة للبقاء و المنو الاكمل للطفل .و تتضمن هذه الفئة احلق يف الغذاء و املسكن و املياه النظيفة و التعلمي
الرمسي و الرعاية الصحية ا ألولية و وقت الفراغ و الرتفيه و ا ألنشطة الثقافية و املعلومات اليت تعرف الطفل حبقوقه .و تتطلب
هذه الفئة من احلقوق الوسائل الالزمة لتحقيق هذه احلقوق و ااتحهتا .كام تشري بعض املواد اىل احتياجات ا ألطفال الالجئني
وا ألطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة و أأيضا أأطفال ا ألقليات و الساكن ا ألصليني .و يف حني تتصدى هذه املواد لالحتياجات
اخلاصة لهذه الفئات من ا ألطفال ،اال أأنه البد من مالحظة أأن االتفاقية يف مجملها تنطبق عىل ءافة ا ألطفال اذلين يقميون داخل
ادلوةل العضو ،مبا يف ذكل الالجئني و ا ألقليات و الساكن ا ألصليني و املهاجرين و عدميي اجلنس ية أأو ا ألطفال اذلين ال ميلكون
حق االقامة القانونية داخل ادلوةل.
كام تتضمن االتفاقية عدد من املواد اخلاصة حبقوق امحلاية اليت تغطي امحلاية من ءافة أأشاكل االساءة اىل ا ألطفال و االهامل
والاس تغالل و القسوة ،مبا يف ذكل احلق يف امحلاية اخلاصة يف أأزمنة احلروب و احلق يف امحلاية من االساءة داخل نظام العداةل
اجلنائية .و هو ما يشري اىل جتنب احتجاز ا ألطفال حيث يتعارض الاحتجاز مبدئيا و مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل ،والعمل عىل
أأن يكون الاحتجاز هو البديل ا ألخري و لفرتات زمنية حمدودة.
كام تشري مجموعة أأخرى من احلقوق اىل حق الطفل يف املشاركة و تتضمن هذه اجملموعة احلق يف التعبري عن الر أأي و احلق يف
احلصول عىل املعلومات و حرية التجمع .و المتتع هبذه احلقوق خالل منومه يساعد ا ألطفال عىل احلصول عىل حقوقهم و يعدمه
للعب دور فعال يف اجملمتع.
و أأخريا ،هناك مجموعة من احلقوق تغطي حقوق االنسان حيث يمتتع ا ألطفال و النشء بذات احلقوق االنسانية ا ألساس ية شأأهنم
يف ذكل شأأن البالغني ،اضافة اىل مجموعة من احلقوق اخلاصة اليت تعرتف ابالحتياجات اخلاصة هبم.

الربوتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بشأأن اشرتاك ا ألطفال يف الزناعات املسلحة
دعت امجلعية العامة ل ألمم املتحدة عام  2111ءافة ادلول ا ألعضاء للتوقيع عىل الربوتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأأن
اشرتاك ا ألطفال يف الزناعات املسلحة .وقد قامت ءافة ادلول ا ألعضاء يف جامعة ادلول العربية ابلتصديق عىل هذا الربوتوكول
ابس تثناء لك من موريتانيا واالمارات العربية املتحدة .و يدعو هذا الربوتوكول يف مادته ا ألوىل ادلول ا ألعضاء الختاذ ءافة التدابري
املمكنة لضامن عدم اشرتاك أأفراد قواهتا املسلحة اذلين مل يبلغوا الثامنة عكرة من العمر اشرتاءا مبارشا يف ا ألعامل احلربية ،كام تنص
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املادة الثانية عىل رضورة أأن تكفل ادلول ا ألطراف عدم خضوع ا ألشخاص اذلين مل يبلغوا الثامنة عكرة من العمر للتجنيد
االجباري يف قواهتا املسلحة.
أأما املادة الثالثة ،فتنص عىل رضورة أأن ترفع ادلول ا ألطراف احلد ا ألدىن لسن تطوع ا ألشخاص يف قواهتا املسلحة عن السن
احملددة يف الفقرة الثالثة من املادة  22من اتفاقية حقوق الطفل (ومه ا ألطفال دون اخلامسة عكرة) ،عىل أأن تأأخذ يف عني
الاعتبار املبادئ الواردة يف تكل املادة و تعرتف حبق ا ألشخاص دون سن الثامنة عكرة يف حامية خاصة مبوجب االتفاقية.
ومن انحية أأخرى ،تنص املادة الرابعة من الربوتوكول عىل عدم جواز قيام اجملموعات املسلحة املمتزية عن القوات املسلحة ألي
دوةل حتت أأي ظرف من الظروف بتجنيد أأو اس تخدام ا ألشخاص دون سن الثامنة عكرة يف ا ألعامل احلربية ،عىل أأن تتخذ
ادلول ا ألطراف ءافة التدابري املمكنة معليا ملنع هذا التجنيد و الاس تخدام مبا يف ذكل اعامتد التدابري القانونية الالزمة حلظر وجترمي
هذه املامرسات.
كام تنص املادة السابعة عىل رضورة أأن تتعاون ادلول ا ألطراف يف تنفيذ الربوتوكول مبا يف ذكل التعاون يف منع أأي نشاط يناقض
الربوتوكول ويف اعادة التأأهيل و اعادة االدماج الاجامتعي ل ألشخاص اذلين يقعون حضااي أأفعال تناقض هذا الربوتوكول.

الربوتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بشأأن بيع ا ألطفال واس تغالل ا ألطفال يف البغاء ويف املواد االابحية:
يعد هذا الربوتوكول هو اثين الربوتوكولني امللحقني ابتفاقية حقوق الطفل ،حيث يقوم ابلرتكزي عىل فئة حمددة من اخملاطر اليت قد
يتعرض لها ا ألطفال بشلك عام و الفئات الأكرث هشاشة بشلك خاص .وقد قامت ءافة ادلول ا ألعضاء يف جامعة ادلول العربية
ابلتصديق عىل الربوتوكول ابس تثناء الصومال و دوةل فلسطني .و ينص الربوتوكول يف مادته ا ألوىل عىل أأن تقوم ادلول حبظر بيع
ا ألطفال و اس تغالهلم يف البغاء و يف املواد االابحية ،و يعرف الربوتوكول يف مادته الثانية املقصود هبذه املصطلحات الثالث حيث
يعرف بيع الطفل بأأنه أأي فعل أأو تعامل يمت مبقتضاه نقل طفل من جانب أأي خشص أأو مجموعة من ا ألشخاص اىل خشص أخر لقاء
ماكفأأة أأو أأي شلك أخر من أأشاكل العوض ،كام يقصد ابس تغالل ا ألطفال يف البغاء اس تخدام طفل لغرض أأنشطة جنس ية لقاء
ماكفأأة أأو أأي شلك أخر من أأشاكل العوض ،و يقصد ابس تغالل ا ألطفال يف املواد االابحية تصوير أأي طفل بأأي وس يةل ءانت
ميارس أأنشطة جنس ية أأو أأي تصوير ل ألعضاء اجلنس ية للطفل الش باع الرغبة اجلنس ية.
ومن انحية أأخرى ،تنص املادة الثالثة عىل رضورة أأن تكفل لك دوةل طرف أأن تغطي من خالل تكريعاهتا كحد أأدىن ا ألفعال
وا ألنشطة اخلاصة ببيع الطفل والاس تغالل اجلنيس للطفل و نقل أأعضاء الطفل توخيا للرحب و تسخري الطفل لعمل قرسي و أأيضا
القيام كوس يط ابحلفز غري الالئق عىل اقرار تبين طفل عىل حنو خيالف القانون ،أأو عرض أأو تدبري أأو تقدمي طفل لغرض اس تغالهل
يف البغاء أأو انتاج و توزيع و نكر و اس ترياد و تصدير و عرض و بيع و حيازة مواد اابحية متعلقة ابلطفل عىل النحو اذلي مت
تعريفه ابلربوتوكول.

االتفاقية اخلاصة بشؤون الالجئني:
تأأسست االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني عىل املادة رمق  14من االعالن العاملي حلقوق االنسان لعام  1642و اذلي يعرتف حبق
أأي خشص يف طلب اللجوء من االضطهاد يف أأي دوةل أأخرى .و تعد االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني و اليت مت تبنهيا عام
 1651مبثابة اللبنة ا ألساس ية لتوفري امحلاية لالجئني يف الوقت احلارض .و قد دخلت االتفاقية اىل حزي التنفيذ عام  1654ومت
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تعديلها عام  1613مبوجب بروتوكول ملحق ءان من شأأنه ازاةل احلدود اجلغرافية و الزمنية اليت وضعهتا االتفاقية .و قد قامت لك
من ادلول التالية من أأعضاء جامعة ادلول العربية ابلتصديق عىل االتفاقية والربوتوكول امللحق هبا لعام  1613و يه اجلزائر
وجيبويت و مرص و موريتانيا و املغرب و السودان و تونس و المين والصومال.
وتقوم االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني ببلورة ءافة احلقوق اليت تضمنهتا ءافة املواثيق ادلولية بشأأن الالجئني و تطبيقها عىل
املس توى ادلويل .و تتبىن هذه االتفاقية تعريف موحد لالجئني يف املادة رمق  1و يسلط هذا التعريف الضوء عىل حامية ا ألفراد من
ءافة أأشاكل االضطهاد .فالالجئ طبقا لالتفاقية هو لك من يعجز عن أأو يرفض العودة اىل وطنه نتيجة للخوف املربر من
االضطهاد ألس باب تتعلق ابلعرق أأو ادلين أأو اجلنس ية أأو انامتئه اىل فئة اجامتعية بعيهنا أأو لتبنيه ر أأي س يايس .و تقوم االتفاقية
عىل عدد من املبادئ أأمهها عدم المتيزي و عدم التجرمي و عدم االعادة القرسية لالجئني .كام تنطبق ءافة مواد االتفاقية عىل مجيع
الالجئني بغض النظر عن العرق أأو ادلين أأو ادلوةل اليت ينمتون الهيا أأو غريها من صور المتيزي .كام تنص االتفاقية عىل أأال يمت جترمي
الالجئني دلخوهلم أأو بقاهئم داخل أأي دوةل بصورة غري رشعية .و هو ما يشري اىل أأن طلب اللجوء قد يتطلب من الالجئني
انهتاك قوانني و س ياسات اللجوء .أأما العقوابت اليت حترهما االتفاقية فهيي العقوابت اخلاصة ابجلرامئ املرتبطة بطلب اللجوء .كام
تتضمن االتفاقية أأيضا بعض الضامانت ضد طرد الالجئني؛ حيث يتبو أأ مبد أأ عدم االعادة القرسية  non-refoulementمزنةل
حمورية و هو املبد أأ اذلي ينص عىل امتناع ادلول عن اعادة الالجئني أأو طاليب اللجوء دلوهلم أأو لغريها من املناطق اليت قد هتدد
فهيا حياهتم أأو حرايهتم ا ألساس ية .و قد صار هذا املبد أأ مبثابة قانون عريف دويل مبعىن أأنه قد صار ملزما لاكفة ادلول حىت تكل
اليت مل تصدق عىل االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني لعام  1651أأو الربوتوكول امللحق هبا لعام  .1613اضافة اىل هذا ،فهناك
عدد من ا ألدوات ادلولية اخلاصة حبقوق االنسان واليت مت التصديق علهيا من قبل ادلول ا ألعضاء يف جامعة ادلول العربية قد
تضمنت أأيضا حظر االعادة القرسية مثل اتفاقية ا ألمم املتحدة ضد التعذيب ،حيث تشري املادة الثالثة اىل " عدم قيام أأي دوةل
عضو بطرد أأو اعادة ( (refoulerأأو تسلمي أأي خشص اىل دوةل أأخرى يف وجود أأس باب قوية لالعتقاد بأأن هذا الشخص
س يكون معرضا للتعذيب" .ومن هجة أأخرى ،فان العرف اخلاص مبنع االعادة القرسية قد مت أأيضا تكريسه من خالل العهد العاملي
للحقوق املدنية و الس ياس ية يف مادتيه  1و  3حيث يمت من خالل هاتني املادتني الاعرتاف حبق لك ا ألشخاص يف احلياة و
امحلاية من التعذيب و القسوة و املعامةل غري االنسانية أأو املهينة والعقوبة مبا يف ذكل يف اطار االعادة القرسية لدلول وا ألرايض اليت
قد يتعرض فهيا الفرد ملثل هذه الانهتاءات.
و أأخريا ،تنص االتفاقية عىل عدد من املعايري ادلنيا ملعامةل الالجئني مثل حق اللجوء اىل القضاء و حق ا ألطفال يف احلصول
عىل التعلمي ا ألسايس ،و احلق يف العمل و يف احلصول عىل الواثئق الرمسية مبا فهيا واثئق السفر و احلق يف اخلدمات الصحية
وغريها من احلقوق.

االتفاقيات اخلاصة اب ألشخاص عدميي اجلنس ية:
مت تبين االتفاقية اخلاصة ابحلد واخلفض من انعدام اجلنس ية يف أأغسطس من عام  1611و دخلت حزي النفاذ يف هناية عام .1635
وتعد هذه االتفاقية مبثابة تمكةل التفاقية عام  1654بشأأن حاةل ا ألشخاص عدميي اجلنس ية وقد جاءت يف أأعقاب عقد من
املداوالت ادلولية حول كيفية جتنب حاالت انعدام اجلنس ية .متثل االتفاقيتان أأساسا لالطار القانوين ادلويل حول قضااي انعدام
اجلنس ية ،و يه ظاهرة ترتتب علهيا تبعات شديدة السلبية عىل حياة املاليني من ا ألفراد حول العامل .و تريس اتفاقية عام 1611
مبادئ اعطاء اجلنس ية و االبقاء علهيا و عدم حسهبا و ذكل هبدف احلد من حاالت انعدام اجلنس ية ،و هو ما يامتىش و املادة 15
من االعالن العاملي حلقوق االنسان اذلي ينص عىل حق لك انسان يف جنس ية و يف امحلاية من احلرمان العشوايئ من اجلنس ية .
وتتبىن اتفاقية عام  1611مبد أأ أأنه عىل الرمغ من حق ادلول يف وضع قوانني اجلنس ية اخلاصة هبا ،اال أأهنا البد و أأن تلزتم ابملعايري
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ادلولية اخلاصة ابجلنس ية ،مبا فهيا مبد أأ جتنب حاالت انعدام اجلنس ية .و تسعى االتفاقية اىل حفظ التوازن بني حقوق ا ألفراد
ومصاحل ادلول عن طريق منع حاالت انعدام اجلنس ية والسامح ببعض الاس تثناءات.
و لعل أأمه الضامانت اليت تسعى االتفاقية الرساهئا يه منع انعدام اجلنس ية عند امليالد ،و ال تطالب االتفاقية ادلول مبنح اجلنس ية
لاكفة ا ألطفال املولودين عىل أأراضهيا ،و لكن تريس بعض الضامانت ضد انعدام اجلنس ية عند امليالد عن طريق الزام ادلول
ا ألعضاء مبنح اجلنس ية ل ألطفال املولودين عىل أأراضهيا يف حاةل ما تعرض الطفل دون ذكل النعدام اجلنس ية .ويكرس هذا املبد أأ
عن طريق املادة رمق  3من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص عىل حق ءافة ا ألطفال يف احلصول عىل جنس ية و عىل الزتام ادلول
بضامن تنفيذ هذا احلق ،خاصة ما اذا ءان الطفل معرض خلطر انعدام اجلنس ية .وان ءانت املادة  3من اتفاقية حقوق الطفل ال
تلزم ابلرضورة ادلوةل مبنح جنسيهتا مجليع ا ألطفال املعرضني خلطر انعدام اجلنس ية داخل أأراضهيا؛ فان أأمه التدابري ا ألخرى ملنع
انعدام اجلنس ية تتضمن تسجيل ءافة املواليد و بذل اجلهود ابلتعاون مع ادلول ا ألخرى اليت يكون للطفل صةل هبا و ذكل للتأأكد
من جنس ية الطفل و توثيقها .كام يكرس العهد العاملي للحقوق املدنية و الس ياس ية يف مادته  24حق لك ا ألطفال يف احلصول
عىل جنس ية و هوية قانونية ،حيث تعرتف هذه املادة حبق ءافة ا ألطفال يف التسجيل و احلصول عىل جنس ية عند امليالد.
ومن انحية أأخرى ،تسعى االتفاقية اخلاصة ابنعدام اجلنس ية لعام  1611اىل احلد من انعدام اجلنس ية يف املراحل املتأأخرة من حياة
الفرد عن طريق منع اجراءات حسب اجلنس ية من مواطين ادلول بسبب فقد اجلنس ية أأو التخيل عهنا أأو احلرمان من اجلنس ية اذا
ءان من شأأن هذه االجراءات أأن تسفر عن انعدام اجلنس ية .و أأخريا ،تلزم االتفاقية ادلول بتجنب انعدام اجلنس ية يف حاالت نقل
ا ألرايض من دوةل اىل أأخرى .كام توفر االتفاقية أأيضا ابلنس بة لدلول غري ا ألعضاء مرجعية لرصد الفجوات يف قوانني اجلنس ية .ومل
ينضم لالتفاقيتني سوى عدد قليل جدا من ادلول العربية حيث انضمت لك من اجلزائر و ليبيا و تونس اىل اتفاقية عام ،1654
يف حني انضمت لك من ليبيا و تونس اىل اتفاقية عام .1611

اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق  122بشأأن حظر أأسوأأ أأشاكل معل ا ألطفال واختاذ الاجراءات الفورية للقضاء علهيا:
مت تبين االتفاقية رمق  122للقضاء عىل أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال عام  .1666و تدعو االتفاقية اىل حترمي أأسو أأ أأشاكل معل
ا ألطفال و القضاء علهيا يف أأرسع وقت ممكن .و تعرف االتفاقية أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال كام ييل:
 ءافة أأشاكل العبودية مبا فهيا بيع ا ألطفال واالجتار هبم ،العمل القرسي لسداد ادلين ،غريها من أأشاكل العمل القرسي مبا
يف ذكل اس تخدام ا ألطفال يف الزناعات املسلحة و احلروب؛
 ءافة أأشاكل الاس تغالل اجلنيس ل ألطفال مبا فهيا البغاء و املواد االابحية و الاس تعراضات االابحية؛
 االخنراط يف أأي من أأشاكل ا ألنشطة غري الكرعية خاصة انتاج اخملدرات و االجتار هبا؛
 أأي نوع من العمل يكون من شأأنه االرضار بصحة الطفل أأو سالمته أأو رفاهيته (ا ألعامل اخلطرة).
وتلزتم ادلول اليت قامت ابلتصديق عىل هذه االتفاقية بتبين االجراءات الفورية للقضاء عىل أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال ،حيث
تعرف االتفاقية الطفل عىل أأنه لك فرد يقل معره عن  12عاما .أأما ابلنس بة ل ألعامل اخلطرة ،فتلزتم لك دوةل بوضع تفسري قانوين
ل ألعامل اليت قد تؤدي اىل االرضار بصحة الطفل أأو سالمته أأو رفاهيته ،وذكل بغرض توفري امحلاية الالزمة ل ألطفال ،ويمت
حتديث القوامئ الوطنية ل ألعامل اخلطرة بشلك دوري .و نظرا لهشاشة وضع ا ألطفال الالجئني والظروف املرتدية اليت يعيشون
فهيا ،فاهنم أأكرث عرضة لالخنراط يف أأسو أأ أأشاكل معل ا ألطفال وهو ما يتطلب توفري امحلاية اخلاصة هلم من خمتلف صور أأسوأأ
أأشاكل العمل .وقد صدقت ءافة ادلول العربية عىل هذه االتفاقية.
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قرار جملس ا ألمن رمق  1526لعام  2114بشأأن جتنيد ا ألطفال:
تناول هذا القرار املواثيق ادلولية بشأأن جتنيد ا ألطفال مثل اتفاقية حقوق الطفل و الربوتوكول الاختياري امللحق هبا بشأأن اخنراط
ا ألطفال يف الزناعات املسلحة ،و بناء عىل هذه املعايري ادلولية ندد القرار بشدة مبامرسات جتنيد ا ألطفال من قبل أأطراف الزناعات
املسلحة وانهتاكها لاكفة االلزتامات ادلولية هبذا الشأأن والتسبب يف قتل ا ألطفال واغتصاهبم و تعرضهم لاكفة أأشاكل العنف
اجلنيس ،خاصة الفتيات .كام ندد القرار بعمليات الاختطاف والزنوح القرسي ومنع املساعدات االنسانية من الوصول اىل ا ألطفال
كذكل الهجامت املسلحة ضد املدارس و املستشفيات ،اضافة اىل االجتار و العمل القرسي و ءافة أأشاكل العبودية و غريها من
الانهتاءات ضد ا ألطفال املتأأثرين ابلزناعات املسلحة .كام طالب القرار ا ألمني العام ل ألمم املتحدة بوضع ألية متاكمةل لرصد حاالت
التجنيد و مجع معلومات حولها .هذا وقد أأشار القرار اىل النية يف اختاذ اجراءات للحد من الصةل بني التجارة غري املكروعة يف
املوارد الطبيعية و االجتار غري املكروع يف ا ألسلحة اخلفيفة و معليات االختطاف عرب احلدود و التجنيد و ءافة الزناعات املسلحة
اليت من شأأهنا التأأثري سلبا عىل ا ألطفال .و نص القرار أأيضا عىل النية يف فرض عقوابت تدرجيية من خالل اصدار قرارات خاصة
بدول بعيهنا تتدرج من حظر تصدير ا ألسلحة اخلفيفة و غريها من املعدات العسكرية ومنع املساعدات العسكرية يف حال رفض
أأطراف الزناع ادلخول يف حوار أأو عدم وضعهم خلطط معل أأو فشلهم يف تبين االلزتامات املتضمنة يف خطط العمل.

قرار جملس ا ألمن رمق  1112لعام  2115النشاء ألية لرصد جتنيد الأطفال:

ينطبق هذا القرار بشلك كبري عىل ا ألطفال الالجئني بوصفهم الأكرث تعرضا خلطر التجنيد يف القوات وامجلاعات املسلحة ،حيث
مت تبنيه ابالجامع من قبل أأعضاء جملس ا ألمن .وقد نص القرار عىل انشاء ألية مجلع املعلومات ادلقيقة و احملايدة و املوثوق هبا مع
الالزتام بأأطر زمنية حمددة حول جتنيد ا ألطفال و انهتاك القوانني ادلولية املعنية .كام توفر اللية املعلومات حول س تة انهتاءات
جس مية ضد ا ألطفال املتأأثرين ابلزناعات املسلحة أأال و يه جتنيد ا ألطفال ،قتل و تشويه ا ألطفال ،العنف اجلنيس ضد ا ألطفال،
الهجوم عىل املدارس و املستشفيات ،خطف ا ألطفال و منع وصول املساعدات االنسانية .و يمت تفعيل هذه اللية مبشاركة
احلكومات الوطنية و هيوات ا ألمم املتحدة املعنية و منظامت اجملمتع املدين املعنية .و قد قام جملس ا ألمن بتأأسيس مجموعة معل
لتلقي التقارير اليت يمت صياغهتا عن طريق اللية املذكورة .وتقوم مجموعة العمل مبراجعة مدى التقدم يف صياغة و تنفيذ خطط
العمل اخلاصة بوضع حد لتجنيد و اس تخدام ا ألطفال يف الزناعات املسلحة و غريها من الانهتاءات اجلس مية ضد ا ألطفال.

بروتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار اب ألشخاص ،وخباصة النساء وا ألطفال ،املمكل التفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية:
يعترب هذا الربوتوكول ممكال التفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،ويكون تفسريه مقرتان ابالتفاقية .و تنص
املادة الثانية من هذا الربوتوكول عىل أأن أأغراضه يه منع و ماكحفة االجتار اب ألشخاص مع ايالء أأمهية خاصة للنساء و ا ألطفال
و أأيضا حامية حضااي االجتار و مساعدهتم مع احرتام ءافة حقوقهم االنسانية و تعزيز التعاون بني ادلول ا ألطراف عىل حتقيق تكل
ا ألهداف.
تنص املادة السادسة من الربوتوكول عىل االجراءات املتبعة محلاية حضااي الاجتار و مساعدهتم من خالل الرعاية الصحية والنفس ية
والاجامتعية ،كام يتناول الربوتوكول يف مادتيه السابعة و الثامنة وضعية حضااي االجتار يف ادلول املس تقبةل و تدابري اعادة الضحااي
اىل أأوطاهنم .كام يتناول الربوتوكول وسائل منع االجتار و التعاون ادلويل و س ياسات مراقبة للحدود تأأخذ قضااي امحلاية يف الاعتبار
هبدف منع االجتار و رصد حوادث االجتار و الاس تجابة لها بشلك أأفضل.
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املعايري ادلولية ادلنيا محلاية ا ألطفال من خالل العمل االنساين ()2112
مت وضع هذه املبادئ من قبل مجموعة العمل ادلولية املعنية حبامية ا ألطفال عام  2112و ذكل اعرتافا مهنا ابحلاجة لالتفاق حول عدد
من املعايري ادلنيا يلزتم هبا ءافة العاملون من خالل هجودمه لتوفري خدمات امحلاية للطفال يف ا ألزمات .و هتدف هذه املعايري اىل :
 وضع مبادئ مشرتكة بني العاملني يف جمال حامية الطفل؛
 حتسني جودة الربامج املعنية حبامية الطفل؛
 تعزيز املساءةل يف اطار العمل يف حامية الطفل؛
 توفري أأمثةل حديثة ألفضل املامرسات؛
 افساح اجملال أأمام هجود حشد التأأييد و ادلعوة حول خماطر حامية الطفل والاحتياجات وس بل الاس تجابة.
كام مت االتفاق عىل املعايري التالية:
املعايري اخلاصة خبدمات اس تجابة جيدة محلاية الطفل
املعيار ا ألول :التنس يق
املعيار الثاين :املوارد البكرية
املعيار الثالث :التواصل و حشد التأأييد ووسائل االعالم
املعيار الرابع :ادارة دورة الربامج
املعيار اخلامس :ادارة املعلومات
املعايري اخلاصة ابلوفاء ابحتياجات حامية الطفل
املعيار السابع :اخملاطر و االصاابت
املعيار الثامن :العنف البدين و غريه من املامرسات الضارة
املعيار التاسع :العنف اجلنيس
املعيار العارش :التوتر النفيس و الاضطراابت العقلية
املعيار احلادي عكر :ا ألطفال املرتبطني ابلقوات أأو امجلاعات املسلحة
املعيار الثاين عكر :معل ا ألطفل
املعيار الثالث عكر :ا ألطفال غري املصحوبني و املنفصلني
املعيار الرابع عكر :العداةل ل ألطفال
املعايري اخلاصة بوضع اسرتاتيجيات فعاةل محلاية الطفل
املعيار اخلامس عكر :ادارة احلاةل
املعيار السادس عكر :الليات اجملمتعية
املعيار السابع عكر :ا ألماكن الصديقة/املناس بة للطفل
املعيار الثامن عكر :حامية ا ألطفال املهمشني/املعزولني
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مبادئ ابريس :املبادئ واالرشادات اخلاصة اب ألطفال املرتبطني ابلقوات أأو امجلاعات املسلحة:
مت وضع مبادئ ابريس من قبل مجموعة كبرية من اجلهات املعنية كام مت وضعها للتأأثري يف سلوكيات هؤالء الفاعلني ومهنم :ادلول
(تكل املتأأثرة ابلزناعات واحلكومات املاحنة) ،منظامت حقوق االنسان ،العاملون يف جمال املساعدات االنسانية ،العاملون يف جمال
التمنية ،العاملون بقوات اجليش أأو قوات ا ألمن (احلكوميني و غري احلكوميني) ،املنظامت املعنية مبا يف ذكل منظامت ا ألمم املتحدة
و غريها من اجلهات ادلولية ،املنظامت الوطنية و ادلولية و املنظامت اجملمتعية .وتسعى هذه املبادئ الرشاد ءافة التدخالت هبدف:
منع التجنيد غري القانوين و اس تخدام ا ألطفال ،تسهيل معلية ترسحي ا ألطفال املرتبطني ابلقوات و امجلاعات املسلحة ،تسهيل
اعادة ادماج ءافة ا ألطفال املرتبطني ابلقوات و امجلاعات املسلحة ،وضامن توفري بيئة حامية لاكفة ا ألطفال.

قواعد ا ألمم بشأأن حامية ا ألحداث اجملردين من حريهتم:
مت تبين هذه القواعد عام  1661خالل مؤمتر ا ألمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمني .ويعد الهدف من هذه القواعد هو ارساء
معايري دنيا مقبوةل من ا ألمم املتحدة محلاية ا ألحداث اجملردين من حريهتم مبا يامتىش مع حقوق االنسان واحلرايت ا ألساس ية ،ويتعني
تطبيقها عىل مجيع ا ألحداث (ا ألطفال دون الثامنة عكر) دون أأي متيزي بناء عىل العنرص أأو اللون أأو اجلنس أأو العمر أأو اللغة أأو
ادلين أأو اجلنس ية أأو الر أأي أأو املعتقدات أأو املامرسات الثقافية أأو الوضع الاقتصادي أأو املودل أأو ا ألصل العريق أأو الاجامتعي أأو
العجز .و يتعني عىل ادلول ااتحة هذه القواعد للعاملني يف جمال قضاء ا ألحداث بلغهتم الوطنية .كام حيق ل ألحداث احلصول عىل
خدمات مرتمج يف حال اختالف لغهتم عن لغة العاملني يف جمال قضاء ا ألحداث .كام تنص القواعد عىل رضورة أأن تدرج ادلول
هذه القواعد يف تكريعاهتا و تراقب تطبيقها.
وتكرس هذه القواعد من خالل بعض النصوص احملورية يف اتفاقية حقوق الطفل ،مبا يف ذكل املادة رمق  23اليت متنع القبض
العشوايئ عىل ا ألطفال و احتجازمه ،كام حتذر بشلك عام من احتجاز ا ألطفال و تؤكد عىل رضورة أأن يكون " تدبري الاحتجاز
هو املالذ ا ألخري و لفرتات زمنية حمدودة" .أأما املادة  41من اتفاقية حقوق الطفل فتشري اىل الضامانت االجرائية و امحلائية اليت
يتعني تبنهيا لكام ءان ا ألطفال يف نزاع مع القانون .من انحية أأخرى تشري املواد رمق  6و  11و  14و  15من العهد العاملي للحقوق
املدنية و الس ياس ية اىل حق مجيع ا ألشخاص مبا فهيم ا ألطفال يف امحلاية من القاء القبض علهيم و احتجازمه بشلك عشوايئ وبدون
االجراءات القانونية الالزمة .كام يأأخذ العهد العاملي يف الاعتبار الاحتياجات اخلاصة اب ألطفال يف نزاع مع القانون.
كام تتضمن القواعد االرشادية ل ألمم املتحدة بشأأن احلاالت اخلاصة اب ألطفال حضااي اجلرمية و الشهود عليه ،قرار اجمللس الاقتصادي
و الاجامتعي  21/2115لعام  2115معايري لكيفية تعامل اجلهاز القضايئ مع هذه الطائفة من ا ألطفال.
اضافة اىل ذكل ،و كام س بق االشارة ،تشري املادة  2.2من اتفاقية حقوق الطفل اىل عدم تعرض ا ألطفال لالجراءات العقابية
نتيجة للوضعية اخلاصة بذوهيم .وقد أأشارت جلنة ا ألمم املتحدة اخلاصة حبقوق الطفل اىل " أأن احتجاز الطفل نتيجة لوضعية اللجوء
أأو الهجرة اخلاصة به و بذويه متثل انهتاك حلقوق الطفل و تتعارض دوما و مبد أأ املصلحة الفضىل للطفل".

امليثاق العريب حلقوق االنسان:
قامت جامعة ادلول العربية ابصدار هذا امليثاق يف مايو من عام  2114و يتناول حزمة متاكمةل من حقوق االنسان داخل العامل
العريب .ويوجد ابمليثاق عدد من املواد اليت قد تنطبق عىل الالجئني بشلك عام أأو عىل ا ألطفال الالجئني بشلك خاص .فعىل
سبيل املثال ،تنص املادة  2عىل أأن يمتتع لك فرد داخل أأرايض ادلول ا ألعضاء ابحلقوق واحلرايت املعمول هبا داخل هذا امليثاق
دومنا متيزي بناء عىل العرق أأو اللون أأو اجلنس أأو اللغة أأو ادلين أأو الر أأي الس يايس أأو ا ألصول القومية أأو الاجامتعية أأو املس توى
الاقتصادي أأو امليالد و دون المتيزي بني النوعني.
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كام تشري املادة  22اىل حق لك خشص يف طلب اللجوء الس يايس يف ادلول ا ألخرى هراب من االضطهاد ،و ال يمت اعادة الالجئني
الس ياس يني اىل بالدمه .أأما املادة  26فتنص عىل أأال حيرم أأي مواطن بشلك عشوايئ من جنسيته ا ألصلية ،كام ال حيرم من احلق
يف احلصول عىل جنس ية أأخرى دون س ند قانوين .و أأخريا تشري املادة  22اىل أأمهية ا ألرسة بوصفها الوحدة ا ألساس ية للمجمتع
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وحق ا ألرسة و ا ألم و الطفل و املس نني يف امحلاية و الرعاية من قبل ادلوةل.

امليثاق االفريقي حلقوق الطفل و رفاهيته:
متت صياغة امليثاق االفريقي حلقوق الطفل عام  1661و بد أأ العمل به عام  .1666ويتناول هذا امليثاق حزمة متاكمةل من احلقوق
تبد أأ بتعريف الطفل بوصفه أأي انسان يقل معره عن  12عاما .ويغطي امليثاق عدد من املبادئ أأمهها املصلحة الفضىل للطفل وعدم
المتيزي ،مث احلقوق اخلاصة ابلبقاء و المنو ،و احلق يف اجلنس ية و التسجيل عند امليالد ،و حرية التعبري و التجمع و الفكر ،اضافة
اىل احلق يف حامية خصوصيته و احلق يف التعلمي و احلق يف بيئة تعلميية حتفظ هل كرامته .ينص امليثاق أأيضا عىل حق الطفل يف
الرتفيه و ا ألنشطة الثقافية ويسلط الضوء عىل حقوق ا ألطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة .وتشري بعض مواد امليثاق اىل حق
الطفل يف اخلدمات الصحية و يف حاميته من الاس تغالل الاقتصادي و حاميته من االساءة و التعذيب .ومن انحية أأخرى ،يوفر
امليثاق امحلاية ل ألطفال داخل نظام العداةل .هذا ويتناول امليثاق أأيضا حقوق الطفل يف الرعاية ا ألرسية وحاميته من املامرسات
التقليدية الضارة مثل الزواج املبكر ،كام ينص أأيضا عىل حامية ا ألطفال من التجنيد االجباري.
و تسلط املادة رمق  22الضوء عىل حقوق ا ألطفال الالجئني حيث تنص عىل توفري امحلاية هلم سواء ءانوا مصحوبني بذوهيم أأو غري
مصحوبني ،وتوفري ءافة أأوجه امحلاية اليت توفرها هلم القوانني االنسانية و املواثيق ادلولية مبا يف ذكل املواثيق ادلولية اليت صدقت
علهيا ادلول .ويوفر امليثاق أأيضا امحلاية ل ألطفال احملرومني من الرعاية الوادلية وكذكل حامية ا ألطفال من المتيزي و الاس تغالل
اجلنيس و االجتار .ويشري امليثاق أأيضا اىل مس وولية الطفل جتاه أأرسته و جممتعه.

العهد اخلاص حبقوق الطفل يف االسالم:
أأصدرت منظمة املؤمتر االساليم هذا العهد عام  2114حيث يغطي احلقوق املكفوةل للطفل يف االسالم .و تنص املادة الثانية يف
الفقرة الرابعة من العقد عىل حق لك طفل يف التعلمي الابتدايئ و الثانوي بغض النظر عن اجلنس أأو اجلنس ية أأو ادلين أأو اللون
أأو امليالد أأو غريها من الاعتبارات مع تطوير التعلمي عن طريق تطوير املناو  و تدريب املعلمني و ااتحة فرص التعلمي املهين .كام
تنص الفقرة السادسة من نفس املادة عىل رضورة توفري الرعاية الالزمة ل ألطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة و ل ألطفال اذلين
يعيشون يف ظروف صعبة (و ينطبق هذا اجلزء عىل ا ألطفال الالجئني) ،مع العمل عىل التصدي للأس باب املؤدية لتكل
الظروف.
وتتناول املادة السابعة ش وون الهوية ،حيث تنص عىل أأن للك طفل احلق منذ والدته يف امس و يف القيد فور امليالد ويف
احلصول عىل جنس ية؛ كام تعمل ادلوةل عىل احلفاظ عىل ءافة عنارص الهوية اخلاصة ابلطفل مثل امسه و جنسيته وعالقاته
ا ألرسية ،كام تبذل ءافة اجلهود للتصدي ملشلكة انعدام اجلنس ية لاكفة ا ألطفال املولودين فوق أأراضهيا و ءافة املواطنني اذلين
يعيشون يف اخلارج .وتنص املادة أأيضا عىل أأن للك طفل غري معلوم ا ألبوين احلق يف الرعاية و الوصاية دون التبين ،كام أأن هل
احلق يف امس و لقب و يف جنس ية.
وتنص املادة الثامنة اخلاصة بوحدة ا ألرسة عىل عدم جواز فصل الطفل عن أأرسته ضد ارادته اال يف حاالت الرضورة القصوى ومع
مراعاة املصلحة الفضىل للطفل من خالل النظام القضايئ الوطين لدلوةل املعنية مع ااتحة الفرصة للطفل و أأرسته للتعبري عن أراهئم.
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كام تنص املادة اخلامسة عكر عىل توفري الرعاية الصحية للطفل يف ءافة مراحل معره بدءا من مرحةل اجلنني ومرورا حبقه يف
احلصول عىل اخلدمات الطبية الوقائية و الرعاية الطبية هل و ألمه .أأما املادة السابعة عكر ،فتتناول حامية الطفل حيث تنص عىل
حق الطفل يف امحلاية من االساءة و العنف و الاس تغالل اجلنيس و االجتار مع حامية ا ألطفال من التجنيد يف امجلاعات املسلحة.
وتتناول املادة الثامنة عكر قضية معل ا ألطفال و حق الطفل يف امحلاية من أأسو أأ أأشاكل العمل مع قيام ادلول ا ألعضاء بتحديد
احلد ا ألدىن لسن العمل؛ كام تنص املادة التاسعة عكر عىل حق الطفل يف امحلاية عند التعامل مع هجاز الكرطة القضايئ .كام توفر
املادة العكرون امحلاية للطفل من املامرسات التقليدية الضارة و من المتيزي بناء عىل اجلنس .و أأخريا تنص املادة الواحد والعكرون
عىل رضورة حامية ا ألطفال الالجئني و توفري أأطر امحلاية هلم داخل القوانني الوطنية لدلول ا ألعضاء.
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احملددات ا ألساس ية لتحليل نظم حامية الطفل لعملية الاس تجابة ل ألزمة السورية
االطار التكريعي و الس ياسات
بيئة مؤسس ية دامعة
 اىل أأي مدى تامتىش ا ألطر التكريعية الوطنية والس ياسات مع املعايري ادلولية؟
 اىل أأي مدى تضمن ا ألطر التكريعية و الس ياسات متتع ا ألطفال الالجئني بذات
احلقوق اخلاصة ابمحلاية اليت يمتتع هبا ا ألطفال الخرين اخلاضعني لسلطات ادلوةل
املعنية؟
 اىل أأي مدى يمت تطبيق ا ألطر التكريعية و الس ياسات اخلاصة حبامية الطفل
بشلك متسق؟
 هل يمتتع الالجئني مبعامةل غري متيزيية عند تنفيذ قوانني و س ياسات حامية
الطفل؟
 اىل أأي مدى تسهم الس ياسات احلدودية اخلاصة ابلالجئني يف هتديد حامية
ا ألطفال الالجئني؟
 هل أأاتحت أأزمات الالجئني الفرصة الصالح أأو تعزيز ا ألطر التكريعية
والس ياسات اخلاصة حبامية الطفل؟ أأو هل مت تبين س ياسات أأو تكريعات يف
أأعقاب أأزمات الالجئني ءان من شأأهنا التأأثري سلبا عىل قدرة ا ألطفال عىل
احلصول عىل خدمات امحلاية؟
 اىل أأي مدى عكست االجراءات التنفيذية املعيارية اليت مت وضعها ،التكريعات
والس ياسات الوطنية واخلدمات اخلاصة حبامية الطفل؟
القدرات املالية /املوازنة واالنفاق عىل خدمات
 اىل أأي مدى حصل الفاعلني يف جمال حامية الطفل عىل المتويل الالزم
حامية الطفل
لالس تجابة للضغوط املزتايدة عىل اخلدمات نتيجة ألزمة الالجئني؟
 هل جاءت أأي من الزايدات اخملصصة لالنفاق عىل خدمات حامية الطفل من
املوازنة الوطنية؟
التنس يق و االدارة عىل املس توى الوطين واحمليل
 هل هناك ألية وطنية للتنس يق يف جمال حامية الطفل ابدلوةل املعنية؟ اذا ءان
الرد ابالجياب ،هل يمت ادراج الاس تجابة ألزمة الالجئني يف هذه اللية؟
 هل تتضمن أليات التنس يق اخلاصة حبامية الطفل واليت مت انشاءها للتعامل مع
أأزمة الالجئني اجلهات احلكومية والكرءاء الوطنيني وهل يقومون بدور فعال يف
التنس يق؟
 هل تلعب احلكومة دور فعال يف تنس يق الاس تجابة ألزمة الالجئني؟
 يف حال وجود أليات تنس يق حكومية محلاية الطفل ،ومجموعات معل محلاية
الطفل ،هل يمت تبادل املعلومات والتنس يق بني هذه اجلهات؟
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االتفاقات اخلاصة حبقوق االنسان (ادلول ا ألعضاء يف املنطقة العربية (أخر حتديث)2114/5/21 :

اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئين

 1961اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية

اتفاقية  1952بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية

بروتوكول  1967الملحق باالتفاقية الخاصة بوضع الالجئين

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية 2003

العهد الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية 1966

االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري 2006

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أسرهم 1990

البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب 2002
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اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة 1932

اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) 1979

اتفاقية القضاء على التمييز العنصري 1966

البروتوكول االختياري إلتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2006

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 1939
بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية بشأن
آليات الشكوى 1966

العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية 1966

البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم
البالغات 2011

البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال
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الجزائر
البحرين
جيبوتي
مصر
العراق
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
المغرب
عمان
قطر
السعودية
الصومال
السودان
سوريا
فلسطين
تونس
اإلمارات
المتحدة
اليمن
البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن النزاعات المسلحة
لعام 2000
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الدولة
اتفاقية حقوق الطفل 1939

غ :غير طرف وغير موقع
م :موقع
ط :طرف
الرابط :أسامي الدول= وضعية التقارير على الموقع الخاص بمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
عناوين اإلتفاقيات = الموقع الخاص بحالة التصديق

االتفاقية

امللحق الرابع
املصطلحات
 -1الالجئ:
"الالجئني مه أأشخاص يفرون من الزناع أأو االضطهاد .و يمت تعريفهم و حاميهتم من قبل القانون ادلويل و ال جيب طردمه أأو
اعادهتم اىل املواقف اليت قد تعرض حياهتم أأو حريهتم للخطر( ".املصدر :املفوضية السامية لش وون الالجئني) .و يعرف
القانون ادلويل "الالجئ" بوصفه خشص يتواجد خارج ادلوةل اليت حيمل جنسيهتا نتيجة خملاوف واقعية من وقوع اضطهاد
عليه ألس باب تتعلق بعرقه أأو دينه أأو جنسيته أأو عضويته يف جامعة اجامتعية أأو بسبب ر أأي س يايس ،و ال ميكنه أأو ال
توجد دليه رغبة نتيجة لهذه اخملاوف يف طلب امحلاية داخل هذه ادلوةل ،أأو هو خشص ليس دليه جنس ية و لتواجده خارج
64
ادلوةل اليت ءان يقمي فهيا سابقا نتيجة ملثل هذه ا ألحداث ال يس تطيع أأو ال يرغب بسبب هذه اخملاوف يف العودة الهيا".
 -2الشخص النازح داخليا:
"ا ألشخاص النازحني داخليا مه أأشخاص أأو مجموعة من ا ألشخاص اضطروا أأو مت اجبارمه عىل الفرار أأو ترك منازهلم و أأماكن
اقامهتم خاصة نتيجة للزناعات املسلحة أأو لتجنب أاثرها ،أأو نتيجة الندالع العنف أأو انهتاءات حقوق االنسان أأو الكوارث
65
الطبيعية أأو تكل اليت يتسبب فهيا البكر ،و مل يعربوا أأية حدود دولية معرتف هبا".
 -2الشخص عدمي اجلنس ية:
الشخص عدمي اجلنس ية هو خشص ال تعتربه أأي دوةل مواطنا هبا مبوجب قوانيهنا.
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 -4طالب اللجوء:
"طالب اللجوء هو خشص مل يمت بعد البت يف طلبه ابحلصول عىل امحلاية ادلولية .و ينص االعالن العاملي حلقوق االنسان
67
عىل أأن للك خشص احلق يف طلب اللجوء و المتتع به .كام يمتتع طالب اللجوء ابحلق يف عدم االعادة القرسية".
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