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 :التنفيذيامللخص 

نسانية يف عدد من بدلان املنطقة،  يف حني شهدت شهدت املنطقة العربية يف  ىل  أأزمات ا  العقود الأخرية نزاعات اقلميية أأدت ا 

ىل ما  الالجئني ويصل عدد الأطفال. نتيجة ال ندالع احلروب قرسا   الس تة أأعوام الأخرية زايدة كبرية يف أأعداد الالجئني والنازحني ا 

و يف حني قد جيد الأطفال الالجئون .  ، و مه يعانون بشلك كبري جراء العنف و الزناعات و التدمريعددهذا اليزيد عن نصف 

نفصال عن أأرسمه، احلرمان من اخلدمات  ال أأهنم قد يواهجون خماطر يومية مثل اال  ىل ادلول اجملاورة الأمان، ا  عند نزوهحم ا 

ىل اسرتاتيجيات التكيف السلبية مثل زواج الأطفال و معل الأطفال الأساس ية، الفقر املزتايد ىل اللجوء ا  من و . اذلي قد يؤدي ا 

انحية أأخرى يواجه هؤالء الأطفال خماطر الاحتجاز و اال جتار و غريها من صور الاس تغالل خالل املراحل اخملتلفة لرحةل 

فوضية  السامية لش وون الالجئني و غريمه من الكرءاء عىل حامية تعمل جامعة ادلول العربية ابلتعاون مع امل ،ومن مث .الهروب

 :الأطفال الالجئني يف املنطقة من خالل أأربعة اسرتاتيجيات رئيس ية

اتحهتا للأطفال الالجئني: أأوال    :الاستامثر يف نظم حامية الطفل الوطنية و ضامن ا 

ىلهتدف جامعة ادلول العربية وادلول الأعضاء بدمع من املفوضية و ءافة الكرءاء  اتحة نظم حامية الطفل الوطنية للأطفال  ا  زايدة ا 

الالجئني دون أأي متيزي، و تعزيز قدرات النظم و زايدة قدراهتا عىل الاس تجابة للأعداد املزتايدة من الأطفال يف ادلول املضيفة، 

 . ني جودة اخلدمات للامتىش مع املعايري ادلوليةمع العمل عىل حتس

 :ضامن وصول الأطفال الالجئني للخدمات املتخصصة مع مراعاة املصلحة الفضىل للطفل: اثنيا  

ىل الأطفال غري  توفر جامعة ادلول العربية و ادلول الأعضاء بدمع من املفوضية و ءافة الكرءاء اخلدمات املتخصصة بشلك فوري ا 

أأو املنفصلني أأو الأطفال اذلين يتعرضون للعنف يف منازهلم أأو يف املدرسة، كذكل الأطفال املنخرطني يف معل الأطفال املصحوبني 

عاقة  .أأو حضااي اال جتار أأو العنف اجلنيس و العنف املبين عىل النوع و زواج الأطفال و الأطفال ذوي اال 

 :حامية الأطفال الالجئنيدمع دور الأرس وأأولياء الأمور واجملمتعات يف : اثلثا  

تعمل جامعة ادلول العربية وادلول الأعضاء بدمع من املفوضية وءافة الكرءاء عىل تعزيز قدرات الأطفال والبالغني ملساعدة الأطفال 

 .وحاميهتم من املزيد من العنف واال ساءة واال هامل والاس تغالل القرسي عىل التغلب عىل أ اثر الرصاعات والزنوح

ىل الأمان: رابعا   جراءات للجوء صديقة للطفل ووصول الأطفال وأأرسمه ا   :ا 

جراءات اللجوء صديقة للطفل وتويل  تعمل جامعة ادلول العربية وادلول الأعضاء بدمع من املفوضية وءافة الكرءاء عىل أأن تكون ا 

و ضامن أأن  اللجوءالاحتجاز بسبب بحث عن الأرس و توحيدها، و منع فال و حتديد املصلحة الفضىل و ال الأولوية حلاالت الأط

اتحة ءافة الواثئق الالزمة للأطفال الالجئني  يكون الاحتجاز هو املالذ الأخري للأطفال يف نزاع مع القانون، كذكل ضامن ا 

 .وأأرسمه

اي حامية و هتدف جامعة ادلول العربية و ادلول الأعضاء بدمع من املفوضية بتبين الاسرتاتيجيات املذكورة للتصدي لبعض قضا

 :الطفل اخلاصة كام ييل
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عطاء لك طفل الجئ هوية قانونية   :تسجيل املواليد/ ا 

جرائية أأمام تسجيل املواليد  زاةل العقبات اال  تعمل جامعة ادلول العربية وادلول الأعضاء بدمع من املفوضية والكرءاء املعنيني عىل ا 

التسجيل عند امليالد بغض النظر عن وضعهم وتنظمي محالت لرفع وحشد ادلمع للس ياسات اليت تعرتف حبق ءافة الأطفال يف 

 .الوعي بني الالجئني حول كيفية تسجيل املواليد

 :توفري امحلاية للأطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني عن ذوهيم

املصحوبني واملنفصلني رصد الأطفال غري  تعمل جامعة ادلول العربية وادلول الأعضاء بدمع من املفوضية والكرءاء املعنيني عىل

نفصال عن الأرسة ووضعية الأطفال املتأأثرين، و القيام بتقيمي للمصلحة الفضىل للك طفل  بشلك فوري، و تقيمي حدة ظاهرة اال 

ويركز الكرءاء املعنيون عىل احلفاظ عىل وحدة الأرسة . وتشجيع توحيد أأفراد الأرسة من خالل معلية البحث عن الأرسة والتحقق

نفصال الثانوي بعد الوصول  القرسي مراحل الزنوح يف ءافة نفصال الأطفال عن أأرسمه عىل احلدود ومنع اال  وهو ما يعين جتنب ا 

ىل دول اللجوء عادة توحيد الأرسة، يتبىن الكرءاء . ا  جراءات ويف حال تعرث ا  الرعاية البديةل القامئة عىل الأرس عىل أأساس املصلحة ا 

 .الفضىل للطفل

 :زواج الأطفال

تعمل جامعة ادلول العربية وادلول الأعضاء بدمع من املفوضية و الكرءاء املعنيني عىل تبين اسرتاتيجيات ملاكحفة زواج الأطفال 

و تمت الوقاية من خالل عدد كبري من التدخالت مبا يف ذكل دمع . والتقليل من اخملاطر اليت يتعرض لها الأطفال ممن تزوجوا ابلفعل

، دمع النساء والفتيات والصبية والرجال حلشد التأأييد لتغيري القمي الاجامتعية اليت تؤيد و اقتصاداي   اجامتعيا   الأرس الأكرث هشاشة

زواج الأطفال و رفع الوعي ابخملاطر املرتتبة عىل زواج الأطفال و تشجيع الفتيات عىل الالتحاق ابلتعلمي وتقوية الأطر التكريعية  

 .والس ياسات ملنع زواج الأطفال

 : جتنيد الأطفال

عادة تعمل جامعة ادلول العربية وادلول الأعضاء بدمع من املفوضية و الكرءاء املعنيني عىل الرتكزي عىل منع جتنيد الأطفال و  و ا 

دماهجم  .عند العودة ا 

 :الأطفال معل

 لللأس باب اجلذرية لظاهرة معلتصدي تعمل جامعة ادلول العربية وادلول الأعضاء بدمع من املفوضية والكرءاء املعنيني عىل ا

التدريب املهين والقضاء عىل و و تتضمن اسرتاتيجيات ماكحفة الفقر . الأطفال مثل الفقر و القمي الاجامتعية اليت تدمع هذه املامرسة

ىل املساعدات لأرس ضافة ا  ىل  الالجئني الأكرث هشاشة اقتصاداي  الأمية و همارات احلياة، ا  ضافة ا  و غري الرمسي التعلمي الرمسي ، ا 

تعزيز الأطر التكريعية والس ياسات محلاية الأطفال  كام تتضمن الاسرتاتيجيات أأيضا  . د التأأييد و بناء قدرات الفاعلني املعنينيوحش

الأطفال من حزمة متنوعة من  لاس تفادة الأطفال املنخرطني يف معالأطفال وضامن  ل، مع الرتكزي عىل أأسوأأ أأشاكل عامةلمن العم

 .تاخلدما
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 :ادليباجة

ىل ضامن توفري امحلاية للأطفال الالجئني يف املنطقة من ءافة  تأأمل ادلول الأعضاء يف جامعة ادلول العربية من خالل هذه الوثيقة ا 

 كام حترص عىل متتع هؤالء الأطفال باكفة حقوقهم مبا يف ذكل احلق يف امحلاية والتسجيل والتعلمي، أأشاكل العنف واال ساءة واال هامل

رادة ادلول الأعضاء يف تكريس خرباهتم  لضامن تغ . والصحة وغريها من احلقوق طية ءافة أأبعاد قضية و تعكس هذه الاسرتاتيجية ا 

لتجنب املزيد من الزناعات يف  يةوقائ  مقاربةومن الأمهية مباكن تبين . املنطقة و توفري بيئة حامية للأطفال الالجئني الالجئني يف

 .املنطقة

 :نطاق معل الاسرتاتيجيةالهدف و 

الأمانة العامة نومفرب  -للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال 12عن الاجامتع  ةالصادر  للتوصية جاءت الاسرتاتيجية تنفيذا  

و اليت نصت عىل الطلب من الأمانة الفنية بوضع اسرتاتيجية عربية حول حامية الأطفال الالجئني ابلتعاون مع املفوضية  2114

 .ن الالجئنيؤوالسامية لش

ىل أأوضاع الأطفا ىل التصدي ا  ل الالجئني يف املنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم املعيش ية و هو ما يتطلب هتدف الاسرتاتيجية ا 

نقاذ جيل بأأمكهل من الضياع من خالل عدد من اخلطوات أأمهها من ءافة الكرءاء العمل سواي    :ال جياد احللول و ا 

 يالء الأولوية للمصلحة الفضىل للأطفال الالجئني يف ءافة القرارات والتدخالت اليت  يمت اختاذها بشأأن الأطفال ضامن ا 

 توفري امحلاية للأطفال الالجئني من خالل تعزيز قدرات نظم حامية الطفل الوطنية 

 العمل عىل تبنىي مهنجية ال متيزيية للحامية تس تجيب لاكفة احتياجات الأطفال الالجئني 

 واال ساءة واال هامل والاس تغالل العمل مع اجملمتعات املضيفة والأرس لتوفري امحلاية للأطفال الالجئني من العنف 

   للفئة العمرية والنوع والاحتياجات اخلاصة مبا يف ذكل  أأخذ اخملاطر اليت يواهجها الأطفال الالجئني يف الاعتبار تبعا

عاقة  الأطفال ذوي اال 

ني وذكل ابلتشاور مع ءافة ن الالجئؤوو قد مت وضع الاسرتاتيجية ابلتعاون الوثيق بني جامعة ادلول العربية واملفوضية السامية لش

ال أأهنا أأيضا  . الكرءاء املعنيني يف جمال حامية الطفل تس هتدف حامية  و عىل الرمغ من أأن الاسرتاتيجية تس تخدم مفهوم الالجئني، ا 

فادة غريمه من الفئات مثل . طاليب اللجوء ال أأن التوصيات قد تسامه يف ا   النازحنيوعىل الرمغ من اس تخدام هذه املفاهمي العامة، ا 

 .2124 – 2116وتس هتدف الاسرتاتيجية تغطية الفرتة الزمنية من ؛ والأطفال عدميي اجلنس ية قرسا  
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 :اخللفية

ضافة  الرصاعات، من عقود لاملنطقة العربية عانت  ىل اندالع عدد ا  ىل  الأخرية أأعوام الس تةمن الأزمات خالل  ا  ا   أأعداد تزايدأأدت ا 

نتيجة للزناعات اليت اندلعت، بصورة غري مس بوقة مما ءان هل تداعيات شديدة السلبية عىل الأطفال  قرسا   النازحنيو  الالجئني

اجمتع قادة العامل لوضع اخلطوط العريضة ملا يعرف بأأجندة  ،أأعوام يف غضون عدةو. وهو ما أأدى لتعرضهم للكثري من اخملاطر

 .منية املس تدامةللت  2121

منائية للأ  ن عددا  من أأهداف التمنية املس تدامة أأولوا أأمهية خاصة وخالفا  للأهداف اال  لفية اليت مل تعاجل العنف بشلك مبارش، فا 

ىل القضاء عىل ءافة أأشاكل  5مضن الهدف  2محلاية الأطفال فعىل سبيل املثال، تنص الغاية رمق  من أأهداف التمنية املس تدامة ا 

ىل القضاء عىل ءافة املامرسات التقليدية الضارة مثل زواج مض 2كام أأشارت الغاية رمق . العنف ضد املرأأة و الفتاة ن نفس الهدف ا 

وأأيضا  الهدف الرابع املتعلق حبق مجيع الأطفال يف التعلمي، بيامن تدعو . الأطفال و الزواج املبكر و الزواج القرسي، وختان اال انث

ىل احلد واخلفض من ءافة أأشاكل العنف ومعدالت 11من الهدف  1الغاية  من الهدف  2الوفيات ذات الصةل؛ بيامن تنص الغاية  ا 

هناء اال ساءات والاس تغالل والاجتار والقضاء عىل مجيع أأشاكل العنف ضد الأطفال؛ كام تشري الغاية  11 من نفس  6عىل ا 

ىل حق مجيع الأطفال يف التسجيل عند الوالدة والمتتع ابلهوية القانونية  .الهدف ا 

ا ادلول خالل حماولهتا التصدي للعنف املزتايد والكوارث هتقر الأجندة اجلديدة خبطورة التحدايت اليت تواهج  ،من انحية أأخرىو 

ىل واليت الطبيعية  عالن العاملي لعام  حيث ؛الالجئنيو  قرسا  أأعداد النازحني  تزايدأأدت ا  الوضع ادلويل احلايل بأأنه  2121يصف اال 

والعنف املتصاعد والتطرف واال رهاب وغريها من الأزمات اال نسانية  هتاوحد الكوارث الطبيعية  هتدده الزايدة الهائةل يف أأعدادملعا

. عىل هجود التمنية املبذوةل خالل العقود السابقة ابلتأأثري سلبا  والزنوح القرسي للبكر، مما هيدد 
1

ىل أأن   ومن الأمهية مباكن اال شارة ا 

ففي البيان املشرتك اذلي أأصدرته مقة الزعامء حول . زعامء العامل قد أأكدوا الزتاهمم حبامية الالجئني وخاصة النساء والأطفال

ء والأطفال اذلين الالجئني، قام عدد من زعامء ادلول ابلتأأكيد عىل الزتاهمم بدمع املاليني من الالجئني وخاصة أأن أأكرثمه من النسا

عادة التوطني مع التأأكيد . يتعرضون للمزيد من العنف واال ساءة والاس تغالل لزتاهمم بزايدة المتويل اال نساين وفرص ا  كام أأكد الزعامء ا 

 .عىل أأمهية تعزيز التناسق بني ادلمع اال منايئ واال نساين

ام والأطفال العربية لبعض القضااي اخلاصة ابلالجئني بشلك عات ادلولية يف املنطقة يالعديد من االتفاق  تطرقت ،عىل صعيد أ خرو 

و عىل الرمغ من ءافة . الفصل اخلاص ابالتفاقيات ادلولية يف تناوهل بشلك أأكرث تفصيال  الالجئني بشلك خاص وهو ما سيمت 

ال أأن هناك العديد من العوائق و التحدايت مهنا  قلميية ملواهجة املشالك اليت يواهجها الالجئون يف املنطقة، ا  اجلهود ادلولية و اال 

ىل اخلدماعىل سبيل املثال اخملاطر اخلاصة اليت يواهجها الأطفال الالجئون  ضافة ا  ت املتعلقة يف ضوء زايدة الزناعات يف املنطقة، ا 

 . ابخلدمات و حمدودية املوارد اليت تؤثر عىل تواجد اخلدمات و جودهتا

فقد أأدت الزناعات  ،القرسي ن الالجئني اخلاص ابلتوهجات العاملية حول الزنوحؤولتقرير املفوضية السامية لش و طبقا  

ىل تزايد نسب الزنوح القرسي عام  ىل  2115والاضطهاد ا  حيث وصل أأعداد  ،تسجيلها حىت حينهأأعىل معدالت مت لتصل ا 

ىل  قرسا   النازحني ىل كام وصلت أأعداد الالجئني عامليا  . 2114عام  مليون يف  56.5مقارنة ب  ،2113 مليون بهناية عام 12.5ا   ا 

ىل 2113 نة ابلأعداد اليت مت تسجيلها عاممليون مقار  5.6 زايدة قدرهاب مليون مسجال   25.4 ، و هو ما وصل بأأعداد الالجئني ا 

 . أأعىل معدالت منذ بداية التسعينيات من القرن املايض

                                                           
1
 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
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ىل أأن الأطفال يشلكون  جاميل الالجئني حول العامل، حي% 51ومن الأمهية مباكن اال شارة ا  نفصل الكثري مهنم عن أأرسمه ث ي من ا 

 .مهنم مبفردمه ونكام يزنح الكثري 

فريقيا معدالت عالية من الزنوحشهدت منطقة الكرق كام  ىل نزوح ما  القرسي الأوسط و شامل ا  حيث تسبب الزناع يف سوراي ا 

مليون 5،12يقرب من
2

ىل حوايل داخل الأرايض السو  الجئ و انزح، كام وصل عدد النازحني  يف  أأخذا  و . مليون خشص 1.1رية ا 

ىل حوايل  الاعتبار عدد الالجئني واذلين مت تسجيلهم من قبل الأونروا يف لك من  مليون الجئ 5.2الفلسطينيني واذلي يصل ا 

ىل و ، لبنان وسوراي والأردن و الضفة الغربية مبا يف ذكل القدس الكرقية و قطاع غزة ضافة  ا  ضطرمه ا  النصف مليون لييب اذلين ا 

ن  ىل الفرار من منازهلم، فا  . قرسا   تتصدر ءافة املناطق اجلغرافية الأخرى يف عدد الأشخاص النازحني املنطقة العربيةالزناع ا 
3

 

ىل دول أأورواب ابلعبورقام عدد كبري من الالجئني  ،من هجة أأخرىو  جاميل حيث وصلت  ،عرب البحر الأبيض املتوسط ا   أأعداد ا 

ىل  2115اذلين عربوا عن طريق البحر عام الالجئني واملهاجرين   132.211و 2111عام  211،111و أأكرث من  1،115،132ا 

 4. عن طريق البحر يلهيم الأفغان والعراقيون قد شلك السوريون أأكرث اجلنس يات وصوال  ، 2113بهناية عام 

ىل تزايد معدالت العنف ضد الأطفالوقد تزايد عدد الزناعات املسلحة  فقد أأدى الرصاع يف سوراي عىل . يف املنطقة مما أأدى ا 

ىل وفاة أأكرث من  س تةمدار  أأما يف الصومال فقد اس متر الوضع يف . خشص مبا يف ذكل ال الف من الأطفال 251،111أأعوام ا 

ىل زايدة قدرها  ، حيث مت جتنيد املوات 2114يف أأعداد الانهتاءات املسجةل ضد الأطفال مقارنة بعام % 51خطورته، مما أأدى ا 

 . هممن الأطفال، كام مت اس تغالهلم و قتلهم و تشوهي 

ىل عكرة (فييونيس  ال )ملنظمة الأمم املتحدة اخلاصة ابلطفوةل  و طبقا   نسانية ا  ىل مساعدات ا  ، يصل عدد الأطفال ممن مه حباجة ا 

مليون  2.2فهناك أأكرث من  ،أأما يف العراق. طفل يعانون من سوء التغذية احلاد نماليني طفل، مبا يف ذكل حوايل نصف مليو

ىل تزايد حاالت اخلروقات الصارخة حلقوق الأطفال ضافة ا  أأما عدد الأطفال اذلين ترسبوا من التعلمي يف ادلول املتأأثرة بتكل . انزح ا 

فريقيا الزناعات داخل منطقة الكرق الأوسط و شامل ا 
5

ىل أأكرث من  ، ىل يكام تشري اليونيس  .  مليون طفل 12فقد وصل ا  ف ا 

ىل أأكرب حركة نزوح منذ احلرب العاملية الثانيةتسبب العنف املتصاعد  .والظروف املرتدية يف العديد من البدلان ا 
6

 

أأعداد الالجئني السوريني يف املنطقة نتيجة للأزمة يف  تن الالجئني، فقد وصلؤوللمفوضية السامية لش من هجة أأخرى، و طبقا  و 

ىل  مليون 5،12سوراي ا 
7

مليون الجئ سوري مت تسجيلهم من قبل املفوضية يف  2،1ما يقرب من  وتشمل هذه الاحصاءات،  

مليون الجئ سوري 2.51 لك من مرص والعراق والأردن ولبنان، وأأيضا  
8

ىل أأكرث منيف تركيامت تسجيلهم   ضافة ا    22.111 ، ا 

فريقياالجئ سوري مت تسجيلهم يف ش امل ا 
9

ىل امل ، فامي وصل عدد السوريني ممن حيتاجون  ىل  نسانيةالاساعدات ا  داخل سوراي ا 

.مليون خشص 12،5حوايل 
10

ىل ما يقرب داخليا   فقد وصل عدد النازحني ،أأما يف العراق  مليون خشص نتيجة لتدهور  2،2 من ا 

.احلروب خماطرالأوضاع، حيث هرب الكثريون ملناطق أأخرى لتجنب 
11

ف، يصل عدد الأطفال ييونيس  ال ملنظمة  و طبقا   

                                                           
2
 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

3
 UNHCR Global Trends Report, 2017 

4
 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 

5
 United Nations Children’s Fund, Education Under Fire: How conflict in the Middle East is depriving children of their 

schooling, 3 September 2015, www.unicef.org/mena/Education_Under_Fire.pdf 
6
 http://www.unicef.org/appeals/mena.html#4 

7
 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

8
 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

9
  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php as of June 2016 

10
 OCHA, as of May 2016, http://www.unocha.org/syria 

11
 OCHA, as of 28 June 2016, http://www.unocha.org/iraq 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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ىل حوايل  املعرضني خملاطر املوت واال صابة مليون  2،1والعنف اجلنيس واخلطف والتجنيد من قبل امجلاعات املسلحة يف العراق ا 

  .شهرا   12مليون يف فرتة مقدارها  1،2طفل أأو واحد من لك مخسة أأطفال عىل املس توى الوطين، مما يشلك زايدة قدرها 

ىل احتياج ما يقرب من  ىل مساع 4،3وتشري نتاجئ ادلراسة ا  ىل ثلث عدد الأطفال يف مليون طفل ا  نسانية وهو ما يصل ا  دات ا 

ىل الهروب من منازهلم نتيجة للعنف املزت  –مليون  1،5 عنما يزيد أأي  –من أأطفال العراق % 11العراق، كام اضطر  ذ يد مناا 

ىل حوايل مدرسة من  ،من انحية أأخرىو . 2114مطلع عام  لك بني وصل عدد املدارس غري الصاحلة لالس تخدام نتيجة للرصاع ا 

ىل حوايل  مخسة مدارس، كام وصل عدد الأطفال يف سن ادلراسة املترسبني من التعلمي .مليون طفل 2،5ا 
12

و قد فر الكثريون   

ىل كردس تان اليت تأأوي حوايل  . من الالجئني السوريني يف العراق% 65ا 
13

الجئ  242،162و قد أأدى نزوح ما يقرب من  

ىل زايدة العبء عىل اجملمتعات املضيفة خاصة فامي خيص سوق العمل واخلدمات العامة .سوري و أأكرث من مليون انزح عرايق ا 
14

  

تزايدت املصاعب اليت تواجه الالجئني السوريني واجملمتعات  ،الأزمة السورية اندالع أأعوام عىل س تةرور و مب ،انحية أأخرىمن و 

ال أأن الغالبية العظمى ف. املضيفة عىل الرمغ من قيام بعض دول املنطقة ابختاذ خطوات ملنح الالجئني السوريني ترصحيات للعمل، ا 

ىل نفاذ مدخراهتم و ممتلاكهتمطمن الالجئني يض ىل العمل بشلك غري رمسي، مما يؤدي ا  ىل زايدة رون ا  ، و هو ما يؤدي بدوره ا 

عاقة .معاانة الفئات الأكرث هشاشة مثل املرأأة املعيةل والأطفال واملس نني والأشخاص اذلين يعانون من اال 
15

هذا وتشري   

ىل أأن نسب الأرس الالجئني اذلين يمتتعون ابلأمن الغذايئ يف الأردن ال تتعدى ال  ىل % 14الاحصاءات ا  يف % 11فامي تصل ا 

.نلبنا
16

  

، تتفامق اخملاطر اليت تواجه الالجئني خاصة قرسا    ويف ظل التطورات الأخرية يف املنطقة و مع تزايد أأعداد الالجئني و النازحني

ىل تعرضهم  يؤدي، مما القرسي حيث يعاين الأطفال الالجئني يف املنطقة بشلك كبري نتيجة للرصاع والزنوح ؛الأطفالفئة من  ا 

ىل للقتل و اال صابة و  ىل ادلول اجملاورة الأمان ولكهنم  وكثريا  . ل تبعات الزناع و ادلمار و العنفحتم  ا  ما جيد الأطفال الهاربني ا 

ىل الضغوط النفس ية أأيضا   و كثري ما . يواهجون اجملهول و الرصاع اليويم و هو ما يعرض لك من الأطفال الالجئني و أأرسمه ا 

ىل الزواج املبكر  ىل زايدة تعرض الأطفال ا  ىل اخلدمات الأساس ية و تفامق الفقر ا  نفصال عن الأرسة و صعوبة الوصول ا  يؤدي اال 

مواهجة  ظروف قد تكون خطرة كام قد يتعرضون لالس تغالل و الترسب من التعلمي و أأيضا   والعمل قبل بلوغ السن القانونية حتت

لالحتجاز و اال جتار و غريها من صور  كام قد يتعرض الأطفال أأيضا  . داخل جممتعاهتم و داخل املدرسةالعنف العنف املزنيل و 

 .ل نزوهحم من أأوطاهنمالاس تغالل خال

 

 عد ي فتسجيل الأطفال عند امليالد. تؤثر عىل الأطفال يف املنطقة العربية يه قضية تسجيل املواليدولعل أأحد أأمه القضااي اليت 

ففي  . الالجئنيون ؤ شاتفاقية حقوق الطفل و االتفاقية اخلاصة ب  لك من مبثابة البوابة الرئيس ية لاكفة احلقوق املنصوص علهيا يف

ىل خطر انعدام اجلنس ية، كام يعجز عن الوص ،امليالد دغياب التسجيل عن ىل اخلدماتو قد يتعرض الطفل الالجئ ا   ل ا 

خماطر امحلاية مثل زواج الأطفال والاجتار و معل الأطفال و التبين غري املكروع  للعديد من و يصبح عرضة الأساس ية

                                                           
12

 UNICEF Press Release, 30 June 2016 
13

 http://www.unhcr.org/pages/4a02db416.html 
14

 http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/regionalupdates/Inter-Agency%20Update-
Syrian%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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ىل خماطر التعامل معه بوصفه ابلغا   ضافة ا  .عن أأرسته تعرضه لالنفصالخماطر  ، كام يزيد منوالاس تغالل اجلنيس، ا 
17

و تتعدد  

جراءات الالزمة مما يؤثر عىل قدرة الالجئني عىل تسجيل املواليد  و )التحدايت اليت تواجه تسجيل املواليد ما بني الواثئق و اال 

، (هو خشصيا   عدم وجودهحال مهنا عىل سبيل املثال عدم القدرة عىل تسجيل الطفل يف غياب الواثئق اخلاصة ابلأب أأو يف 

جراءات التسجيل خاصة بعد انقضاء مواعيد التسجيل، و بعض العوائق القانونية اليت قد  ىل زايدة التاكليف أأو طول ا  ضافة ا  ا 

دارات التسجيل املدين، بعض العوائق العملية مثل ب   أأو ضد املرأأة، و أأيضا   الفئاتمتزي ضد بعض  ماكانت ا  عد املسافة و ضعف ا 

 . اليت متنع الأطفال غري املسجلني من احلصول عىل ءافة اخلدمات الس ياسات و أأيضا  

ىل العنف البدين يف خمتلف الأماكن حيث ميكن أأن يتعرضوا دلرجات متفاوتة من العنف املزنيل . كام يتعرض الأطفال الالجئني ا 

و داخل اجملمتعات  القرسي ل الزنوحللعنف البدين خال نتيجة للظروف املرتدية اليت يعيشون فهيا، كام ميكن أأن يتعرضوا أأيضا  

 .ينتظمون يف صفوفها يف دول اللجوءداخل املدارس اليت  املضيفة و أأيضا  

ىل خماطر الاس تغالل اجلنيس مبا يف ذكل الاغتصاب و غريها من صور العنف  ويتعرض الأطفال الالجئون و خاصة الفتيات ا 

يكون الأطفال أأقل قدرة عىل فهم ما حيدث هلم و التعرف عىل مدى الأذى فعادة ما . اجلنيس و الاس تغالل اجلنيس و اال جتار

جبارمه بشلك أأكرث سهوةل عىل الوقوع ل  تعرضهم اذلي يتعرضون هل، كام أأهنم أأقل قدرة عىل اال بالغ عن لعنف اجلنيس، كام ميكن ا 

كام يتعرض  . البالغني للحصول عىل الرعاية وامحلاية يعمتد الأطفال عىل ،و ليس أ خرا   لبالغني، و أأخريا  مقارنة ابيف براثن الاس تغالل 

ىل اال ساءة من قبل الأقارب و غريمه من الأشخاص املعروفني دلهيم الأطفال أأيضا    . خالل الرصاعات ا 

ىل فتاة واحدة من لك عكرة )مليون فتاة حتت سن العكرين  121ما يقرب من  تتعرض ،فيليونيس  ل  و طبقا   و هو ما يصل ا 

ىل املامرسة اجلنس ية القرس ( فتيات و يتعرض الصبية . حياهتنية أأو غريها من أأشاكل الأفعال اجلنس ية القرسية يف مرحةل ما من ا 

ن ءان هناك نقص يف أأيضا   .نتيجة لغياب املعلومات املقارنة يف معظم ادلولالتقديرات العاملية  ملثل هذه اخملاطر، و ا 
18

و تتضمن  

 . اال ساءة اجلنس ية أأشاكل العنف اجلنيس التحرش اجلنيس و الاغتصاب و ادلعارة و العبودية و الاس تغالل اجلنيس و أأيضا  

ال أأن وعىل الرمغ من اجلهود املبذوةل من ق   بل حكومات املنطقة ملواهجة خماطر العنف اجلنيس اليت يتعرض لها الأطفال الالجئني، ا 

وقد ال فجوات، مبا يف ذكل الأطر التكريعية اليت قد ال توفر امحلاية الاكمةل للأطفال من العنف اجلنيس هناك العديد من ال

جراءات تأأخذ احتياجات الطفل أأو الناج بالغ اال جباري أأو وضع ا   نيتتعرض بشلك ءاف لبعض القضااي الهامة مثل سن قوانني لال 

  القواننيحتدايت يف تنفيذ نصوص  تظهرما  و يف وجود القوانني الالزمة، كثريا   ،من هجة أأخرىو  .من العنف اجلنيس يف الاعتبار

حاةلوضع أ ليات ل  كام  يف  اخلدمات املتعددةما تكون  كثريا   ،من هجة أأخرىو . لوقاية وامحلاية مبا يف ذكل رفع الوعي و الرقابة و اال 

املرتدية اليت يعاين مهنا الالجئني و عدم وجود الواثئق القانونية غري ءافية للتصدي لهذه القضية، حيث تؤدي الظروف الاقتصادية 

ىل زايدة خماطر العنف  قامة و غريها من الظروف املعيش ية و المتيزي و زايدة نسب الأرس اليت تعولها النساء ا  الالزمة وواثئق اال 

  .اجلنيس اليت قد يتعرض لها الأطفال

نفصال عن ذوهيم خالل الأزمات و هو ما حيرهمم من امحلاية اليت يوفرها  ،من انحية أأخرىو  قد يتعرض الأطفال الالجئني خلطر اال 

نيد و العنف اجلنيس و البدين و اال جتار و أأسوأأ أأشاكل ج عرضهم للعديد من اخملاطر مثل الت و هو ما ي البالغون املس وولون عهنم

جبارمه عىل العو   معل الأطفال ىل ا  ضافة ا  ىل الأماكن اليت فروا مهنا مما يعرضهم خملاطر أأمنية جس ميةا  كام  . و غريها من اخملاطر دة ا 

امجلاعات املسلحة و يه ظاهرة تتكرر يف بعض  من قبلخلطر التجنيد  مهنم قد يتعرض الأطفال الالجئني و خاصة املراهقني

ما داخل دوهلم أأو داخل دوةل اللجوء، ح . بدلان املنطقة مثل سوراي و المين و ليبيا و السودان و الصومال يث يمت جتنيد الأطفال ا 

                                                           
17

 Birth Registration brief, UNHCR 
18

 Hidden in Plain Sight, A Statistical Analysis of Violence Against Children, UNICEF 
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ذا ما ءانت خماميت الالجئني ابلقرب من احلدود أأو يف حال عدم احرتام  كام يتعرضون أأحياان   خملاطر التجنيد عرب احلدود، خاصة ا 

 . الأطراف للطبيعة املدنية خملاميت اللجوء

ما تلجأأ أأرس الأطفال  فكثريا  . خطر الاخنراط يف معل الأطفال وخاصة يف أأسوأأ أأشاكل العمل يواجه الأطفال الالجئني أأيضا  هذا و 

ىل  حلاق أأطفاهلم بسوق العمل كأ الالجئني ا  البد و أأن توفر أأطر امحلاية  ،ومن مث. عىل قيد احلياة اسرتاتيجيات البقاء حد أأشاكلا 

جبل ارمه عىل اقتحام جمال العمل، و هو ما يمتثل يف التكريعات الوطنية وقاية الأطفال من اسرتاتيجيات التكيف السلبية و من ا 

 . اليت تتوامئ و املعايري ادلولية، مع وجود أ ليات فعاةل للتنفيذ و موارد بكرية ذات كفاءة للتصدي للمشلكة

وتشري بعض . بني الالجئني، ءالزواج املبكر عىل سبيل املثال تنتكر بعض صور العنف املبين عىل النوع  ،من انحية أأخرىو 

ىل تزايد حاالت زواج الأطفال بني الالجئني السوريني و عىل الرمغ من انتشار هذه املامرسة يف سوراي و غريها من . التقارير ا 

ىل حيث، دول املنطقة ندالع القتال % 13 تصل نس بة الفتيات الاليت تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عكر يف سوراي ا   ،قبل ا 

ىل ما يزيد عن  ،%51كام وصلت نس بة زواج الفتيات  قبل بلوغهن سن الثامنة عكر داخل بعض جممتعات الالجئني ا 
19

ال أأن   ا 

أأعداد الفتيات السورايت الالجئات الاليت قد تزوجن قبل بلوغهن الثامنة عكر قد تزايدت نتيجة لتفيش الفقر و خماوف الأرس 

ىل وسائل التعلمي الثانوي ذات اجلودة مع التخوف من املس تقبل غري  حول أأمن و ىل حمدودية الوصول ا  ضافة ا  سالمة بناهتا، ا 

.املضمون و حمدودية اخليارات البديةل
20

 

ىل خماطر الاحتجاز و ذكل دلخوهلم البالد بصورة غري رشعية سواء بصحبة أأرسمه أأو  كثريا   ما يتعرض الأطفال الالجئون ا 

ىل الانفصال عن أأرسمه رغام   كام قد يتعرض هؤالء الأطفال أأحياان  . مبفردمه، و ذكل خملالفهتم للقانون بأأي شلك من الأشاكل عن  ا 

رادهتم بسبب الاحتجاز أأو اال يداع يف  .  مؤسسات الرعايةا 

تسجيل املواليد، التعلمي، اخلدمات )قد يتعرض الأطفال الالجئون للمتيزي عند حماوةل احلصول عىل اخلدمات  و ليس أ خرا   و أأخريا  

ىل اخملاطر السابق مم ثيق ادلولية اارض مع ءافة املو و هو ما يتع( الصحية ىل زايدة تعرض هذه الفئات الأكرث هشاشة ا  ا يؤدي ا 

لهيااال   للمتيزي داخل املدارس و اجملمتعات، مما يعرضهم لاكفة أأشاكل العنف البدين واللفظي  كام قد يتعرض هؤالء أأيضا  . شارة ا 

 . واملعنوي من قبل الأطفال ال خرين أأو من قبل اجملمتعات

و احلياة يف اخملاميت أأو يف الهروب خالل رحةل و يف ضوء الوضع اخلاص للأطفال الالجئني و تعرضهم لاكفة اخملاطر  ،ومن مث

 و أأن توفر اخلدمات  الالزمة  املناطق الريفية أأو احلرضية حتت ظروف شديدة القسوة، البد و أأن تؤمن ادلول املعنية امحلاية

اتحة ءافة ال. للأطفال الالجئني ىل ا  ضافة ا  واثئق و تتضمن تكل اخلدمات امحلاية و الصحة و التعلمي و ادلمع النفيس و الاجامتعي ا 

امثر يف توهناك حاجة مزتايدة لالس . د و الزواج و الطالق و الوفاةالالزمة لقيام الالجئني بتسجيل ءافة الأحوال املدنية مثل امليال

م الصحة و التعلمي و امحلاية الوطنية من خالل توفري املوارد الالزمة و تدريب الكوادر و رفع وعي اجملمتعات و تعديل بعض ظ  ن  

جراءات املرنة املبسطة لتوفري امحلاية الالزمة يف ءافة اجملاالت املذكورة سابقا  الأطر  و اليت سيمت التعرض لها  التكريعية و تنفيذ اال 

ومن الأمهية مباكن مالحظة أأنه يف حني تس ببت أأزمة الالجئني يف زايدة . من خالل هذه الاسرتاتيجية بشلك أأكرث تفصيال  

                                                           
19

 “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 
20

 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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فنية، كام وهجت ال أأهنا قد أأاتحت العديد من الفرص لبناء الكراءات و ختصيص املوارد املالية و ال العبء عىل النظم الوطنية ا  

 .هبذه القضية الاهامتم الس يايس
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 :املبادئ الأساس ية محلاية الأطفال الالجئني

رساهئا دوليا   حيث تقوم ءافة هجود توفري امحلاية عىل احرتام  ؛توفري امحلاية للأطفال الالجئني بشأأن هناك عدد من املبادئ اليت مت ا 

طفال الالجئني، تبقى  هذه احلزمة من املبادئ، و همام تعددت القضااي اليت يتعني عىل ادلول التصدي لها لتوفري امحلاية الالزمة للأ

 .هذه املبادئ مبثابة جحر الأساس

 :ية الأطفالمس وولية ادلوةل عن حام

لهيا  رساء مبدأأ مس وولية ادلوةل عن حامية الطفل من خالل عدد كبري من املواثيق ادلولية، أأمهها اتفاقية حقوق الطفل املشار ا  مت ا 

ىل القانون اال نساين ادلويل بشأأن حاالت الزناع اليت يتأأثر هبا الأطفال عاليه ضافة ا  املواد )حيث تنص االتفاقية يف عدد من املواد . ا 

احرتام ءافة احلقوق املوحضة يف االتفاقية و ضامهنا للك طفل خيضع لواليهتا دون أأي نوع من  يفعىل مس وولية ادلوةل ( 4و 2و 2

كام تتعهد ادلول أأن . المتيزيأأنواع المتيزي، كام تتخذ ادلول الأطراف مجيع التدابري املناس بة لتكفل للطفل امحلاية من مجيع أأشاكل 

مع مراعاة حقوق وواجبات الوادلين والأوصياء، كام تضمن ادلول قيام املؤسسات  تضمن للطفل امحلاية و الرعاية الالزمتني لرفاهته

دارات واملرافق املسؤوةل عن رعاية و حامية الطفل مبراعاة املعايري املوضوعة من قبل السلطات اخملتصة أأن تامتىش عىل  وءافة اال 

نسان دارية  ،و أأخريا   .هذه املعايري مع معايري القانون ادلويل اخلاص حبقوق اال  تتخذ ادلول الأطراف ءافة التدابري التكريعية واال 

كام تتخذ ادلول الأطراف التدابري اخلاصة ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية . ال عامل ءافة احلقوق املعرتف هبا يف هذه االتفاقية

ىل أأقىص احلدود اليت تتيحها مواردهاوالثق ن مس وولية ادلوةل عن حامية الأطفال تمتحور حول وضع و تعزيز نظم  ،ومن مث. افية ا  فا 

اخلدمات الوقائية وخدمات  وطنية محلاية الأطفال من خالل التكريعات و الس ياسات و الهيالك و املوارد املالية و البكرية و أأيضا  

 .الاس تجابة

 :ىل للطفلاملصلحة الفض

عد مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل من أأمه املبادئ املذكورة يف اتفاقية حقوق الطفل كام س بقت اال شارة عاليه و كام سيمت التوضيح ي  

ىل رفاهة الطفل اليت حتدد عن طريق الظروف احمليطة ابلطفل مثل معره،. الحقا   ه، وجود جنض ةدرج و يشري املبدأأ بشلك عام ا 

بل ادلول الأعضاء حبيث يتوامئ و روح اتفاقية حقوق الطفل ويمت ترمجة هذا املبدأأ من ق  . بيئة الطفل و جتاربهو الأبوين أأو غياهبم، 

من قبل جلنة اخلرباء اخلاصة ابتفاقية حقوق الطفل حول  1للتعليق العام رمق  طبقا   و غريها من املعايري القانونية ادلولية، و أأيضا  

ملبدأأ  حمددا   و مل تقدم اتفاقية حقوق الطفل تعريفا  . امةل الأطفال املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني خارج دولهتم الأممع

ىل رضورة أأن تكون املصلحة الفضىل للطفل مبثابة املعيار الأسايس للقرارات اليت يمت  املصلحة الفضىل للطفل، و لكهنا أأشارت ا 

ختاذها بشأأن الطفل، أأمه  رادهتم (21املادة ) الكفاةل/ ها عند التبينا  ، حيث يتعني (6املادة )، أأو عند فصل الطفل عن وادليه ضد ا 

ختاذ أأية قرارات بشأأن الأطفال من ق  ( و ليس الوحيد)أأن تكون املصلحة الفضىل للطفل يه الاعتبار الأسايس  بل عند ا 

 (.2املادة )القضاء أأو السلطات التنفيذية أأو التكريعية  بلمؤسسات الرعاية الاجامتعية العامة أأو اخلاصة، أأو من ق  

ىل ( 2112) 14و يشري التعليق العام رمق  يالء أأولوية للمصلحة الفضىل للطفل ا   الصادر من قبل جلنة حقوق الطفل بشأأن أأمهية ا 

يالء مصلحته الفضىل الاعتبار هو مبثابة مبدأأ املصلحة الفضىل للطفلأأن  مبدأأ قانوين يوظف  مبثابة وأأيضا  الأول،  حق للطفل يف ا 

جرائية يمت مبوجهبا تضمني أأي قرار بشأأن الطفل  التفسري القانوين خلدمة املصلحة الفضىل للطفل وأأيضا   تقيمي ل  أ ليةبوصفه قاعدة ا 

جرائية لتحديد املصلحة   . الفضىل هلأأثر هذا القرار عىل الطفل املعين و تبين ضامانت ا 
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 :املعنية مشاركة الأرس واجملمتعات

فالبد من رفع كفاءة لك من الأطفال و البالغني  ،و من مث. يف رعاية وحامية الأطفال الالجئني هاما   تلعب الأرس و اجملمتعات دورا  

من و  .و حاميهتم من العنف و اال ساءة و اال هامل و الاس تغاللالقرسي  ملساعدة الأطفال يف التغلب عىل أ اثر الزناعات و الزنوح 

ىل زايدة اخملاطر اليت يواهجها الأطفال، البد من العمل مع جممتعات الالجئني  ،أأخرىانحية  و حني تؤدي املامرسات اجملمتعية ا 

اتحة اخلدمات للأطفال اذلين يتعرضون ملثل هذه اخملاطر . لتغيري املفاهمي من أأجل منع العنف واال ساءة واال هامل والاس تغالل وا 

و يمت تعزيز هذه . ن حياة أأفضل لالجئني تقوم عىل أأساس املبادرة و املشاركة الفعاةل جملمتع الالجئنيوتسهم تمنية اجملمتعات يف ضام

 .املشاركة من خالل رفع الوعي و تعبوة اجملمتعات من خالل الرتكزي عىل ملكيهتم لاكفة املبادرات اليت تبذل لتحسني أأوضاعهم

 :يف حاالت الطوارئ رسعة الاس تجابة

طفال الالجئنيال ميكن التبا يالء حامية الأطفال أأولوية كربى و توفري . طؤ يف توفري امحلاية للأ فعىل ادلول و ءافة الأطراف املعنية ا 

كام يتعني عىل . ءافة أأوجه املساعدة و العون و ادلمع لمنومه و رفاههتم من خالل توفري احللول املس تدامة ملشالكهم بشلك فوري

املعنية حبامية الأطفال الالجئني توفري اخلدمات بشلك رسيع و فعال و تقدمي ءافة التدخالت و ءافة ادلول الأعضاء وءافة اجلهات 

ختاذ ءافة القرارات اليت تصب يف املصلحة الفضىل للطفل بشلك رسيع كام يتعني . حماوالت تتبع أأثر الأرس املنفصةل عن أأطفالها و ا 

أأرسع وقت ممكن، يف أأوقات الطوارئ أأو الأزمات طويةل بتوفري حق الأطفال الالجئني يف احلصول عىل تعلمي مرتفع اجلودة  أأيضا  

 .املدى

 :مشاركة الطفل

من انحية و . كام س بقت اال شارة 12لنص املادة  مشاركة الطفل يه مبدأأ هام مت تناوهل يف اتفاقية حقوق الطفل وذكل طبقا  

ىل أأمهية مشاركة الأطفال يف جممتعهمتشري الكث ،أأخرى لالتفاقية،  و تتعدد صور املشاركة طبقا  . ري من املواد بشلك غري مبارش ا 

ىل مشاركة الطفل الاجامتعية داخل أأرسته، كام تشري املواد  11و  3.1حيث تشري املواد  ىل مشاركته يف جممتعه،  13و  15ا  ا 

ىل مشاركة الأطفال ذوي الا 22وتشري املادة  عاقةا  لأن القرارات اخلاصة  و نظرا   .حتياجات اخلاصة، مثل الأطفال ذوي اال 

ختاذها بناء عىل معلومات حول أأفاكر الطفل وأأحاسيسه و احتياجاته، مفشاركة الطفل غاية يف الأمهية ال ختاذ القرارات  ابلطفل يمت ا 

كة الأطفال يف المنو والتطور، حيث يكتسب الطفل تساعد املشار  ،من هجة أأخرىو . و اختيار أأفضل اخليارات ابلنس بة للأطفال

و تزداد مشاركة الأطفال يف صناعة القرار . همارة صنع القرار كام تزداد ثقته و قدرته عىل اس تخدام هذه املهارات بشلك أأكرث حمكة

 .للمشاركة داخل أأرسمه وجممتعاهتم و توفري الفرص للأطفال ال ختاذ القرار املامتيش مع معرمه و أأيضا   هجمو بمنومه و درجة نض

 :عدم المتيزي

حيث تنص املادة الثانية عىل الزتام ادلول الأعضاء ابحرتام  ،يعد مبدأأ عدم المتيزي أأحد أأمه املبادئ املذكورة يف اتفاقية حقوق الطفل

 من أأي نوع و بغض النظر عن عنرصه ءافة احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقية لاكفة الأطفال داخل نطاق الزتاماهتا دون أأي متيزي

ينه و أ رائه الس ياس ية أأو غريها، أأو أأصوهل الوطنية أأو دالنظر عن لونه و جنسه و لغته و  هو أأو أأرسته أأو الويص عليه، و بغض

عاقته أأو ميالده أأو غريها من الأس باب ثنية أأو الاجامتعية، أأو ممتلاكته أأو ا   .اال 

ختاذ ءافة التدابري لضامن حامية الطفل من ءافة أأشاكل المتيزي أأو العقوبة عىل كام تنص ذات املادة عىل الزتام  ادلول الأعضاء اب 

 .أأساس وضع أأرسته أأو أأنشطهتا أأو أ راهئا أأو معتقداهتا
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نسانية كتكل اليت يمتتع هبا ءافة البكر و من  ،وتتبىن اتفاقية حقوق الطفل مبدأأ أأن الأطفال يودلون حبرايت أأساس ية و حقوق ا 

فعىل ادلول أأن تتبىن عدد كبري من التدابري لتحقيق ذكل مهنا عىل سبيل املثال  ،و عليه. ال يصح المتيزي ضدمه لكوهنم أأطفال ،مث

ىل تقيمي التدابري اليت يمت  ضافة ا  ال احلرص مراجعة القوانني و التخطيط و الرقابة و رفع الوعي و التعلمي و محالت نكر املعلومات، ا 

و يف حني تعرتف اتفاقية حقوق الطفل بأأن ءافة احلقوق الاجامتعية و الثقافية و الاقتصادية اليت تشمل . الفوارق اختاذها لتقليص

احلق يف التعلمي و الصحة و مس توى معييش مناسب و احلق يف اللعب يه حقوق ميكن حتقيقها بشلك تدرجيي نتيجة حملدودية 

ال أأن عدم المتيزي من قبل احلكومات فالبد من التصدي بشلك فوري لاكفة  ،و من مث. ال ميكن تربيره مبحدودية املوارد املوراد، ا 

عاقة و غريها من صور المتيزي أأشاكل المتيزي مثل المتيزي عىل أأساس النوع من انحية و . يف املدارس أأو استبعاد الأطفال ذوي اال 

ةل لاكفة الأطفال، حيث أأوصت اللجنة اخلاصة ابالتفاقية ال تعين املادة الثانية من االتفاقية رضورة توفري ذات املعام ،أأخرى

ما تعكس املعامةل التفضيلية التدابري الالزمة  فكثريا  . برضورة تبين بعض التدابري ملواهجة التفاوت بني الفئات اخملتلفة بشلك فعال

 .وجه التفاوتدلمع حقوق أأفراد امجلاعات اليت تتعرض للمتيزي بشلك مؤقت حىت ميكن القضاء عىل ءافة أأ 

 :فقد تناولت العديد من املواثيق ادلولية مبدأأ عدم المتيزي مهنا ،و أأخريا  

  (1615)االتفاقية ادلولية للقضاء عىل ءافة أأشاكل المتيزي العنرصي 

  (1636)االتفاقية ادلولية للقضاء عىل ءافة أأشاكل المتيزي ضد املرأأة 

 اقةاالتفاقية ادلولية بشأأن حقوق الأفراد ذوي اال ع 

  (1611اليونسكو )االتفاقية ادلولية ضد المتيزي يف التعلمي 

   ىل أأقليات وطنية أأو ا عالن الأمم املتحدة بشأأن الأفراد املنمتني ا   (1662)نية أأو دينية أأو لغوية ث ا 

  (1666)رفاهة الطفل امليثاق اال فريقي حول حقوق و 

 :و التنوع يف الاعتبار أأخذ العمر والنوع

و تعد الاختالفات بني الأفراد مبثابة . لك فرد هو خشص متفرد ،لهذا املبدأأ  فطبقا  . بشلك كبري مببدأأ عدم المتيزييرتبط هذا املبدأأ 

ماكانته واحتياجاته واخملاطر اليت يتعرض لها حموراي   سامت خشصية تلعب دورا    .يف حتديد الفرص املتاحة للفرد وا 

ىل املراحل اخملتلفة يف دورة حياة الفرد ،مفن انحية ومن الأمهية مباكن التعرف عىل املرحةل العمرية للفئات . يشري حمور العمر ا 

ماكانهتم و احتياجاهتم مبرور الوقت فاملرحةل العمرية قد يكون لها تأأثري سواء ابلسلب أأو اال جياب عىل . املس هتدفة حيث تتغري ا 

يف خمتلف  هبمفميثل هذا املبدأأ الاحتياجات و اال ماكانت اخلاصة  ،أأما ابلنس بة للأطفال .قدرة الشخص عىل املطالبة حبقه

ماكانت و حقوق الأطفال املذكاجملموعات العمرية، مع الأ   . رة أأعالهو خذ يف الاعتبار الاحتياجات اخلاصة و ا 

ىل الأدوار اجملمتعية للك من املرأأة و الرجل، و هو مفهوم  ،أأما النوع وتتغري . حموري لرؤية الفرد لنفسه و رؤية اجملمتع هلفيشري ا 

ىل الواجبات واملس ووليات والقيود والفرص واملمزيات  ويشري النوع. الأدوار النوعية مبرور الوقت كام تتفاوت بني الثقافات اخملتلفة ا 

ىل متتع لك مهنام ابحلقوق واملس ووليات و يف حني تشري املساواة بني . اليت يمتتع هبا الرجل واملرأأة داخل اجملمتعات اخملتلفة النوعني ا 

ىل احرتام مصاحل و احتياجات و أأولوايت لك من النوعني و ينطبق هذا املبدأأ عىل الأطفال عند  .الفرص املتساوية، كام تشري ا 

 مع يتعارض ال مبا، ةمع التصدي للمتيزي بني اجلنسني وعدم املساوا تلبية الاحتياجات اخلاصة للفتيان و الفتيات بشلك فعال

 .الساموية الكرائع
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ىل اختالف القمي و املفاهمي و السلوكيات و املعتقدات و الرؤى الثقافية و اجلنس يات و القدرات و  ،وأأخريا   فيشري مفهوم التنوع ا 

هبذه التنوعات و احرتاهما  فالبد من الاعرتاف ،و من مث. الصحة  و الوضع الاجامتعي و املهارات و غريها من السامت الشخصية

 .د من توفري امحلاية لاكفة الفئاتللتأأك

ال عن طريق حتليل أأبعاد العمر و النوع و التنوع، و عن طريق  و ال ميكن فهم خماطر امحلاية املتنوعة وقدرات الأفراد و اجملمتعات ا 

عىل حقوق اال نسان واملشاركة اجملمتعية، البد من أأخذها يف و التنوع  مهنجية قامئة  ويعترب مفهوم العمر و النوع. مراعاة هذه الأبعاد

و لهذا املفهوم أأمهية خاصة محلاية الأطفال كام  .الاعتبار عند التخطيط للربامج و تنفيذها لضامن املساواة و مشاركة ءافة الفئات

 . متت اال شارة عاليه
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طفال الالجئني من خالل اتوفري: أأوال    :م امحلاية الوطنيةظ  ن   محلاية للأ

تهتاوى أ ليات  ،يف الوقت ذاتهو. تزداد اخملاطر اليت هتدد الأطفال وتس تدعي حاميهتم بشلك كبري خالل الأزمات و الرصاعات

 فتعترب فئة الأطفال ،و من مث. امحلاية مبا فهيا ال ليات اجملمتعية و الأرسية، و تنقطع اخلدمات الاجامتعية الأساس ية بشلك كبري

ويواجه الأطفال  .الوطنية للحامية اليت توفرها هلم نظم امحلاية من أأكرث الفئات احتياجا   قرسا  الالجئني و غريمه من النازحني 

ن التصدي لاكفة اخملاطر اليت هتدد الأطفال  ،ومن مث. كام مت تفصيلها يف املقدمة الالجئون يف املنطقة العربية العديد من اخملاطر فا 

جياد و تعزيز نظام متاكمل محلاية الطفل يوفر هل حامية  الالجئني يتطلب نظرة مشولية ال تتناول قضية بعيهنا بقدر ما تتناول ا 

ىل الاس تجابة، مرورا   ىل الوقاية ا  رفع قدرات الالجئني و اجملمتعات  بتعزيز املوارد البكرية و املالية و متاكمةل بداية من التكريعات ا 

 .ءافة الفاعلني املعنينيوالتنس يق الفعال مع للطفل م حامية جممتعية ظ  املضيفة عىل تأأسيس ن  

ىل ظ  ولتعزيز ن   الاس تجابة املس تدامة من أأجل توفري حامية أأفضل  تعزيز قدراتم حامية الطفل فائدة مزدوجة حيث تؤدي ا 

ىل بناء نظم أأكرث اس تدامة  يصبح من  ،و لكام طال أأمد أأزمات الالجئني. لحامية يس تفيد مهنا ءافة الأطفاللللأطفال الالجئني و ا 

 .الرضوري الاستامثر يف تعزيز نظم حامية الطفل الوطنية

الالجئني بوصفها منظومة التكريعات و الس ياسات، املعرفة و البياانت،  جممتعات م حامية الطفل داخلظ  ميكن تعريف ن   ،ومن مث

.أ ليات التنس يق، القدرات البكرية و املالية، خدمات الوقاية و الاس تجابة، حشد التأأييد ورفع الوعي
21

و عادة ما تتوزع  

حمللية و املنظامت غري احلكومية و ال ليات املس وولية عىل أأكرث من هجة حكومية حيث تقوم بتقدمي اخلدمات لك من السلطات ا

ىل خمتلف اخلدمات حاةل ا  و يتطلب تعزيز نظم امحلاية . اجملمتعية مما يس توجب التنس يق بني ءافة القطاعات مبا يف ذكل تعزيز نظم اال 

امن وجود أ ليات تسليط الضوء عىل اال صالح الس يايس و رفع كفاءة املؤسسات و التخطيط و توفري املزيانيات الالزمة مع ض

ىل امللحق ) .للمتابعة و نظم املعلومات نظر ا    .(للمزيد من التفاصيل 2ا 

عادة هجود تشمل أأن جيب الزناع، من املترضرة البدلان ويف عادة الاهامتم اال عامر ا   حيوية خدمات تقدم اليت املرافق بناء اب 

 .وغريها ميالد شهادات تقدم اليت املدين التسجيل وماكتب الرتفهيية واملرافق واملستشفيات املدارس ذكل يف مبا للأطفال،

 :اال طار التكريعي و الس ياسات

مع مالحظة حق الأطفال الالجئني يف امحلاية ادلولية بوصفهم الجئني )عد اال طار التكريعي أأحد أأمه مكوانت نظام حامية الطفل ي  

كام . حيث يوفر اال طار القانوين محلاية الأطفال من العنف و اال ساءة و الاس تغالل و اال هامل دومنا متيزي ،(نظر الفقرة الرابعةا –

أأنه يوفر امحلاية القانونية للأطفال يف نزاع مع القانون والأطفال اذلين يتعاملون مع نظام العداةل بوصفهم حضااي للجرمية أأو شهود 

ىل بعض القضااي اخلاص ضافة ا  يف حال كونه   عدم القدرة عىل االتصال ابلوادل عندة ابلأطفال الالجئني مثل حتديد الوصاية علهيا، ا 

و تزداد . رتكب ضد الأطفاليكرس القانون امحلاية عن طريق النص عىل عقوابت للجرامئ اليت ت   ،من هجة أأخرىو . عىل قيد احلياة

ىل امحلاية القانونيةحتتاج أأكرث الفئاأأمهية اال طار التكريعي خالل الأزمات حني  فا ن  ،و من مث. ت هشاشة مثل الأطفال الالجئني ا 

 . يهتمامد غطاء امحلاية القانونية سواء ادلولية أأو الوطنية عىل الأطفال الالجئني هو مبثابة جحر الأساس محل
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 :ر امحلاية للأطفال الالجئنيأأمه الأولوايت لضامن أأن الأطر التكريعية محلاية الطفل توف

  تفاقية حقوق الطفل يه مبدأأ  و كام متت اال شارة فامي س بق، فطبقا  (. 2املادة ) عدم المتيزيأأحد أأمه املبادئ املذكورة يف ا 

تفاقية حقوق الطفل كام متتد . الأطفال الالجئني مبا يف ذكل عىل أأراضهيا الأطفالءافة عن حامية  عد ادلوةل مس ووةلت   ،ال 

.مس وولية ادلوةل لتشمل حامية الأطفال الالجئني من ءافة أأشاكل المتيزي
22

و ابلتايل فعىل ادلوةل العمل عىل احرتام   

تفاقية   و تنفيذها طبقا  ( مبا يف ذكل المتتع جبميع احلقوق و اخلدمات دون أأدىن متيزي)ءافة احلقوق اليت تنص علهيا اال 

كام يتعني عىل ادلول ختصيص املوارد املالية و البكرية الالزمة لكام أأمكن لضامن توفري تكريعية الوطنية، لنظمها ال 

و املزااي و اخلدمات و امحلاية  أأن تنص مجيع القوانني واللواحئ اخلاصة حبقوق الطفل كام يتعني .اخلدمات الالزمة للأطفال

طفال الالجئني و طاليب المتيزي كام هو منصوص عليه  مع الزتاهمم بعدم و ذكل متاش يا    اللجوء،عىل الأحقية الاكمةل للأ

تفاقية حقوق الطفل الجئني و منظمة الأمم ن الؤوتلفة مثل املفوضية السامية لشو تعد منظامت الأمم املتحدة اخمل  .يف ا 

س ووةل عن تقدمي ادلمع الالزم امل و غريها من الكرءاء مثل املنظامت غري احلكومية ادلولية ( فييونيس  ال )ل املتحدة للطف

تفاقية حقوق الطفل، و ذكل من خالل تعزيز الأطر التكريعية و الس ياسات  للوفاء ابلزتاماهتا طبقا  لدلول  و تعزيز ال 

ىل دورمه يف تقدمي اخلدمات التمكيلية عند الرضورة ضافة ا  املصلحة الفضىل أأما مبدأأ  . خدمات الوقاية و الاس تجابة، ا 

يالء الأولوية فهو اثين املباد للطفل تفاقية حقوق الطفل، حيث يتعني أأن تنص القوانني عىل مبدأأ ا  ئ الأساس ية ال 

للمنصوص عليه يف املالحظة العامة رمق  و طبقا  . ملصحةل الطفل و تنفيذ هذا املبدأأ يف ءافة القرارات ذات الصةل ابلطفل

ن املصلحة الفضىل للطفل يه 14 بأأن يمت تقيمي مصلحته الفضىل و وضعها   حق أأسايس هلللجنة حقوق الطفل، فا 

، خاصة عندما خيضع يكام أأهنا مبدأأ قانوين أأسايس و تفسري . ءاعتبار أأويل عند املفاضةل بني عدد من املصاحل اخملتلفة

لحة كام أأن املص. النص القانوين لأكرث من تفسري، حيث يتعني اختيار التفسري اذلي خيدم املصلحة الفضىل للطفل

ختاذ قرار يكون من شأأنه التأأثري عىل طفل بعينه أأو عىل مجموعة من  جرائية، لكام مت ا  الفضىل للطفل يه مبثابة قاعدة ا 

ختاذ القرار تقيمي للتأأثريات احملمتةل  الأطفال أأو عىل سواء اال جيابية أأو )الأطفال بشلك عام، البد و أأن تتضمن معلية ا 

 . لهذا القرار عىل الطفل أأو الأطفال املعنيني و ذكل قبل الوصول لأي قرار هبذا الشأأن( السلبية

ن املصلحة الفضىل للطفل يه العامل املؤثر وطبقا   تفاقية حقوق الطفل، فا  / يف عدد من القرارات مثل قرار التبين ال 

رادهتم ( 21املادة ) الكفاةل عادة مجع الشمل مع الأرسة ( 6املادة )و فصل الطفل عن أأرسته عىل غري ا  و ( 12املادة )و ا 

يف ءافة القرارات املتعلقة ابلطفل سواء من قبل مؤسسات الرعاية العامة أأو  ( و ليس الوحيد)يه العامل الأسايس 

ىل احملامك و السلطات اال دارية و القانونية اخلاص ضافة ا  بعض اال رشادات حول  كام وفرت اللجنة أأيضا  . (2املادة )ة، ا 

.مس وولية ادلوةل عن تطبيق هذا املبدأأ دون متيزي عىل ءافة الأطفال
23

الأمهية ابلنس بة للأطفال الالجئني يف و هو غاية  

نفصال عن الوادلين، عند يف حاالت التعرض للمخاطر مثل العنف و  الاحتجاز وزواج الأطفال، و خاصة يف حاةل اال 

جياد حلول للرعاية البديةل و احلضانة و حلول دامئ خل تعيني ويص مؤقت أأو عند ا  انظر الفقرة السادسة للمزيد من )ة ا 

 (.التفاصيل

 جر  يتعني عىل ادلول مراجعة اءات اخلاصة بتحديد املصلحة الفضىل نظم حامية الطفل الوطنية لتامتىش مع املبادئ و اال 

البد وأأن تؤسس القرارات القضائية بشأأن تدابري الرعاية  ،فعىل سبيل املثال. 14للمالحظة العامة رمق  للطفل طبقا  

                ىل، و هو ضة دقيقة للظروف الفردية للطفل لتحديد مصلحته الفو قرارات احلضانة عىل أأساس دراس اخلاصة ابلأطفال

                                                           
22

 المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل 
23
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ما يشمل املفاضةل بني عدد من الاعتبارات اخلاصة ابملصلحة 

حقوق الوادلين عىل سبيل )الفضىل للطفل و بني حقوق ال خرين 

 (.املثال

 

   تفاقية حقوق الطفل كأي خشص مل يتخط  تعريف الطفل طبقا ال 

ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذكل مبوجب القانون  الثامنة عكر

ا السن يف ءافة التكريعات ، و ضامن اتساق هذاملنطبق عليه

املعنية و هو ما يساعد عىل حامية الأطفال الالجئني من العديد 

مبا فهيا الزواج املبكر، و أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال، من اخملاطر 

ىل الاحتجاز و التجنيد من ق   ضافة ا  بل القوات املسلحة أأو ا 

ومن الأمهية مباكن تسجيل الأطفال الالجئني . امجلاعات املسلحة

ىلعند امليالد و ذكل ال جياد دليل   ،ومن مث ؛معر الطفل يشري ا 

تفاقية ضامن حصوهل عىل امحلاية اخلاصة املن صوص علهيا يف ا 

نظر الفقرة )حقوق الطفل   (.السادسةا 

  تفاقات ادلولية  العمل عىل أأن تامتىش القوانني الوطنية مع اال 

قوق الطفل بشلك عام و ضامن حصول الأطفال حب املعنية

وأأن يمت تطبيق ءافة ، الالجئني عىل ءافة هذه احلقوق دون متيزي

 ودون متيزي متسقاملواد التكريعية املعنية حبقوق الطفل بشلك 

 ما، دلوةل الوطنية النصوص أأو القوانني بني تناقص وجود حال يف

مع أأهداف اتفاقية حقوق  متاش يا   الأكرث النص أأو التفسري تبين يمت

ىل  تفاقية ا  الطفل هبدف تعزيز احرتام ءافة احلقوق املذكورة ابال 

 .(ما مل يتعارض مع املبادئ ادلس تورية لدلوةل) أأقىص درجة ممكنة

  ضافهتا اس تجابة لأزمات سهام ءافة التكريعات الوطنية اخلاصة ابلالجئني أأو النصوص القانونية اليت يمت ا  ضامن ا 

 . توفري امحلاية لالجئنيجئني يفالال

 يا  و ال يمت الاعرتاف قانون . نص القوانني املعنية عىل حتديد سن الثامنة عكر كحد أأدىن للزواج ابلنس بة للجنسني 

ال كظرف اس تثنايئ و بعد القيام باكفة التقياميت الالزمة و ادلقيقة للتأأكد من موافقة الطرفني  ابلزجيات حتت هذا العمر ا 

 .و التأأكد من حتقيق املصلحة الفضىل للطفل أأو الأطفال املعنيني

 و دون أأي متيزي لأي  ورا  نص القوانني احمللية عىل مبدأأ تسجيل املواليد بشلك عام، و عىل رضورة تسجيل املواليد ف

من العهد العاملي للحقوق املدنية  14من اتفاقية حقوق الطفل و املادة  3عىل املادة  سبب من الأس باب و ذكل بناء  

جراءات تسجيل املواليد . والس ياس ية ختاذ تدابري خاصة لضامن حتقيق تسجيل ءافة املواليد وذكل لتسهيل ا  كام يتعني ا 

لهيا  طار الزواج و الأطفال وتسهيل الوصول ا  يعيشون يف أأماكن انئية، كذكل  اذلينابلنس بة للأطفال املولودين خارج ا 

 

الصادر  15/2115-12من القانون رمق  2طبقا للامدة رمق 

ابجلزائر يعد الأطفال الالجئني أأطفال معرضني للخطر و 

من مث يمتتعون ابمحلاية القانونية و ءافة احلقوق املتعلقة 

قامت  كام. ابمحلاية الاجامتعية املنصوص علهيا ابلقانون

نشاء هيوة وطنية محلاية وترقية الطفل  امجلهورية اجلزائرية اب 

يرأأسها املفوض الوطين محلاية الطفوةل وتلكف ابلسهر عىل 

كام تشمل املنظومة الوطنية . حامية وترقية حقوق الطفل

محلاية الأطفال عىل مجةل من اال جراءات الرامية محلاية 

 :الطفل يف خطر الس امي

اال خطار وتعزيز القدرات الاجامتعية تنظمي أ لية  -

للمتدخلني يف خمتلف القطاعات وعىل مجيع 

 املس توايت؛

تنصيب هجاز اس تقبال وحتليل اال خطارات  -

 املتعلقة ابنهتاك حقوق الطفل؛

 مجع املعلومات وتقيميها؛ -

اختاذ اال جراءات الرسيعة للتكفل الاجامتعي  -

 والقضايئ ؛

بري اخلاصة ا رشاك الطفل وذويه يف اختاذ التدا -

 .حباميته
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نقضاء املدد القانونية كام يتعني . ابلنس بة للأطفال اذلين قد يمت تسجيلهم بعد ا 

 . أأن تتوفر خدمة تسجيل املواليد دون رسوم

 

ود طنية عىل وجأأما يف حال نص اللواحئ اخلاصة بنظام التسجيل املدين الو 

 . رسوم، فالبد و أأن تكون يف متناول امجليع

  ضامن حق الطفل يف احلصول عىل اجلنس ية، عن طريق تعديل

ىل أأطفالها شأأهنا  عرتاف حبق املرأأة يف نقل جنسيهتا ا  التكريعات املعنية لال 

  .(مبا ال يتعارض مع قوانني وتكريعات لك دوةل)شأأن الرجل،  يف ذكل

  التفاقية حقوق الطفل وضامن  اجلنائية طبقا  حتديد سن املس وولية

متتع ءافة الأطفال مبا فهيم الأطفال الالجئني ابملعامةل اخلاصة اليت تنص علهيا 

تفاقية و ضامن أأن يكون احتجاز الأطفال يف نزاع مع القانون هو املالذ  اال 

ىل ذكل. الأخري ضافة ا  م العمل عىل منع احتجاز الأطفال وأأرسمه أأو جترميه ،ا 

قامةليازهتم ح أأو لعدم  اخلاصة هبم اللجوءنتيجة لوضعية   . واثئق الهوية أأو اال 

  تفاقية منظمة العمل ادلولية رمق ضامن متايش القوانني الوطنية مع ا 

بشأأن احلد الأدىن لسن العمل و ذكل لضامن متايش سن العمل مع  122

تفاقية و ضامن عدم حرمان الأطفال من حقهم يف التعلمي  و أأيضا   .هذه اال 

تفاقية منظمة العمل ادلولية رمق   122ضامن متايش القوانني الوطنية مع ا 

اخلاصة بأأسوأأ أأشاكل معل الأطفال و ذكل لضامن تعريف أأسوأأ أأشاكل معل 

الأطفال داخل الأطر القانونية الوطنية و ضامن حامية الأطفال الالجئني من 

 . الاس تغالل الاقتصادي و اجلنيس

 ءافة التكريعات الوطنية وخدمات امحلاية  نمراعاة أأال تتضم

للأطفال املعرضني للخطر أأو الأطفال املنخرطني يف معل الأطفال مواد 

 . الأطفال الالجئني عىل اخلدمات الالزمة حصولعقابية وأأن تراعي 

  تسهيل احلصول عىل الواثئق املدنية اخلاصة ابلزواج و الطالق

وامليالد و غريها وذكل هبدف السامح للأطفال الالجئني ابحلصول عىل 

التغلب عىل العقبات اليت تواجه الأطفال الالجئني و أأرسمه مثل و اخلدمات 

علقة املتعدم ادلراية ابال جراءات الوطنية و غياب الواثئق الالزمة و العقبات 

توفري اخلدمات القانونية اجملانية أأو بأأسعار يف متناول الالجئني . ابللغة

ىل حاالت حتديد وضعية  ضافة ا  للتعامل مع ءافة احلاالت املدنية و اجلنائية، ا 

نظر الفقرة الرابعة)اللجوء   (.ا 

  التأأكد من أأن ءافة الأدةل اال جرائية اليت يمت صياغهتا لالس تجابة

 .ني و س ياسات حامية الطفل الوطنيةلالجئني تعكس قوان

 

 6قامت املغرب حال تصديقها عىل اتفاقية الس يداو ابلتحفظ عىل املادة 

ىل أأطفالهن،  اخلاصة بتحقيق املساواة بني املرأأة و الرجل يف نقل اجلنس ية ا 

يس تجب محةل لتحقيق املساواة مل  1662وتبنت امجلعيات الأهلية منذ عام 

محةل لتغيري مدونة  2111وتبىن املكل منذ عام . لها اجملمتع بشلك ءاف

الأرسة لتعكس املزيد من املساواة بني اجلنسني عن طريق جلنة من كبار 

ومع تعديل مدونة الأرسة، تبنت منظامت اجملمتع . علامء ادلين و القانون

ضوء عىل ال اثر املدين مرة أأخرى محةل لتعديل قوانني اجلنس ية و تسليط ال

السلبية للقانون مبا فهيا تعرض الأطفال ال نعدام اجلنس ية و شاركت فهيا 

وقد تبىن املكل . فئات عديدة مهنا الصحفيني اال صالحيني عىل سبيل املثال

ىل تغيري قوانني اجلنس ية ورفع اململكة املغربية  2115امحلةل عام  مما أأدى ا 

 .اقية الس يداولتحفظاهتا عىل املادة التاسعة من اتف

Good Practices Removing Gender Inequality, 

UNHCR, Ending Statelessness within 10 Years.  

، قامت س تة دول يف املنطقة العربية بتبين تعديالت 2114من عام  بدءا  و 

ىل أأطفالها شأأهنا يف  ذكل  تكريعية لالعرتاف حبق املرأأة يف نقل جنسيهتا ا 

ذه ادلول مجهورية مرص العربية اليت قامت بتعديل شأأن الرجل، وتشمل ه

املغرب و  2111العراق عام و  2115، تلهتا اجلزائر عام 2114التكريع عام 

كام قامت لك من هذه . 2111والمين عام  2111وتونس عام  2113عام 

من اتفاقية القضاء عىل ءافة أأشاكل  6ادلول بسحب حتفظاهتا عىل املادة 

و اليت تطالب ادلول الأعضاء ابعطاء املرأأة حق متساوي المتيزي ضد املرأأة 

الرجاء اال طالع عىل  ،للمزيد من التفاصيل .ابلرجل يف نقل اجلنس ية

 :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 

اال نسانية السودانية ومكتب مفوضية شؤون الالجئني ابلسودان وبعض 

 املستشارين من خالل جلنة مراعاة املصلحة الفضىل للأطفال الالجئني

وطاليب اللجوء اللحاق بأأرسمه يف دول املقصد عىل التوصية مبنح الأطفال 

مقديم طلبات اللجوء و حضااي التفرق الأرسي بسبب اللجوء أأو اذلين 

نضامم لأرسمه و من  يصادف وجود أأحد وادليه يف دول املقصد فرص لال 

املالحظ أأن أأغلب الطلبات ت قدم من جنس يات دول القرن اال فريقي مثل 

ريرتاي و أأثيوبيا و الصومال و جيبويت و جنوب السودان و تقدم الطلبات ا  

يطاليا و بريطانيا و سويرسا ىل ادلول الأوروبية مثل ا   .ا 

 

http://www.unhcr.org/531a001c9.pdf
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 جراءات املطلوبة ال صدار الواثئق املدنية  .تنظمي جلسات لرفع الوعي لتعريف أأرس الالجئني حبقوقهم القانونية و ابال 

  تفاقية حقوق الطفل بشأأن اشرت  .اك الأطفال يف الزناعات املسلحةالتصديق عىل الربوتوكول الاختياري ال 

 

دمع أ ليات التنس يق بني ءافة اجلهات 

 :املعنية حبامية الطفل

  مع تعدد اجلهات املعنية حبامية

الطفل سواء احلكومية أأو غري 

احلكومية مثل قطاعات التعلمي 

والرعاية الاجامتعية والصحة والعدل 

ىل التنس يق  و غريها، تزداد احلاجة ا 

لتجنب  بني ءافة هذه اجلهات

اال زدواجية يف تأأدية الوظائف 

لتوحيد  وترش يد املوارد، وأأيضا  

الأهداف ووضع خطط مشرتكة 

لتعزيز نظام امحلاية الوطين، 

واالتفاق عىل الأولوايت ووضع 

اسرتاتيجيات مشرتكة لدلعوة و رفع 

وضع خطط مشرتكة  الوعي و أأيضا  

 .ملواهجة الأزمات

نقسام مس وولية امحلاية بني أأكرث من ولعل أأحد أأمه التحدايت اليت تواجه  حامية الطفل يه تفكك نظم حامية الطفل و ا 

 :مفن الأمهية مباكن تعزيز ادلور التنس يقي لضامن ،و من مث. منظمة حكومية

 ؛التنس يق الفعال محلاية الطفل يف خمتلف القطاعات -1

 .الطفل بني ءافة اجلهات املعنيةضامن التصدي لقضااي حامية الطفل من خالل أ ليات التنس يق اخلاصة حبامية  -2

 

 :و عليه فالبد من أأخذ الأولوايت التالية يف الاعتبار لضامن وجود دور تنس يقي قوي يف جمال حامية الطفل

 دراج خطوات الاس تجابة لالجئني داخل هذه ال ليات  ؛تأأسيس أ ليات وطنية للتنس يق و تعزيزها مع العمل عىل ا 

  ت التنس يق اخلاصة حبامية الطفل احلكومية املعنية و منظامت اجملمتع املدين بدور فعال يف أ لياالتأأكد من قيام الهيوات

 ؛اليت يمت تأأسيسها اس تجابة لأزمات الالجئنيو 

 ؛دمع الهيوات احلكومية املعنية يف القيام بدور فعال يف تنس يق الاس تجابة لأزمة الالجئني 

 

نشاء جلان محلاية الطفل عىل مس توى احملافظة ينص قانون  الطفل املرصي عىل ا 

واحملليات يدخل يف عضويهتا لك من وزارات التضامن والتعلمي والصحة وادلاخلية 

و تعمل عىل رصد و ا حاةل حاالت الأطفال املعرضني خلطر العنف واال ساءة 

هذه اللجان لقضااي و قد بذلت هجود من قبل ءافة الكرءاء لضامن تغطية . واال هامل

و يتطلب ذكل مراجعة املهام املنوطة هبا اللجان و ذكل للنص . الأطفال الالجئني

بشلك واحض ورصحي عىل ا دراج ش وون الالجئني، و أأيضا  لرفع قدرات بعض 

اللجان للتعامل يف قضااي الالجئني والتصدي حلاالت امحلاية اخلاصة ابلأطفال 

 .الالجئني
 

نشاء جلان حامية جممتعية  2111فل السوداين لس نة كام ينص قانون الط عىل ا 

مشرتكة بني الكرطة و جممتع احلي أأو القرية أأو املدينة تعمل متضامنة عىل حامية 

الأطفال من مجيع الانهتاءات املتوقع حدوهثا كام كفل لها القانون سلطة اال حاةل 

ختاذ تداربري املراقبة الاجامتعية ال عادة تكييف الطفل ا  .جلاحن مع اجملمتع مرة أأخرىوا 
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 حبامية الطفل و أ ليات موازية أأو مجموعات معل محلاية الطفل، العمل  يف حاالت تواجد أ ليات حكومية للتنس يق اخلاص

 ؛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

 ؛يات التنس يق الوطنية اخلاصة حبامية الطفلروابط بني هذه القطاعات و بني أ ل 

 منظامت اجملمتع املدين محلاية الأطفال الالجئني مبا يف ذكل توفري ادلمع الفين التنس يق بني احلكومات الوطنية و  دمع أ ليات

 .واجلهات احلكوميةعىل خدمات حامية الطفل اليت توفرها منظامت اجملمتع املدين احلكومية لوضع املعايري و أ ليات الرقابة 

 

 :بناء القدرات البكرية و املالية

حاجة لتقيمي ءافة العاملني بنظام حامية الطفل، سواء  فهناك دامئا   ،تقاس قدرة نظام حامية الطفل بقدراته البكرية و املالية، و من مث

وتنقسم معلية تعزيز قدرات نظم حامية الطفل الوطنية عىل  . مقديم خدمات امحلاية داخل أأهجزة ادلوةل أأو منظامت اجملمتع املدين

ىل قسمني  :حامية الالجئني ا 

و هو ما . تعزيز القدرات العامة لنظام حامية الطفل لالس تجابة الحتياجات مجيع الأطفال مبا فهيم الأطفال الالجئني .1

دارة خدمات حامية يتضمن حتسني جودة اخلدمات املقدمة من خالل رفع قدرات العاملني و تعزيز ا ملوازنة و حتسني ا 

جراءات و الطفل، مع تغيري الس ياسات و  و ميكن اس تخدام املوارد املالية . كذكل طبيعة اخلدمات أأو أأماكن تقدميهااال 

واخلربات الفنية املتاحة كجزء من الاس تجابة حلاالت الالجئني يف تقوية القدرات العامة لنظم حامية الطفل، مما يكون هل 

فادة مجيع الأطفالأأثر م  . ضاعف يف زايدة خدمات امحلاية املقدمة للأطفال الالجئني، مع تعزيز نظم امحلاية ال 

فقد حتتاج نظم حامية الطفل الوطنية . بناء قدرة نظم حامية الطفل لالس تجابة بكفاءة لقضااي حامية الأطفال الالجئني .2

ابلأطفال الالجئني و فهم قضااي حامية الطفل اليت تواجه الأطفال لرفع كفاءهتا لالس تجابة بفاعلية للأوضاع اخلاصة 

عىل سبيل املثال كيفية التقليل من خماطر معل الأطفال يف حاةل جعز أأرسة  –الالجئني و س بل الاس تجابة املناس بة 

لتحاق بسوق العمل بشلك رمسي جراءات بشلك. الطفل عن اال  أأكرث  و قد تكون هناك حاجة لتكييف الس ياسات واال 

عىل سبيل املثال السامح للنساء بتويل الوصاية عىل أأطفالهن يف حاةل عدم  –مرونة و مناس بة الحتياجات الالجئني 

قد تكون هناك حاجة لزايدة ادلمع املايل  ،أأما يف حاالت وجود أأعداد كبرية من الالجئني .القدرة عىل االتصال ابل ابء

عداد املزت  ايدة من الأطفال ممن حيتاجون امحلاية و لزايدة عدد اخلدمات أأو لتوفري لزايدة اخلدمات لالس تجابة للأ

خدمات يف الأماكن اليت تزداد فهيا أأعداد الالجئني، كام قد تكون هناك حاجة لزايدة أأعداد العاملني يف وحدات حامية 

 . الأرسة داخل أأقسام الكرطة يف املدن اليت تزتايد فهيا أأعداد الالجئني

جراءات املذكورة هو حتسني القدرة عىل رصد اخملاطر اليت يتعرض لها الأطفال الالجئني وتعزيز قدرات العاملني والهدف من اال  

ىل دمع قدراهتم عىل وضع خطط  ضافة ا  ختاذ أأية قرارات بشأأهنم، ا  عىل العمل مع الأطفال الالجئني و أأخذ أ راهئم يف الاعتبار عند ا 

هناك حاجة ال دراج مفهوم حامية الطفل داخل  ،من هجة أأخرىو . ض لها الأطفال الالجئنيللتدخل للتعامل مع اخملاطر اليت يتعر 

ءافة القطاعات اليت تتداخل مع حامية الطفل مثل اخلدمات الصحية والتعلميية، والمتكني الاقتصادي، وذكل لضامن أأخذ 

 . احتياجات امحلاية اخلاصة ابلأطفال الالجئني يف الاعتبار

 . املوارد املالية الالزمة لتغطية احتياجات الالجئني و أأطفاهلم من خالل نظم امحلاية الوطنية كام يتعني ختصيص
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و عليه، و ليك تكون نظم حامية الطفل الوطنية قادرة عىل الوفاء ابحتياجات امحلاية اخلاصة ابلأطفال الالجئني، البد من أأخذ 

 :الأولوايت التالية يف الاعتبار

 الصحة و التعلمي و الطفل حامية نظم قدرات لتعزيز ادلويل اجملمتع قبل من املمهنج و املس متر املايل و الفين ادلمع توفري 

 الالجئني؛ للأطفال امحلاية توفريواللجوء عىل 

 سهام ادلوةل يف زايدة اخملصصات املالية الالزمة خلدمات حامية الطفل يف حاالت أأزمات الالجئني هو ما  و. ضامن ا 

 اليت دينملنظامت اجملمتع امل املمهنجيتضمن ختصيص املوازانت الاكفية لاكفة الوزارات املعنية و ضامن المتويل املس متر و 

 الطفل؛ حامية خدمات تقدم

   ت كبرية من الالجئني و ذكل لضامن توفر المتويل الالزم خلدما القيام بعمليات حتديد التلكفة ابدلول اليت تس تقبل أأعدادا

 .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 ابلأطفال الالجئني، البد 

 :من أأخذ الأولوايت التالية يف الاعتبار

 لتوفري أأمه  انتقالية لرفع قدرات العاملني داخل نظام حامية الطفل الوطين تدرجييا   وضع خطط لبناء القدرات و خطط

دارة احلاةلخدم  ؛ات حامية الطفل مثل ا 

  الأطفال الالجئني املعرضني بناء قدرات مديري احلاةل يف الوزارات و منظامت اجملمتع املدين املعنية عىل رصد حاالت

دارة احلاةل مبا ىل اخلدمات املناس بةكل الرصد ووضع خطط التدخل و يف ذ للخطر و عىل ا  غالق  اال حاةل ا  مع املتابعة و ا 

 ؛ملف احلاةل

 دارة حاالت حامية الطفل و تطوير بر ذكل للتأأكد من بناء قدرات مديري احلاةل عىل توفري اخلدمات ذات اجلودة انمج ال 

 ؛أأرسمهللأطفال املعرضني للخطر و 

  حامية الطفل داخل مؤسسات ادلوةل و املنظامت غري احلكومية عىل رصد حاالت الأطفال بناء قدرات الفاعلني يف جمال

عادة مشل الأرسة لكام أأمكن ذكل،  املنفصلني عن ذوهيم و غري املصحوبني والتدخل الرسيع من خالل تتبع أأثر الأرسة و ا 

جياد حلول دامئة طفلو توفري الرعاية البديةل املناس بة للطفل الالجئ، مع أأخذ املصلحة الفضىل لل  ؛يف الاعتبار و ا 

  بناء قدرات العاملني عىل تنفيذ القانون للتعامل مع حاالت الأطفال الالجئني اخملالفني للقانون، والأطفال حضااي اجلرمية

 ؛للمعايري ادلولية والشهود علهيا و ذكل طبقا  

 ج ضامناية الأطفال الالجئني و بناء قدرات سلطات احلدود محل  ؛مشلهم مع أأرسمه مجعراءات مناس بة للأطفال و تطبيق ا 

 رفع وعي القضاة ببدائل الاحتجاز، مع العمل عىل امل مع حاالت الأطفال الالجئني و بناء قدرات اجلهاز القضايئ للتع

أأن يكون الاحتجاز هو البديل الأخري ابلنس بة للأطفال الالجئني اخملالفني للقانون، و ضامن أأال يمت احتجاز الأطفال 

 اللجوءمه نتيجة لوضع الالجئني و أأرس

 ؛اخلاص هبم 

  هجاهتا الرقابية مثل و  الوزارات املعنيةئيني الاجامتعيني العاملني هبا و الاخصااملنظامت غري احلكومية املعنية وبناء قدرات

ب الأطفال من حسمتابعة حاالت معل الأطفال حىت يمت عىل رقابة و مفتيش العمل و  الرعائيةالقامئني ابلتوعية الكرطة و 

عادة تأأهيلهم و أأسوأأ أأشاكل العمل و  جراءات العقابيةكل من خالل ال ليات الاجامتعية والاقتصادية و ذا   .جتنب تبين اال 
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دارة   :املعلوماتاملعرفة و ا 

تعد البحوث و مجع البياانت 

أأحد أأمه مكوانت نظام حامية 

وهناك العديد من . الطفل

التحدايت اليت تواجه دول 

دارة  املنطقة يف جمال املعرفة وا 

املعلومات حول حامية الطفل 

عام وحامية الأطفال  بوجه

. الالجئني عىل وجه اخلصوص

هناك نقص شديد  ،مفن انحية

قضااي حامية  يف البياانت حول

الطفل، خاصة فامي خيص 

 هناك أأيضا  . الطفل الالجئ

غياب للتحليل الالزم للبياانت 

و املعلومات املتوفرة، مع نقص 

يف البياانت اخلاصة ابلالجئني 

 املصنفة بناء عىل النوعو 

والفئة العمرية والنطاق 

 ،من انحية أأخرىو . اجلغرايف

 ،و يف حال توفر البياانت

ختاذ القرار شاكلية غياب الاس تخدام الاكيف للبياانت دلمع معلية صناعة الس ياسات و ا   . تظهر ا 

 :و عليه فالبد من أأخذ الأولوايت التالية يف الاعتبار

  دمع معليات مجع بياانت حامية الطفل املشرتكة بني الهيوات اخملتلفة بشلك منتظم و ممهنج، كذكل حتليل البياانت

عداد   ؛التقارير من قبل املنظامت املعنية مبكون حامية الطفل داخل معلية الاس تجابة لأزمات الالجئنيوا 

  دارة البياانت دارة املعلومات اليت يس تخدهما العاملني مبجال حامية الطفل الوطين مع نظم ا  بقدر اال ماكن توحيد نظم ا 

دارة املس تخدمة كجزء من الاس تجابة اخلاصة حبامية الطفل لأزمات  الالجئني والعمل عىل تصنيف البياانت داخل نظم ا 

 ؛(الجئ، انزح داخيل، غري انزح)وء حلاةل اللج البياانت الوطنية اخلاصة حبامية الطفل طبقا  

 ؛لقضااي اخلاصة حبامية الأطفال الالجئنيل التأأكد من تصدي تقارير التقيمي الوطنية حول حامية الطفل 

 ات مجع البياانت لتغطية قضااي حامية الأطفال الالجئني داخل التقارير الوطنية اخلاصة بناء قدرات العاملني يف هيو

 ؛حبامية الطفل

 

قامت احلكومة السودانية بتطوير عدد من قواعد البياانت لضامن مجع بياانت حامية الطفل بشلك ممهنج 

و قد مت وضع قواعد . لصناعة الس ياسات و تسهيل الرصد و تقيمي الأثروذكل لتوفري املعلومات الالزمة 

 :البياانت التالية

 عادة توحيدها  ؛قاعدة بياانت القتفاء أأثر الأرس و ا 

 ؛قاعدة بياانت خاصة بتجنيد الأطفال 

 ؛قاعدة بياانت خاصة ابلأطفال الالجئني 

  عادة اال دماجقاعدة بياانت خاصة ابملفوضية الوطنية اخلاصة بزنع السالح و  .الترسحي وا 

ا ضافة ا ىل ذكل قام اجمللس القويم لرفاهة الطفل بوضع مؤرشات محلاية الطفل تتضمن معدالت الأطفال 

عادة توطيهنم طوعا   ، معدالت الأطفال الالجئني، معدالت النازحني، معدالت الأطفال النازحني اذلين متت ا 

أأرس الالجئني، معدالت الأطفال الالجئني داخل  الأطفال من طاليب اللجوء، معدالت الأطفال داخل

 .اخملاميت وداخل املدارس اخلاصة ابخملاميت

جرائه للتقرير العريب املقارن دلراسة السكرتري العام الأمم امل  تحدة اجمللس الوطين السوداين لرعاية الطفوةل ، الاس تجابة للمسح اذلي مت ا 

2114 - 2111 
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  عدادها حول العمل عىل أأن تمت تغطية قضااي حامية الطفل بشلك ممهنج وءاف داخل تقارير التقيمي الشامةل اليت يمت ا 

 ؛قضااي الالجئني داخل ادلوةل املعنية

  ماكنية تضمني البياانت اخلاصة ابلالجئني واملصنفة العمل عىل أأن تش متل نظم مجع املعلومات اخلاصة حبامية الطفل عىل ا 

 ؛والفئة العمرية و النطاق اجلغرايف بناء عىل النوع

 ؛دمع البحث و تشجيع املراكز الأءادميية للقيام ببحوث ملراقبة حاةل الأطفال 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

أأحد معايري قياس  الأطفال أأيضا  

. مدى كفاءة نظام امحلاية الوطين

ويساعد رفع جودة هذه اخلدمات 

عىل ضامن حصول الأطفال 

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 

قامهتم داخ ل اخملاميت أأو يف غريها ا 

و هناك عدد من  .من املناطق

املعايري احملورية لضامن وصول 

الأطفال الالجئني لهذه اخلدمات 

توفر أأما املعيار الأول فهو . احليوية

ىل ءافة ، و هو ما يشاخلدمات ري ا 

والاس تجابة  أأنواع خدمات الوقاية

ومدى توفري احلكومة أأو منظامت 

خلدمات، و ما اجملمتع املدين لهذه ا

ذا ءانت اخلدمات الالزمة  ا 

للأطفال الالجئني تقدم من قبل 

 

نقاذ الطفوةل و   ف وحكومة الأردن بوضع ا جراءات ييونيس  ال قامت لك من املفوضية و هيوة ا 

طفال الالجئني املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني . رمسية  للرعاية البديةل ابلنس بة للأ

رشادات للرعاية البديةل  بني الهيوات اخملتلفة كجزء من اال جراءات ا  وقد قامت الأردن بوضع 

كام مت من خالل هذه املبادرة رصد . فيذية املعيارية اخلاصة ابلأطفال املنفصلني عن ذوهيمالتن 

احلاجة لضامن أأن ا جراءات اال يداع املؤقت قد مت الترصحي هبا من قبل وزاريت العدل والتمنية 

نقاذ الطفوةل و . الاجامتعية ف بوضع ا جراءات ييونيس  ال و قد قامت لك من املفوضية و هيوة ا 

ظمي الرعاية البديةل للأطفال الالجئني املنفصلني عن ذوهيم و ذكل ابلتعاون مع وزارة التمنية لتن

يداع  الاجامتعية، حيث مت من خالل هذه املبادرة حتديد اال جراءات الأساس ية املتبعة عند ا 

تدابري العيش يف مجموعات حتت  الأطفال يف الرعاية البديةل خاصة الأرس البديةل و أأيضا  

و تعد لك من وزارة العدل و التمنية الاجامتعية اجلهتني املس وولتني عن تقنني . اف ابلغا رش 

 .فييونيس  ال ا جراءات الرعاية البديةل بدمع من لك من املفوضية و 

ف مكتب السودان وجامعة يقام اجمللس القويم لرعاية الطفوةل ابلتعاون مع منظمة اليونيس  

شارية بتطوير دليل موحد ملقديم خدمة ادلمع النفيس الأحفاد للبنات يف السودان كجهة است 

و الاجامتعي للطفال يف أأوضاع الطوارئ و العمل اال نساين من الباحثني والاجامتعيني 

كام قامت نفس اجلهات بتطوير دليل أ خر للتعامل مع اليافعني  ،واملرشدين النفس يني

التكرد والزنوح القرسي  اذلين يتصادف وجودمه يف وضعيات( الأطفال يف سن املراهقة)

 .واللجوء والترسب املزنيل واملدريس

دليل املعايري محلاية الأطفال يف أأوضاع الطوارئ و العمل  2112دوةل السودان يف عام  أأعدت

اال نساين و متت موامئة تسعة معايري من هذه املعايري مع الأعراف والتقاليد والأخالق 

التواصل و املنارصة ( 2)التنس يق و املعيار رمق ( 1) السودانية و هذه املعايري يه املعيار

دارة املعلومات واملعيار رمق ( 5)واملعيار رمق  العنف اجلسدي واملامرسات املؤذية الأخرى ( 2)ا 

( 22)الأطفال املرتبطون ابلقوات وامجلاعات املسلحة و املعيار رمق ( 11)و املعيار رمق 

ا دارة احلاالت واملعيار رمق ( 15)ن ذوهيم و املعيار رمق الأطفال غري املصحوبني و املنفصلني ع

التعلمي يف الطوارئ والأوضاع ( 21)ال ليات اجملمتعية محلاية الطفل واملعيار رمق ( 11)

 .اال نسانية
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كام يشري هذا . مقديم اخلدمة الوطنيني

للجهود والاستامثرات املبذوةل  املفهوم أأيضا  

لتوفري خدمات امحلاية ذات اجلودة ومدى 

توفر خدمات امحلاية الوطنية داخل اجملمتعات 

 . ذات الأعداد الكبرية من الالجئني

، مبعىن مدى اال اتحةأأما املعيار الثاين فهو 

اتحة خدمات حامية الطفل للأطفال  ا 

اتحة الالجئني و مدى وجود عقبات أأما م ا 

جراءات  ذا ءانت هناك و اخلدمات مثل اال  ما ا 

فئات من الأطفال الالجئني تواجه عقبات 

ىل  جرائية أأو تنفيذية من شأأهنا منع وصوهلم ا  ا 

 .الوطنيةخدمات حامية الطفل 

مبعىن  مناس بة التاكليفاملعيار الثالث هو 

اتحة اخلدمات  أأو بأأسعار مناس بة مجليع  جماان  ا 

الأطفال داخل ادلول املعنية، مع مراعاة عدم 

 موجود تاكليف خفية قد متثل عقبة أأما

ىل تكل  وصول الأطفال داخل ادلوةل املعنية ا 

اخلدمات، و ضامن عدم وجود أأية تاكليف 

ضافية يمت فرضها عىل الالجئني للحصول  ا 

كام يشري املفهوم . عىل خدمات حامية الطفل

ىل مدى تواجد رسوم أأو تاكليف خفية  أأيضا   ا 

شديدة الارتفاع ابلنس بة لبعض أأرس 

 .الالجئني

ىل  ابخلدمات  القبوليشري املعيار الرابع ا 

ت الالجئني املتاحة، مبعىن درجة معرفة جممتعا

مدى قبوهلم خبدمات حامية الطفل واملتاحة و 

ذا شلك التقدمي واللغة و لها من حيث  ما ا 

ءان الالجئني يواهجون حتدايت بعيهنا يف 

 .التعرف عىل خدمات حامية الطفل املتاحة و القوانني و الس ياسات املعنية

ىل مدى متايش خدمات حامية الطفل الوطنية مع املعايري ادلولية مبا فهيا املصلحة  اجلودةمعيار  و أأخريا   وهو يشري ا 

ة لتقدمي خدمات ذات جودة عالية ومتتعهم الفضىل للطفل و مدى متتع العاملني مبجال حامية الطفل ابملهارات الالزم

ضافة ابملعارف و  ىل مدى توفر برامج تدريب دورية للعاملني املهارات الالزمة لتقدمي خدمات للأطفال الالجئني، ا  ا 

نظر الفقرة  السابقة حول القدرات)مبجال حامية الطفل داخل جممتعات الالجئني   (.ا 

القيام  حيث جيب. ابلعمل عىل عدة مس توايت أأن يقوم العاملون مبجال حامية الطفلالبد  ،الوقاية عىل مس توى و

وكيف ميكن للأطفال الالجئني وأأرسمه واجملمتع  حبمالت لرفع الوعي حول اخملاطر اليت قد يتعرض لها الأطفال الالجئون

 

تعزيز نظم امحلاية الوطنية عن قيام احلكومة الأردنية أأسفرت هجود 

نشاء قسم رشطة أأحداث داخل خممي الزعرتي لضامن اختاذ  اب 

اال جراءات السلمية للتعامل مع حاالت الأطفال الالجئني ممن مه يف 

تفاقية حقوق الطفل . نزاع مع القانون بشلك حيفظ كرامهتم و يتفق و ا 

نشاء حممكة رشعية و م  كتب أأحوال مدنية داخل اخملمي للسامح كام مت ا 

 .بتسجيل الزواج و املواليد لتوفري حامية أأفضل للأطفال الالجئني

( جلنة اال غاثة ادلولية) RCف ومنظمة ييونيس  ال قامت  ،و يف العراق

بتقدمي ادلمع املايل والفين لوزارة العمل والش وون الاجامتعية لتقدمي 

الالجئني والنازحني داخل منطقة خدمات حامية الطفل للأطفال 

نشاء وحدات محلاية الطفل . كردس تان ابلعراق و قد تضمن ذكل ا 

داخل خماميت الالجئني و النازحني لتقدمي خدمات ادلمع النفيس 

دارة احلاةل بني الكرءاء ملراجعة دور الوزارة  و اليزال النقاش قامئا  . وا 

دارة حاالت حامية الطفل، خاصة بني الالج  وضع طرق ئني و يف ا 

ح اةل توحض الأدوار واملس ووليات اخلاصة بلك من وزارة العمل لال 

دارة احلاةلاملفوضية و و   .املنظامت غري احلكومية اليت تقدم خدمات ا 

ف بتقدمي ادلمع لوزارة الش وون ييونيس  ال فقد قامت  ،أأما يف لبنان

الاجامتعية ابلكراكة مع وزاريت العدل وادلاخلية ودمع عدد من 

جراءات تنفيذية معيارية و أأدةل موحدة امل  نظامت غري احلكومية لوضع ا 

ال دارة حاالت حامية الكفل و بناء قدرات مقديم اخلدمات الوطنية 

دارة حاالت حامية الطفل وقد قامت املفوضية واملنظامت غري . عىل ا 

احلكومية ادلولية العامةل يف جمال الاس تجابة لالجئني ابلتعاون مع 

راشادات معلية ال دارة ف و ييونيس  ال  وزارة الش وون الاجامتعية لوضع ا 

حاالت حامية الأطفال الالجئني وحشد ادلمع ال دماهجا داخل 

 .اال جراءات الوطنية
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اجلهد اجملمتعي  كام تتضمن الوقاية حشد ادلمع و تشجيع احلوار اجملمتعي و. بشلك عام حامية الأطفال من هذه اخملاطر

حيث ميكن عىل . الضوء عىل املامرسات اال جيابية و دمع القمي و املبادرات اال جيابيةمحلاية الأطفال الالجئني و تسليط 

تعد  ،من هجة أأخرىو . ختطهين سن الطفوةلزوجي الفتيات بعد سبيل املثال أأن يتوىل رجال ادلين احلديث عن مزااي ت

اتحة الأماكن ال منة للأطفال للعب والتعلمي مبثابة وس يةل للوقاية بالغ و وضع كام يتعني . ا  اال حاةل للخدمات أ ليات لال 

كام ميكن أأن تؤدي حاالت اال عادة القرسية اليت ت بعد أأحد  املتوفرة و تعريف اجملمتعات احمللية بوجود هذه اخلدمات

ىل هتديد الطفل وخلق حاةل حرمان من احلياة الأرسية ووحدة الأرسة واعرتافا  . وادلي الطفل أأو لكهيام من بدل اللجوء ا 

اتحة امحلاية ادلولية و امحلاية من  الشواغل، هبذه جيب أأن تتضمن أ ليات الوقاية اخلدمات الرمسية و امحلاية مثل ضامن ا 

ىل فصل الأرسة  مع العمل عىلالرتحيل القرسي و احرتام مبدأأ وحدة الأرسة، مبعىن أأال تؤدي ال   س ياسات احلدودية ا 

العيش بكرامة و توفري فرص ادلخل لمتكني أأرس الالجئني من  أأيضا  وتتضمن الوقاية . مشل الأرسة مجعتسهيل معلية 

ىل اسرتاتيجيات البقاء السلبية مثل معل الأطفال أأو زواج الأطفال اتحة  كام يتعني أأن تتضمن أأيضا  . تقهيم من اللجوء ا  ا 

ىل تسهيل احلصول عىل الواثئق الالزمة ضافة ا   .اخلدمات الصحية والتعلميية ا 

دارة أأما ابلنس بة ملس   توى الاس تجابة، فالبد وأأن تتاح للأطفال الالجئني وأأرسمه خدمات الاس تجابة املتعددة مبا فهيا ا 

اتحة مديري احلاةل يف جمال حامية . احلاةل والتعلمي والصحة واخلدمات القانونية وادلمع النفيس والاجامتعي كام يتعني ا 

الأطفال و غريمه من اال خصائيني الاجامتعيني 
24

و جيب أأن يمتتع العاملون ابخلربة العالية يف . داخل جممتعات الالجئني 

ىل اخلدمات املتخصصة مثل اخلدمات الصحية وادلمع النفيس  القيام بتقيمي للحاةل و التخطيط للتدخل مع اال حاةل ا 

مع أأرسمه أأو ءانوا  و غريها من اخلدمات اليت تفي ابحتياجات الأطفال سواء ءانوا ةوالاجامتعي واخلدمات القانوني

حاةل حاالت  .منفصلني عهنا، مع رضورة املتابعة كام جيب تقدمي ادلمع للأطفال الالجئني و أأرسمه و اجملمتعات لرصد و ا 

 .العنف ضد الأطفال للخدمات املناس بة و اجلهات املعنية

 :و بناء عليه فهناك عدد من الأولوايت اليت يتعني أأخذها يف الاعتبار

  اتحة اخلدمات بأأسعار يف متناول الالجئني و مدى قبول و جودة هذه اخلدمات، ووضع القيام بتحليل ملدى وجود و ا 

لتعزيز قدرات خدمات حامية الطفل احلكومية وغري احلكومية للوقاية والاس تجابة ( أأكرث من عام)خطط طويةل املدى 

 ؛اي حامية الطفل اخلاصة ابلالجئنيلقضا

 ؛الطفل يف املناطق اليت تزداد فهيا أأعداد الالجئني التوسع يف خدمات حامية 

  اتحة خدمات الاس تجابة القامئة سواء حكومية أأو غري حكومية للأطفال الالجئني دون أأي متيزي، عىل التأأكد من ا 

ىل فرص التعلميال اخلدمات الصحية و القانونية وخدمات ادلمع النفيس وسبيل املث ضافة ا  ويتضمن ذكل . الاجامتعي، ا 

ىل هذه اخلدمات جرائية أأو املالية اليت قد تعيق وصول الالجئني ا  زاحة ءافة العقبات اال  جراءات   ا  مبا يف ذكل تنفيذ اال 

ىل اجمل  متعات و تدريب و بناء قدرات العاملني حول بعض القضااي اخلاصة ابلالجئني و املرنة و غري امللكفة و الوصول ا 

 خدمات الرتمجة لكام أأمكن؛توفري 

 طفال الالجئني العمل اتحة اخلدمات التالية للأ  :عىل ا 

  جراءات املصلحة الفضىل مبا يف ذكل تقيمي املصلحة الفضىل وحتديدها عند دارة حاالت حامية الأطفال و ا  ا 

 ؛احلاجة

                                                           
24

و . كثير من دول المنطقة كوادر من اإلخصائيين االجتماعيين الحاصلين على تدريب رسمي و معترف به داخل المجتمعاتال تمتلك ال  

رة الحالة داخل منظمات المجتمع المدني أو داخل المفوضية السامية لشئون الالجئين بهذا الدور داخل عليه فكثيرا ما يقوم العاملون في إدا
 . مجتمعات الالجئين في المنطقة
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 ؛خدمات تسجيل املواليد 

 جراءات رشطية و قضائية صديقة للطفل عند التعامل مع الأطفال حضااي اجلرمية و الشهود علهي ا، كذكل ا 

احلاالت اخلاصة بقانون الأرسة مثل قضااي احلضانة واملرياث مبا يف ذكل  الأطفال يف نزاع مع القانون وأأيضا  

 ؛دمع الكوادر  و الوحدات املتخصصة

 ؛ادلمع القانوين و عند الرضورة المتثيل القانوين 

 وغريمه من الأطفال املعنيني هبذه  الرعاية البديةل القامئة عىل الأرسة للأطفال غري املصحوبني واملنفصلني

 ؛اخلدمات

 ؛منازل أ منة للأطفال حضااي العنف و أأرسمه 

 ؛للأطفال الالجئني دمع نفيس و خدمات الصحة العقلية 

 ؛خدمات التقيص الأرسي و التحقق ومل الشمل 

 ؛تعلمي أ من ودامع 

  الأطفال مبا يف ذكل العنف خدمات حصية صديقة للطفل وخدمات الطب الكرعي للناجني من العنف ضد

 .اجلنيس

  جراءات الرعاية  خلدمات الوقاية وامحلاية داخل مؤسسات الرعاية و أأيضا  جراءات ا  و تبين معايري دنيا موحدة فامي خيص ا 

و العمل عىل تضمني  بل الهيوات احلكومية واملنظامت غري احلكوميةالبديةل و ذكل لضامن جودة اخلدمات املقدمة من ق  

جراءات اخلاصة ابلالجئني  .الاحتياجات و اال 
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 :ضامن وصول الأطفال الالجئني للخدمات املتخصصة مع مراعاة املصلحة الفضىل للطفل: اثنيا  

لأن اجلهود املبذوةل لتعزيز نظم حامية الطفل الوطنية يه هجود طويةل املدى، فالبد من توفر القدرة عىل الاس تجابة الفورية  نظرا  

والعمل عىل تعزيز القدرة عىل الاس تجابة الفورية يف  و اس تكاملها القامئة البناء عىل النظم الوطنية من خالللأزمات الالجئني 

 .تعزيز النظم الوطنية ي يمت فيهذات الوقت اذل

ىل خدمات متخصصة للتعامل مع اخملاطر اليت يتعرضون لها خالل املراحل اخملتلف خالل رحةل نزوهحم  ةحيتاج الأطفال الالجئني ا 

ندالع رصاع أأو ءارثة طبيعية أأو غريها ن  ،من مثو . حيث تتعدد هذه اخملاطر كام س بقت اال شارة من موطهنم الأصيل نتيجة ال  فا 

 .للتعامل مع هذه احلاالت اطر الاس تثنائية تس تدعي خدمات أأكرث ختصصا  هذه اخمل

جراءات حتديد املصلحة الفضىل مبا يف ذكل اخلدمات الشامةل  لهيا الأطفال الالجئني ا  وتتضمن اخلدمات املتخصصة اليت قد حيتاج ا 

ىل اخلدمات املتعددة مثل التعلمي  حني الرضورة حتديد املصلحةا يف ذكل تقيمي املصلحة الفضىل و ال دارة احلاةل مب الفضىل، اال حاةل ا 

مبا يف ذكل زواج الأطفال و توفري س بل املعيشة  وادلمع النفيس و الاجامتعي، ودمع الأطفال الناجني من العنف املبين عىل النوع

ىل اخلدمات الصحية و القانونية ضافة ا  تتبع أأثر الأرسة و ( أأ : صةو قد تتضمن الأشاكل الأخرى من اخلدمات املتخص. للأرس، ا 

ىل أأشاكل الرعاية البديةل القامئة عىل الرعاية الأرسية ابلنس بة للأطفال املنفصلني عن أأرسمه وغري املصحوبني  ضافة ا  مجع الشمل، ا 

جراءات( ، بو غريها من فئات الأطفال ىل مثل هذا ادلمع، مثل اال   املساعدة القانونية للأطفال و أأرسمه ممن مه يف حاجة ا 

اخلدمات املتخصصة اخلاصة ببعض الفئات مثل الأطفال املنفصلني عن ( ج القضائية املتعلقة ابجلرامئ أأو قانون الأرسة و أأيضا  

 .الأطفال العاملني ذوهيم أأو غري املصحوبني، والأطفال يف نزاع مع القانون و أأيضا  

ىل حاالت الأط دارة احلاةل لالس تجابة ا  جراءات املصلحة الفضىل و ا   :فال املعرضني للعنف و اال ساءة و الاس تغاللا 

ىل أأي شلك من أأشاكل اال ساءة البدنية أأو اجلنس ية، كام قد  قد يتعرض الأطفال اذلين يصلون مبفردمه أأو بصحبة أأرسمه ا 

جتار أأو التجنيد من قبل امجلاعات املسل وتتطلب تكل . حةيتورطوا يف أأعامل خمالفة للقانون، أأو يف البغاء، كام قد يكونوا حضااي لال 

 .احلاالت الاس تجابة الرسيعة و املتخصصة محلاية الأطفال مع أأخذ املصلحة الفضىل لهؤالء الأطفال يف الاعتبار

جراءات املصلحة الفضىل و من الأمهية مباكن مالو  دارة احلاةل ابلنس بة للأطفال الالجئني يه جزء من الاس تجابة الأكرث حظة أأن ا  ا 

دارة حاالت حامية الطفل و اخلاصة هبم ء، وحتديد وضعية اللجو همتسجيل و الحتياجات الالجئني  مشوال   حاالت العنف املبين ، مث ا 

ىل حلول دامئة للحاالت عىل النوع  .عند احلاجة، و تنهتيي ابلتوصل ا 
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جراءات حتديد  دارة احلاةل و ا  و فامي ييل خطوات ا 

طفال الالجئنيا  :ملصلحة الفضىل للأ

 ؛رصد و تسجيل احلاةل .1

جراء تقيمي املصلحة الفضىل .2  ؛ا 

 ؛ختطيط احلاةل .2

حاةل الطفل  .4 تنفيذ خطة التدخل مبا فهيا ا 

ىل اخلدما ت املتخصصة مثل اخلدمات ا 

الاجامتعي الصحية وادلمع النفيس و

ىل  ضافة ا  واخلدمات القانونية عند احلاجة ا 

اخلدمات املبارشة اليت يوفرها القامئ عىل 

دارة احلاةل  ؛ا 

عند احلاجة، القيام بتحديد املصلحة  .5

نظر مزيد من التفاصيل فامي )الفضىل  ا 

 ؛(ييل

 خريا  أأ و  ؛ملتابعة و املراجعةا .1

غالق احلاةل .3  .ا 

اتباع اخلطوات احلاالت  هذه  و يتطلب التعامل مع 

ها للقامئني عىل ري املذكورة همارات خاصة البد من توف

دارة احلاةل، سواء ءانوا من العاملني ابلهيوات  ا 

احلكومية أأو املنظامت غري احلكومية أأو املنظامت 

 :ادلولية، و تتضمن هذه املهارات التايل

  همارات التواصل مع الأطفال بشلك

 ؛النضجيتناسب واملرحةل العمرية  ودرجة 

  دارة احلاةل وتنفيذ خطة شامةل همارات ا 

تغطي لك من الأوجه النفس ية 

والاجامتعية والصحية والقانونية والتعلميية 

 ؛عند الرضورة

  القدرة عىل تنفيذ مبدأأ املصلحة الفضىل

اتحة مشاركة الطفل يف العملية،  للطفل وا 

و متكني الأطفال والقامئني عىل رعايهتم 

ختاذ قرارات  مبنية عىل املعلومات عىل ا 

والتشاور مع الطفل والقامئني عىل رعايته 

ختاذ أأي قرار بشأأنه  ؛قبل ا 

 

ف يف لبنان ابلعمل مع الكرءاء لوضع ييونيس  ال ن الالجئني و ؤوية السامية لشقامت املفوض 

رشادات معلية محلاية الطفل للمساعدة  يف توحيد الاس تجابة حلاالت حامية الأطفال الالجئني، ا 

دمج هذه ون مع وزارة الشؤون الاجامتعية و مع دمع وضع ا جراءات تنفيذية معيارية وطنية ابلتعا

 .اال جراءات يف اال جراءات الوطنية

 العنف اجلنيسذية املعيارية حول حامية الطفل و مت حتديث الاجراءات التنفي فقد ،أأما يف الأردن

، ومت تسلمي مس وولية التدريب عىل هذه الاجراءات املعيارية للكرءاء 2115و  2114

و قد ثبتت أأمهية مشاركة . الوطنيني، اجمللس القويم للشؤون الأرسية ومؤسسة هنر الأردن

سات والتكريعات الوطنية داخل اال جراءات املعيارية يف لك الفاعلني الوطنيني وتضمني الس يا

من الأردن و لبنان، كام ءان لتشكيل جلان تتضمن الهيوات اخملتلفة ال دارة هذه العملية داخل 

 .الأردن أأمهية يف تأأكيد امللكية الوطنية للعملية برمهتا وابلتايل لضامن اس متراريهتا

وضع ا جراءات تنفيذية معيارية و يمت التخطيط لتحديهثا و التدريب  مت أأيضا   ،ويف مرص والعراق

 .علهيا

بوضع ا جراءات تنفيذية  2115قامت مجموعة العمل اخلاصة حبامية الطفل يف عام  ،و يف مرص

دارة احلاةل وذكل لضامن معرفة ءافة الفاعلني مبا يف ذكل الأرس وامجلعيات الأهلية  معيارية حول ا 

دارة ابلأدوار و املس   ووليات و مىت تمت ا حاةل حاالت حامية الطفل ا ىل اخلدمات املتخصصة مثل ا 

احلاةل و املتبعة و طرق اال حاةل ا ىل خدمات امحلاية و التعلمي والصحة و ادلمع املادي و خدمات 

دماج نظام امحلاية القامئ يف مرص و هو . ادلمع النفيس املتخصصة و تتضمن وسائل اال حاةل أأيضا ا 

 . ية الطفلجلان حام

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 

كام أأسست الوزارة ش باكت حامية الطفل يف . حمافظة 11الغربية وغزة واليت يصل عددها ا ىل 

احلكومة ومؤسسات اجملمتع )ءافة احملافظات، حيث تضم هذه الش باكت أأمه مزودو اخلدمات 

ويف املناطق .  يف منطقة حمددة لتعزيز التنس يق فامي بيهنا يف تقدمي خدمات حامية الطفل( املدين

اليت تعمل فهيا الأونروا، تدار حاالت حامية الطفل اليت يمت اال بالغ عهنا مبوجب بروتوكوالت 

وأأسس برانمج حامية . اال حاةل للعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي ادلاخلية اخلاصة ابلأونروا

الأرسة والطفل اخلاص ابلأونروا يف الضفة الغربية جلان ال دارة احلاالت، حيث تضم هذه 

احلاالت مرشد نفيس وعامل اجامتعي وعضو من اللجان الشعبية ومرشد مدرب لالس تجابة 

 .لطفلحلاالت حامية ا

 

. 
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  ؛تنفيذ املصلحة الفضىل للطفل القامئة عىل اال جراءات التنفيذية املعياريةهمارات 

 التدخل اليت تنفيذ خطة و  ؛كومية أأو املنظامت غري احلكوميةادلراية باكفة اخلدمات سواء ءانت مقدمة من اجلهات احل

 ؛تغطي ءافة احتياجات الطفل

 ىل ءافة اخلدمات اليت تتطلهبا حالته  .حالهتا، و غلق احلاةل/القدرة عىل متابعة احلاالت حىت يصل الأطفال الالجئني ا 

 

 :ئنييف ضوء خصوصية اخملاطر اليت قد يتعرض لها الأطفال، البد من مراعاة الأولوايت التالية لضامن حامية الأطفال الالج  

دارة احلاةل  :تطوير أأدوات و أأدةل دلمع القامئني عىل ا 

  جياد مؤسسات رعاية يف ادلول و والاجتار ابلبكر؛والتجنيد القرسي الزنوح و جوء لللأطفال حضااي الالعمل عىل ا 

فرق وتدريب  الأطفالهؤالء جتهزي دور رعاية مؤقتة الس تقبال العمل عىل الأعضاء اليت ال توجد فهيا مثل هذه ادلور، 

عادة مشل  معل من الباحثني الاجامتعيني واملرشدين لتقدمي خدمة ادلمع النفيس والاجامتعي والرعاية البديةل للأطفال وا 

 .الأرس

  رشادات واحضة و دارة احلاةل يف رصد املصلحة الفضىل للطفل وتطبيقها عىل ءافة حاالت وضع ا  حمددة دلمع القامئني عىل ا 

 ؛حامية الطفل

  حاةل حاالت الأطفال املعرضني للخطر و بناء قدرات خمتلف اجلهات املعنية لتطبيق أ ليات اال حاةل  أ ليات لرصدوضع و ا 

 ؛(خلا  ت الصحية، اجملموعات اجملمتعية، املدارس، الوحدا)

 حاةل جراءات تنفيذية معيارية مبا يف ذكل أ ليات اال حاو خطوات حمددة و معايري من خالل تطو  وضع أ ليات لال  ةل ير ا 

جراءات ذات الصةل،  والأدوار واملس ووليات اخلاصة مبختلف الفاعلني، كذكل جداول الأولوايت والقوانني الوطنية واال 

 ؛علهيا وتدريب ءافة العاملني

 جراءا حاةل بعض اال  جراءات التنفيذية املعيارية ووسائل اال  ت اخلاصة مبختلف قضااي امحلاية العمل عىل أأن تتضمن اال 

 ؛خلفال املنفصلني و غري املصحوبني، ا  الأطفال و زواج الأطفال و الأطل معل مث

 و مقومات واحضة ال دارة احلاةل و توزيعها عىل ءافة املنظامت احلكومية و غري احلكومية العامةل يف  وطنية وضع معايري

دارة احلاالت اخلاصة حبامية الطفل ملنظامت اجملمتع املدين العامةل مع الالجئني  ؛ا 

  دارة احلاةل حول الأطفال الالجئني لتعزيز القدرة عىل رصد حاالت الأطفال املعرضني وضع نظم للمعلومات اخلاصة اب 

 .للخطر و متابعهتا و مراقبهتا

دارة احلاةل  :بناء قدرات القامئني عىل ا 

 دارة احلاةل"القامئني عىل  املوظفني و بناء قدرات ىل اخلدمات "ا  دارة حاالت الالجئني مبا يف ذكل اال حاةل ا   ؛عىل ا 

  بناء قدرات العاملني يف جمال حامية الطفل عىل تطبيق مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل مبا يف ذكل تقيمي و حتديد املصلحة

نظر فامي ييل) ؛الفضىل للطفل  (ملزيد من التفاصيل ا 
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 دارة احلاةل جراءات اخلاصة مبختلف قضااي  التكريعات اخلاصة والس ياسات و عىل العمل عىل تدريب القامئني عىل ا  اال 

 .حامية الطفل

 

طار للس ياسة امحلائية و   :اخلدمات املتخصصةتطوير ا 

 اتحة اخلدمات للأطفا القانونية ل الالجئني مثل اخلدمات الصحية والتعلميية و العمل عىل أأن تدمع الس ياسات القطاعية ا 

 ؛اليت توفرها لك من ادلوةل و املنظامت غري احلكوميةوالنفس ية و الاجامتعية 

  يالء الأولوية للأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة و توفري العمل مع السلطات الوطنية و الكرءاء و اجملمتعات لضامن ا 

 ؛اخلدمات الالزمة هلم من خالل اال حاةل الرسيعة

 ىل الربامج املتخصصة مثل الاستشارات القانونية و ا ضامن توفر اخلدمات ضافة ا  لمتثيل القانوين عند الرضورة، ا 

 ؛(عىل سبيل املثال الأطفال العاملني)اجة املتخصصة للأطفال الالجئني حسب احل

 مثل الاس تغالل  ضامن توفر اخلدمات املتخصصة للأطفال الناجني من العنف اجلنيس والعنف املبين عىل النوع

أأو يف  العاملني املتخصصني يف جمال العنف اجلنيس والعنف املبين عىل النوعاجلنيس و اال جتار و تقدميها عن طريق 

 .جمال حامية الطفل

ىل قرارات صائبة بشأأن الأطفالضامن توفر أ ليات رمسية لتحديد املصلحة الفضىل للطفل  و تكون هذه ال ليات . لضامن التوصل ا 

لكن يف حاةل عدم رغبة احلكومة أأو عدم قدرهتا و . كومة تكل ال ليةأأن تتوىل احل جيبو . محلاية الطفل وال  جزء من نظام أأكرث مش

يل ن الالجئني بتطبيق معلية حتديد املصلحة الفضىل للطفل عن طريق تشك ؤوملية، تقوم املفوضية السامية لشعىل تويل هذه الع 

رشاك السلطاتسد الفجوات داخل نظام حامية الطفل الوطين ذكل للمساعدة يفجلنة لتحديد املصلحة الفضىل و    والقيام اب 

 .لوطنية يف اللجنة قدر اال ماكنا
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 :دمع دور الأرس و أأولياء الأمور و اجملمتعات يف حامية الأطفال الالجئني: اثلثا  

الطفل فادلمع اجملمتعي محلاية .  توفري امحلاية هلم أأمهية كبريةمن أأجل ملشاركة الأطفال والأرس واجملمتعات يف ءافة مراحل التدخل 

ىل تعزيز قدرة اجملمتعات و الأرس والأطفال عىل التغلب عىل املصاعب اليت تعرضوا لها  وتقدمي ادلمع الاجامتعي و النفيس هيدف ا 

اذلين و عىل حامية الأطفال من املزيد من العنف و اال ساءة و الاس تغالل مع تعزيز فرص الأطفال  القرسي خالل رحةل الزنوح

ىل هذه اخلدماتحيتاجون للخدمات يف ا اجملمتعات  أأكرث قدرة عىل ة عىل مبدأأ أأن الأطفال و الأرس و و تقوم هذه املهنجي. لوصول ا 

جياد احللول كام تعرتف هذه املهنجية بأأن معظم قضااي حامية الطفل يمت  .رصد خماطر امحلاية اليت قد يتعرض لها الأطفال و ا 

مقديم اخلدمات الرمسيني، كام يعزز العمل داخل اجملمتعات من فرص التوصل  التصدي لها عىل املس توى اجملمتعي دون أأي دمع من

ىل اخلدمات الرمسية عند الرضورة ىل تغيريات مس تدامة يف منظومة القمي و املامرسات، و أأيضا اللجوء ا  وتس هتدف مهنجية  .ا 

ىل مشاركهتم الفعاةل امحلاية اجملمتعية التشاور مع الفتيات و الفتية يف ءافة الأمور املتعلقة ابحتيا من خالل الأنشطة والتعلمي جاهتم و ا 

 . اذلي يبين هماراهتم و معارفهم حول امحلاية و همارات التكيف اال جيابية

ماكانت جممتعات  الالجئني واجملمتعات املضيفة و البناء علهيا ىل رصد موارد و ا  و قد تتضمن هذه  .و تسعى مهنجية امحلاية اجملمتعية ا 

ىل الش باكت اجملمتعية و العاملني مبجال حشد التأأييد محلاية الأطفال ضافة ا   املوارد منظومة القمي اال جيابية و املامرسات واملعتقدات ا 

ها كام تشمل أأيضا العمل عىل رصد املامرسات واملعتقدات الضارة اليت قد متثل خطورة عىل حامية الأطفال و التصدي ل  . الالجئني

جيابية لأس باب هذه املامرسات والعمل مع  وهو ما يتطلب فهام   .من خالل العمل مع اجملمتعات و دمع و تعزيز البدائل الأكرث ا 

جياد احللول جسلت بعض املامرسات املنتكرة يف بدلان الالجئني الأصلية مثل زواج الأطفال  ،فعىل سبيل املثال. اجملمتعات عىل ا 

و هناك . حوظة بوصفها أ ليات سلبية للتكيف و ذكل كرد فعل للظروف املرتدية اليت يعيش فهيا الالجئونومعل الأطفال زايدة مل

 و لكهنا تسجل أأيضا   القرسي قد تكون منتكرة و مقبوةل قبل احلرب و الزنوح اليت البدين للأطفال العقابممارسات أأخرى مثل 

 .زايدات ملحوظة نتيجة لصعوبة الظروف املعيش ية لالجئني

الالجئني العمل مع اجملمتعات والأرس والأطفال لرصد القمي والسلوكيات اال جيابية مهنجية امحلاية اجملمتعية للأطفال تتطلب  ،و من مث 

 قد يعين العمل عىل املس توى اجملمتعي و أأيضا  و هو ما . و دمعها وتعزيزها وذكل للتقليل من اخملاطر اليت تواجه الأطفال الالجئني

حاةل الأطفال  ىل اخلدمات الرمسية و حشد تأأييد اجلهات احلكومية املعنيةو ا   . أأرسمه ا 

رشاك الالجئني و النازحني  كام تقوم عىل . خالل ءافة مراحل التدخل لتوفري امحلاية قرسا   و تعمل مهنجية امحلاية اجملمتعية عىل ا 

دلمع  اجملمتعات عىل التكيف، مع أأخذ قدراهتم وهماراهتم ومواردمه يف الاعتبار لتوفري امحلاية و احللول و أأيضا   أأساس قدرة هذه

رشاك . من قبل أأفراد اجملمتع حتقيق ءافة الأهداف والأولوايت اليت مت حتديدها وعىل الهيوات واملنظامت املعنية العمل عىل ا 

يف ذكل التقيمي الأويل للمجمتع، خالل معلية التشخيص و حتديد الأولوايت و تصممي الربامج اجملمتعات يف ءافة مراحل التدخل مبا 

و تسلط املهنجية اجملمتعية الضوء عىل اال ماكانت الاكمنة للمجمتعات، مع أأخذ . خالل التنفيذ والرقابة و التقيمي و تنفيذها و أأيضا  

ور مع أأفراد اجملمتعات املعنية رصد الفجوات و توفري امحلاية، مع تعزيز و ميكن من خالل التشا .حقوقهم وكرامهتم يف الاعتبار

القدرات واملوارد احمللية وتسهيل ودمع احلوار اجملمتعي و العمل عىل حامية الأطفال الالجئني بشلك أأفضل وتقليل اخملاطر اليت قد 

 . يتعرضون لها
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ال ميكن اعتبار مشاركة اجملمتعات املعنية جمرد الزتام قصري املدى، أأو جزء من برانمج يمت تنفيذه أأو خمرج أأو  ،من انحية أأخرىو 

تتطلب بناء جسور الثقة و ادلخول يف حوار . نتيجة ميكن حتقيقها، بل يه مهنجية مس تدامة و مس مترة لتوفري امحلاية لالجئني

.ت احلكومية واملنظامت املعنية من هجة و بني اجملمتعات املعنية من هجة أأخرىمس متر و حقيقي و التعاون بني ءافة الهيوا
25

 

 :تقوم اسرتاتيجيات امحلاية اجملمتعية للأطفال عىل القواعد واخلطوات التالية

 طفال الالجئني  ؛تشلك الأرس و اجملمتعات حائط الصد الأول لتوفري امحلاية للأ

 ىل قبول جممتعي أأقوى و تأأثري أأكرب  يةتؤدي مشاركة اجملمتع يف حتديد قضااي حام الطفوةل و وضع و تنفيذ الأنشطة ا 

 ؛لتدخالت حامية الطفل

  العمل مع الأطفال الالجئني و الأرس و اجملمتعات لتعزيز القمي و املامرسات اجملمتعية دلمع حامية الطفل وبناء قدرات

 ؛الأطفال عىل التكيف

  يتوىخ احلرص و الاحرتام، بأأسلوب ( مثل العقاب البدين)املامرسات السلبية توفري املعلومات و تيسري النقاش حول

 ؛مع التعريف ابلبدائل و الامنذج اال جيابية

 ؛تعزيز مشاركة اجملمتعات يف حامية الأطفال و رعايهتم يسامه يف حتقيق الكرامة عند الالجئني 

  ؛مبساعدة الأرسة و الأطفال و أأفراد اجملمتعتيسري احلوار اجملمتعي حول كيفية توفري امحلاية الأفضل للطفل 

  توفري املعلومات حول حقوق الطفل والقضااي القانونية و اخلدمات القامئة مع توفري الفرص جملمتعات الالجئني ملناقشة

 ؛هذه احلقوق واخلدمات

 لالل ءافة مراحل التدخابمللكية خ دمع قدرات الأطفال الالجئني و أأرسمه عىل املبادرة و املشاركة و تعزيز شعورمه. 

 :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

و . من اخللفيات اخملتلفة، كذكل الأطفال الأطفال من اجلنسني يف املراحل العمرية اخملتلفةلتقيمي ءافة اخملاطر اليت تواجه 

ماكانهتا ىل حتليل موارد اجملمتعات وا  ضافة ا  ىل تقيمي أأكرث مشولية و دقة للمخاطر، ا  كام . تساعد هذه املهنجية يف التوصل ا 

 ؛مليةراد اجملمتع من خالل هذه الع يتعني التعرف عىل أ راء خمتلف أأف

   التعرف عىل موارد اجملمتع فامي خيص حامية الطفل وحتليلها مبا يف ذكل التوهجات اال جيابية و القمي و السلوكيات و أأيضا 

 ؛د لقضااي حامية الأطفال الالجئنيالش باكت اجملمتعية و العاملني يف حشد التأأيي

  ؛املمكنةاالتفاق عىل الأولوايت اخلاصة مبخاطر حامية الطفل واحللول 

 ؛تصممي و تنفيذ التدخالت الالزمة 

 ؛مراقبة التدخالت ومتابعهتا 

 عداد تقارير ابلنتاجئ التقيمي و ا 
26

 ؛

                                                           
25

 Understanding Community Based Protection, Protection Policy Paper, UNHCR, 2013 
26

 Understanding Community Based Protection, UNHCR 
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 :و التنوع و النوع السن أأبعادمراعاة 

البد عند تبين هذه املهنجية اجملمتعية  ،من هجة أأخرىو 

التشاركية مراعاة عدة عوامل، أأال و يه اختالف اخملاطر 

. ابلنس بة للنوع ابلنس بة للفئات العمرية اخملتلفة وأأيضا  

تكون الس يدات والفتيات أأقل قدرة عىل ، فتقليداي  

ممارسة حقوقهن الأساس ية و احلصول عىل اخلدمات 

الرعاية الصحية و املسكن والتوثيق اخملتلفة مثل الغذاء و 

ختاذ  و كثريا  . و غريها من املوارد غفالهن عند ا  ما يمت ا 

ىل ذكل تكون الس يدات . القرارات اخملتلفة ضافة ا  ا 

عاقة أأو  والفتيات مبا فهين الس يدات الاليت تعانني من اال 

أأكرث عرضة من الصبية والرجال  الس يدات الأكرب س نا  

وتواجه لك . القامئ عىل النوعللعنف اجلنيس و العنف 

من الفتيات و الصبية خماطر حامية خمتلفة، ويظهر ذكل 

عىل وجه اخلصوص يف مرحةل املراهقة، فعىل سبيل 

يف تتعرض الفتيات بشلك أأكرب للزواج املبكر،  ،املثال

خنراط يف معل الأطفال  حني يتعرض الصبية من املراهقني بشلك أأكرب لال 

اعات املسلحة، كام يمت احتجازمه من قبل السلطات أأو التجنيد من قبل امجل

أأما الفئات ذات الاحتياجات اخلاصة مثل . يف ادلول املس تقبةل لالجئني

الأطفال املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني، و الأطفال من ذوي 

عاقة فتكون أأكرث تعرضا    .لالس تغالل خاصة خالل الأزمات اال 

بة اجملمتع، البد من مراعاة الس ياق الس يايس يف ضوء هذا التنوع يف تركي و

العام مع رضورة التعرف عىل املتغريات يف الأدوار اجملمتعية و عالقات القوة 

و بني الأقليات والأغلبية،  بني املرأأة و الرجل و بني الش باب و الأكرب س نا  

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 

 الكرائع مع يتعارض ال مبا ،الصبيةالبالغني و الأطفال و بني الفتيات و 

  .الساموية

 

قامت هيوة الصليب الأمحر يف لك من لبنان و العراق بتكييف برانمج الرتبية 

الوادلية اذلي يوظف تدريبات املهارات السلوكية لتقليص العقاب القايس و حتسني 

الأرس تصنع "و يتكون الربانمج املسمى . ممارسات الرتبية الوادلية و تمنية الطفل

من عكرة جلسات جامعية عىل مدار عكرة أأسابيع يشارك فهيا عكرون من " الفرق

و يمت الرتكزي عىل اسرتاتيجيات التكيف للك من . أأولياء الأمور عىل أأكرث تقدير

طفال الوادلين، و تمنية الطفل و ممارسات الر  عاية الوادلية، ا ضافة ا ىل تقدمي ادلمع للأ

و قد انتقل الربانمج من جمرد  . من ذوي الاحتياجات النفس ية و الاجامتعية

أأنشطة التعريف و رفع الوعي ا ىل رفع املهارات لتسليح مقديم الرعاية بتقنيات 

 .واحضة للتعامل مع سلوكيات الأطفال دون اللجوء ا ىل العنف

مجعية أأهلية )م معهد التدريب النفيس و الاجامتعي و اخلدمات أأما يف مرص فيقد

حزمة من اخلدمات ( تعمل يف لك من القاهرة الكربى و اال سكندرية و دمياط

للأطفال الالجئني و أأرسمه، مبا يف ذكل الأطفال املنفصلني عن ذوهيم و غري 

اد خمتلف و تقوم امجلعية بتدريب أأفر . املصحوبني، و الأطفال من ذوي اال عاقة

جممتعات الالجئني عىل العمل اجملمتعي و تقدمي ادلمع النفيس و الاجامتعي و العمل 

وتقدم املساعدة عىل مدار الساعة و . كعاملني اجامتعيني و نفس يني لك يف جممتعه

تشمل ادلمع النفيس و الاجامتعي والاستشارات، ا ضافة ا ىل الرعاية الثانوية و 

نفس ية، ا ضافة ا ىل التسكني مبا يف ذكل املنازل ال منة و املتخصصة حلاالت الصحة ال 

 (توفري الصحبة

 

 

مت يف الأردن تنظمي محةل من قبل عدد من الهيوات محلاية الطفل و الوقاية 

، و قامت "أأماين" من العنف املبين عىل النوع  الاجامتعي حتت عنوان

بتغطية عدة قضااي مثل زواج الأطفال، الأطفال املنفصلني عن ذوهيم امحلةل 

و غري املصحوبني، معل الأطفال، الأطفال ذوي الصةل ابمجلاعات املسلحة 

و قد مت . و غريها و ذكل اسهاما يف أ ليات الاس تجابة للأزمة السورية

حتضري ملصقات حتمل رسائل خاصة، و تقوم ابلتعريف خبدمات 

و توفر أأيضا وسائل االتصال مبقديم اخلدمات املقدمة من قبل الاس تجابة، 

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 

جئني و التقليل من اخملاطر اليت ميكن القيام هبا لتوفري امحلاية للأطفال الال

اليت تهتددمه، و زايدة معرفة اجملمتعات ابخلدمات املتواجدة و ابلتايل زايدة 

 .احامتالت جلوهئم لهذه اخلدمات
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يف متثيلها لاكفة  ذاته تتيح ادليناميكيات املتغرية داخل هذه اجملمتعات الفرص لتقوية هيالك جممتعية جديدة أأكرث عدال   يف الوقت

 يف املهارات بناء دلمع مكرسة عنارص التعلمي وخطط اسرتاتيجيات تتضمن أأن وينبغي. ةتسهم يف تقوية الأوارص اجملمتعي الفئات و

 .المتيزي وعدم التسامح مبدأأي تعزيز مع عنف، دون الزناعات وحل السلمي التعايش

 

و بعد النجاح يف مد جسور الثقة بني  ،ومع مرور الوقت

اجلهات العامةل و بني اجملمتعات املعنية، ميكن التعرف 

عىل خمتلف مشالك امحلاية اليت قد  بشلك أأكرث قراب  

مبا )تواهجها اجملموعات اخملتلفة تبعا لعمرمه و نومع و خلفيهتم 

ثنية و حتليلها من أأجل ( يف ذكل ادلين و العرق و اال 

ىل  تزاان  التوصل ا  و دقة يراعي احتياجات ءافة  حتليل أأكرث ا 

ىل حدوث أأي نوع  الفئات و ضامن أأال تؤدي التدخالت ا 

. من أأنواع الرضر للفئات الأكرث هتميشا  
27

 

 

 

 

يف ضوء أأمهية تبين هذه املهنجية لضامن مشاركة و

اجملمتعات، عىل احلكومات املعنية أأخذ الأولوايت التالية يف 

 :الاعتبار

  بتقياميت تشاركية بني الهيوات اخملتلفة القيام

ىل فهم أأفضل للوضع، و لتكوين اجملمتعات املعنية و ديناميكياهتا، للمعارف اجملمتعية و التوهجات و املامرسات  للوصول ا 

ىل رصد مصادر  ضافة ا  اخلاصة حبامية الطفل مثل العقاب البدين و العنف املزنيل و زواج الأطفال و معل الأطفال، ا 

 ؛طر، وأأمه موارد اجملمتعات اليت ميكن تعبئهتا لتوفري امحلاية للأطفال و رصد الأطفال املعرضني للخطراخل

   بل الالجئني عىل احلكومات ومنظامت اجملمتع املدين و منظامت الأمم املتحدة بتقدمي ادلمع للجهود املبذوةل من ق

قدراهتم عىل وضع أ ليات محلاية أأطفاهلم مبا يف ذكل التعريف ابلبدائل واجملمتعات املضيفة محلاية الأطفال الالجئني و بناء 

 ؛اخملاطر اليت تهتدد أأطفاهلم اال جيابية و اخلدمات الهامة و القوانني و أأيضا  

  لطفل و تعريفهم بقضااي حامية الطفل واخلدمات واال طار لاجملمتعية اية امحلالعمل عىل تدريب العاملني يف جمال

 ؛التكريعي

  حاةل أ ليات امحلاية اجملمتعية القامئة لرصددمع و الرقابة عىل  حاالت الأطفال املعرضني للخطر واال ساءة و غريها و ا 

 ؛وتقدمي ادلمع للحاالت الأقل خطرا  
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طفال الالجئني يف المين مهنا الأرس البديةل . مت تبين العديد من تدابري الرعاية البديةل للأ

يمت التعرف عىل الأرس البديةل للصبية والفتيات يف الفئة  ،ويف ا طار هذه الس ياسة

من خالل العاملني يف  13-11يف الفئة العمرية من  و ابلنس بة للفتيات 11-1العمرية 

ق عىل الرعاية الأرسية يمت بعد ذكل االتفاو . فل مبساعدة القادة اجملمتعينيجمال حامية الط

تقدمي ادلمع املادي للأرس البديةل ملساعدهتم عىل رعاية الأطفال و ال يمت البديةل و 

يف حاالت زايدة عدد الأشقاء عن   السامح لأي أأرسة برعاية أأكرث من ثالث أأطفال ا ال

يف )كام مت وضع نظام للرقابة حبيث يمت القيام بزايرات مزنلية أأو زايرة املدارس . ذكل

 .و ذكل للتأأكد من رفاهة الطفل( حال التحاق الأطفال

تقوم دوةل السودان بتقدمي خدمات الرعاية الصحية لضحااي اللجوء والزنوح من خالل 

ؤقتة والأرس البديةل، حيث توجد مدينة ءامةل تقدم خدماهتا مؤسسات الرعاية امل

للأطفال املكردين املتأأثرين بأأوضاع اللجوء يف والية اخلرطوم؛ ويه تعترب مدينة 

 .منوذجية تسعى دوةل السودان ا ىل تطبيقها عىل مس توى الوالايت واملدن الأخرى
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 رضني دمع ش باكت امحلاية اجملمتعية والالجئني املتطوعني لرفع الوعي حول قضااي حامية الطفل ورصد الأطفال املع

 ؛دمع احلوار اجملمتعي والعمل عىل تقدمي حامية أأفضل للأطفال الالجئني ، و أأيضا  للخدمات حالهتما  للخطر و 

  تيسري احلوار مع جممتعات الالجئني وبناء هماراهتم و توفري املعلومات هلم حول القمي الاجامتعية اال جيابية وحقوق الطفل

ىل  كيفية توفري ادلمعالاجامتعية، و و امحلاية و القضااي النفس ية و حاةل احلاالت اليت يمت رصدها ا  لأطفاهلم و كيفية ا 

 ؛اخلدمات القامئة

 ؛بناء قدرات الأطفال الالجئني والنشء لمتكيهنم من حامية أأنفسهم 

 ؛تبين أ ليات ملشاركة الأطفال يف ءافة القرارات املتعلقة حبياهتم 

   ؛غريمه من الفئات املتأأثرةالجئني و اتحهتا لتقدمي ادلمع للمراكز اجملمتعية الصديقة للطفل و ا 

 رشادات مالمئة للطفل حول القضااي املتعلقة ابلأطفال يف حاالت الزنوح جراءات تنفيذية  ،القرسي وضع أأدةل و ا  وضع ا 

معيارية تتضمن وصفا دلور امحلاية اجملمتعية يف حامية الأطفال و ربطها ابخلدمات الرمسية اليت تقدهما احلكومة واملفوضية 

 ؛والكرءاء

 رشاكهم يف و يتعني عىل العاملني يف جمال حامية الطفل بذل اجله د لبناء جسور الثقة مع جممتعات الالجئني من خالل ا 

ىل أأخذ أ راهئم  و أ راء أأطفاهلم يف الاعتبار ضافة ا   ؛ءافة اخلطوات بدءا ابلتقيمي و تصممي الربامج و تنفيذها و تقيميها، ا 

 ؛البديةل القامئة عىل الأرسة للأطفال املنفصلني عن ذوهيم و غري املصحوبني دمع أأرس الالجئني و توفري س بل الرعاية 

  دمع أ ليات حامية الطفل اجملمتعية مثل املتطوعني امليدانيني من الالجئني لرصد حاالت الأطفال املعرضني خلطر العنف

رشاك العاملني يف جمال حشد التأأييد حالهتمم للخدمات و ا   ؛يف هذه اجملمتعات و اال ساءة والاس تغالل و ا 

 حاميهتملأرس عىل تقدمي ادلمع لأطفالها و تقدمي برامج للرتبية الوادلية ملساعدة ا. 
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ىل الأمان: رابعا   جراءات للجوء صديقة للطفل ووصول الأطفال وأأرسمه ا   :ا 

تفاقية عام  كام كرس هتا اتفاقية حقوق الطفل يف بشأأن الالجئني و  1651للأطفال الالجئني احلق يف امحلاية ادلولية كام نصت علهيا ا 

طاليب اللجوء عىل امحلاية الالزمة و املساعدات اال نسانية رة حصول ءافة الأطفال الالجئني و ، و اليت تنص عىل رضو22املادة 

 .للمتتع باكفة احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقية و غريها من النصوص ادلولية الأخرى

ىل الأمان، كام جيب احرتام مبدأأ عدم  . القرسية اال عادةوجيب احرتام حق الأطفال الالجئني وأأرسمه يف طلب اللجوء و الوصول ا 

دارة احلدود الوطنية ون   ،و من مث ظم اللجوء ابحلساس ية من انحية امحلاية، مبا يف ذكل تدريب العاملني عىل فالبد وأأن تمتتع معلية ا 

التعرف عىل الأطفال ممن مه يف حاجة 

ىل امحلاية ادلولية والتعرف عىل الأطفال  ا 

 . املعرضني خملاطر امحلاية

ىل أأنه عىل  من الأمهية مباكن اال شارة ا 

الرمغ من كون الالجئني وطاليب اللجوء 

س بة صغرية من ال يشلكون سوى ن 

ال أأهنم كثريا    حركة الأفراد حول العامل، ا 

ىل أأخرى  ما يتنقلون من دوةل أأو قارة ا 

ىل جنب مع أأشخاص ختتلف  جنبا   ا 

أأس باب حركهتم وقد ال تكون لها عالقة 

ما تكون هذه التحرءات  و كثريا  . ابمحلاية

غري قانونية مبعىن أأهنا تمت دون الواثئق 

ا املهربون الرضورية كام قد يتورط هب

ىل السفر يف . وعصاابت اال جتار ابلبكر وعادة ما يعرض الأشخاص اذلين يتحركون هبذا الشلك حياهتم للخطر كام قد يضطرون ا 

نسانية وقد يتعرضون لالس تغالل واال ساءة ويه حاالت تثري بد من ال ،ويف ضوء هذه اخملاطر. القلق من قبل ادلول ظروف غري ا 

ختاذ خطوات لتطوير نظ جياد احللول املالمئة واخملتلفة م لدلا  ىل حامية دولية و ا  خول قادرة عىل رصد القادمني اجلدد ممن مه حباجة ا 

طار موجات احلركة اخملتلطة هلم، جنبا   ختاذها جتاه امجلاعات الأخرى اليت تصل يف ا  ىل جنب مع احللول الالزم ا    28.ا 

نفصال الأطفال عن أأرسمه خالل الزنوحكام يتعني احرتام مبدأأ وحدة الأرسة لضامن عدم  كام يتعني عىل . أأو بعده القرسي ا 

 .ل الأرس مبا يف ذكل عرب احلدوداحلكومات تسهيل معلية مجع مش

جراءات للجوء مناس بة لأعامرمه و نوعهم من قبل  ونظرا   لالحتياجات اخلاصة واخملاطر اليت يتعرض لها الأطفال، فالبد من توفري ا 

ني يف احلاالت اليت تقوم فهيا بتسجيل الالجئني وحتديد وضعية ئة أأو من قبل املفوضية السامية لش وون الالج السلطات الوطني

جراءات  .اللجوء وضع و للجوء واال جراءات اال دارية تكييف املتطلبات اخلاصة بتقدمي الأدةل، ابالصديقة للطفل اخلاصة وتتضمن اال 

جراءات للقيام مبقابالت مع الأطفال بوسائل تتناسب و أأعامرمه،  يالء الأولوية حلاالت الأطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني و ا  ا 

وذكل من خالل  1651أأخذ معر الطفل ونوعه يف الاعتبار عند تطبيق اتفاقية عام  واال رساع يف الانهتاء مهنا، وأأيضا   ،عن ذوهيم
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الاجامتعية و العمل  ابلمين بشلك فعال يف جلنة حتديد املصلحة شاركت وزارة الش وون 

و قد قدمت املفوضية بدمع هذا التعاون من . الفضىل للطفل املشلكة من عدد من الهيوات

خالل تقدم تدريبات للوزارة عىل اجراءات حتديد املصلحة الفضىل وغريها من مبادئ حامية 

نشاء وحدة للحامية داخل. الطفل دارة الكرطة يف منطقة بساتني عدن لتحسني  كام مت ا  ا 

 .الاس تجابة القانونية حلاالت اال ساءة للأطفال

كام قام مكتب الأمن العام بعدن  بتسهيل معلية اال بالغ عن حاالت العنف ضد الأطفال 

للك من الأطفال و أأرسمه و ذكل يف ا طار بيئة أ منة تمتتع ابلرسية، حىت يمت التعامل مع 

 .اجلهاز القضايئ احلاالت داخل
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. ضطهاد اخلاصة ابلأطفال مثل جتنيد الأطفال، اال جتار ابلأطفال وختان اال انثالاعرتاف بأأشاكل اال  
29

كام البد و أأن تتضمن  

جراءات اللجوء الصديقة للطفل الاهامتم بوجود خماطر خاصة قد يتعرض لها الطفل داخل دولته الأم، و أأيضا   ماكنية لعب  ا  أأخذ ا 

ضطهاد و الاهامتم ب الطفل دورا   سن درجة منو الطفل وكيف ميكن أأن يؤثر ذكل عىل قدرته عىل التعبري عن يف تعريضه لال 

البد من تنفيذ مبدأأ حسن النية بشلك أأكرث مرونة عند التعامل مع طلبات  ،و يف ضوء هذه الاعتبارات. احتياجه للحامية ادلولية

.بل الأطفالاللجوء اليت يمت تقدميها من ق  
30

 

للجوء و كذكل الس ياسات واملامرسات لتنص رصاحة عىل رضورة تبين ابمن انحية أأخرى، عىل ادلول تعزيز تكريعاهتا اخلاصة و 

جراءات جلوء صديقة للطفل خاصة يف حاالت الأطفال غري املصحوبني أأما ابلنس بة لهذه الطائفة من الأطفال، فالبد من تعيني . ا 

جراءات اللجوء و ملساعدة الأطفال عىل اويص قانوين دون أأية رسوم لمتثيل مص لتعبري عن رأأهيم و المتتع حبقهم احل الطفل خالل ا 

جراءات اخلاصة ابللجوء و غريها من اال جراءات القانونية اليت قد تؤثر عىل وضعهم وحاميهتم داخل  يف املشاركة الفعاةل يف اال 

 .ادلوةل

جراءات أأكرث مرونة لرصد الأطفال طاليب اللجوء مع مراعاة مبدأأ املصلحة الفضىل  فعىل ادلول املس تقبةل ،و من مث لالجئني تبين ا 

ومن الرضورة مباكن تعريف مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل وحتليل ءافة أأشاكل . للطفل املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق الطفل

الرضر اليت قد تلحق ابلطفل و أأيضا انهتاءات حقوق الطفل، 
31

.ع أأخذ رأأي الطفل يف الاعتبارم 
32

ىل ذكل  ضافة ا  يتطلب  ،ا 

وهنا . مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل تقيمي أأوجه الأذى من وهجة نظر الطفل، مبا يف ذكل كيفية التأأثري عىل حقوق الطفل ومصاحله

ىل درجة اال ضطهاد ابلنس بة للبالغ قد تكحمال البد من ون مبثابة اال ضطهاد ابلنس بة ظة أأن خماطر اساءة املعامةل اليت قد تصل ا 

 . للطفل، وهو ما يتطلب الاعرتاف ابلطفل الالجئ وحاميته

 :مس وولية ادلول و الزتاهما بتوفري الأمن و السالمة للأطفال الالجئني

. من اتفاقية حقوق الطفل عىل مس وولية لك دوةل عن لك طفل داخل نطاق أأراضهيا 2، تنص املادة رمق كام متت اال شارة سابقا  

ىل ذكلو . والميكن أأن يمت اس تثناء أأي مجموعة أأو نطاق جغرايف بصورة عشوائية من الزتام ادلوةل بتوفري امحلاية ضافة ا  تشري جلنة  ،ا 

ىل مس وول  1حقوق الطفل يف امللحوظة العامة رمق  ية ادلول داخل حدودها مبا يف ذكل احرتام حقوق الأطفال اذلين دخلوا ا 

فال تنطبق نصوص االتفاقية فقط عىل  ،ومن مث .النطاق اجلغرايف لدلول خالل حماولهتم ادلخول داخل أأرايض ادلوةل املعنية
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بشأن معاملة األطفال المنفصلين عن ذويهم و غير المصحوبين خارج دولتهم ( 2005) 6انظر إلى التعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم  
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http://www.unhcr.org 
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لخاصة بالحماية على القائمين على تقييم طلبات اللجوء الخاصة باألطفال لعب دور أكبر في مساعدة الطفل على التعبير عن احتياجاته ا 

و في حالة العجز عن التأكد من كافة الوقائع، أو في حالة عدم قدرة الطفل على تقديم طلب اللجوء . الدولية، خاصة ما إذا كان الطفل بمفرده
 .بشكل واضح، البد من تطبيق مبدأ حسن النية بشكل أكثر مرونة

31
، الحماية من كافة أشكال العنف البدني والمعنوي و اإلساءة و (9مادة ال)و تضمن تلك الحقوق الحق في عدم االنفصال عن األسرة   

، مستوى معيشة مناسب لنمو الطفل (22المادة )، الحماية من الممارسات التقليدية الضارة بصحة األطفال (19المادة )اإلهمال و االستغالل 

كما تعترف (. 33المادة )، الحماية من التجنيد في سن الطفولة (37المادة )، الحق في الحماية من االحتجاز إال كمالذ أخير (27المادة )

 اتفاقية حقوق الطفل أيضا بحق األطفال الالجئين و طالبي اللجوء في الحماية المناسبة والمساعدات اإلنسانية و في التمتع بكافة الحقوق

 (22المادة )نسان المنصوص عليها في االتفاقية و غيرها من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإل
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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أأو اللجوء ظر عن جنسيهتم أأو وضعهم من و لكهنا متتد لتشمل الأطفال طاليب اللجوء بغض الن ،الأطفال من مواطين ادلوةل املعنية

نعدام اجلنس ية .ا 
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراءات  :منح اللجوء املناس بة للأطفال ا 

 procedural“ يف ضوء الاحتياجات اخلاصة للأطفال طاليب اللجوء، يتعني عىل ادلول تبين ما يعرف ابلضامانت الاجرائية و

safeguards” عطاء مثل هذه الطلبات الأولوية  كام يتعني أأيضا  . و البت بشلك رسيع يف طلبات اللجوء  اخلاصة ابلأطفال و ا 

 .مراعاة حق الأطفال يف طلب اللجوء سواء ءانوا مبفردمه أأو بصحبة أأرسمه

جرائية القيام بلقاءات مع الأطفال بشلك همين من قبل همنيني حاصلني عىل تدريب حول كيفية التعامل مع  وتتضمن الضامانت اال 

جراءات و كام جيب توفري معلومات مناس بة لعمر الطفل حول الاس تقبال والتسجيل وحتديد وضعية اللجوء . الأطفال غريها من اال 

جراءات و القرارات اخلاصة ابلأطفال فالبد و أأن تأأخذ يف الاعتبار العمر و درجة النضج و النوع واللغة . و اخلدمات أأما اال 

ثنية مع أأخذ اخل الأطفال فهيا كام تمت املشاورات يف بيئة أ منة يشعر . ربات الفردية للطفل يف الاعتبارواخللفية الاجامتعية واال 

وال جيب احتجاز الأطفال لأس باب تتعلق بطلهبم للجوء أأو لوضعيهتم الكجئني أأو عدميي . ابلأمان والقدرة عىل التعبري عن أ راهئم

قامة اخلاصة هبم  . اجلنس ية أأو بسبب حاةل اال 
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 6الملحوظة العامة للجنة حقوق الطفل رقم  

 

قامت مرص بتبين اخلطوات التالية لتحسني  ،"احيا، تعمل، العب يف أأمان" يف ا طار املبادرة اال قلميية و

 :ا جراءات منح اللجوء للأطفال الالجئني

  املنفصلني عن ذوهيم وغري خطوات لضامن وصول الأطفال املعرضني للخطر مبا فهيم الأطفال

دارة  املصحوبني، و حضااي اال جتار خلدمات المتثيل القانوين والاس تفادة من حتسني معلية ا 

 احلاةل والتنس يق وحشد التأأييد؛

  وابلتنس يق مع املبادرة القومية ملناهضة الهتريب و اال جتار، مت تبين بعض الأنشطة مثل دمع

وحرس احلدود وتعزيز الربامج القامئة لرفع الوعي وذكل  العاملني ابلأهجزة الأمنية و الكرطة

 .هبدف التصدي ملشلكة اال جتار والهتريب

Live, Learn and Play Safe, Regional Initiative 2014-2015, Protecting Children at 

Risk in Egypt, Ethiopia, Sudan and Yemen, UNHCR 

ملاكحفة اال جتار ابلبكر و من مضهنم الأطفال حضااي جرامئ  تبنت دوةل السودان اسرتاتيجية وطنيةكام 

هتريب البكر كام مت سن قانون ملاكحفة اال جتار ابلبكر تكونت مبوجبه ال ليات الوطنية و الوالئية ملاكحفة 

 .هذه اجلرمية و يه تعمل عىل تعزيز حقوق الضحااي مبا فهيم الأطفال ومالحقة اجملرمني
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بتقيمي لعمر الطفل يف احلاالت اليت ال يعرف فهيا معر الطفل و جيب أأن تكون جزء من تقيمي شامل يأأخذ يف الاعتبار يمت القيام 

ومن الأمهية مباكن القيام مبثل هذه التقياميت بشلك أ من يأأخذ احتياجات الطفل . املظهر اجلسامين و درجة النضج النفيس للفرد

املعمول هبا يف ءافة وسائل  املساحة املرتوكة للتقديرق بيو البد من تط .  رامة اال نسانيةوالنوع يف الاعتبار و بشلك حيفظ الك

الختالف وسائل  ونظرا  . ، أأن يمت اعتبار الشخص املعين كطفل(عند عدم التحقق من معر الطفل)تقيمي العمر بشلك يتيح 

جراءات يف احلاالت ، البد من تويخ احلذر عند تقيمي مصداق اختالف أأمهيهتااحتساب العمر و  اليت تبدو فهيا بعض املعايري ية اال 

طفال حول الهدف من معلية تقيمي . الوطنية أأو الثقافية و ءاهنا ترفع أأو ختفض من معر الطفل كام جيب توفري املعلومات الواحضة للأ

جراءاهتا بلغة يسهل فهمها ات تقيمي العمر و ذكل لتقدمي النصح كام يتعني تعيني ويص مس تقل للطفل قبل القيام ابجراء. العمر و ا 

 34.للطفل

 

عطاء الفرص ال عادة التوطني و غريها من ملشاركة ادلولية يف حتمل الأعباءو بناء عىل مبدأأ ا ، عىل ادلول خارج املنطقة التوسع يف ا 

عادة توحيد الأرسة للأطفال الالجئني و أأرسمه داخل املنطقة ىل أأراضهيا مبا يف ذكل ا   توفركام يتعني أأن . صور السامح ابدلخول ا 

عادة يف بنياملصحو  وغري املنفصلني والأطفال للخطر املعرضني للأطفال فرص الربامج جراءات تبين و توطيهنم ا   لتسهيل مرنة ا 

عادة   .اثلثة دول يف الأرس توحيد ا 

جياد حلول تامتىش ومبدأأ املصلحة الفضىل للطفل مبجرد البت يف طلبه والعمل  أأما يف حال ما مل يمت منح الطفل اللجوء، البد من ا 

.عىل تطبيق احللول املقرتحة بشلك رسيع
35

 

 

مالحظة أأن الأطفال الالجئني سواء مبفردمه أأو بصحبة أأرسمه قد يتعرضون خملاطر حامية بعيهنا مما يتطلب تبين من الأمهية مباكن و 

جرائية فريقيا قد يسافر الأطفال جنبا  . بعض الضامانت اال  ىل جنب مع البالغني  ففي بعض دول منطقة  الكرق الأوسط و شامل ا  ا 

وتزداد هذه . ون خماطر اال جتار و البيع و الاس تغالل اجلنيس أأو الاقتصاديقد يواهج، ومن مث اخملتلطةمضن موجات الهجرة 

 . اخملاطر ابلنس بة للأطفال غري املصحوبني بذوهيم

 

جراءات اللجوء الصديقة للطفل  :الأولوايت اليت جيب تبنهيا بشأأن ا 

  يالء الأولوية للبت يف ىل ا  طلبات اللجوء أأو هجود البحث عن البد من مراعاة مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل و ترمجته ا 

عادة مجعها، احلصول عىل معلومات تتناسب مع املرحةل العمرية  حول ( عىل سبيل املثال الكتيبات املصورة)الأرس و ا 

جراءات اللجوء، تعيني أأوصياء أأو ممثلني قانونيني للأطفال، خاصة يف حاةل الأطفال املنفصلني عن ذوهيم  ؛ا 

  جياد تدابري بديةل ومناس بة لالس تقبال والرعاية رشاف ودمع (: مبا يف ذكل للأرس)ا  عىل سبيل املثال رعاية أأرسية بديةل، ا 

رشاف مناسب،   ؛خلا  جممتعي، مراكز اس تقبال مفتوحة مناس بة للفئات العمرية حتت ا 

                                                           
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, 
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  حاةل الأطفال حاةل تراعي خصوصية  الطفل و ذكل ال  جراءات للرصد الأويل واال  ىل مؤسسات و منا  ظامت حامية ا 

جراءات تقيمي )ضامن حصوهلم عىل اخلدمات الالزمة و املساعدة الطفل دون أأي تأأخري و  عىل سبيل املثال من خالل ا 

عطاء  أأو حتديد املصلحة الفضىل للطفل و تدابري الرعاية مع ضامن مشاركة الأطفال يف ءافة املسائل املتعلقة حبياهتم و ا 

 ؛( لعمره و درجة نضجه اركة الطفل طبقا  الوزن املناسب ملش

  البد وأأن تأأخذ نظم مراقبة احلدود يف الاعتبار احتياجات امحلاية اخلاصة ابلأطفال وتسهيل معلية التحقق من الطلبات

 . املقدمة من قبل الأطفال طاليب اللجوء والأطفال الالجئني سواء ءانوا مبفردمه أأو بصحبة أأرسمه

جراءات اليت تراعي حاةل الطفل   والبد أأيضا   من أأخذ مصلحة الطفل الفضىل يف الاعتبار عن طريق تطبيق اال 

 ؛واحتياجاته

 احتجاز الأطفال

عىل ادلول  وجبيف ضوء اخملاطر اليت يتعرض لها الأطفال طاليب اللجوء سواء ءانوا مع أأرسمه أأو ءانوا منفصلني عن أأرسمه، و

ىل الاحتجاز من قبل سلطات ادلول املضيفة، سواء بسبب جهرهتم  غالبا  ولكن . املضيفة مراعاة وضعهم اخلاص ما ينهتيي هبم الأمر ا 

ال جيب احتجاز الأطفال فقط بناء عىل افتقارمه للوضع القانوين أأو لعدم حوزهتم  ،و يف مجيع الأحوال .أأو بسبب خمالفهتم للقانون

ىل حيث. للواثئق الالزمة  : التايل أأشارت جلنة حقوق الطفل التابعة للأمم املتحدة ا 

 

و يف ضوء . يعد احتجاز الطفل بسبب جهرته أأو جهرة أأرسته مبثابة انهتاك حلقوق الطفل و يتناىف و مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل

.ذكل، عىل ادلول العمل بشلك رسيع عىل منع احتجاز الأطفال بسبب جهرهتم
36

  

 

ذا ءان الطفل يف نزاع مع القانون، البد و أأن يكون الاحتجاز هو املالذ الأخري و لأقل مدة ممكنة، كام نصت املادة ويف حاةل ما  ا 

بعاد  ،و من مث. كام حيظر احتجاز الأطفال مع البالغني. من اتفاقية حقوق الطفل 23 فالبد من وضع بدائل لالحتجاز وبرامج ال 

قامة حتت اال رشافاال لزتام )الطفل عن النظام القضايئ  رشاف جممتعي، أأو اال  لضامن احلفاظ عىل ( ابحلضور يف أأوقات معينة، ا 

 . للطفل الالجئ اخملالف للقانوناملصلحة الفضىل

 

فينطبق عىل ءافة احلاالت اخلاصة ابحتجاز الأطفال، حيث يتعني الامتناع عن احتجاز أأي طفل نتيجة  ،أأما مبدأأ عدم المتيزي

ثنيته أأو خلفيته التصنيفه بناء عىل نو   .لتعلميية أأو الاجامتعية أأو دينهعه أأو جنسيته أأو عرقه أأو ا 

 

طالق رساهحم  كام جيب الامتناع عن احتجاز الأطفال املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني بسبب وضعهم الكجئني، بل يمت ا 

ن أأمكن أأما يف حال عدم تواجد أأي من أأفراد الأرسة، فالبد وأأن تقوم . ووضعهم يف رعاية أأحد الأقارب املقميني يف ادلول املضيفة ا 

بري للرعاية البديةل مثل الأرس البديةل  أأو العيش املس تقل مع تقدمي ادلمع، حىت حيظى الطفل السلطات املعنية بتحديد تدا

جي .وجيب أأخذ الاحتياجات البدنية والنفس ية للطفل ومصلحته الفضىل يف الاعتبار. ابال رشاف الالزم اد بدائل كام يتعني ا 

جراءات الرعاية البديةل وذكل للتقليل من جحم الرضر اذلي قد ، عىل سبيل املثال تعديل التكريعات الوطنية اخلاصة اب  لالحتجاز
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 Committee on the Rights of the Child, Report of the 2012 Day of General Discussion on the rights of all 
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الالجئني بتبين عدد من املعايري ؤون و قد قامت املفوضية السامية لش .يلحق ابلأطفال املنفصلني عن ذوهيم أأو غري املصحوبني

 .وجه اخلصوص حول احتجاز الأطفال الالجئني وذكل لضامن الزتام ادلول وحامية طاليب اللجوء والأطفال عىل

 

 :و يتعني تبين اال جراءات التالية بشأأن احتجاز الأطفال الالجئني

 

  ال يف بعض الظروف البد وأأن تضمن الأطر التكريعية والس ياسات عدم احتجاز الأطفال الالجئني اخملالفني للقانون ا 

 ؛الاس تثنائية ومكالذ أأخري، لهدف مكروع و لأقرص مدة ممكنة

  ىل احتجاز الأطفال بسبب عاقة) اللجوءجتنب اللجوء ا  الافراج الفوري عن وأأرسمه و( مبا يف ذكل الأطفال ذوي اال 

يداع أأخرى أأكرث مناس بة وذكل ابلتنس يق مع الهيوات الوطنية  الأطفال احملتجزين نتيجة لهجرهتم ووضعهم يف أأماكن ا 

؛املعنية ومع املفوضية عند الاحتياج
37

 

   الرقابة عىل أأماكن الاحتجاز وتوفري المتثيل القانوين املالمئ واحرتام املعايري ادلنيا الأخرى للأطفال اتحة وسائل ا

لقي الشاكوى ة أأو ماكتب تمع مراعاة أأن الرقابة تمت من قبل كياانت تضم مؤسسات حقوق اال نسان الوطني احملتجزين

 الوطنية؛

  املعرضني خلطر الزناع مع القانونوضع برامج وقائية محلاية الأطفال الالجئني. 

 

 

 :حصول الأطفال و أأرسمه عىل الواثئق الالزمة

ىل الهر  كثريا   ما تتعرض هذه الواثئق  للفقدان أأو  التدمري خالل  و كثريا   ؛وب دون الواثئق اليت تثبت هويهتمما يضطر الالجئني ا 

ىل الهروب من اخلطر ادلامه . رحةل الهروب من بدل املنشأأ، كام قد يمت تركها خاصة يف املواقف اليت يضطر خاللها الأفراد و الأرس ا 

 قد تكون يف حوزة الأرس و عادة ما يمت عند حتديد وضعية اللجوء ابلنس بة للأطفال وأأرسمه طلب بعض الواثئق الرمسية اليت

س تخراج الأصول من ادلوةل الأصلية لطالب اللجوء . وقد ال تكون و جيب يف ءافة الأحوال أأن متتنع السلطات املعنية عن طلب ا 

.حىت ال يتعرض و أأرسته للخطر
38

ن الالجئني برضورة توفري الواثئق ؤووقد أأوصت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لش 

الالزمة لطاليب اللجوء و الأطفال الالجئني لتحديد وضعهم، وتسجيل املواليد وتوفري شهادات امليالد أأو غريها من الواثئق الفردية 

.لتحديد الهوية
39

 

ن حق احلصول عىل واثئق هو حق  ،من هجة أأخرىو  مم  تنص عليهفا  الأمم املتحدة، حيث أأشار جملس حقوق اال نسان التابع للأ

ىل أأمهية تسجيل املواليد مبا يف ذكل التسجيل املتأأخر بوصفها وس يةل للتسجيل الرمسي لوجود الفرد و لالعرتاف به  املتحدة ا 

.كشخص أأمام القانون
40

ىل حق الأطفال الالجئني ،من انحية أأخرىو    يف المتتع ابمحلاية فقد أأشارت اتفاقية حقوق الطفل ا 

                                                           
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 
39

 http://www.unhcr.org/4717625c2.html 
40

 United Nations Human Rights Council, “Birth registration and the right of everyone to recognition everywhere as a 
person before the law,” A/HRC/19/L.24 (2012). 
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نسانية لضامن متتعهم باكفة احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقية، مبا يف ذكل احلق يف تسجيلهم عند امليالد  املناس بة واملساعدات اال 

كام أأنه جحر أأساس لضامن حصول الأطفال عىل ءافة  ،ويعد تسجيل املواليد حق يف حد ذاته. واحلق يف احلصول عىل جنس ية

ن تسجيل الزواج يلعب دورا  . م سواء يف اخلدمات الصحية أأو التعلميية أأو غريهاحقوقه يف حامية حقوق الالجئني  و كذكل فا 

والتصدي لاكفة الأعامل اخملالفة للقانون مثل رصد حاالت زواج الأطفال وامحلاية من اال جتار وغريها من الانهتاءات حلقوق 

ضمن لها يو املمتلاكت و حضانة الطفل، كام حق املرأأة يف احلصول عىل النفقة واملرياث  كام يوفر تسجيل الزواج حامية .الالجئني

 .احلق يف تسجيل أأطفالها عند امليالد

 

جراءات جادة لضامن سهوةل و مرونة  ؤونالتنفيذية للمفوضية السامية لشكام أأوصت اللجنة  الالجئني برضورة قيام ادلول بتبين ا 

.الالجئني سواء ءان تسجيل املواليد أأو الزجيات أأو الوفاة و ذكل لضامن حقوقهم ؤونلاكفة شجراءات التسجيل املدين ا  
41

 

 

يف ضوء أأمهية حصول الأطفال الالجئني و أأرسمه عىل الواثئق الالزمة، البد و أأن تأأخذ ادلول الأعضاء الأولوايت التالية يف و

 :الاعتبار لضامن حصول الأطفال الالجئني عىل حقوقهم

  الطفل  سنالطفل ويف حال وجود شكوك حول سن الطفل، يمت القيام بتقيمي  سنيف حال غياب الواثئق اليت تثبت

نسانية  ؛بشلك أ من يأأخذ خصوصية الطفل و نوعه يف الاعتبار مع ءافة الاحرتام لكرامته اال 

   دأأ حسن النية، اذلي يمت مبوجبه و مب يف حال تعذر التثبت من سن الطفل، يمت قبول السن اذلي يقر به الطفل متاش يا

قرارات الالجئني ذا ما ءانت مامتش ية مع التعامل مع ا   و طاليب اللجوء بوصفها حقيقية، حىت يف غياب الواثئق، و ذكل ا 

كام يتعني مراعاة مبدأأ حسن النية بشلك أأكرث مرونة عند تقيمي . مجمل ما قدموه و ال تتعارض مع الوقائع املعروفة

قرارات الأطف ال، كام يتعني عىل املتعاملني مع الأطفال بصفة رمسية حتمل عبء مساعدة الأطفال عىل التوضيح و عىل ا 

ثبات ما أأقروا به ؛ا 
42

 

  اتحة احلصول عىل  للأطفال املنفصلني عن ذوهيم وغري املصحوبني يف فرصةالدمع أ ليات تقفي أأثر الأرس والعمل عىل ا 

اليت تثبت هويهتم القانونية ومعرمه وتكوين أأرسمه وجنسيهتم ووضعية اللجوء وغريها من واثئق  الأوراق الرمسية

  ؛الأحوال املدنية املطلوبة

  تعزيز التكريعات وبناء قدرات اجلهات القامئة عىل تنفيذ القانون للتعامل بشلك أأكرث كفاءة مع حاالت اال جتار ابلبكر

جياد نصوص قانونية ءافية لفرض عقوبة عىل اجملرمني و تنفيذها والتعامل مع الأطفال حضااي اال جتار  ؛و البيع، و ا 

  دارة احلاةل واملس وولني عن حراسة احلدود و  ل؛غريمه عىل التعامل مع الأطفابناء قدرات القامئني عىل ا 

  جراءات قامة و غريها من الواثئق من خالل ا  سهةل و متاحة تقوم احلكومات بتسهيل حصول الأطفال وأأرسمه عىل اال 

ففي حال عدم قدرة البالغني و أأفراد الأرسة عىل احلصول عىل . و يف متناول أأيدهيم من حيث التاكليف و الرسوم

                                                           
41

 UNHCR Executive Committee Conclusion on Civil Registration No. 111, 2013 
42

 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for 
Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, available at: 
http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html 
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قامهتم يشلك هذا قيدا   عىل حركهتم و عىل قدرهتم عىل كسب لقمة العيش، مما يزيد من  الواثئق القانونية و جتديد ا 

خنراط الأطفال يف معل الأطفال و   ؛الزواج املبكر وغريها من خماطر امحلايةخماطر ا 

  عىل احلكومات ومنظامت اجملمتع املدين بدمع املنظامت ادلولية عند الرضورة توفري املساعدات القانونية للأطفال وأأرسمه

 ؛عند احلاجة و ذكل ملساعدهتم يف اس تخراج الواثئق الالزمة

 الامتناع عن الاحتجاز اال داري  يئ للأطفال وأأرسمه، و أأيضا  عىل احلكومات يف املنطقة الابتعاد عن الاحتجاز العشوا

قامة  .أأو الرتحيل بسبب غياب أأوراق الهوية أأو اال 
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دراج حامية الطفل يف النظم الوطنية الأخرى: خامسا    :ا 

ىل حد بعيد حبقه يف احلصول عىل ءافة اخلدمات الأساس ية حفرمان الطفل أأو الطفةل و خاصة يف ظروف .  ترتبط حامية الطفل ا 

املثال قد يعرضه  أأو يعرضها خلطر العمل و خاصة يف أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال أأو خلطر الزواج  اللجوء من التعلمي عىل سبيل

هامل ىل تعرضه بشلك أأكرب خملاطر اال ساءة و العنف و اال  خلطر التجنيد من قبل امجلاعات  كام قد يعرضه أأيضا  . املبكر وقد يؤدي ا 

ن حرمان الطفل من حقه يف  ،من انحية أأخرىو . املسلحة اخلدمات الصحية، هو انهتاك مبارش حلقه يف امحلاية، كام أأنه يؤثر فا 

ن هجة أأخرى م. كام يزيد من اخملاطر املذكورة سابقا    أأيضا بشلك غري مبارش عىل حصوهل عىل الفرص التعلميية و عىل استيعابه

الأطفال املعرضني خلطر اال ساءة  تعد املدارس و الوحدات الصحية من الأماكن الهامة اليت قد ميكن من خاللها رصد حاالت

ىل اخلدمات املناس بة حالهتم ا  و عىل الرمغ من . والعنف اجلنيس والتجنيد من قبل امجلاعات املسلحة و غريها من اخملاطر، و ا 

ال أأن هناك العديد من التحدايت املرتبطة حبصول الأطفال الالجئني عىل هذ ه الأمهية البالغة للتعلمي و اخلدمات الصحية، ا 

ىل أأن التحاق الأطفال الالجئني ابلتعلمي هو حمدود خاص. اخلدمات خاصة يف ة ابلنس بة للفتيات و فاال حصاءات ادلولية تشري ا 

ىل  لتحاق ابملدارس الابتدائية ا  ىل  عامليا  % 31املرحةل الثانوية، حيث تصل معدالت اال  يف املدارس % 21وتتناقص لتصل ا 

 .الثانوية

حيث تصل نس بة الأطفال السوريني الالجئني خارج املدرسة  ؛جئني السوريني يه أأحد الأمثةل الصارخةو لعل حاةل الأطفال الال

ىل  ىل أأعالها يف لك من لبنان%51ا  ىل ، كام تصل النسب ا  ىل العراقيف و % 16 ا  %.26 ا 
43

و تتعرض الفتيات بشلك أأكرب  

ىل نصف نس بة  خملاطر عدم الالتحاق ابملدرسة، حيث تصل عىل سبيل املثال نس بة الفتيات الالجئات امللتحقات ابملدارس ا 

 .الفتيان يف منطقة القرن اال فريقي

 

 : مبرسوم يف متناوهل اجليدتعلمي ال للأطفال الالجئني احلق يف احلصول عىل 

ىل حق ءافة الأشخاص  كبري من شري عددي   :اجليدتعلمي ال يف احلصول عىل املعايري ادلولية ا 

ىل الزتام ادلول بتوفري التعلمي لالجئني  22تنص املادة  - من االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني ا 

 ؛شأأهنم يف ذكل شأأن مواطين ادلول املوقعة فامي يتعلق ابلتعلمي الابتدايئ
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 All in school, MENA out of school children initiative,  Syria Crisis Education Factsheet, UNICEF 

 

، احتفلت حكومة المغرب بالذكرى السنوية 6102سبتمبر / أيلول  9وفي 

السنة الثالثة "الثالثة لالستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تحت شعار 

ووقعت . التقييم والمنظورات: الوطنية بشأن الهجرة واللجوءللسياسة 

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 

ز ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية للهجرة في المغرب، إطاراً اإليد

واعترف المنتدى بالتقدم . برنامجياً مشتركاً لدعم تنفيذ االستراتيجية

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
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 التعلمي دون أأي حقوق الطفل عىل حق الطفل يف احلصول عىلمن اتفاقية  22تنص املادة كام  -

 .نوع من المتيزي

 

عامل وحتقيقا   التعلمي، يف الطفل حبق الأطراف ادلول تعرتف .١  لال 

 بوجه تقوم الفرص، تاكفؤ أأساس وعىل تدرجييا   احلق لهذا الاكمل

 :ييل مبا خاص

 

لزاميا   الابتدايئ التعلمي جعل . أأ   ؛للجميع جماان   ومتاحا   ا 

 أأو العام سواء الثانوي، التعلمي أأشاكل ش ىت تطوير تشجيع .ب

اتحهتا املهين،  مثل املناس بة التدابري واختاذ الأطفال، مجليع وتوفريها وا 

دخال لهيا احلاجة عند املالية وتقدمي املساعدة التعلمي جمانية ا   ؛ا 

 عىل للجميع متاحا   املناس بة، الوسائل بش ىت العايل، التعلمي جعل. ج

 ؛القدرات أأساس

 مجليع متوفرة واملهنية الرتبوية اال رشادية واملبادئ املعلومات جعل .د

 ؛وىف متناوهلم الأطفال

 من والتقليل املدارس يف املنتظم احلضور لتشجيع تدابري اختاذ .ه

 .ةترك ادلراس معدالت

 

دارة لضامن املناس بة التدابري ءافة الأطراف ادلول تتخذ .٢  النظام ا 

نسانية الطفل كرامة مع يمتىش عىل حنو املدارس يف  .االتفاقية هذه مع ويتوافق اال 

 

يف  اال سهام هبدف وخباصة ابلتعلمي، الأمور املتعلقة يف ادلويل التعاون وتشجيع بتعزيز االتفاقية هذه يف الأطراف ادلول تقوم .٣

ىل الوصول وتيسري أأحناء العامل مجيع يف والأمية اجلهل عىل القضاء ىل والتقنية العلمية املعرفة ا  وتراعى  ، احلديثة التعلمي وسائل وا 

 .الصدد هذا يف النامية البدلان احتياجات خاصة بصفة

 

 :عىل التايل 21يف مادته رمق ( 1642)وينص اال عالن العاملي حلقوق اال نسان 

ويل " قل ابجملان، وأأن يكون التعلمي الأ ساس ية عىل الأ للك خشص احلق يف التعمل، وجيب أأن يكون التعلمي يف مراحهل الأوىل والأ
لزاميا  وينبغي أأن يعمم التعلمي الفين واملهين، وأأن ييرس   ".القبول للتعلمي العايل عىل قدم املساواة التامة للجميع وعىل أأساس الكفاءةا 

 

ىل حق ءافة البكر يف التعلمي  12فيشري يف مادته رمق ( 1611)الاجامتعية والثقافية ويل للحقوق الاقتصادية وأأما العهد ادل  :اجليدا 

طراف يف هذا العهد" ىل اال مناء  ويه ،حبق لك فرد يف الرتبية والتعلمي تقر ادلول الأ متفقة عىل وجوب توجيه الرتبية والتعلمي ا 

ساس ية  ".الاكمل للشخصية اال نسانية واحلس بكرامهتا وا ىل توطيد احرتام حقوق اال نسان واحلرايت الأ

 

 

لالجئني السوريني يف اململكة العربية السعودية اباللتحاق ابملدارس  يسمح

 .العامة بغض النظر عن واثئق اال قامة

أأما يف موريتانيا، فقد قامت منظامت اجملمتع املدين ابلتعاون مع املفوضية 

السامية لش وون الالجئني بتقدمي منح دراس ية ملساعدة الأطفال الالجئني 

من % 62عىل الالتحاق ابملدارس العامة و اخلاصة، مما ساعد عىل ا حلاق 

 .الالجئني يف املدارس الابتدائية

Protection of Refugee Children in the Middle East and North 

Africa, UNHCR, 2014 

لالجئني السوريني يف السودان ابالندماج مبارشة يف اجملمتعات كام يسمح 

احمللية و يشاركون مع املواطنني تلقي مجيع اخلدمات اليت تقدهما ادلوةل مثل 

التعلمي النظايم واخلدمات الطبية والصحية عىل الرمغ من حش املوارد 

 .الاقتصادية
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ىل ذكل ضافة ا  صدار القرار رمق  ،ا  بشأأن احلق يف التعلمي يف حاالت الأزمات، وهو  14/21قامت امجلعية العامة للأمم املتحدة اب 

ىل التعلمي يف ءافة مراح ىل البيئة التعلميية ال منة ليشري ا  ضافة ا   .الاس تجابة اال نسانية، ا 

 

صف و الشامل للجميع و تعزيز فرص التعمل مدى احلياة ضامن التعلمي اجليد املن": فينص عىل 4أأما هدف التمنية املس تدامة رمق 

 ".للجميع

 

اجليد ليس فقط أأحد حقوق الطفل كام نصت عليه أأمه املواثيق ادلولية، أأولها اتفاقية  ومن الأمهية مباكن مالحظة أأن التعلمي 

كام فالتعلمي اجليد يسهم يف خفض معدالت وفيات الأهمات و املواليد، . حقوق الطفل، و لكن هل أأثر عىل احلقوق الأخرى للطفل

ىل تعزيز فرص العمل يف املواليد، وحتسن حصة الأطفال خفض معدالت الزواج املبكر و يساعد عىل  ضافة ا  وحاةل التغذية، ا 

ىل زايدة نسب التسامح و حامية البيئة املس تقبل، كام يؤدي أأيضا    .ا 

 

حلاق حوايل . وقد قامت معظم ادلول ببذل اجلهود ال اتحة الفرص التعلميية لالجئني السوريني من الأطفال  112111ففي لبنان مت ا 

. 2114/2115بعام  مقارنة  2115/2111 يف العام ادلرايس%  41دة قدرها مما جسل زاي عامةالالسوريني الالجئني ابملدارس 

لتحاق  ىل الالتحاق ابملدارس اخلاصة عن ابلفرتات الصباحية و افتتاح فرتات وقد مت ذكل من خالل زايدة اال  ضافة ا  ضافية، ا  ا 

يف اجملمتعات املضيفة و اخملاميت، كام قامت سابقة التجهزي ارس مة العراقية ابفتتاح مدكام قامت احلكو . احلكويم طريق تقدمي ادلمع

ضافية داخل املدارس الرمسية  فتبنت اسرتاتيجية  ،أأما احلكومة املرصية .للمدارس القدرة  الاستيعابية لتعزيزابفتتاح فصول ا 

ضافية للأطفال السوريني داخل املدارس  توفري فرص للتعلمي اجملمتعي ما قبل  ، معاحلكوميةقطاعية، ابلرتكزي عىل خلق مساحات ا 

.الابتدايئ
44

  

 

ال أأن هناك العديد من العقبات اليت حترم الأطفال الالجئني من حقهم يف التعلمي مبا يفو  ذكل عدم  عىل الرمغ من اجلهود املبذوةل ا 

فتتضمن غياب اال طار القانوين الالزم لضامن التحاق بعض  ،أأما العوائق. ارتفاع التاكليف أأيضا  توفر الفرص التعلميية وعدم اال اتحة و 

. العقبات اللغوية و املاديةو صعوبة احلصول عىل الواثئق الالزمة لاللتحاق، و ، فئات الالجئني يف بعض ادلول بنظم التعلمي الوطنية

ضافة  و  ىل ذكل ا  سسات التعلميية، ومعل الأطفال والزواج هناك بعض قضااي امحلاية ومهنا العنف والمتيزي ضد الالجئني داخل املؤ  ،ا 

ساءة واس تغالل الأطفال مبا يف ذكل العنف املزنيل اليت قد متثل عقبة حمورية أأمام التحاق  املبكر وغريها من صور العنف واال 

 .الأطفال ابملدارس والبقاء فهيا

 

 كام. لاكفة الأطفال الالجئني ابلتعلمي الرمسي حتداي  لتحاق الا أأحد س بلالعامتد التعلمي غري الرمسي بوصفه ويشلك غياب أأطر 

لتحاق ابلتعلمي الرمسي  ممنانقطعوا عن التعلمي لفرتات خاصة يواجه الأطفال اذلين  عادة اال  يعيشون يف مناطق الزناع صعوبة يف ا 

حراز التقدم الأءادميي ىل ،عد التعلمي غري الرمسي املعمتدي  و . وا  يوفر املهارات و  ، التعلمي الرمسيواذلي ميثل أأحد س بل العودة ا 

غريه من برامج التعلمي و يس توجب العمل عىل التوسع فيه هو غاية يف الأمهية مما وس يةل  ،احلسابية واللغوية واحلياتية الأساس ية

معايري وتطبيق  وهناك حاجة للمزيد من التعاون بني احلكومات ومنظامت اجملمتع املدين ومنظامت الأمم املتحدة يف وضع .املكثف

 .مثل هذه الربامج
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 :يتعني أأخذ ما ييل يف الاعتبار لضامن حصول الأطفال الالجئني عىل التعلمي اجليد و املناسب و ال منكام 

 اتحة اخلدمة اتحة اخلدمات التعلميية للأطفال الالجئني شأأهنم يف ذكل شأأن مواطين ادلوةل املضيفة : ا  العمل عىل ا 

 ؛وبنفس الرسوم

 ؛حصول الأطفال الالجئني عىل خدمات تعلميية مس تدامة داخل النظام التعلميي الوطين عند اال ماكن: الاس تدامة 

 توفري ، و توفري بيئة أ منة وصديقة للطفلو  ؛ادلوليةضامن جودة اخلدمات التعلميية و متاش هيا مع املعايري الوطنية و : اجلودة

 ؛هارات التعامل مع الأطفاليمتتعون مب اخلدمات التعلميية من قبل مدرسني 

 جراءات ملنع العنف يف املدارس والاس تجابة هل، ووضع : امحلاية توفري تعلمي أ من عن طريق وضع س ياسات وتبين ا 

حاةل حاالت حامية الطفل داخل املدارس، مع تقدمي برامج تدريبية للعاملني ابملدارس حول توفري بيئة  بالغ و ا  أ ليات لال 

العنف والاس تجابة هل، وتوفري فصول مناس بة للفئات العمرية مع وضع برامج للمهارات احلياتية  حول منع أ منة، وأأيضا  

كرث فئات الأطفال هشاشة حامية لأ  كام يوفر التعلمي أأيضا   .للأطفال حول فض الزناعات وامحلاية والابتعاد عن العنف

للخطر والأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة،  داخل جممتعات الالجئني، مثل الأطفال املنفصلني والفتيات املعرضات

 ؛عن طريق توفري اخلدمات التعلميية هلم و تكييفها لتتوامئ و احتياجاهتم

 مشاركة جممتعات الالجئني املعنية يف تقيمي وختطيط وتنفيذ الربامج التعلميية داخل املناطق احلرضية: املشاركة اجملمتعية. 

 

 

اتحة اخلدمات التعلميية املناس بة للأطفال يف ضوء الاعتبارات السابقة، عىل ا دلول املعنية تبين الأولوايت التالية لضامن ا 

 :الالجئني

  عدميي اجلنس ية داخل النظم التعلميية الوطنية بوصفها أأكرث الأطفال الالجئني و  لتوفري فرص لتعلميس متر حشد ادلمع امل

داخل  الالجئنيدمع السلطات الوطنية يف التخطيط لتعلمي و  معرتف بهرارية للحصول عىل تعلمي معمتد و الوسائل اس مت

ماكانت و الأساس ية و مع التوسع يف البنية لية مبا يف ذكل تقيمي اخملاطر والقدرات، اخلطط القطاعية الوطنية و احمل  اال 

اتحة تعيني املدرسني وتدريهبم، و  أأيضا    ؛دروس اللغة وفرص التعلمي املكثفا 

  والس ياسات اخلاصة ابلتعلمي لضامن حق ءافة الأطفال الالجئني بغض النظر عن أأصلهم يف مراجعة التكريعات

 ؛الالتحاق بنظم التعلمي الوطنية مثلهم يف هذا مثل مواطين ادلوةل املضيفة

 والتصدي للمعوقات اليت متنع  ؛لأطفال الالجئني ابلتعلمي الرمسيدمع تنفيذ الس ياسات والقوانني اليت تضمن التحاق ا

الأطفال الالجئني من احلصول عىل اخلدمات التعلميية مثل الرسوم اال ضافية و العوائق اللغوية والمتيزي ضد الأطفال 

جراءات أأكرث مرونة و  فقدوا واثئقهم خالل رحةل الهروب اذلينالأطفال  ذوي الاحتياجات اخلاصة، و أأيضا   تطبيق ا 

متحاانت القبول وقبول خمتلف واثئق الهوية وتسهيل لاللتحاق لضامن وصول الأطفال الالجئني للتعلمي م  ثل تنظمي ا 

 ؛معلية احلصول عىل الواثئق الالزمة لاللتحاق ابلتعلمي

 ندماج الأطفال ا حماربة ، و لالجئني مع زمالهئم داخل املدارستشجيع الأنشطة الطالبية داخل املدارس لتعزيز ا 

 العنف والعنرصية وذكل من خالل برامج السالم واملهارات احلياتيةو املامرسات المتيزيية من قبل التالميذ مثل التمنر 

 ؛عن حاالت العنف املعلمنيوتطبيق أ ليات ملساءةل لك من الطالب و 



49 
 

  بناء قدرات املعلمني يف املدارس املس تقبةل لالجئني لصقل هماراهتم عىل التعامل مع الأطفال الالجئني وتبين مهنجيات

تسمح للأطفال ابلتعبري عن مشاعرمه و التعامل مع مشالكهم النفس ية مع احرتام الهوية الوطنية والثقافية  تفاعلية

 ؛للأطفال الالجئني

  لتحاق الفتيات الالجئات ابلتعلمي مبا يف ذكل دمع التوازن بني املعلمني واملعلامت وضع اسرتاتيجيات خاصة لتشجيع ا 

 ؛داخل املدارس املس تقبةل لالجئني

 عزيز الصالت بني نظم حامية الطفل الوطنية والنظم التعلميية من خالل أ ليات لرصد حاالت العنف واال ساءة واال هامل ت

ىل اخلدمات املناس بة  ؛واال حاةل ا 

  تدريب املدرسني عىل توفري بيئة أ منة للأطفال ورصد حاالت الأطفال املعرضني للخطر مثل خماطر العنف الأرسي

 ؛خنراط يف معل الأطفال والعنف و غريهاوالزواج املبكر واال  

  التعمل غري املنظم يف مراكز )والتعلمي غري املنظم  دة للأطفال الالجئنيمتالعمل عىل توفري فرص التعلمي غري الرمسي املع

لتحاق للأطفال  (جممتعية أ منة و أأماكن صديقة للطفل عادة اال  خلفض عدد الأطفال املترسبني من املدارس و تعزيز فرص ا 

ىل التعلمي الرمسالالجئني املنقطعني عن التعلمي و   ؛الالتحاق ابلتعلمي اجلامعي فامي بعد ، وأأيضا  يالعودة ا 

  متعات عىل التعامل مع النظام التعلميي دمع مشاركة اجملمتعات املعنية يف وضع وتقيمي برامج التعلمي اجملمتعي وبناء قدرات اجمل

 ؛الوطين من خالل املشاركة يف جمالس ال ابء و دمع الأنشطة اخلارجية

 مبا يف ذكل اخلدمات التعلميية والرتفهيية للفئة العمرية ما قبل  الجئنيلأطفال الدمع برامج تمنية الطفوةل املبكرة املتاحة ل

 ؛املدرسة

  ؛وفصول التقوية لالجئني ملساعدهتم عىل الالتحاق بنظام التعلمي الرمسيتعزيز برامج ادلمع اللغوي 

  دمع برامج املهارات احلياتية اليت توفرها الهيوات التعلميية واملنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية لتوفري املهارات

ادلفاع عن و فض املنازعات، و  الالزمة للأطفال والنشء ال عدادمه للحياة، وتضميهنا موضوعات مثل ثقافة السالم،

 ؛املشاركة الفعاةل للأطفال يف ءافة املسائل املتعلقة حبياهتم وأأيضا   النفس وغريها

  مع اجلهات املاحنة واملدارس واجلامعات لتوفري فرص املنح ادلراس ية للأطفال ملساعدهتم عىل احلصول عىل التعاون

 .التعلمي الثانوي و اجلامعي

 

 : اجليدةللأطفال الالجئني احلق يف احلصول عىل اخلدمات الصحية 

 

ىل حق لك فرد مبا يف ذكل الالجئني و النازحني نسان ا  يف احلصول عىل  قرسا   تشري العديد من ال ليات ادلولية املعنية حبقوق اال 

ىل ما ييل 22تشري االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني يف املادة رمق  ،فعىل سبيل املثال. اجليدةاخلدمات والرعاية الصحية   :ا 

 

ميها نفس املعامةل املمنوحة ملواطنهيا يف جمال اال غاثة واملساعدة " ميني بصورة نظامية يف ا قل متنح ادلول املتعاقدة الالجئني املق

"العامة
45
ىل احلقوق التالية فامي خيص حصة الفردكام يشري العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية  .  :والاجامتعية والثقافية ا 
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 ش وون الالجئنيب  الأمم املتحدة املعنية  اتفاقية 
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  12املادة 

نسان يف المتتع بأأعىل مس توى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه .1 تقر ادلول الأطراف يف هذا العهد حبق لك ا 
46

 

يف احلصول عىل الرعاية الصحية،  قرسا و بناء عليه يتعني عىل ادلول مراعاة حقوق الالجئني و طاليب اللجوء و النازحني

ىل خدمات الوقاية و الاس تجابة  خاصة يف ضوء تعرضهم للعديد من اخملاطر نتيجة لظروفهم القاس ية، مما يتطلب وصوهلم ا 

 .ملساعدهتم عىل التعامل مع الظروف اخلاصة اليت ميرون هبا

ىل اخلدمات الصحية الوق ىل حق الأطفال الالجئني يف الوصول ا  ضافة ا  ائية و خدمات الاس تجابة و اذلي نصت عليه ا 

ادلمع النفيس و الاجامتعي مككوانت أأساس ية يف أأية اسرتاتيجية  و العقليةاالتفاقات ادلولية، البد من مالحظة أأمهية الصحة 

قلية و رفاههتم محلاية الأطفال الالجئني، خاصة يف ضوء الصةل  املبارشة بني اخملاطر اليت يتعرض لها الأطفال و بني حصهتم الع 

 .النفس ية

ىل الرصاعات و الزنوح ن  ،و من مث .ه و رفاهتهطويةل املدى عىل حصة الطفل و منو يتسبب يف خماطر  القرسي فالتعرض ا  فا 

ىل انتشار الأمراض  .حامية الطفل و الرفاهة النفس ية مه عاملني مرتبطني يعضد لك مهنام من ال خر و قد تقود خماطر امحلاية ا 

العقلية و املشالك النفس ية والاجامتعية بني الأطفال، كام قد يتعرض الأطفال اذلين ميرون مبشالك نفس ية و أأمراض عقلية 

ىل املزيد من خماطر امحلاية .وحيرمون من ادلمع النفيس ا 
47

ىل ادلمع و من الرضورة مباكن ضامن وصول الأطفال الالجئني ا   

طفال حضااي العنف مبا يف ذكل العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع  .النفيس و الاجامتعي و خدمات الصحة العقلية للأ

حاةل حاالت الأطفال الناجني من العنف و اال ساءة  كام جيب أأن تكون اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني قادرة عىل رصد وا 

ت حامية و يتضمن ذكل العمل عىل تدريب مقديم اخلدمات الصحة العامة عىل رصد حاال. و الاس تغالل و الاس تجابة لها

حالهتا، كام جي ب أأن يتضمن القطاع الصحي خدمات متخصصة لالس تجابة حلاالت العنف ضد الأطفال مبا يف ذكل الطفل و ا 

اتحة خدمات حصة الأم واس تخراج نيكام يتع. العنف القامئ عىل النوع امليالد لتسهيل معلية تسجيل  اخطارات أأيضا ضامن ا 

 .املواليد

 

اتحة اخلدمات الصحية املناس بة للأطفال و يف ضوء الاعتبارات السابقة، عىل ادلول املعنية تبين الأولوايت التالية لضامن ا 

 :الالجئني

 ىل تطبيق هذه احلقوق ضافة ا   ؛مراجعة التكريعات لضامن حق الأطفال الالجئني يف الرعاية الصحية ا 

  طفال الالجئني و ااتحتهضامن وجود نظام للصحة الأساس ية  ؛التحصني ادلورية/مبا يف ذكل برامج التطعمي للأ

  توفري الرعاية للأم والطفل ورفع الوعي حول أأمهية ترك فرتات مناس بة بني املواليد و أأيضا حول أأثر العنف البدين

 ؛داخل الأرسة عىل حصة الطفل ورفاهته

  اتحة خدمات حصة الأم للمرأأة احلامل مبا يف ذكل اس تصدار اخطارات امليالد الالزمة للحصول عىل التوسع يف ا 

 ؛شهادات امليالد يف معظم احلاالت

  رفع الوعي الصحي للأرس حول خماطر الأمراض اليت ميكن الوقاية مهنا و كيفية الوقاية، مبا يف ذكل الأمراض

اتحة اخلدمات اجلنس ية و اال جنابية للمراهقني، مبا يف ذكل املنقوةل جنس يا و مرض فقدان املناعة، مع الرت  كزي عىل ا 

 ؛الفتيات املزتوجات
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 The International Convent on Economic, Social, and Cultural Rights 
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 UNHCR's Mental Health and Psychosocial Support for Persons of Concern, 2013 
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 واال صاابت غري املقصودة  توفري برامج الرتبية الوادلية كجزء من برامج رعاية ما بعد الوالدة ملنع العنف ضد الأطفال

 ؛احلرضية مثل احلوادث املرورية خاصة ابلنس بة للأطفال الالجئني داخل املناطق

  انث و زواج الأطفال، و املضار الصحية رفع الوعي الصحي خاصة بشأأن املامرسات التقليدية الضارة مثل ختان اال 

الرتكزي اخلاص  للزواج املبكر و امحلل عىل الفتيات، مع الرتكزي عىل اخلدمات اليت يمت تقدميها للمراهقات وأأيضا  

 ؛عىل حاالت الالجئني

  اتحهتا لاكفة الناجني من العنف توفري خدمات الرعاية الصحية و الطبية بأأسعار يف متناول الالجئني و العمل عىل ا 

اتحة هذه اخلدمات يف الأماكن اليت تزداد فهيا كثافة  ويوىص أأيضا  . العنف ضد الأطفال و املبين عىل النوع اب 

 ؛الالجئني

 اال ساءة كجزء من اخلدمات الصحية الروتينية و ذكل لتجنب دمات للأطفال الناجني من العنف و توفري اخل

 ؛الومصة الاجامتعية

 عاقة و ضامن وجود خدمات وقائية لهؤالء  توفري اخلدمات الصحية املتخصصة للأطفال الالجئني من ذوي اال 

 ؛الأطفال

  ىل اخلدمات الصح زاةل ءافة املعوقات لوصول الالجئني ا  طفال الناجني من ضامن تبين اال جراءات املناس بة ال  ية للأ

ومصة العار الاجامتعية املرتبطة ببعض ، مثل معوقات اللغة، و  العنف و العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع

 ؛الرؤى الثقافية، و أأيضا العوائق اخلاصة ابلواثئق

 ىل املعلومات الالزمة حول تواجد اخلدمات للناجني من العنف ضد  ضامن وصول الأطفال الالجئني و أأرسمه ا 

 ؛ الأطفال و العنف اجلنيس و العنف القامئ عىل النوع

  العمل عىل وضع أ ليات للرصد و ادلمع للأطفال الالجئني حضااي العنف داخل الوحدات الصحية واملستشفيات

 ؛اليت تقدم اخلدمة لالجئني

  حاالت حامية الطفل، خاصة توفري فرص التدريب املمهنجة ادلورية ملقديم اخلدمات الصحية حول التعرف عىل

 ؛حاالت العنف ضد الأطفال مبا يف ذكل الأطفال الالجئني

 خدمات الصحة العقلية للأطفال الالجئني حضية العنف و اال ساءة و الاس تغالل أأو ممن يعانون ميالعمل عىل تقد 

طار خدمات الصحة العقلية الوطنية، و ذكل لتجنب مضاعفات خماطر   ؛امحلايةمن أأمراض عقلية يف ا 

  مدادها ابلأدوات الالزمة و املوارد و الأدوية  للتعامل مع حاالت الاغتصاب عداد الوحدات الصحية و غريها وا  ا 

 ؛للناجيات من الاغتصاب post-exposure prophylaxis kitمبا يف ذكل أأدوات الوقاية ما بعد التعرض 

  عداد بروتوكوالت وطنية مقبوةل ثقافيا حول اال دارة اال لكينيكية حلاالت الاغتصاب و غريها من العنف اجلنيس ا 

 ؛التكريعات الوطنية ية بوضعها وأأيضا  مل تامتىش و الربوتوكوالت ادلولية اليت قامت منظمة الصحة العا

  تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية واملامرسني التقليديني عىل املبادئ اال رشادية ووسائل اال حاةل لالس تجابة

واال دارة اال لكينيكية حلاالت الاغتصاب  حلاالت العنف ضد الأطفال و رعاية الناجيات من العنف القامئ عىل النوع

 ؛اليت تراعي احتياجات الطفل و العنف اجلنيس
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   وضع نظم للمعلومات و مؤرشات ملتابعة خمرجات نظام الصحة و جودة اخلدمات املقدمة لالجئني مبا فهيا رصد

طفال الناجني من العنف و العنف اجلنيس واملبين عىل النوعاخلدمات و اال    ؛ حاةل املقدمة للأ

  جراءات تنفيذية معيارية ملقديم خدمات ادلمع النفيس والاجامتعي للأطفال يف حاالت  دليل ارشاديوضع وا 

 .الطوارئ واحلاالت اال نسانية
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 املناس بةالتصدي لقضااي حامية الطفل وتوفري اخلدمات : سادسا  

ىل الاس تجابة لبعض قضااي حامية الطفل اخلاصة مثل  لهيا عالية ا  قضية الأطفال تسجيل املواليد و هتدف الاسرتاتيجيات املشار ا 

لكوهنا أأكرث  ةوقد مت تسليط الضوء عىل هذه القضااي الأربع. املنفصلني وغري املصحوبني وكذكل زواج الأطفال ومعل الأطفال

 . يف املنطقة انتشارا   ليت تواجه الأطفال الالجئنيا خماطر حامية الطفل

عطاء لك طفل الجئ هوية قانونية   :تسجيل املواليد/ ا 

كام أأنه هو جحر الأساس للحصول عىل اثبات لهوية . للقانون ادلويل دون اس تثناء التسجيل عند امليالد هو حق للك طفل طبقا  

نعدام اجلنس يةهالطفل القانونية، وهو ما يكرس متتعه باكفة حقوق نعدام اجلنس ية عىل ءافة  ؛، كام مينع ظاهرة ا  حيث تؤثر قضية ا 

 .ىل فهيا اشاكلية انعدام اجلنس يةحدى املناطق اليت تتجا  وتعد املنطقة العربية .  مناطق العامل

قانونية وابلتايل من هجة أأخرى هناك عدد من التحدايت اليت قد تشلك عقبة أأمام تسجيل أأطفال الالجئني وحصوهلم عىل هوية و 

ثبات القانوين لبنوة الطفل وماكن ميالده، ويه املعايري اليت تس تخدهما  .تعريضهم خلطر انعدام اجلنس ية فوثيقة امليالد توفر اال 

طفال عند امليالد و يف حني قد ال يتسبب الامتناع عن تسجيل الطفل عند ميالده وحده يف تعريض  .ادلول ملنح اجلنس ية للأ

نع ثبات حقه يف الطفل ال  نعدام اجلنس ية يف ظل عدم وجود أأية وسائل للطفل ال  ال أأنه يعرض الطفل خلطر ا  دام اجلنس ية، ا 

، فيزتايد اخلطر يف احلاالت اليت ينفصل فهيا الطفل عن لك من أأو عن أأحد أأبويه، حيث متنح العربية نطقةامل أأما يف . اجلنس ية

طفال بناء عىل   ".أأو حق ادلم jus sanguinis" جنس ية الوادلين فامي يعرف ب دول املنطقة اجلنس ية للأ

تفاقات ادلولية بشأأن وضع الأشخاص عدميي اجلنس ية مل يصدق سوى عدد صغري جدا   كام . من ادلول يف املنطقة العربية عىل اال 

طار الزوجية أأو الأط فال املولودين لأبوين مل يمت تزيد بعض التكريعات يف املنطقة من صعوبة تسجيل الأطفال املولودين خارج ا 

و يؤدي عدم تسجيل الطفل (. كام هو احلال يف الزواج بني املنمتني دلايانت أأو ملل خمتلفة)الاعرتاف بزواهجم من قبل ادلوةل 

ىل تعريض ءافة حقوق لتعريضه خلطر احلرمان من اجلنس ية و أأيضا   ىل هت. الأخرى للخطر ها  ديد كام يؤدي عدم وجود وثيقة امليالد ا 

عادة مجعهم مع  حق الطفل يف التعرف عىل وادليه واحلصول عىل الرعاية الوادلية، حيث يصعب تقفي أأثر الأطفال غري املسجلني وا 

نفصال أأو يف حاالت اخلالف  .ةالأرس  نيحول تكو  أأرسمه يف حاالت اال 

ثبات لعمره أأو  يعرض عدم التسجيل عند امليالد أأيضا   ،من انحية أأخرىو  الطفل لعدد كبري من اخملاطر املتعلقة بعدم وجود ا 

لوضعه القانوين كشخص قارص، مثل التجنيد يف امجلاعات أأو القوات املسلحة، أأو اال خنراط يف أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال، أأو 

ىل حرمانه   أأيضا  كام يؤدي ذكل. زواج الأطفال، أأو احلرمان من التعلمي أأو اال ضطهاد أأو الاحتجاز بوصفه ابلغ كام س بقت اال شارة ا 

 و مبجرد حرمان الطفل من اجلنس ية يتعرض خملاطر اال جتار و ءافة أأشاكل الاس تغالل اجلنيس والاقتصادي، وأأيضا  . من اجلنس ية

جراءات حامية خاصة الفقر و الأمية و الهتميش و العنف املبين عىل النوع  .، مما يتطلب ا 

ىل حق الطفل يف اجلنس ية تفتقر بعض ،من انحية أأخرىو  ىل نصوص تشري ا  ففي حني متنح . قوانني اجلنس ية يف املنطقة العربية ا 

نعدام  ىل خماطر ا  ىل الأب دون غريه، مما يعرض الأطفال ا  بعض قوانني اجلنس ية يف املنطقة العربية حق نقل اجلنس ية للأطفال ا 

ذا ما ءان الأب عدمي اجلنس ية أأو غري قادر أأو غري راغب يف مساعدة الطفل عىل احلصول عىل اجلنس ية، و يه قضية  اجلنس ية ا 

ىل زايدة أأعداد الأطفال اذلين انفصلوا عن أ ابهئم القرسي غاية يف الأمهية حيث أأدت الزناعات والزنوح  .قرسا   ا 

 

 



54 
 

ن قانون اجلنس ية العرايق رمق  يعترب عراقيا  لك من ودل لأب عرايق أأو لأم  –الفقرة أأ ( 2)وحبسب نص املادة  2111لس نة  21ا 

: من القانون ذاته واليت تنص عىل( 4)أأما خبصوص وضع الطفل املولود لأم عراقية خارج العراق، فقد تناولته املادة . عراقية

ذا اختارها وأأب جمهول أأو ال جنس ية هل عرايق اجلنس ية للوزير أأن يعترب من ودل خارج العراق من أأم عراقية ) خالل س نة من ا 

ذا حالت الظروف الصعبة  ال ا  طلب احلصول بكرط أأن يكون مقامي  يف العراق وقت تقدميه دون ذكل اترخي بلوغه سن الرشد، ا 

 .العراقية عىل اجلنس ية

 

خماطر و نزوح الكثري من امجلاعات يف املنطقة العربية، تزايدت و مع تصاعد وترية الأعامل املسلحة وتسارع التغريات الس ياس ية 

نعدام اجلنس ية ىل . ا  ىل زايدة جحم الزنوح القرسي بشلك غري مس بوق وا  و قد أأدت الرصاعات يف لك من سوراي و العراق ا 

ىل الزنوح قرسا   5،1فعىل سبيل املثال تعرض . انفصال الأطفال عن أأرسمه  211,111 دل أأكرث من، كام و  مليون طفل سوري ا 

 .311,111عىل عدد الأطفال الالجئني اذلين يقل معرمه عن أأربعة أأعوام سوري يف املنفى الكجئني، و يزيد طفل 

ضطروا قرسا   نعدام اجلنس ية ابلنس بة ملن ا  ىل زايدة خماطر ا  قامهتم وقد أأدى تصاعد الأزمة السورية ا  ىل الزنوح عن أأماكن ا  ضافة . ا  ا 

ىل ذكل ىل اضطرار عدد كبري من النساء ،ا  ىل الوالدة حتت ظروف ابلغة القسوة دون  أأدى تدمري عدد كبري من املستشفيات ا  ا 

ىل تزايد  ،من انحية أأخرىو  .احلصول عىل اخطارات امليالد الالزمة الس تخراج شهادات ميالد ملواليدهن أأدت الأزمة يف العراق ا 

ىل ادلول اجملاورة قرسا   أأعداد الالجئني والنازحني  .ا 

نعدام اجلنس ية ابلنس بة للأطفال يف  ويف ضوء هذه التطورات ابلغة اخلطورة، أأصبحت هناك حاجة ماسة لتبين اسرتاتيجية ملنع ا 

نعدام . املنطقة جراءات جادة و فورية لضامن حق الأطفال الالجئني يف التسجيل عند امليالد لتجنب ا  و عىل دول املنطقة تبين ا 

 .حة و اخلدمات القانونية من انحية أأخرىاجلنس ية من انحية، و لضامن حصوهلم عىل حقهم يف امحلاية ووحدة الأرسة والتعلمي والص

ثبات  حفصول الأطفال عىل واثئق الهوية والهوية القانونية هو مبثابة بوابة للحصول عىل ءافة حقوقهم، حيث توفر هذه الواثئق اال 

ثيق ادلولية للأطفال ومن الأمهية مباكن العمل عىل توفري ءافة اخلدمات املنصوص علهيا يف املوا. القانوين لعمرمه و هويهتم كقرص

اذلين ال حيملون واثئق هوية، مع بذل اجلهود لتسهيل معلية تسجيل املواليد بعد انقضاء املواعيد الرمسية والتصدي ال شاكلية 

 . غياب الواثئق

ىل عدد من دول ىل وجود جفوات داخل ا و قد أأشارت جلنة حقوق الطفل يف عدد من مالحظاهتا العامة املوهجة ا  لأطر املنطقة ا 

ىل املعوقات القانونية اليت متزي  التكريعية و الس ياس ية تعوق تسجيل الأطفال عند امليالد، و التسجيل املتأأخر للمواليد، و أأيضا   ا 

ىل اال ماكانت البكرية و املالية  ىل بعد املسافات و ارتفاع الرسوم يف بعض الأحيان، وا  ضافة ا  ضد بعض امجلاعات أأو ضد املرأأة، ا 

ىل الس ياسات اليت متنع الوصول  ل املدين، و غياب برامج لتشجيع تسجيل الالجئني يف بعض احلاالت، وأأيضا  لنظم التسجي ا 

وقد أأعربت اللجنة عن قلقها ابلنس بة لدلول الأعضاء يف جامعة ادلول العربية فامي خيص  .للخدمات يف حال غياب واثئق الهوية

طار الزوجية والأطفال املولودين لأبوين خمتلفي ادلاينة واليت ال  ةاس مترار التحدايت اخلاص بتسجيل الأطفال املولودين خارج ا 

 .عرتف هبا من قبل ادلوةلي  

نعدام اجلنس ية بعدد من اخلطوات للقضاء عىل املشلكة يف غضون عكرة  شاكلية ا  وقد أأوصت خطة العمل ادلولية للقضاء عىل ا 

 :أأعوام

نعدام اجلنس يةالعمل عىل حل ءافة حا .1  ؛الت ا 

 ؛التأأكد من عدم ميالد أأي طفل بدون جنس ية .2
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 ؛عىل النوع  عىل تعديل ءافة الفقرات داخل قوانني اجلنس ية يف املنطقة اليت متزي بناء   العمل .2

ىل حرمان أأي خشص أأو فقدانه جلنسيته عىل أأسس متيزيية .4 جراءات اليت تؤدي ا   ؛منع ءافة اال 

 ؛قيام دوةل ماكن أأخرىمنع فقدان اجلنس ية يف حاةل  .5

جراءات حصوهلم عىل اجلنس ية .1 عطاء وضع امحلاية للمهاجرين عدميي اجلنس ية و تسهيل ا   ؛ا 

نعدام اجلنس ية .3  ؛تعزيز أ ليات تسجيل املواليد ملنع خماطر ا 

 ؛اس تخراج واثئق اجلنس ية ملن هل احلق يف ذكل .2

نضامم لالتفاقات ادلولية بشأأن الأشخاص عدميي اجلنس ية .6  ؛اال 

 .عىل حتسني البياانت الكيفية والمكية حول أأوضاع الأشخاص عدميي اجلنس يةالعمل  .11

مع املعايري ادلولية و التوصيات اليت قدمهتا العديد من منظامت الأمم املتحدة  و متاش يا   ،و يف ضوء الوضع احلايل يف املنطقة ،وعليه

ضامن تسجيل الأطفال الالجئني و متتعهم باكفة لفعىل دول املنطقة تبين عدد من اال جراءات ويف مقدمهتا جلنة حقوق الطفل، 

 :مبا يتوافق مع القوانني احمللية بلك دوةل -احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقات ادلولية

  عقبات حرمان تعزيز نظم التسجيل املدين الوطنية و تبين أ ليات أأكرث مرونة مثل الوحدات املتنقةل للتغلب عىل

 ؛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 الأحوال املدنية و حتسني القدرة عىل

 ؛ختزين بياانت التسجيل املدين و نكرها

  العاملني يف خدمات التسجيل املدين لضامن التسجيل الشامل و الرسيع لاكفة الأحوال املدنية مع الرتكزي بناء قدرات

اتحة ءافة هذه اخلدمات لالجئني  ؛عىل ا 

  دخال النصوص اال جيابية بشلك مس متر عىل التكريعات  ؛ضامن تسجيل املواليد ابجملان أأو برسوم يف متناول امجليعلا 

  عادة النظر يف النصو زاةل ءافة النصوص اليت متزي ضد املرأأة وحترم ا  ىل الأطفال، والعمل عىل ا  ص اخلاصة بنقل اجلنس ية ا 

نعدام اجلنس ية ىل تعرض الأطفال ال  ىل أأطفالها، و هو ما يؤدي يف بعض الأحيان ا   ؛املرأأة من حق نقل جنسيهتا ا 

 طا عادة النظر يف بعض النصوص اخلاصة بتسجيل الأطفال املولودين خارج ا  ر الزوجية، حيث يؤدي غياب الأب أأو ا 

نعدام  ىل حرمان املرأأة من تسجيل مولودها، مما يعرض الأطفال خلطر ا  ثبات عالقة الزوجية ا  عدم قدرة الأم عىل ا 

اجلنس ية و حيرهمم من ءافة حقوقهم، خاصة يف ظل الظروف الاس تثنائية اليت يعيش فهيا الالجئون، حيث قد تتعرض 

ىل الفقدان أأو التلف، و أأيضا  واثئق اثبات الزوجية  طار الزوجية نتيجة للعنف  ا  يف حاالت ميالد الأطفال خارج ا 

كام قد يعجز الالجئون الهاربون من البالد اليت . نتيجة لالس تغالل اجلنيس و أأيضا   اجلنيس و العنف املبين عىل النوع

تعاين من الزناعات عن تسجيل الزجيات اجلديدة نتيجة للعديد من الأس باب مهنا توقف خدمات التسجيل املدين 

 ؛داخل دوهلم الأصلية

 الالجئني حول خطوات تسجيل املواليد،  تعبوة منظامت اجملمتع املدين واجملمتعات و رجال ادلين و غريمه لرفع وعي

نقضاء املدد القانونية، وحول الأثر القانوين للتسجيل و احلقوق املتاحة بعد التسجيل  ؛والتسجيل بعد ا 

  ،التعامل بشلك أأكرث مرونة مع حاالت التسجيل املتأأخرة، حيث حتيل بعض دول املنطقة حاالت التسجيل املتأأخر

ىل النظام القضايئ الس تكامل معلية التسجيلاليت قد تنتج عن ظروف قهرية  ؛، ا 
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 ىل الفئات اليت خدمات امحلاية والتعلمي والصح ضامن وصول ة واخلدمات القانونية وتتبع أأثر الأرسة وغريها من اخلدمات ا 

ة، مل تقم بتسجيل أأطفالها و ذكل لضامن عدم حرمان هؤالء الأطفال من احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقات ادلولي

جراءات تسجيل امليالد املتأأخرة  ؛والعمل يف الوقت ذاته عىل اس تكامل ا 

  ؛اجلنس ية عدمييالتصديق عىل االتفاقات ادلولية بشأأن الأشخاص 

:توفري امحلاية للأطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني عن ذوهيم
48

 

أأو نتيجة لظروف  القرسي الأطفال املنفصلني عن وادلهيم أأو أأرسمه نتيجة للرصاع أأو الكوارث الطبيعية أأو الزنوح يعترب

حيث . خلطر العنف و اال ساءة و الاس تغالل و اال هامل يف أأوقات الأزمات اقتصادية أأو اجامتعية من أأكرث الفئات تعرضا  

ىل طكام قد يضطر هؤالء الأ . احتياجا   توفرها الأرسة يف أأكرث الأوقات حيرم هؤالء الأطفال من الرعاية و امحلاية اليت فال ا 

 . حتمل مس ووليات البالغني يف توفري امحلاية و الرعاية لأشقاهئم الأصغر س نا  

 وتعرف جلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام الأطفال غري املصحوبني بأأهنم أأطفال قد انفصلوا عن لك من الوادلين و غريمه من

أأما الأطفال املنفصلني، فهم الأطفال حتت . م برعايهتم أأي من البالغني اخملولني حبمك القانون أأو العرف برعايهتمو يقالأقارب و ال 

اذلين انفصلوا عن وادلهيم أأو الأوصياء علهيم حبمك القانون أأو العرف، و لكهنم مل ينفصلوا عن غريمه من  عاما   12سن 

.صحوبني من قبل أأحد أأفراد أأرسهتمو تضم هذه الفئة الأطفال امل. الأقارب
49

 

تفاقية حقوق الطفل هل و نظرا   م احلق يف الرعاية اخلاصة، لمك اخملاطر اليت قد تتعرض لها هذه الفئة من الأطفال، فقد وفرت ا 

ىل التايل 21حيث تشري املادة   :ا 

 يف ابلبقاء مصلحته الفضىل، عىل حفاظا   هل، يسمح ال اذلي أأو العائلية بيئته من دامئة أأو مؤقتة بصفة احملروم للطفل .1

 ؛ادلوةل خاصتني توفرهام ومساعدة حامية يف احلق البيئة، تكل

 ؛الطفل هذا ملثل بديةل رعاية الوطنية، لقوانيهنا وفقا   الأطراف، ادلول تضمن .2

 عند أأو، التبين، أأو القانون اال ساليم، يف الواردة الكفاةل أأو احلضانة، أأمور، مجةل يف الرعاية، هذه تشمل أأن ميكن .2

قامة الرضورة، يالء ينبغي احللول، يف النظر وعند .الأطفال لرعاية مناس بة مؤسسات يف اال   الواجب الاعتبار ا 

ثنية الطفل وخلفية تربية الطفل يف الاس مترارية الس تصواب  .واللغوية والثقافية وادلينية اال 

 

صحوبني أأو املنفصلني عن أأرسمه للجنة حقوق الطفل الزتامات ادلول حبامية الأطفال غري امل 1ويفرس التعليق العام رمق 

ىل املبادئ واخلطوات اليت البد من أأخذها يف الاعتبار بشأأن هذه الفئة الأكرث هشاشةي و  و تشمل املبادئ العامة . شري ا 

للتعامل مع الأطفال املنفصلني أأو غري املصحوبني خارج دولهتم الأصلية مبدأأ أأن املس ووليات الناجتة عن االتفاقية جتاه الأطفال 

بق عىل ءافة الأطفال داخل نطاق ادلوةل دون أأي متيزي كام تلزتم هبا ءافة سلطات ادلوةل غري املصحوبني أأو املنفصلني تنط 

                                                           
48

هو الطفل الذين انفصل عن كل من والديه أو من يرعاه و كافة أقاربه و ال يتمتع برعاية أي بالغ يكون طبقا / الطفل غير المصحوب 

لى اإلطالق أو قد يكون تحت رعاية بالغ ال و هو ما يعنى أن هذا الطفل قد يكون دون رعاية  بالغ ع. للقانون أو العرف مسئوال عن رعايته
 عاما أو في رعاية أحد األغراب 13يمت له بصلة أو ال يعرفه، مثل أحد الجيران أو طفل آخر تقل عمره عن 

هو طفل انفصل عن والديه أو من يرعاه أو عن الوصي القانوني عليه أو الراعي العرفي له، و إن كان قد يكون بصحبة : الطفل المنفصل
 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.   
 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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ختاذ القرارت قصرية  (.التنفيذية و التكريعية و القضائية) يالء مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل الاعتبار الأويل عند ا  كام ينبغي ا 

 عتبار خالل ءافة مراحل الزنوحالايف  قرسا   نازحنياملدى و طويةل املدى بشأأن الأطفال مع أأخذ حاالت الأطفال ال 

ىل رأأهيم يف التعبري . القرسي ضافة ا  كام ينبغي مراعاة حقوق الأطفال املنفصلني و غري املصحوبني يف احلياة و البقاء و المنو، ا 

من ادلول املعنية ليس فقط و تتطلب الالزتامات ادلولية . عن أ راهئم حبرية مع احرتام مبادئ الرسية و عدم اال عادة القرسية

 .ولكن أأن تضمن متتع الأطفال هبذه احلقوق دومنا متيزي ،الابتعاد عن اال جراءات اليت قد يكون من شأأهنا انهتاك حقوق الطفل

عن الاس تجابة لاكفة احتياجات امحلاية اخلاصة ابلأطفال  للجنة حقوق الطفل مس ووليات ادلول 1كام يفرس التعليق العام رمق 

جراءات اللجوء و تسهيل معلية مجع مشل الأرسة  املنفصلني أأو غري املصحوبني، وتوفري الضامانت القانونية و احلقوق اخلاصة اب 

ىل حلول دامئة دارية و نظم مجلع: وتشمل الزتامات ادلول. و التوصل ا  البياانت و املعلومات،  وضع تكريعات وطنية وهيالك ا 

وال تتوقف هذه املس وولية فقط عند توفري امحلاية و املساعدة للأطفال . والقيام بأأنشطة تدريب شامةل دلمع مثل هذه التدابري

جراءات الالزمة ملنع الانفصال، مبا يف ذكل تطبيق الضامانت الاكفية يف  غري املصحوبني أأو املنفصلني، و لكهنا تشمل اال 

جراءات لرصد حاالت الأطفال املنفصلني أأو غري املصحوبني يف املراحل  و عىل ادلول أأيضا  . ال خالءحاالت ا ختاذ ءافة اال  ا 

الأوىل قدر اال ماكن، مبا يف ذكل عند احلدود، و القيام بعملية تقيمي مع أأخذ حاةل الطفل يف الاعتبار مبا يف ذكل هويته 

اتحة اخلدمات التعلميية و الصحية و فرص املعيشة وجنسيته و اثنيته و خلفيته اللغوية و التع رف عىل احتياجات الطفل مع ا 

عيني ويص قانوين أأو متثيل قانوين مع توفري امحلاية للأطفال غري املصحوبني ت الكرمية، و التأأكد من تدبري الرعاية الالزمة هلم و 

ساءة و الاس تغالل جراءات تق عني عىل ادلول أأيضا  كام يت .أأو املنفصلني من خمتلف أأنواع العنف و اال   أأثر يصالقيام باكفة ا 

عادة مجع  ،رس وعند اال ماكنالأ  ذا ءان ذكل يامتىش و املصلحة الفضىل للطفلطالأ مشل  ا  ، أأو فال مع أأرسمه يف حال ما ا 

نظر فامي ييل ملزيد من التفاصيل حول كيفية الاس تجابة حلاالت الأطفال غري )وضع حلول أأخرى دامئة  املصحوبني أأو ا 

جراءات لطلب اللجوء مناس بة للطف و عىل ادلول أأيضا  (. املنفصلني و الامتناع عن احتجاز الأطفال مبا يف  لالالزتام بتوفري ا 

نظر فقرة )ذكل الأطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني  ين واتحة المتثيل القانا  كام جيب (.  فامي س بق" الأطفال  احتجاز"ا 

يالء الأولوية للطلبات املقدمة من قبل الأطفال . عىل وجه اخلصوصوبني أأو املنفصلني لأطفال غري املصحل و جيب ا 

الالجئني غري املصحوبني أأو املنفصلني، كام جيب أأن جترى اللقاءات معهم من قبل عاملني من ذوي اخلربة يف تطبيق 

جراءات بشلك يتناسب و خصوصية الطفل و احتياجاته  .اال 

 :للخطوات الالزمة لتوفري امحلاية لهذه الطائفة من الأطفال فتمتثل يفأأما ابلنس بة 

من انفصال الأطفال عن أأرسمه عن طريق رفع وعي الأرس ابخلطوات الالزم اختاذها خالل الأزمات  الوقاية .1

 للتقليل من خماطر انفصال الأطفال، عن طريق التأأكد من تعريف الأطفال بأأسامهئم و عنوان اقامهتم و بدلمه

طفال يف  وذكل لتسهيل معلية اقتفاء أأثر الأرسة يف حاالت االتصال، كذكل اس تخدام بطاقات التعريف للأ

و تعريف الأرس ابخملاطر اليت قد يتعرض لها الأطفال يف حال تعرضهم لالنفصال عن  القرسي حاالت الزنوح

ضامن وحدة انفصال الأرس و كام جيب تبين س ياسات حدودية ووضع أ ليات مناس بة للرقابة لتجنب  .ارسمه

دارة احلاةل و ادلمع املادي للمساعدة يف منع الانفصال الثانوي، و الأرسة الابتعاد عن خلق وأأيضا  . تقدمي خدمات ا 

ىل تسجيل أأطفالها بوصفهم منفصلني للحصول عىل عوامل جذب لالنفصال، أأو أأية ظروف قد  تؤدي ابلأرس ا 

من  نتيجة لقرص املساعدات املادية فقط عىل الأطفال غري املصحوبني بدال  اخلدمات أأواملزااي اخلاصة، وذكل 

اتحهتا لاكفة حاالت امحلاية  .ا 

ىل ادلوةل املضيفة،  الرصد الرسيع .2 حلاالت الأطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني عن أأرسمه مبجرد وصول الأطفال ا 

جراءات رسيعة للجوء و تسجيل الالجئني،  مع توفري واثئق الهوية لضامن حصوهلم عىل ءافة و التأأكد من توفري ا 
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ىل اخلدمات الصحية  ضافة ا  احلقوق و اخلدمات املتواجدة مثل الاعرتاف هبم كطاليب جلوء أأو الكجئني، ا 

 .والتعلميية و النفس ية  و غريها من أأوجه ادلمع

لرعاية مثل الأطفال اذلين حتديد بدله، ورصد الأطفال الأوىل ابو تقيمي وضع الطفل، : تقيمي املصلحة الفضىل .2

يعيشون مبفردمه أأو الأرس اليت يعولها طفل، و حتديد العادات و التقاليد يف ادلوةل الأم للطفل واجملمتعات احمللية 

 .وأ ليات الرعاية هناك، وذكل للتعامل مع احلاةل مبا يامتىش و املصلحة الفضىل للطفل

ختاذ خطوات  :توفري الرعاية البديةل املناس بة .4 جياد الرعاية املؤقتة، مبا يف ذكل حتديد اال طار التكريعي لدلوةل  ا  ا 

 وتتضمن بدائل الرعاية البديةل طبقا  . املضيفة، مع أأخذ رأأي الطفل يف الاعتبار وحتديد اال ماكانت املتاحة

 :ةال رشادات الأمم املتحدة حول الرعاية البديةل التالي

الأرسة املمتدة للطفل أأو الأصدقاء املقربني للأرسة و املعروفني يه رعاية قامئة عىل و: الرعاية الأرسية . أأ 

 ؛للطفل سواء ءانت رعاية رمسية أأو غري رمسية

عندما تقوم السلطة املعنية بوضع الطفل يف بيئة أأرسية هبدف توفري رعاية بديةل : رعاية الأرس البديةل . ب

 ؛بل السلطات املعنيةرشاف علهيا من ق  ال  اختيارها و املوافقة علهيا و ا هل، من غري أأرسة الطفل، و يمت

 و أأوجه الرعاية الشبهية ابلأرسية؛أأشاكل أأخرى من الرعاية الأرسية أأ  . ت

الرعاية اليت يمت توفريها من خالل العيش يف مجموعة غري أأرسية مثل الأماكن ال منة أأو : الرعاية املؤسس ية . ث

ريها من أأشاكل الرعاية املؤسس ية قصرية الرعاية الطارئة أأو مراكز الرتانزيت يف حاالت الطوارئ و غ

 ؛أأوطويةل املدى مبا فهيا البيوت امجلاعية

رشاف ختضع للأطفال مس تقةل معيشة ترتيبات . ج  .اخملتصة اجلهات ال 

 

عادة مجعهم مع أأرسمه :أأثر الأرسة ومجع مشلها تقيص .5  .وضع أ ليات لضامن الاقتفاء الفوري لأرس الأطفال وا 

ختاذ اخلطوات التالية لتوفري امحلاية للأطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني مبا يتوافق و املصلحة و يف ضوء ما س بق، عىل  ادلول ا 

 :الفضىل للطفل

 يالء ذكل الأولوية  ؛العمل عىل تسهيل معلية تسجيل ءافة الأطفال غري املصحوبني أأو املنفصلني و ا 

 التأأكد من العالقة الأرسية و التأأكد من رغبة الطفل و أأفراد  مبجرد اقتفاء أأثر الأرسة، العمل عىل توحيد الأرسة مبجرد

عادة توحيد الأرسة مع املصلحة . أأرسته يف التوحد، بناء عىل أ لية حتديد املصلحة الفضىل للطفل وعادة ما تتوافق ا 

 ؛الفضىل للطفل و من مث يتعني اعتبارها أأحد أأكرث احللول اس مترارية

 ؛ية ابحرتام مبدأأ وحدة الأرسة و تسهيل معلية توحيد الأرسالتأأكد من قيام الس ياسات احلدود 

 ؛حتسني املعرفة حول معىن الانفصال الثانوي و التحدايت و املزااي اليت تواكب الرعاية الأرسية املمتدة 

 دارة  احلاةل بتسهيل معلية توحيد الأرس مبا يف ذكل توحيدها عرب احلدود م ن خالل  عىل احلكومة واملنظامت القامئة عىل ا 

جراءات لتوحيد الأرس تتوافق و مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل  ؛تبين ا 

  العمل عىل تضمني التكريعات الوطنية ملبدأأ املصلحة الفضىل للطفل ووضع أ ليات للتنفيذ تتضمن تدريب القامئني عىل

يداع  دارة احلاةل عىل املصلحة الفضىل، وتدريب القضاة و الاخصائيني الاجامتعيني احلكومينيا   املس وولني عىل معلية اال 

 ؛الرمسي للأطفال عىل تطبيق مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل
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  مراجعة التكريعات و الس ياسات اخلاصة ابلرعاية البديةل و التأأكد من وصول الأطفال الالجئني  لاكفة أأشاكل الرعاية

ذا ما توافق ذكل مع املصلحة ا  متع الطفل البديةل املتواجدة، خاصة تكل القامئة عىل الأرسة داخل أأرس تنمتي لنفس جم 

 ؛الفضىل للطفل

  جراءات تمتتع ابملرونة القيام مبسح حول ءافة أأشاكل الرعاية البديةل املتواجدة داخل جممتعات الالجئني ووضع و تنفيذ ا 

ىل الأرسة مبا يف ذكل دمع الجئني مع الرتكزي عىل أأوجه الرعاية القامئة عحزمة من بدائل الرعاية البديةل لو الكفاءة لتوفري 

للرعاية الأرسية غري الرمسية اذا ما توافق ذكل مع املصلحة الفضىل للطفل، خاصة رعاية الأرسة املمتدة أأو رعاية أأصدقاء 

 ؛الأرسة أأو جرياهنا

 ذا ما اقتضت مصلحة الطفل  ،عند اال ماكن طار رمسي حلاالت الرعاية البديةل املؤقتة واعامتدها كحلول دامئة ا  وضع ا 

 ؛ذكل

  التعاون مع منظامت اجملمتع املدين لتوفري خمتلف اخلدمات بشلك أأكرث مرونة مثل تدريب الأرس البديةل عىل كيفية رعاية

 املنفصلني؛الأطفال غري املصحوبني أأو 

 جراءات الرعاية البديةل و توزيعها عىل ءافة الأطراف املعنيةوضع معايري م دارة و متابعة ا   ؛وحدة و خطوات لرصد و ا 

  دمع معلية تتبع أأثر أأرسة الطفل ال عادة مجعه مع أأرسته ابلتعاون مع الهيوات املعنية مثل الصليب الأمحر وذكل لضامن

 ؛اس مترار معلية تتبع أأثر الأرسة ملدة عامني عىل الأقل

  دار جراءات املصلحة الفضىل و ا    ةالعمل عىل توفري اخلدمات املتاكمةل للأطفال املنفصلني و غري املصحوبني من خالل ا 

ىل حزمة متاكمةل متاحلاةل كام مت تفصيلها فامي س بق، بشلك ي حالته ا   من خالهل التعرف عىل ءافة احتياجات الطفل و ا 

ة والتعلميية والصحية وخدمة تتبع أأثر الأرسة وغريها من خدمات امحلاية من اخلدمات مثل اخلدمات النفس ية والاجامتعي

ىل حل طويل  املدى من خالل اخلدمات الاجامتعية احلكومية أأو من خالل التعاون مع منظامت حىت يمت التوصل ا 

 ؛اجملمتع املدين

 ؛الأطفال املنفصلني ومراقبة حالهتم تعزيز مشاركة اجملمتعات يف دمع احلاالت الأقل خطورة مثل مساعدة الأرس يف رعاية 

  عطاء مشاركهتم الوزن وضع أ ليات لتعزيز مشاركة الأطفال املنفصلني وغري املصحوبني يف القرارات املتعلقة حبياهتم مع ا 

 ؛املالمئ و معرمه و درجة نضجهم

  القاعدية العامةل يف جمال تكوين ش باكت وطنية للتقيص الأرسي و مل الشمل تضم مجيع اجلهات احلكومية واملنظامت

 .التقيص الأرسي و مل الشمل
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 :زواج الأطفال

، حيث يتعرض كثري من الأطفال وخاصة الفتيات يف العديد من ادلول يف  عد زواج الأطفال أأحد صور العنف املبين عىل النوعي  

ىل الزواج القرسي أأو املبكر مما حيرم الفتاة من فرصها يف  مهنا عىل سبيل املثال  ،التعلمي و يعرضها للكثري من اخملاطرالعامل العريب ا 

ىل تعرض الفتيات الصغريات ملتاعب  :ال احلرص ضافة ا  العنف املزنيل واحلياة يف حلقة مفرغة من غياب الفرص والفقر املدقع، ا 

ىل الوفاة مقارنة ابلفتيات يف العكر  كام قد يتعرض  ،ينات من معرهنامحلل والوالدة املبكرة اليت قد تؤدي يف بعض الأحيان ا 

تزداد نس بة خماطر الوفاة من مضاعفات  ،من هجة أأخرىو  .أأطفالهن للوفاة عند الوالدة أأو يف غضون الشهور الأوىل من حياهتم

ىل حوايل مخسة أأضعاف مقارنة ابلس يدات البالغات  الوالدة عند الفتيات الاليت تقل أأعامرهن عن مخسة عكر عاما   كام تتعرض . ا 

الفتيات الصغريات خملاطر العدوى بفريوس نقص املناعة بسبب غياب القدرة التفاوضية ملامرسة اجلنس ال من، كام يتعرضن أأكرث 

.للعنف املزنيل مقارنة ابلس يدات الاليت يزتوجن يف سن أأكرب
50

    

 كام تمتتعن أأيضا   ،حبياة أأكرث حصة عكر الثامنة سن قبل الزواجمن  تمتتع الفتيات الاليت أأمكلن تعلميهن بدال   ،من انحية أأخرىو 

 .للحلقة املفرغة من الفقر ا  و تزداد احامتلية وضع هؤالء الفتيات تعلمي أأطفالهن كأولوية مما يضع حد. ابلأمان الاقتصادي

ال أأهنا قدزواج الأطفال الالجئني يف منطقة الكر وعىل الرمغ من انتشار ظاهرة  فريقيا، ا  ازدادت بشلك  ق الأوسط و شامل ا 

لىى اخلوف من العنف اجلنيس القرسي يف س ياق أأزمة الالجئني السوريني نتيجة للرصاع و الزنوح ملحوظ ضافة ا  كام . و الفقر، ا 

ىل   .قبال بعض املراهقات عىل الزواج املبكرا  أأدى تزايد العنف املزنيل ا 

 :تزداد معدالت الزواج املبكر خالل الأزمات لس ببني رئيس ينيو 

  ىل الزايدة يف معدالت زواج الأطفال وزواج الفتيات يف سن مبكرة يف ظل رصاع الأرسة من تزايد الفقر مما يؤدي ا 

 ؛أأجل البقاء

  ىل رؤية زواج الأطفال كوس يةل محلاية الفتيات خالل اخملاطر املتصورة اليت هتدد رشف الفتاة وهو ما قد يدفع اجملمتعات ا 

.للزايدة احملمتةل يف هذه املعدالتالعنف اجلنيس أأو  الزناعات، و هو رد فعل لزتايد معدالت
51

و تؤثر هذه املامرسات  

رجاعها للمامرسات السابقة اليت تعكس عدم املساواة بني اجلنسني ،بشلك أأكرث عىل الفتيات .حيث ميكن ا 
52

 

لهيوة الأمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني، ارتفعت نسب الزواج املبكر بني الالجئني السوريني يف الأردن، حيث  أأفادت  و طبقا  

ىل ارتفاع نس بة من تزوجوا قبل بلوغ % 12من اال انث و % 51،2نس بة   من اذلكور بزواهجم قبل بلوغ الثامنة عكر، مما أأدى ا 

ىل  %.22،2الثامنة عكر ا 
53

ىل أأن هذه املامرسة منتكرة يف بعض اجملمتعات املضيفة لالجئنيو من الأمه    فطبقا  . ية مباكن اال شارة ا 

ىل  ،فيليونيس  ل  يف % 2،5وصلت نس بة الس يدات بني سن العكرين والرابعة و العكرين الاليت تزوجن قبل بلوغ الثامنة عكر ا 

ىل  يف % 22،6و يف املغرب،% 11يف لبنان، % 1 يف مرص،% 11،1يف جيبويت، و % 5اجلزائر، يف حني وصلت النس بة ا 

. يف المين% 42،1و يف سوراي% 12و السودان،
54
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 To protect her Honour, Child Marriage in Emergencies, 2015, Care International 
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 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, Inter-

agency Assessment, UN Women, 2013 
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ىل أأن نس بة زواج الأطفال بني الالجئني السوريني عام ييونيس  ال أأشارت  ،من هجة أأخرىو  من % 12قد بلغت  2112ف ا 

جاميل الزجيات ىل  ،2112أأما يف عام . ا  ، يف حني بلغت معدالت زواج 2114يف مطلع % 22وازدادت لتبلغ % 25فقد وصلت ا 

من املس تجيبني الس تطالع مت القيام به يف بعض املناطق % 24،11وقد أأشار حوايل %. 12الأطفال يف سوراي قبل الأزمة 

ىل أأن زواج الأطفال هو أأحد أأكرث أأشاكل العنف املبين عىل النو  ،الكردية ابلعراق .ش يوعا   عا 
55

 

ويف ضوء املشالك الاجامتعية و القانونية والصحية اليت قد تنتج عن الزواج قبل سن الثامنة عكر، فقد أأوصت جلنة حامية الطفل 

دخال تعديالت تكريعية  .سواء ءان مبوافقة الوادلين أأو بدوهنا لسن الزواج عاما   12لوضع حد أأدىن برضورة قيام ادلول اب 
56

 وطبقا   

ىل النصوص لتعليق جلنة حقوق الطفل عىل بعض التقارير ادلورية  اليت تعدها ادلول الأعضاء، فكثري   ا ما يفتقر اال طار التكريعي ا 

 للقضاة العربية ادلول بعض يف التكريعات متنح حيث .اليت توفر امحلاية للأطفال والفتيات عىل وجه اخلصوص من هذه الظاهرة

ومن  .عكر الثامنة سن عند الطفل حقوق اتفاقية حتدده اذلي و الزواج لسن الأدىن احلد رشط من الأطفال اس تثناء يف السلطة

 .يتسبب ذكل يف وجود جفوات داخل اال طار التكريعي تسمح بزواج الأطفال بشلك رمسي ،مث

ن أأحد القضااي الهامة اخلاصة بزواج الأطفال بني جممتعات الالجئني يه قضية عدم تسجيل زجيات الأطفال  ،من انحية أأخرىو  فا 

و تتعدد الأس باب من عدم املعرفة بقوانني الزواج يف ادلول املضيفة، أأو الرسوم املفروضة، أأو بسبب انتواء . يف بعض املناطق

ىل بدلمه ىل حرمان الأطفال من الضامانت القانونية  .الأرس تسجيل الزواج مبجرد عودهتم ا  و يؤدي عدم تسجيل زجيات الأطفال ا 

الأس باب لتشمل  وقد تعددت أأيضا  . اليت توفرها هلم تكريعات ادلول اليت تسمح بزواج الأطفال يف بعض احلاالت الاس تثنائية

و هو ما . أأو صعوبة احلصول عىل الواثئق الالزمةعدم اقتناع الوادلين بأأمهية هذه الضامانت أأو غياب الوعي ابال جراءات الالزمة 

ىل حرمان الطفةل و أأطفالها يف املس تقبل من أأية حامية قانونية يؤدي ا 
57

مبا يف ذكل احلق يف احلصول عىل نفقة و احلق يف املرياث   

 .و يف تسجيل املواليد و يف بعض الأحيان احلق يف حضانة  الأطفال

، مع بني رفع وعي الأرس واجملمتعات حول ال اثر الضارة و بدائل زواج الأطفالجت شامةلمقاربة و علهيا فعىل ادلول املضيفة تبين 

وتعزيز أ ليات امحلاية الوطنية للوقاية والاس تجابة الحتياجات الأطفال املعرضني خلطر زواج الأطفال و أأيضا للأطفال حضااي 

 :ن الأمهية مباكن تبين الاسرتاتيجيات التالية للتصدي لقضية زواج الأطفالو عليه مف. الزواج املبكر

 ىل الزواج سن رفع و ادلولية املعايري مع توافقها لضامن الأطفال زواج حول الوطنية التكريعات مراجعة  عاما؛ 12 ا 

 اليت احلالية التكريعية الأطر تطبيق خالل من الأطفال زواج لقضية التصدي عىل الوطنية الطفل حامية نظم قدرة دمع 

 ؛لزواج الأطفال حدا   تضع

 مراجعة عند للطفل الفضىل املصلحة ملبدأأ  الأفضل للتطبيق القضايئ للنظام اال رشادات وتوفري اال جرائية الضامانت تعزيز 

 ؛بذكل الوطنية التكريعية أأطرها  تسمح اليت ادلول يف الأطفال بزواج اخلاصة الطلبات

  املس وولني عن تزوجي الأطفال خارج الأطر القانونية مبا يف ذكل الزجيات اليت يمت عقدها بشلك غري رمسي أأو مساءةل

 ؛الزجيات اليت تمت هبدف الاس تغالل اجلنيس أأو الاقتصادي
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 ىل  تشجيع الفتيات الالجئات عىل الالتحاق ابملدارس و البقاء هبا، حيث يعد التعلمي أأحد أأمه العوامل اليت تؤدي ا 

 ؛تأأخر سن الزواج

 و الربامج الاجامتعية و الاقتصادية  ملساعدة  التعاون مع منظامت اجملمتع املدين لتوفري برامج التعلمي الرمسي و غري الرمسي

 ؛من التعلمي و التقليل من احامتالت تعرضهن للزواج املبكر ترسبن الفتيات الاليت 

 م لية لأرس الفتيات الأكرث هشاشة للحيلوةل دون جلوهئم لزتوجي بناهتتوفري فرص ال درار ادلخل و برامج املساعدات املا

 ؛كوس يةل للتعامل مع الظروف الاقتصادية املرتدية

  جياد البدائل لهن فتيات مبجرد خترهجن منتوفري الفرص الاقتصادية لل  ؛املدرسة هبدف ا 

 دارة احلاةل و ادلمع النفيس و الاجامتعي و تقدمي اخلدمات  تقدمي ادلمع للأطفال حضااي الزواج املبكر بتقدمي خدمات ا 

 ؛ (ة و املساعدات القانونية و غريهاالتعلمي و  الصحة اال جنابي)املناس بة 

  الأطر التكريعية اخلاصة العمل عىل رفع وعي جممتعات الالجئني و اجملمتعات املضيفة عىل بدائل زواج الأطفال و حول

  و رجال ادلين و الفتيات والصبيةو يمت ذكل من خالل القادة اجملمتعيني. لأطفالبزواج الأطفال و ال اثر الضارة لزواج ا

 .ميون حبشد ادلمع ضد زواج الأطفالو ال ابء و الأهمات و دمع الالجئني اذلين يق 
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 :جتنيد الأطفال

كام أأنه حق مكفول مبوجب اتفاقية يف حني أأن احلق يف امحلاية و الرعاية هو حق مكفول لاكفة الأطفال املتأأثرين ابلزناعات املسلحة 

ال أأن هذه املامرسة ال ( 22املادة رمق )حقوق الطفل  و اليت تتضمن الوقاية  و الاس تجابة لتجنيد الأطفال و غريها من اخملاطر، ا 

اربني أأو يف و يأأخذ جتنيد الأطفال العديد من الأشاكل مهنا جتنيدمه بوصفهم حم. تزال منتكرة عىل الرمغ من اال دانة ادلولية لها

و يرتاوح . أأدوار ادلمع  النشط مثل أأدوار التجسس أأو محل الأمتعة أأو املرشدين و أأيضا التجنيد من أأجل الأغراض اجلنس ية

عاقات املس تدمية و غريها من أأشاكل الأذى الوجداين و التمنوي عىل املدى  ىل اال  الأذى اذلي يلحق هبؤالء الأطفال من الوفاة ا 

جبار غريمه عىل و قد يقو  .الطويل غراء الوعود الاكذبة أأو التصورات اخلاطوة، يف حني قد يمت ا  م بعض الأطفال ابلتطوع حتت ا 

لتحاق ابمجلاعات املسلحة عن طريق العنف أأو الهتديد ابلعنف و يعد ومص هؤالء الأطفال و عزلهتم أأحد التبعات الكثرية . اال 

ىل فرص التعلمي ضافة ا    58.و التمنية الفكرية الضائعة اخلطرية لتجنيد الأطفال، ا 

و عىل الرمغ من اس مترار هذا النوع من . لفرتة طويةل هو أأكرث أأشاكل جتنيد الأطفال انتشارا  " التجنيد اال جباري" وقد ءان مفهوم

ال أأن هناك عوامل جاذبة و أأخرى طاردة ينتج عهنا جتنيد الأطفال فالفقر هو أأحد . التجنيد بني الكثري من امجلاعات املسلحة، ا 

فتوفري وجبة واحدة للطفل قد يكون عامل . طفال عىل الالتحاق ابلقوات و امجلاعات املسلحةالعوامل الهامة اليت قد جترب الأ 

ىل امجلاعات املسلحة بأأمل توفري الغذاء و امللجأأ هلم أأما العامل ال خر فهو المتيزي، حيث   .جذب قوي يدفع ابل ابء لتسلمي أأطفاهلم ا 

ىل تعبوة جممتعات بأأرسها مبا يف ذكل الأطفالقد ت ثنية أأو القبلية أأو ادلينية ا  كام قد يؤدي تعرض بعض الأطفال . ؤدي الهوية اال 

ىل التحاق الأطفال ابمجلاعات املسلحة بدافع الانتقام ذالل وادلهيم أأو شقيقاهتم ا  و قد تطالب الأرسة أأو اجملمتع الأطفال . ملشاهدة ا 

ىل أأن المتيزي بني التجنيد اال جباري والتجنيد الطوعي هو متيزي واه  .  اع عن جممتعاهتمابملسامهة يف ادلف شارة ا  ن ءان البد من اال   و ا 

ن هذا التطوع يكون بدافع من اليأأس والرصاع من أأجل البقاء  59.حيث أأنه حىت يف حاالت تطوع الأطفال، فا 

ا لضامن توافق دويل عىل وقاية وحامية الأطفال خالل الزناعات املسلحة من و هناك العديد من املعايري ادلولية اليت مت االتفاق علهي

اخلاصة ابلقضاء عىل  122و تقع مضن هذه املعايري اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق . التجنيد من قبل القوات أأو امجلاعات املسلحة

املعين بوضع أ لية للرقابة  1112قرار جملس الأمن رمق  يضا  وأأ ( يف امللحق و املذكورة بشلك أأكرث تفصيال  )أأسوأأ شاكل معل الأطفال 

مبادئ  وتضم املعايري ادلولية أأيضا  . و اال بالغ عن الانهتاءات اجلس مية للأطفال ومهنا جتنيد الأطفال واس تخداهمم يف أأعامل احلرب

ىل تسهيل ترسحي الأطفال املرتبطني ابلقوات أأو امجلاعات املسلحة،  60ابريس طفال، وا  ىل منع التجنيد غري القانوين للأ اليت تسعى ا 

جياد بيئة حامية لاكفة الأطفال دماج ءافة الأطفال اجملندين ابلقوات أأو امجلاعات املسلحة، وضامن ا  عادة ا  وتشمل هذه . وتسهيل ا 

 يضا  أأ التعامل مع املهتمني ابنهتاك حقوق الأطفال و )الأطفال و العداةل  أأيضا  صلحة الفضىل للطفل و املبادئ عدم المتيزي و امل

مشاركة  حق الأطفال يف الترسحي من القوات وامجلاعات املسلحة، و أأيضا   ، وأأيضا  (الأطفال املهتمني جبرامئ مبوجب القانون ادلولىي

 .الطفل واحرتام حقوقه

تواجد ظاهرة جتنيد الأطفال يف املنطقة العربية و اال جامع ادلويل عىل رضورة ماكحفة هذه الظاهرة، و يف ضوء ما س بق حول 

 :يوىص بتبين الأولوايت التالية
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  تبين س ياسات لتجرمي جتنيد و اس تخدام الأطفال من قبل امجلاعات املسلحة و تعزيز الس ياسات الوطنية املنسجمة مع

 ؛هذا املبدأأ 

  جراءات  ؛طفال و تقدميها للعداةلللتحقيق مع اجلهات اليت تقوم بتجنيد واس تخدام الأ ضامن تبين ا 

  ؛خصائيني محلاية الطفل داخل قوات الأمنأأ التأأكد من تعيني 

  ؛طفال اذلين مت رصدمه داخل قوات الأمنترسحي ءافة الأ 

  ىل املعسكرات للتأأكد من عدم وجود أأطفال اتحة دخول العاملني يف جمال حامية الطفل ا   ؛داخل صفوفهما 

 دماج الأطفال عادة ا   ؛تعزيز برامج ترسحي و ا 

 جراءات التجنيد دراج أ ليات التحقق من السن داخل ا  ؛تعزيز نظم تسجيل املواليد و ا 
61

 

 تبين محالت وطنية لرفع الوعي و منع جتنيد الأطفال. 
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 :معل الأطفال

.  العمل بشلك عام وأأسوأأ أأشاكل معل الأطفال بشلك خاصلطفل من خماطر ايوفر اال طار ادلويل العديد من نصوص محلاية 

ىل حق الطفل يف امحلاية من الاس تغالل الاقتصادي 22حيث تشري اتفاقية حقوق الطفل يف مادهتا رمق  من هجة أأخرى تشري . ا 

ىل حامية الطفل من العمل حتت سن اخلامسة عكر و حقه يف احلصو  122اتفاقية احلد الأدىن لسن العمل رمق  ل عىل التعلمي ا 

تفاقية رمق  لزايم، يف حني تشري اال  لأسوأأ أأشاكل معل الأطفال اليت حيظر فهيا معل الأطفال حتت سن الثامنة عكر و اليت  122اال 

 .يتعني القضاء علهيا بشلك فوري

سن الثامنة عكر من هجة أأخرى حيظر الربوتوكول الاختياري حول اخنراط الأطفال يف الزناعات املسلحة جتنيد الأطفال حتت 

كام حيظر مشاركة الأطفال حتت الثامنة عكر يف الزناعات املسلحة، ( سواء بشلك طوعي أأو قرسي)من قبل امجلاعات املسلحة 

يف حني يلقي الربوتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأأن بيع الأطفال و اس تغالل الأطفال يف البغاء و املواد اال ابحية، 

 .ة جترمي هذه الانهتاءات اخلطرية حلقوق الطفل و بذل اجلهود اجلادة حملاربة الظاهرةالضوء عىل رضور 

و تزداد خماطر التحاق الأطفال بسوق العمل حتت ظروف الزناع املسلح و الزنوح القرسي، حيث يواجه الأطفال و أأرسمه 

لعمل ابمن هجة أأخرى قد ال يسمح للأرس . مصاعب اقتصادية شديدة خاصة يف ظل انقطاع فرص العمل اليت توفر هلم ادلخل

ىل الل ن يف البدل املضيف، مما قد يؤدي ابلأرسة ا  ىل معل الأطفال، اذلي قد ال يتسبب يف تعرضهم للعقوابت القانونية، و ا  جوء ا 

يف " الشويش ية"و هو ما يتضح عند دراسة ظاهرة الوسطاء  . ءان يتسبب يف انهتاك حقوق الأطفال  و تعريضهم خملاطر جس مية

ل العمل يف مقابل اعطاهئم  وسائل البقاء سوأأ أأشاكالك من الأردن و لبنان و اذلين يقومون ابس تغالل الأطفال الالجئني يف 

وقد مت القيام بعدد من ادلراسات يف املنطقة أأظهرت الظروف املرتدية اليت تواجه (. أأرض يقميون علهيا، خمية، اخل)الأساس ية 

 . الأطفال الالجئني يف نطاق الأعامل اخملتلفة اليت يقومون هبا

ختاذ  عدد من اال جراءات محلاية الأطفال الالجئني من خماطر اال خنراط يف معل الأطفال بشلك و ابلتايل يتعني عىل ادلول املعنية ا 

 :عام ويف أأسوأأ أأشاكهل بشلك خاص

 :اال طار التكريعي و الس يايس

 ؛العمل عىل توحيد سن التعلمي اال لزايم و السن الأدىن لعمل الأطفال 

 أأشاكل العمل  اليت قد يعمل هبا الأطفال مبا يف ذكل العمل عىل تغطية التكريعات الوطنية لاكفة القطاعات و املهن

ىل مواد ضارة و  طائفة خدم املنازل الأقل ظهورا مثل و العمل يف قطاع الزراعة حيث تعرض هذه الأعامل الأطفال ا 

 ؛خملاطر اال ساءة اجلنس ية و اال جتارأ الت خطرة كام قد تعرضهم 

 مع تطبيقها عىل الأطفال الالجئني، و تقدمي ادلمع الالزم من  الظاهرة عىل العمل عىل وضع خطط معل وطنية للقضاء

؛قبل املنظامت ادلولية
62

 

 وضع قامئة ابلأعامل اخلطرة  ال يف حال غياب مثل هذا التعريف التأأكد من وضع تعريف وطين لأسوأأ أأشاكل معل الأطف

 ؛وحتديهثا بشلك دوري
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ع ازمة الالجئني يف مطل 2112عام  مت وضع اخلطة الوطنية ملاكحفة معل الأطفال يف لبنان من قبل وزارة العمل و اللجنة التس يريية ملاكحفة معل الأطفال اليت شلكها الرئيس

  متت مراجعهتا من قبل ءافة اجلهات املعنية ال ضافة ملحق حول معل الأطفال بني الالجئني السوريني  2111و يف عام . السوريني
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  دراج نسانية و خاصة يف أأشاكل الاس تجابة لأسوأأ أأشاكل ءافة العمل عىل ا  معل الأطفال كجزء من التدخالت اال 

جماالت حامية الأطفال و التعلمي و امحلاية الاجامتعية وادلمع الاقتصادي عن طريق توفري اال رشادات والتدريب للعاملني 

 ؛هبذه القطاعات

  وجود الاس تجابة الالزمة تبين نظام الرقابة عىل معل الأطفال و نظم اال حاةل اخلاص مبنظمة العمل ادلولية لضامن

  ؛والتنس يق بشأأن ءافة أأشاكل معل الأطفال

  جراءات ميرسة ومتاحة قامة و الهوية من خالل ا  تسهيل حصول الأرس الالجئني عىل الواثئق الرمسية مبا فهيا أأوراق اال 

أأفراد الأرسة عىل احلركة و هو ما يساعد البالغني من . و الابتعاد عن جترمي أأو احتجاز الالجئني نتيجة لغياب الواثئق

 ؛حبرية 

   م حامية الطفل الوطنيةظ  جمال معل ن  مضن  الالجئنيمن دراج قضية معل الأطفال التأأكد من ا. 

جراءات بشأأهنا  :دمع املعرفة املتاحة حول الظاهرة ال ختاذ ا 

  ىل انتشار ظاهرة اال خنراط يف أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال جياد حتليل الأس باب اجلذرية اليت تؤدي ا  مع العمل عىل ا 

 ؛و ختصيص فقرات خاصة للأطفال الالجئني بياانت مصنفة بناء عىل الفئة العمرية و النوع

   خلطر اال خنراط يف أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال، مثل الأقليات أأو الأطفال غري املصحوبني  حتديد الأطفال الأكرث تعرضا

 ؛أأو املنفصلني عن ذوهيم

   حول أ اثر الأزمات  دراسات أأكرث تعمقا  ب ،مع القيام عند احلاجة ،طفال يف دراسات التقيميدراج أأسوأأ أأشاكل معل الأ ا

 .عىل طبيعة وحدة ظاهرة أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال

 :القدرات البكرية و املالية

  الزراعة حتديد اجلهات الرقابية املمكنة خملتلف أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال مثل العاملني امليدانيني التابعني لوزارة

طفال العاملني يف  واحتادات املزارعني للرقابة عىل معل الأطفال يف الزراعة، وال ليات اجملمتعية والكرطة ابلنس بة للأ

الشارع وغريها من أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال وبناء قدراهتم عىل الاس تجابة بشلك يامتىش مع املصلحة الفضىل للطفل، 

 ؛رس بسبب العملمع ضامن أأال يمت جترمي الأطفال والأ 

  جياد قوة ءافية من مفتيش العمل و بناء قدراهتم عىل التعامل مع معل الأطفال و التأأكد من أأن توصيفهم العمل عىل ا 

 ؛الوظيفي يشمل ءافة القطاعات الاقتصادية و يشمل ءافة الأطفال مبا فهيم الالجئني و املهاجرين

 رشاك الأطفال العاملني يف وضع و تنفيذ و تقيمي  ؛التدخالت املصممة ملساعدهتم ا 

  بناء قدرات العاملني يف جمال التعلمي داخل مدارس الالجئني عىل معل الأطفل لتحديد مؤرشات معل الأطفال

نذار املبكر و اال حاةل و املتابعة  .والترسب و ذكل هبدف وضع نظام لال 

 :الوقاية

  جياد الفرص املدرة لدلخل و مجموعات  كيهنا اقتصاداي  دمع الأرس و اجملمتعات لتلبية احتياجات أأطفالها من خالل مت و ا 

فري خدمات امحلاية الاجامتعية للمجمتعات املعنية و توفري و تهذا جبانب . مبادرات الرتبية اال جيابية ادلمع للوادلين و أأيضا  
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و احلصول عىل اخلدمات  الوسائل التعلميية، مع ربط الأرس بربامج امحلاية اجملمتعية لضامن بقاء الأطفال يف التعلمي

 ؛الصحية

  توفري املهارات الالزمة و التدريبات اخلاصة ابلصحة و السالمة املهنية للنشء و البالغني يف الأعامل اليت يمت السامح هبا

 ؛يف اجملمتعات املضيفة و التنس يق للسامح هلم ابلعمل من قبل السلطات احمللية و الوطنية

 ا فهيا قطاعات التعلمي و امحلاية الاجامتعية والمتكني الاقتصادي ورفع وعي العاملني يف التنس يق مع القطاعات الأخرى مب

 .هذه اجملاالت بأ اثر برامج  ادلمع عىل ظاهرة معل الأطفال بني الالجئني

 :الاس تجابة

  مراقبة حاالت الأطفال الالجئني املنخرطني يف أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال و توفري ادلمع الالزم بشلك فوري لسحب

جياد بدائل للأرس و الأطفال  ؛خاصة من خالل وضع نظم للرقابة عىل معل الأطفال الأطفال من أأسوأأ أأشاكل العمل و ا 

  الالتحاق ابلتعلمي بوصفه البديل الأمثل لعمل الأطفال، مبا يف ذكل التعلمي الرمسي و التعلمي غري الرمسي توفري فرص

ىل التعلمي الرمسي  ؛املعمتد بوصفها س بل لعودة الأطفال ا 

  فها لتتوامئ اليت يمت تكيي  املهارات احلياتيةتوفري فرص غري رمسية للتعلمي مثل برامج التعلمي املكثفة والفصول التعويضية و

 ؛واحتياجات الأطفال الالجئني املنخرطني يف معل الأطفال وذكل هبدف توفري خيارات مرنة الس تكامل التعلمي املناسب

  توفري حزمة متاكمةل من اخلدمات اخلاصة ابلأطفال الالجئني العاملني وأأرسمه مثل حامية الطفل وامحلاية الاجامتعية

ىل اخلدمات التعلميية و ا ضافة ا   ؛لصحية بشلك مرنا 

 تنظمي أأنشطة ؛ و وضع برامج لدلمع اجملمتعي مثل املشاركة يف الأنشطة الرايضية والثقافية والفنية واجملموعات اجملمتعية

 ؛ترفهيية وثقافية من خالل التعاون مع منظامت اجملمتع املدين

  درار ادلخل لأرس رس عن طريق توفري فرص ا  طفال اذلين احلد من الهشاشة الاقتصادية للأ الأطفال العاملني و للأ

 ؛سن العملل  احلد الأدىن ختطوا

  اتحة برامج ادلمع اجملمتعي وتشجيع ال ليات اجملمتعية محلاية الطفل مثل اجملموعات الوادلية، أ ليات الرصد يف املدارس، )ا 

 ؛(جلان الش باب و غريها من أأوجه دمع القرانء ومبادرات ادلمع

 فال الالجئني بسبب معلهم سواء بشلك رمسي أأو غري رمسيالامتناع عن احتجاز الأط. 

 :وحشد التأأييد ورفع الوعي ادلعوة

  رفع وعي الأرس واجملمتعات بأأسوأأ

أأشاكل معل الأطفال وبدائل معل الأطفال من 

 ؛لنوع تراعي اخالل رسائل 

  التعاون مع أأحصاب الأعامل

ومنظامت أأحصاب الأعامل بوصفهم رشءاء يف 

ماكحفة معل الأطفال وذكل من خالل تبين 

التوريد مدوانت سلوكية و مراقبة سالسل 

ووضع برامج لضامن رفاهة ( عند احلاجة)

 .العاملني والأطفال

 

  BEYONDقامت منظمة العمل ادلولية ووزارة العمل اللبنانية ابلكراكة مع منظمة 

ابنشاء مراكز جممتعية  ملاكحفة معل الأطفال، من خالل توفري هجود تنس يقية بني أأفراد 

اجملمتعات احمللية و أأعضاء احملليات و منظامت العامل وأأحصاب الأعامل وأأرس الأطفال 

العاملني و الأطفال العاملني لسحب الأطفال من أأسوأأ أأشاكل العمل وتوفري خدمات 

عادة التأأهيل وضامن عد  .م عودة الأطفال ملثل هذه الأعاملا 
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 التوصيات العامة
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 :حبامية الطفلاال طار التكريعي والس ياسات اخلاصة  

 خاصة اتفاقية حقوق  ،مراجعة التكريعات الوطنية والس ياسات لضامن متاش هيا مع املعايري و القوانني ادلولية  ذات الصةل

، كذكل ضامن احرتام املعايري  عاما   12و هو ما يتضمن ضامن حتديد سن الطفوةل عند . الطفل و الربوتوكوالت امللحقة

 ؛و العمل و التجنيد داخل امجلاعات أأو القوات املسلحة لية القانونية و الزواجادلولية اخلاصة بسن املس وو 

 ا عىل الأطفال ضامن عدم المتيزي داخل التكريعات و الس ياسات اخلاصة حبقوق الطفل و حاميته و العمل عىل تطبيقه

املتاحة ملواطين ادلول املعنية مبا التأأكد من احرتام حق الأطفال الالجئني يف احلصول عىل ءافة اخلدمات مع  ،الالجئني

 ؛يف ذكل تسجيل املواليد و التعلمي و الصحة و خدمات حامية الطفل  دون أأي متيزي

  مراجعة التكريعات لضامن أأخذ مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل يف الاعتبار يف ءافة القرارات و تنفيذه مبا يامتىش مع

بشأأن حق الطفل يف أأخذ مصلحته الفضىل يف الاعتبار خاصة فامي يتعلق  14اتفاقية حقوق الطفل و التعليق العام رمق 

 ؛ابلقوانني اجلنائية و قانون الأرسة و ءافة القرارات اليت يتبناها الفاعلون يف جمال امحلاية الاجامتعية

  رشادات حول الأبعاد اليت يتعني أأخذها يف الاعتبار عند حتديد املصلحة الفضىل للطفل وتوفري التدريب لصانع تطوير ا 

  ؛القرار و العاملني ابجلهاز القضايئ و مقديم اخلدمات حول كيفية تفعيل مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل

  ىل زاةل ءافة املواد اليت متزي بني اجلنسني من التكريعات خاصة فامي خيص اجلنس ية مما يقيد حق املرأأة يف نقل جنسيهتا ا  ا 

 ؛أأطفالها

 زاةل القيود اليت تفرضها ا لتكريعات والس ياسات عىل تسجيل املواليد و ضامن تطبيقها عىل الأطفال املولودين خارج ا 

طار الزوجية و الأطفال املولودين لأشخاص ينمتون لأداين أأو ملل خمتلفة، أأو الأطفال اذلين يتغيب أ ابؤمه  و كذكل  ا 

ىل خدمات تس   ؛جيل املواليدالأطفال املعرضني للخطر و ذكل لضامن وصول الأطفال الالجئني ا 

 مع تطبيق قوانني و س ياسات عداةل  ،ضامن متايش س ياسات التعامل مع الأطفال يف نزاع مع القانون مع املعايري ادلولية

 ؛الأحداث عىل الأطفال الالجئني دون متيزي

  ش باكت و جلان امحلاية اجملمتعية، و حامية الطفل،  لتس توعب مفاهمي نظممراجعة التكريعات الوطنية محلاية الطفل

 ؛التقيص الأرسي و مل الشمل

  نشاء  ".الالجئني ابلأطفال التكفل يف الناحجة التجارب لتبادل عربية ش بكة"ا 

 :اال طار التكريعي و الس ياسات اخلاصة ابلالجئني

 و الزواج و الطالق  صة ابمليالدضامن حصول أأرس الالجئني عىل واثئق الأحوال املدنية مبا يف ذكل الواثئق اخلا

 ؛الزواج الثاين و الوفاةو 

  اتحة خدمات امحلاية و اخلدمات الأساس ية للأطفال الالجئني و أأرسمه بغض النظر عن حاةل و وجود  اللجوءضامن ا 

 ؛الواثئق الالزمة يف حوزهتم من عدمه

  ىل الأمان و  ؛حاميهتم من اال عادة القرسيةضامن قدرة الأطفال الالجئني و أأرسمه عىل طلب اللجوء و الوصول ا 
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 جراءات جلوء صديقة للطفل مبا يف ذكل احرتام مبدأأ وحدة الأرسة و تسهيل معلية مجع مشل الأرسة داخل  تبين ا 

و الرصد و اال جراءات اخلاصة ابلأطفال املعرضني للخطر و الأطفال املنفصلني و غري املصحوبني  املنطقة و خارهجا

جراء اللقاءات صديقة للطفل جراءات و تقنيات ال   ؛وتطبيق  ا 

  جياد بدائل لالحتجاز اللجوءالتأأكيد عىل عدم احتجاز الأطفال الالجئني و أأرسمه بسبب فال جيب احتجاز . و ا 

 ؛اخلاصة هبم و نتيجة لعدم حوزهتم للواثئق اللجوء أأو أأرسمه بناء عىل حاةل الأطفال الالجئني

 عادة الشمل  ؛تشكيل ش باكت وطنية للتقيص و التحقق و ا 

  عدادها مجموعة العمل ادلولية محلاية الطفل يف عام تبين املعايري ادلنيا محلاية الأ طفال يف حاالت الطوارئ اليت قامت اب 

2112. 

 :الطفلخدمات حامية 

  اتحة اخلدمات بأأسعار يف متناول الالجئني و مدى قبول و جودة هذه اخلدمات، ووضع القيام بتحليل ملدى وجود و ا 

لتعزيز قدرات خدمات حامية الطفل احلكومية وغري احلكومية للوقاية و الاس تجابة ( أأكرث من عام)خطط طويةل املدى 

 ؛لقضااي حامية الطفل اخلاصة ابلالجئني

 ؛يف خدمات حامية الطفل الوطنية خاصة يف الأماكن اليت تزداد فهيا أأعداد الالجئني التوسع 

  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 الأطفال الالجئني

  املعنية و منظامت اجملمتع املدين لتوفري  للوزاراتمراجعة املوازانت الوطنية هبدف ختصيص الاستامثرات الالزمة

 ؛خدمات حامية الطفل و غريها من اخلدمات لاكفة الأطفال مبا فهيم الأطفال الالجئني بشلك عادل و دون متيزي

  اتحة خدمات حامية الطفل الأساس ية مجليع الأطفال و التصدي للمعوقات اخلاصة ابلأطفال الالجئني و اليت ضامن ا 

جراءات بأأسعار يف متناول الالجئني  ىل هذه اخلدمات مبا يف ذكل تويخ املرونة يف تطبيق اال  حتيل دون وصوهلم ا 

ىل  اجملمتعات احمللية و توفري التدريب و رفع الكفاءات للعاملني يف جمال خدمة الالجئني و  توفري والعمل عىل الوصول ا 

 ؛خدمات الرتمجة لكام أأمكن

  اتحة اخلدمات لهيا سابقا  التاليةالأساس ية  التأأكد من ا  دارة احلاةل، )اليت متت اال شارة ا  تسجيل املواليد، و ا 

تدابري للرعاية البديةل القامئة عىل الأرسة للأطفال و دمع قانوين، و جراءات رشطية و قضائية صديقة للطفل، وا  

اخلدمات الصحية و ادلمع النفيس، و مالجئ أ منة للأطفال حضااي العنف، و بني، املنفصلني وغري املصحو 

طفال الالجئني والتعلميية  (للأ

 طفال الالجئني  :بناء قدرات الفئات التالية عىل توفري امحلاية للأ

 حالته للخدمات املناس بة دراة حاالت حامية الأطفل عىل الاس تجابة حلاالت حامية الطفل و ا   ؛القامئني عىل ا 

  املعلمني يف مدارس الالجئني عىل التعامل مع الأطفال و تبين وسائل تعلميية مناس بة للطفل و عىل وسائل

دارة الرصاعات و كذكل املهارات احلياتية  ؛الهتذيب اال جيايب و ا 

  لكينيكية حلاالت الاغتصاب والاس تجابة حلاالت العنف واال ساءة العاملني ابخلدمات الصحية عىل اال دارة اال 

 ؛و اس تغالل الأطفال
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 ؛مفتيش العمل عىل الوقاية و الاس تجابة حلاالت معل الأطفال بني الالجئني 

  العاملني ابجلهاز القضايئ عىل املعايري ادلولية و مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل و بدائل الاحتجاز و التعامل مع

 ؛لأطفال الالجئنيالأطفال مرتكيب اجلرامئ و حضاايها و الشهود علهيا مع الرتكزي عىل ا

  سلطات احلدود عىل التعامل مع الأطفال الالجئني و ضامن وحدة الأرسة و الرصد و الاس تجابة حلاالت

عادة مشل الأرسة  ؛الأطفال املعرضني للخطر و الأطفال املنفصلني و غري املصحوبني مع تسهيل ا 

  عىل حاالت الاضطهاد اخلاصة القامئني عىل حتديد حاالت اللجوء عىل اال جراءات الصديقة للطفل و

 .ابلأطفال

  جياد فرص مدرة لدلخل لأرس الالجئني و الأطفال اذلين ختطوا احلد الأدىن القانوين لسن العمل و ذكل لتجنب ا 

 ؛اسرتاتيجيات التكيف السلبية مثل معل الأطفال و زواج الأطفال

 جراءات تنفيذية معيارية محلاية الطفل الالجئ و بنا دارة احلاةل ووضع وضع و حتديث ا  ء قدرات العاملني عىل خطوات ا 

ىل التكريعات الوطنية و ادلولية ذات الصةل وكذكل  ضافة ا  الأولوايت و تقيمي و حتديد املصلحة الفضىل للطفل، ا 

 ؛املعايري ووسائل اال حاةل و الأدوار واملس ووليات اخلاصة ابلفاعلني املعنيني

   دارة البياانت و دراسات التقيمي الوطنية حول قضااي حامية الطفل للبياانت املصنفة حول العمل عىل تضمني نظم ا 

 .قضااي حامية الطفل اخلاصة ابلالجئني و كذكل احتياجاهتم

 :توصيات حول بعض القضااي اخلاصة حبامية الطفل

  جراءات مرنة للسامح لالجئني يف الأماكن النائية  ؛بتسجيل مواليدمهدمع نظم التسجيل املدين الوطنية و تطبيق ا 

 اتحة اخلدمات اخلاصة للأطفال املنفصلني و غري املصحوبني مثل الرصد و تق عادة مجع الأرس يصضامن ا   أأثر الأرس و ا 

 ؛تقيمي و حتديد املصلحة الفضىل للطفل و الرعاية البديةل و أأيضا  

   زواج الأطفال و تقدمي ادلمع للسلطة القضائية مراجعة التكريعات الوطنية لضامن متاش هيا مع املعايري ادلولية فامي خيص

 ؛لتنفيذ مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل عند البت يف طلبات زواج الأطفال يف ادلول اليت تسمح أأطرها التكريعية بذكل

  رشادات للسامح ابلعمل ضامن وجود تكريعات و أ ليات تنفيذ  ملنع أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال ووضع نصوص قانونية و ا 

 ؛(122متاش يا مع اتفاقية منظمة العمل ادلولية رمق )اخلفيف اذلي ال يؤثر عىل تعلمي الطفل أأو منوه 

 اتحة أ ليات امحلاية الاجامتعية كوس يةل وقائية ضد معل الأطفال  .ا 

 :امحلاية اجملمتعية للطفل

  نشاء أأنظمة امحلاية اجملمتعية الوطنية وضامن تشكيلها مع مجيع الهيواتالعمل عىل  توفريالعامةل يف جماالت الطفل، و  ا 

عىل الوقاية و الاس تجابة حلاالت العنف و اال ساءة و الاس تغالل و انفصال الأطفال  اادلمع للمجمتعات ملساعدهت

ىل تعزيز الامتسك الاجامتعي و منع المتيزي ضد الأطفال الالجئني من خالل ضافة ا   :الالجئني، ا 

  زواج ني مثل الانفصال و معل الأطفال و حامية الطفل داخل جممتعات الالجئالبدائل اال جيابية املتاحة لقضااي

 ؛الأطفال
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  أأسوأأ و اال جتار و  اخملاطر اليت تواجه الأطفال الالجئني مثل العنف اجلنيس و العنف املبين عىل النوع

طفال أأشاكل معل الأطفال و زواج الأطفال و جتنيد الأطفال و الأاثر السلبية لهذه اخملاطر عىل الأ 

 ؛واجملمتعات

 جراءات  ؛التعريف حبقوق الطفل داخل التكريعات الوطنية واال 

 حاةل حاالت حامية الطفل للخدمات املناس بة  ؛كيفية رصد و ا 

 ؛دمع احلوار اجملمتعي و املبادرات و احللول اخلاصة بقضااي حامية الطفل 

  ىل همارات املشاركة   هم و ابخلدمات املتاحةبناء همارات الأطفال الالجئني عىل حامية أأنفسهم و تعريفهم حبقوق ضافة ا  ا 

 ؛لتشجيع مشاركهتم يف ءافة الش وون املتعلقة حبياهتم

  القيام مبسح للموارد اجملمتعية املتاحة مبا يف ذكل املامرسات و املعارف و التوهجات اال جيابية و الش باكت الاجامتعية القامئة

جممتعات الالجئني و اجملمتعات املضيفة و ذكل لتوفري حامية أأفضل للأطفال والعاملني يف جمال حشد التأأييد داخل 

 .الالجئني
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 الأول امللحق

 

قلميية بشأأن حامية الطفل  االتفاقات ادلولية و اال 

 اال طار املرجعي

حقوق الأطفال  ات و الربوتوكوالت ادلولية املعنية حبقوق الطفل و اليت ينطبق عدد كبري مهنا عىليهناك العديد من االتفاق 

متثل هذه املعايري ادلولية اال طار املرجعي لضامن ءافة حقوق الأطفال بصفة عامة و الأطفال الالجئني بصفة  ،الالجئني، ومن مث

و فامي ييل . خاصة، يرتتب عىل التصديق علهيا رضورة أأن تنعكس هذه اال لزتامات ادلولية عىل التكريعات الوطنية و أ ليات التنفيذ

لقاء عرض لبع لزتام ادلول هبا يف ءافة الأوقات، عىل أأن يمت ا  ض أأمه هذه املعايري ادلولية اليت تسعى لضامن هذه احلقوق و تكريس ا 

حبقوق الأطفال الالجئني واليت تأأخذ يف الاعتبار اخملاطر اخلاصة اليت قد يتعرض لها هؤالء  الضوء عىل املواد الأكرث مساسا  

ىل الهروب مع أأرسمه أأو مبفردمهالأطفال حبمك الظروف اليت يت و لعل أأمه هذه الأدوات . عرضون لها عند حدوث أأزمات تضطرمه ا 

كام تنطبق احلقوق الواردة يف .  اليت مت التصديق علهيا من ءافة ادلول الأعضاء يف جامعة ادلول العربية يه اتفاقية حقوق الطفل

ىل الفقرات التالية) االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني عىل الأطفال الالجئني نظر ا   (.ا 

 :اتفاقية حقوق الطفل

نسان مبا فهيا احلقوق املدنية و الثقافية و الاقتصادية  تعد اتفاقية حقوق الطفل أأول اتفاقية دولية تغطي حزمة متاكمةل من حقوق اال 

نساين ادلويل و القانون ادل ىل بعض جوانب القانون اال  ضافة  ا  ويل لالجئني خاصة فامي يتعلق ابملادة و الس ياس ية و الاجامتعية، ا 

اليت تكرس حق مجيع الالجئني و طاليب اللجوء من الأطفال يف احلصول عىل امحلاية و املساعدة من ءافة ادلول اليت تأأوي  22

ىل أأربعة فئات من احلقوق و مجموعة من املبادئ احلامكة. هؤالء الأطفال ية اتفاقية حقوق و ترجع أأمه . و ميكن تقس مي مواد االتفاقية ا 

ىل تصديق معظم ادلول  الأعضاء يف الأمم املتحدة علهيا مما جيعل من هذه االتفاقية أ داة فعاةل يف التعبوة و حشد ادلمع  الطفل ا 

جامع قوي داخل اجملمتع ادلويلحول حقوق الطفل و املبادئ و املعايري  . ، مما يعكس ا 

دأأ عدم المتيزي، املصلحة الفضىل للطفل، احلق يف احلياة و البقاء و المنو، واحلق يف وتتضمن املبادئ اليت تقوم علهيا االتفاقية مب

نسان يقل  1عرف االتفاقية يف املادة رمق وت  . ويه املتطلبات الأساس ية الالزمة لتحقيق أأي من احلقوق. املشاركة الطفل بأأنه أأي ا 

ذا ءانت القوانني اخلاصة  عاما   12معره عن  ال يف حاةل ما ا  و توحض جلنة . ابلطفل تنص عىل بلوغ الطفل سن الرشد قبل ذكلا 

حقوق الطفل بأأحقية لك خشص مل يبلغ سن الثامنة عكر يف المتتع باكفة احلقوق املنصوص علهيا يف االتفاقية كام تدعو اللجنة ادلول 

سن الرشد و التأأكد بأأنه اليقل عن  الأعضاء اليت تنص تكريعاهتا الوطنية عىل حتديد سن الرشد حتت الثامنة عكر عىل مراجعة

 .عاما   12

ىل مبدأأ عدم المتيزي، حيث تنطبق االتفاقية عىل لك الأطفال بغض النظر عن العرق أأو اللون أأو اجلنس أأو  ،2أأما املادة  فتشري ا 

عاقة أأو امليالد للكو الاجامتعي أأو املمتلاكت أأو أأ اللغة أأو ادلين أأو الرأأي الس يايس أأو غريه أأو الأصل القويم أأو اال ثين  من  اال 

 .الطفل أأو الويص القانوين هل

ىل املصلحة الفضىل للطفل، حيث تنص املادة عىل أأمهية أأن توىل املصلحة الفضىل للطفل أأمهية كربى  ،أأما املادة الثالثة فتشري ا 

ختاذ أأية قرارات بشأأن الأطفال، و هو ما ينطبق عىل ءافة القرارات اخلاصة ابملزيانية  ىل عند ا  ضافة ا  و الس ياسات و القوانني، ا 

 .رارات الفردية اليت من شأأهنا أأن تؤثر يف رفاهة الطفل أأو الأطفالقءافة ال
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ىل أأقىص درجة  و تنص املادة السادسة عىل حق الأطفال يف احلياة، حيث تتحمل احلكومات مس وولية بقاء الأطفال وحصهتم ا 

 .ممكنة

ىل رضورة احرتام أ راء  12وتنص املادة  لا  ختاذ أأية قرارات بشأأهنم، حيث تشجع هيالأطفال، حيث يتعني الاس امتع ا  م عند ا 

ىل  ىل أ راء الأطفال  و هو ما يتطلب الاس امتع ا  داري  أ راءاالتفاقية البالغني عىل الاس امتع ا  ختاذ أأي قرار قضايئ أأو ا  الأطفال عند ا 

ىل أ راء الأ . يتعلق هبم ختاذ القرار مع الاعرتاف برضورة متايش طو تشجع االتفاقية البالغني عىل الاس امتع ا  رشاكهم يف ا  فال و ا 

حيث تعرتف االتفاقية برضورة متايش مس توى . مس توى مشاركة الأطفال يف القرارات مع مرحةل النضوج اليت مير هبا الطفل

 . مشاركة الأطفال و مس توى نضوهجم

ىل ىل احلق يف احلصول عىل املوارد و املهارات ءاحلقوق اخلاصة ابلبقاء و الامن كام تشري مجموعة من املواد ا  ، و يه املواد اليت تشري ا 

النظيفة و التعلمي  هاحلق يف الغذاء و املسكن و املياو تتضمن هذه الفئة . و ءافة اخلدمات الالزمة للبقاء و المنو الاكمل للطفل

و تتطلب . الرمسي و الرعاية الصحية الأولية و وقت الفراغ و الرتفيه و الأنشطة الثقافية و املعلومات اليت تعرف الطفل حبقوقه

اتحهتا ىل احتياجات الأطفال الالجئني . هذه الفئة من احلقوق الوسائل الالزمة لتحقيق هذه احلقوق و ا  كام تشري بعض املواد ا 

و يف حني تتصدى هذه املواد لالحتياجات . أأطفال الأقليات و الساكن الأصليني طفال ذوي الاحتياجات اخلاصة و أأيضا  والأ 

ال أأنه البد من مالحظة أأن االتفاقية يف مجملها تنطبق عىل ءافة الأطفال اذلين يقميون داخل  اخلاصة لهذه الفئات من الأطفال، ا 

 و الأقليات و الساكن الأصليني و املهاجرين و عدميي اجلنس ية أأو الأطفال اذلين ال ميلكون  الالجئني ذكل ادلوةل العضو، مبا يف

قامة القانونية داخل ادلوةل حق  .اال 

ىل الأطفال و اال هامل اليت املواد اخلاصة حبقوق امحلاية  كام تتضمن االتفاقية عدد من تغطي امحلاية من ءافة أأشاكل اال ساءة ا 

ة، مبا يف ذكل احلق يف امحلاية اخلاصة يف أأزمنة احلروب و احلق يف امحلاية من اال ساءة داخل نظام العداةل والاس تغالل و القسو 

ىل جتنب احتجاز الأطفال حيث يتعارض الاحتجاز مبدئيا و مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل، والعمل عىل . اجلنائية و هو ما يشري ا 

 . زمنية حمدودة أأن يكون الاحتجاز هو البديل الأخري و لفرتات

ىل حق الطفل يف املشاركة و تتضمن هذه اجملموعة احلق يف التعبري عن الرأأي و احلق يف  كام تشري مجموعة أأخرى من احلقوق ا 

و المتتع هبذه احلقوق خالل منومه يساعد الأطفال عىل احلصول عىل حقوقهم و يعدمه . احلصول عىل املعلومات و حرية التجمع

 .اجملمتع للعب دور فعال يف

نسانية الأساس ية شأأهنم  ،و أأخريا   نسان حيث يمتتع الأطفال و النشء بذات احلقوق اال  هناك مجموعة من احلقوق تغطي حقوق اال 

ىل مجموعة من احلقوق اخلاصة اليت تعرتف ابالحتياجات اخلاصة هبم ضافة ا   .يف ذكل شأأن البالغني، ا 

 

تفاقيةامللحق اب   حقوق   الطفل   بشأأن   اشرتاك   الأطفال  يف   الزناعات   املسلحة    الربوتوكول   الاختياري   

ءافة ادلول الأعضاء للتوقيع عىل الربوتوكول الاختياري التفاقية حقوق الطفل بشأأن  2111دعت امجلعية العامة للأمم املتحدة عام 

يف جامعة ادلول العربية ابلتصديق عىل هذا الربوتوكول وقد قامت ءافة ادلول الأعضاء .  املسلحة الزناعاتاشرتاك الأطفال يف 

مارات العربية املتحدة و يدعو هذا الربوتوكول يف مادته الأوىل ادلول الأعضاء ال ختاذ ءافة التدابري . ابس تثناء لك من موريتانيا واال 

يف الأعامل احلربية، كام تنص  مبارشا   عمر اشرتاءا  املمكنة لضامن عدم اشرتاك أأفراد قواهتا املسلحة اذلين مل يبلغوا الثامنة عكرة من ال
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املادة الثانية عىل رضورة أأن تكفل ادلول الأطراف عدم خضوع الأشخاص اذلين مل يبلغوا الثامنة عكرة من العمر للتجنيد 

 .اال جباري يف قواهتا املسلحة

 

فتنص عىل رضورة أأن ترفع ادلول الأطراف احلد الأدىن لسن تطوع الأشخاص يف قواهتا املسلحة عن السن  ،أأما املادة الثالثة

عني عىل أأن تأأخذ يف  ،(الأطفال دون اخلامسة عكرة ومه)من اتفاقية حقوق الطفل  22دة احملددة يف الفقرة الثالثة من املا

 .الأشخاص دون سن الثامنة عكرة يف حامية خاصة مبوجب االتفاقيةالاعتبار املبادئ الواردة يف تكل املادة و تعرتف حبق 

 

تنص املادة الرابعة من الربوتوكول عىل عدم جواز قيام اجملموعات املسلحة املمتزية عن القوات املسلحة لأي  ،من انحية أأخرىو 

ل احلربية، عىل أأن تتخذ ظرف من الظروف بتجنيد أأو اس تخدام الأشخاص دون سن الثامنة عكرة يف الأعام حتت أأيدوةل 

ملنع هذا التجنيد و الاس تخدام مبا يف ذكل اعامتد التدابري القانونية الالزمة حلظر وجترمي  معليا   ةادلول الأطراف ءافة التدابري املمكن

 .هذه املامرسات

 

التعاون يف منع أأي نشاط يناقض  تنص املادة السابعة عىل رضورة أأن تتعاون ادلول الأطراف يف تنفيذ الربوتوكول مبا يف ذكلكام 

عادة اال دماج الاجامتعي للأشخاص اذلين يقعون حضااي أأفعال تناقض هذا الربوتوكول عادة التأأهيل و ا   .الربوتوكول ويف ا 

 

 :الربوتوكول الاختياري امللحق ابتفاقية حقوق الطفل بشأأن بيع الأطفال واس تغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد اال ابحية

هذا الربوتوكول هو اثين الربوتوكولني امللحقني ابتفاقية حقوق الطفل، حيث يقوم ابلرتكزي عىل فئة حمددة من اخملاطر اليت قد  يعد

وقد قامت ءافة  ادلول الأعضاء يف جامعة ادلول العربية . يتعرض لها الأطفال بشلك عام و الفئات الأكرث هشاشة بشلك خاص

و ينص الربوتوكول يف مادته الأوىل عىل أأن تقوم ادلول حبظر بيع . تثناء الصومال و دوةل فلسطنيابلتصديق عىل الربوتوكول ابس  

الأطفال و اس تغالهلم يف البغاء و يف املواد اال ابحية، و يعرف الربوتوكول يف مادته الثانية املقصود هبذه املصطلحات الثالث حيث 

ىل خشص أ خر لقاء يعرف بيع الطفل بأأنه أأي فعل أأو تعامل يمت مبقتضا ه نقل طفل من جانب أأي خشص أأو مجموعة من الأشخاص ا 

ماكفأأة أأو أأي شلك أ خر من أأشاكل العوض، كام يقصد ابس تغالل الأطفال يف البغاء اس تخدام طفل لغرض أأنشطة جنس ية لقاء 

أأي طفل بأأي وس يةل ءانت ماكفأأة أأو أأي شلك أ خر من أأشاكل العوض، و يقصد ابس تغالل الأطفال يف املواد اال ابحية تصوير 

 .ميارس أأنشطة جنس ية أأو أأي تصوير للأعضاء اجلنس ية للطفل ال ش باع الرغبة اجلنس ية

 

تنص املادة الثالثة عىل رضورة أأن تكفل لك دوةل طرف أأن تغطي من خالل تكريعاهتا كحد أأدىن الأفعال  ،من انحية أأخرىو 

 للرحب و تسخري الطفل لعمل قرسي و أأيضا   و نقل أأعضاء الطفل توخيا   والأنشطة اخلاصة ببيع الطفل والاس تغالل اجلنيس للطفل

قرار تبين طفل عىل حنو خيالف القانون، أأو عرض أأو تدبري أأو تقدمي طفل لغرض اس تغالهل  القيام كوس يط ابحلفز غري الالئق عىل ا 

نتاج و توزيع و نكر و اس ترياد و تصدير و عرض و بيع و حيازة مواد  ابحية متعلقة ابلطفل عىل النحو اذلي مت يف البغاء أأو ا  ا 

 .تعريفه ابلربوتوكول

 

 :الالجئنيؤون االتفاقية اخلاصة بش

نسان لعام  14تأأسست االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني عىل املادة رمق  عالن العاملي حلقوق اال  و اذلي يعرتف حبق  1642من اال 

تفاقية اخلاصة بش وون الالجئني و اليت مت تبنهيا عام . أأي خشص يف طلب اللجوء من اال ضطهاد يف أأي دوةل أأخرى و تعد اال 

ىل حزي التنفيذ عام . فري امحلاية لالجئني يف الوقت احلارضمبثابة اللبنة الأساس ية لتو  1651 ومت  1654و قد دخلت االتفاقية ا 
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زاةل احلدود اجلغرافية و الزمنية اليت وضعهتا االتفاقية 1613تعديلها عام  و قد قامت لك . مبوجب بروتوكول ملحق ءان من شأأنه ا 

و يه اجلزائر  1613يق عىل االتفاقية والربوتوكول امللحق هبا لعام من ادلول التالية من أأعضاء جامعة ادلول العربية ابلتصد

 .والصومال ملغرب و السودان و تونس و المينوجيبويت و مرص و موريتانيا و ا

وتقوم االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني ببلورة ءافة احلقوق اليت تضمنهتا ءافة املواثيق ادلولية بشأأن الالجئني و تطبيقها عىل 

الأفراد من  و يسلط هذا التعريف الضوء عىل حامية 1يف موحد لالجئني يف املادة رمق و تتبىن هذه االتفاقية تعر . س توى ادلويلامل 

ىل وطنه نتيجة للخوف املربر من  فالالجئ طبقا  . ءافة أأشاكل اال ضطهاد تفاقية هو لك من يعجز عن أأو يرفض العودة ا  لال 

ىل اال ضطهاد لأس باب تتعلق ابلعرق أأو  و تقوم االتفاقية . اجامتعية بعيهنا أأو لتبنيه رأأي س يايس فئةادلين أأو اجلنس ية أأو انامتئه ا 

كام تنطبق ءافة مواد االتفاقية عىل مجيع . عىل عدد من املبادئ أأمهها عدم المتيزي و عدم التجرمي و عدم اال عادة القرسية لالجئني

لهيا أأو غريها من صور  كام تنص االتفاقية عىل أأال يمت جترمي . المتيزيالالجئني بغض النظر عن العرق أأو ادلين أأو ادلوةل اليت ينمتون ا 

ىل أأن طلب اللجوء قد يتطلب من الالجئني . الالجئني دلخوهلم أأو بقاهئم داخل أأي دوةل بصورة غري رشعية و هو ما يشري ا 

كام . ة بطلب اللجوءجلرامئ املرتبطابأأما العقوابت اليت حترهما االتفاقية فهيي العقوابت اخلاصة . اللجوءانهتاك قوانني و س ياسات 

مزنةل  non-refoulementحيث يتبوأأ مبدأأ عدم اال عادة القرسية  ؛بعض الضامانت ضد طرد الالجئني تتضمن االتفاقية أأيضا  

عادة الالجئني أأو طاليب اللجوء دلوهلم أأو لغريها من املناطق اليت قد هتدد  حمورية و هو املبدأأ اذلي ينص عىل امتناع ادلول عن ا 

لاكفة ادلول حىت تكل  و قد صار هذا املبدأأ مبثابة قانون عريف دويل مبعىن أأنه قد صار ملزما  . هتم أأو حرايهتم الأساس يةفهيا حيا

ىل هذا، فهناك .  1613أأو الربوتوكول امللحق هبا لعام  1651اليت مل تصدق عىل االتفاقية اخلاصة بش وون الالجئني لعام  ضافة ا  ا 

صة حبقوق اال نسان واليت مت التصديق علهيا من قبل ادلول الأعضاء يف جامعة ادلول العربية قد عدد من الأدوات ادلولية اخلا

ىل عتضمنت أأيضا حظر اال عادة القرسية مثل اتفاقية  الأمم املتحدة ضد الت عدم قيام أأي دوةل " ذيب، حيث تشري املادة الثالثة ا 

عادة   ىل دوةل أأخرى يف وجود أأس باب قوية لالعتقاد بأأن هذا الشخص  refouler) )عضو بطرد أأو ا  أأو تسلمي أأي خشص ا 

عادة القرسية قد مت أأيضا تكريسه من خالل العهد العاملي  ،من هجة أأخرىو ". س يكون معرضا للتعذيب ن العرف اخلاص مبنع اال  فا 

ني الاعرتاف حبق لك الأشخاص يف احلياة و املادتهاتني حيث يمت من خالل  3و  1للحقوق املدنية و الس ياس ية يف مادتيه 

طار اال عادة القرسية لدلول والأرايض ال يت امحلاية من التعذيب و القسوة و املعامةل غري اال نسانية أأو املهينة والعقوبة مبا يف ذكل يف ا 

 . قد يتعرض فهيا الفرد ملثل هذه الانهتاءات

ىل القضاء و حق الأطفال يف احلصول تنص االتفاقية عىل عدد من  املعايري   ،و أأخريا    ادلنيا ملعامةل الالجئني مثل حق اللجوء ا 

عىل التعلمي الأسايس، و احلق يف العمل و يف احلصول عىل الواثئق الرمسية مبا فهيا واثئق السفر و احلق يف اخلدمات الصحية 

 .وغريها من احلقوق

 

 :االتفاقيات اخلاصة ابلأشخاص عدميي اجلنس ية

نعدام اجلنس ية يف أأغسطس من عام واخلفض مت تبين االتفاقية اخلاصة ابحلد  . 1635و دخلت حزي النفاذ يف هناية عام  1611من ا 

تفاقية عام وت   بشأأن حاةل الأشخاص عدميي اجلنس ية وقد جاءت يف أأعقاب عقد من  1654عد هذه االتفاقية مبثابة تمكةل ال 

نعدام اجلنس يةاملداوالت ادلولية حول كيفية جتنب ح نعدام  متثل االتفاقيتان أأساسا  .  االت ا  طار القانوين ادلويل حول قضااي ا  لال 

تفاقية عام . اجلنس ية، و يه ظاهرة ترتتب علهيا تبعات شديدة السلبية عىل حياة املاليني من الأفراد حول العامل  1611و تريس ا 

بقاء علهيا و عدم حسهبا و ذكل عطاء  اجلنس ية و اال  نعدام اجلنس ية، و هو ما يامتىش و املادة مبادئ ا   15 هبدف احلد من حاالت ا 

نسان يف جنس ية و يف امحلاية من احلرمان العشوايئ من اجلنس ية  عالن العاملي حلقوق اال نسان اذلي ينص عىل حق لك ا  . من اال 

تفاقية عام  ال أأهنا البد و أأن تلزتم ابملعايري مبدأأ أأنه عىل الرمغ من حق ادلول يف وضع قوانني اجلنس ية اخل 1611وتتبىن ا  اصة هبا، ا 
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نعدام اجلنس ية ىل حفظ التوازن بني حقوق الأفراد . ادلولية اخلاصة ابجلنس ية، مبا فهيا مبدأأ جتنب حاالت ا  و تسعى االتفاقية ا 

نعدام اجلنس ية والسامح ببعض الاس تثناءات  .ومصاحل ادلول عن طريق منع حاالت ا 

نعدام اجلنس ية عند امليالد، و ال تطالب االتفاقية ادلول مبنح اجلنس ية  و لعل أأمه الضامانت اليت تسعى االتفاقية ال رساهئا يه منع ا 

لزام ادلول  نعدام  اجلنس ية عند امليالد عن طريق ا  لاكفة الأطفال املولودين عىل أأراضهيا، و لكن تريس بعض الضامانت ضد ا 

نعدام اجلنس يةالأعضاء مبنح اجلنس ية للأطفال املولودين عىل أأ  ويكرس هذا املبدأأ .  راضهيا يف حاةل ما تعرض الطفل دون ذكل ال 

لزتام ادلول  3عن طريق املادة رمق  من اتفاقية حقوق الطفل اليت تنص عىل حق ءافة الأطفال يف احلصول عىل جنس ية و عىل ا 

نعدام اجلنس ية ذا ءان الطفل معرض خلطر ا  ن. بضامن تنفيذ هذا احلق، خاصة ما ا  من اتفاقية حقوق الطفل ال  3ءانت املادة  وا 

نعدام اجلنس ية داخل أأراضهياتلزم ابلرضورة ادلوةل مبنح جنسيهتا مجليع الأطفال املعرضني خل ن  ؛طر ا  أأمه التدابري الأخرى ملنع فا 

نعدام اجلنس ية تتضمن تسجيل ءافة املواليد و بذل اجلهود ابلتعاون مع ادلول الأخرى اليت يكون للطفل ص ةل هبا و ذكل للتأأكد ا 

حق لك الأطفال يف احلصول  24العاملي للحقوق املدنية و الس ياس ية يف مادته  العهدكام يكرس .  من جنس ية الطفل و توثيقها

 . عىل جنس ية و هوية قانونية، حيث تعرتف هذه املادة حبق ءافة الأطفال يف التسجيل و احلصول عىل جنس ية عند امليالد

نعدام اجلنس ية لعام  ،من انحية أأخرىو  نعدام اجلنس ية يف املراحل املتأأخرة من حياة  1611تسعى االتفاقية اخلاصة اب  ىل احلد من ا  ا 

ذا  جراءات حسب اجلنس ية من مواطين ادلول بسبب فقد اجلنس ية أأو التخيل عهنا أأو احلرمان من اجلنس ية ا  الفرد عن طريق منع ا 

نعدا جراءات أأن تسفر عن ا  نعدام اجلنس ية يف حاالت نقل  ،و أأخريا  . م اجلنس يةءان من شأأن هذه اال  تلزم االتفاقية ادلول بتجنب ا 

ىل أأخرى ومل . ابلنس بة لدلول غري الأعضاء مرجعية لرصد الفجوات يف قوانني اجلنس ية توفر االتفاقية أأيضا  كام . الأرايض من دوةل ا 

ىل اتفاقية عام  ينضم لالتفاقيتني سوى عدد قليل جدا   نضمت لك من اجلزائر و ليبيا و تونس ا  ، 1654من ادلول العربية حيث ا 

ىل اتفاقية عام  نضمت لك من ليبيا و تونس ا   .1611يف حني ا 

 

تفاقية منظمة العمل ادلولية رمق   :واختاذ الاجراءات الفورية للقضاء علهيا أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال بشأأن حظر 122ا 

ىل حترمي أأسوأأ أأشاكل معل . 1666للقضاء عىل أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال عام  122ية رمق مت تبين االتفاق  و تدعو االتفاقية ا 

 :و تعرف االتفاقية أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال كام ييل. الأطفال و القضاء علهيا يف أأرسع وقت ممكن

  لسداد ادلين، غريها من أأشاكل العمل القرسي مبا ءافة أأشاكل العبودية مبا فهيا بيع الأطفال واال جتار هبم، العمل القرسي

 ؛ال يف الزناعات املسلحة و احلروبيف ذكل اس تخدام الأطف

 ابحية و الاس تعراضات اال ابحية طفال مبا فهيا البغاء و املواد اال   ؛ءافة أأشاكل الاس تغالل اجلنيس للأ

  نتاج اخملدرات  ؛و اال جتار هبااال خنراط يف أأي من أأشاكل الأنشطة غري الكرعية خاصة ا 

  رضار بصحة الطفل أأو سالمته أأو رفاه  .(الأعامل اخلطرة)ته ي أأي نوع من العمل يكون من شأأنه اال 

 

جراءات الفورية للقضاء عىل أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال، حيث  وتلزتم ادلول اليت قامت ابلتصديق عىل هذه االتفاقية بتبين اال 

أأما ابلنس بة للأعامل اخلطرة، فتلزتم لك دوةل بوضع تفسري قانوين . عاما   12معره عن تعرف االتفاقية الطفل عىل أأنه لك فرد يقل 

رضار بصحة الطفل أأو سالمته أأو رفاه  ىل اال  ته، وذكل بغرض توفري امحلاية الالزمة للأطفال، ويمت ي للأعامل اليت قد تؤدي ا 

ع الأطفال الالجئني والظروف املرتدية اليت يعيشون لهشاشة وض و نظرا  . حتديث القوامئ الوطنية للأعامل اخلطرة بشلك دوري

خنراط يف أأسوأأ أأشاكل معل الأطفال وهو ما يتطلب توفري امحلاية اخلاصة هلم هنم أأكرث عرضة لال  من خمتلف صور أأسوأأ  فهيا، فا 

 .وقد صدقت ءافة ادلول العربية عىل هذه االتفاقية .أأشاكل العمل
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 :بشأأن جتنيد الأطفال  2114لعام  1526قرار جملس الأمن رمق 

خنراط  تناول هذا القرار املواثيق ادلولية بشأأن جتنيد الأطفال مثل اتفاقية حقوق الطفل و الربوتوكول الاختياري امللحق هبا بشأأن ا 

الزناعات  الأطفال يف الزناعات املسلحة، و بناء عىل هذه املعايري ادلولية ندد القرار بشدة مبامرسات جتنيد الأطفال من قبل أأطراف

شاكل العنف املسلحة وانهتاكها لاكفة اال لزتامات ادلولية هبذا الشأأن والتسبب يف قتل الأطفال واغتصاهبم و تعرضهم لاكفة أأ 

ىل الأطفال  القرسيكام ندد القرار بعمليات الاختطاف والزنوح  .اجلنيس، خاصة الفتيات ومنع املساعدات اال نسانية من الوصول ا 

جتار و العمل القرسي و ءافة أأشاكل العبودية و غريها من  ىل اال  ضافة ا  كذكل الهجامت املسلحة ضد املدارس و املستشفيات، ا 

ع أ لية متاكمةل لرصد حاالت كام طالب القرار الأمني العام للأمم املتحدة بوض. الانهتاءات ضد الأطفال املتأأثرين ابلزناعات املسلحة

جراءات للحد من الصةل بني التجارة غري املكروعة يف هذا وقد . التجنيد و مجع معلومات حولها ختاذ ا  ىل النية يف ا  أأشار القرار ا 

املسلحة  املوارد الطبيعية و اال جتار غري املكروع يف الأسلحة اخلفيفة و معليات اال ختطاف عرب احلدود و التجنيد و ءافة الزناعات

صدار قرارات خاصة  و نص القرار أأيضا  . عىل الأطفال اليت من شأأهنا التأأثري سلبا   عىل النية يف فرض عقوابت تدرجيية من خالل ا 

بدول بعيهنا تتدرج من حظر تصدير الأسلحة اخلفيفة و غريها من املعدات العسكرية ومنع  املساعدات العسكرية يف حال رفض 

 .ضعهم خلطط معل أأو فشلهم يف تبين اال لزتامات املتضمنة يف خطط العملو يف حوار أأو عدم  أأطراف الزناع ادلخول

 

 :ال نشاء أ لية لرصد جتنيد الأطفال 2115لعام  1112قرار جملس الأمن رمق 

سلحة، حيث القوات وامجلاعات امل   خلطر التجنيد يف ينطبق هذا القرار بشلك كبري عىل الأطفال الالجئني بوصفهم الأكرث تعرضا  

نشاء أ لية مجلع املعلومات ادلقيقة و احملايدة و املوثوق هبا مع .  مت تبنيه ابال جامع من قبل أأعضاء جملس الأمن وقد نص القرار عىل ا 

كام توفر ال لية املعلومات حول س تة انهتاءات . الالزتام بأأطر زمنية حمددة حول جتنيد الأطفال و انهتاك القوانني ادلولية املعنية

جس مية ضد الأطفال املتأأثرين ابلزناعات املسلحة أأال و يه جتنيد الأطفال، قتل و تشويه الأطفال، العنف اجلنيس ضد الأطفال، 

و يمت تفعيل هذه ال لية مبشاركة . الهجوم عىل املدارس و املستشفيات، خطف الأطفال و منع وصول املساعدات اال نسانية

و قد قام جملس الأمن بتأأسيس مجموعة معل . تحدة املعنية و منظامت اجملمتع املدين املعنيةاحلكومات الوطنية و هيوات الأمم امل 

وتقوم مجموعة العمل مبراجعة مدى التقدم يف صياغة و تنفيذ خطط . لتلقي التقارير اليت يمت صياغهتا عن طريق ال لية املذكورة

 .ات املسلحة و غريها من الانهتاءات اجلس مية ضد الأطفالالعمل اخلاصة بوضع حد لتجنيد و اس تخدام الأطفال يف الزناع

 

بروتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار ابلأشخاص، وخباصة النساء والأطفال، املمكل التفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية 

 :املنظمة عرب الوطنية

و تنص  .ابالتفاقية التفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ويكون تفسريه مقرتان   يعترب هذا الربوتوكول ممكال  

يالء أأمهية خاصة للنساء و الأطفال  املادة الثانية من هذا الربوتوكول عىل أأن أأغراضه يه منع و ماكحفة اال جتار ابلأشخاص مع ا 

ع احرتام ءافة حقوقهم اال نسانية و تعزيز التعاون بني ادلول الأطراف عىل حتقيق تكل حامية حضااي اال جتار و مساعدهتم م وأأيضا  

 .الأهداف

تنص املادة السادسة من الربوتوكول عىل اال جراءات املتبعة محلاية حضااي الاجتار و مساعدهتم من خالل الرعاية الصحية والنفس ية 

عادة الضحااي  والاجامتعية، كام يتناول الربوتوكول يف مادتيه السابعة و الثامنة وضعية حضااي اال جتار يف ادلول املس تقبةل و تدابري ا 

ىل أأوطاهنم كام يتناول الربوتوكول وسائل منع اال جتار و التعاون ادلويل و س ياسات مراقبة للحدود تأأخذ قضااي امحلاية يف الاعتبار  .ا 

 . هبدف منع اال جتار و رصد حوادث اال جتار و الاس تجابة لها بشلك أأفضل
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 (2112) املعايري ادلولية ادلنيا محلاية الأطفال من خالل العمل اال نساين

ا مهنا ابحلاجة لالتفاق حول عدد و ذكل اعرتاف   2112هذه املبادئ من قبل مجموعة العمل ادلولية املعنية حبامية الأطفال عام مت وضع 

ىل . من املعايري ادلنيا يلزتم هبا ءافة العاملون من خالل هجودمه لتوفري خدمات امحلاية للطفال يف الأزمات  :و هتدف هذه املعايري ا 

 ؛بني العاملني يف جمال حامية الطفل وضع مبادئ مشرتكة 

 ؛حتسني جودة الربامج املعنية حبامية الطفل 

 طار العمل يف حامية الطفل  ؛تعزيز املساءةل يف ا 

 ؛توفري أأمثةل حديثة  لأفضل املامرسات 

   فساح اجملال أأمام هجود حشد التأأييد و ادلعوة حول خماطر حامية الطفل والاحتياجات وس بل الاس تجابةا. 

 

 :مت االتفاق عىل املعايري التاليةكام 

 

 املعايري اخلاصة خبدمات اس تجابة جيدة محلاية الطفل

 التنس يق  :املعيار الأول

 املوارد البكرية: املعيار الثاين

عالم: املعيار الثالث  التواصل و حشد التأأييد ووسائل اال 

دارة دورة الربامج: املعيار الرابع  ا 

دارة : املعيار اخلامس  املعلوماتا 

  

 املعايري اخلاصة ابلوفاء ابحتياجات حامية الطفل

 اخملاطر و اال صاابت: املعيار السابع

 العنف البدين و غريه من املامرسات الضارة: املعيار الثامن

 العنف اجلنيس: املعيار التاسع

 التوتر النفيس و الاضطراابت العقلية: املعيار العارش

 املرتبطني ابلقوات أأو امجلاعات املسلحة الأطفال: املعيار احلادي عكر

 معل الأطفل: املعيار الثاين عكر

 الأطفال غري املصحوبني و املنفصلني: املعيار الثالث عكر

طفال: املعيار الرابع عكر  العداةل للأ

 

 املعايري اخلاصة بوضع اسرتاتيجيات فعاةل محلاية الطفل

دارة احلاةل: املعيار اخلامس عكر  ا 

 ال ليات اجملمتعية: السادس عكراملعيار 

 املناس بة للطفل/الأماكن الصديقة: املعيار السابع عكر

 املعزولني/حامية الأطفال املهمشني: املعيار الثامن عكر
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 :املبادئ واال رشادات اخلاصة ابلأطفال املرتبطني ابلقوات أأو امجلاعات املسلحة: مبادئ ابريس

ادلول : ء الفاعلني ومهنمكبرية من اجلهات املعنية كام مت وضعها للتأأثري يف سلوكيات هؤالمت وضع مبادئ ابريس من قبل مجموعة 

نسانية، العاملون يف جمال (تكل املتأأثرة ابلزناعات واحلكومات املاحنة) ، منظامت حقوق اال نسان، العاملون يف جمال املساعدات اال 

، املنظامت املعنية مبا يف ذكل منظامت الأمم املتحدة (ني و غري احلكومينياحلكومي)التمنية، العاملون بقوات اجليش أأو قوات الأمن 

: وتسعى هذه املبادئ ال رشاد ءافة التدخالت هبدف .و غريها من اجلهات ادلولية، املنظامت الوطنية و ادلولية و املنظامت اجملمتعية

طفال املرتبطني ابلقوات و امجلاعات املسلحة، تسهيل منع التجنيد غري القانوين و اس تخدام الأطفال، تسهيل معلية ترسحي الأ 

دماج ءافة الأطفال املرتبطني ابلقوات و امجلاعات املسلحة،  عادة ا   .ضامن توفري بيئة حامية لاكفة الأطفالو ا 

 

 :قواعد الأمم بشأأن حامية الأحداث اجملردين من حريهتم

رساء . ملنع اجلرمية ومعامةل اجملرمنيخالل مؤمتر الأمم املتحدة  1661مت تبين هذه القواعد عام  ويعد الهدف من هذه القواعد هو ا 

معايري دنيا مقبوةل من الأمم املتحدة محلاية الأحداث اجملردين من حريهتم مبا يامتىش مع حقوق اال نسان واحلرايت الأساس ية، ويتعني 

ء عىل العنرص أأو اللون أأو اجلنس أأو العمر أأو اللغة أأو دون أأي متيزي بنا( الأطفال دون الثامنة عكر)تطبيقها عىل مجيع الأحداث 

ادلين أأو اجلنس ية أأو الرأأي أأو املعتقدات أأو املامرسات الثقافية أأو الوضع الاقتصادي أأو املودل أأو الأصل العريق أأو الاجامتعي أأو 

اتحة هذه القواعد للعاملني يف جمال قضاء الأحداث بلغهتم ال. العجز كام حيق للأحداث احلصول عىل . وطنيةو يتعني عىل ادلول ا 

ختالف لغهتم عن لغة العاملني يف جمال قضاء الأحداث كام تنص القواعد عىل رضورة أأن تدرج ادلول . خدمات مرتمج يف حال ا 

 .هذه القواعد يف تكريعاهتا و تراقب تطبيقها

اليت متنع القبض  23ا يف ذكل املادة رمق وتكرس هذه القواعد من خالل بعض النصوص احملورية يف اتفاقية حقوق الطفل، مب

تدبري الاحتجاز " العشوايئ عىل الأطفال و احتجازمه، كام حتذر بشلك عام من احتجاز الأطفال و تؤكد عىل رضورة أأن يكون 

جرائية 41أأما املادة ". هو املالذ الأخري و لفرتات زمنية حمدودة ىل الضامانت اال  و امحلائية اليت  من اتفاقية حقوق الطفل فتشري ا 

من العهد العاملي للحقوق  15و  14و  11و  6من انحية أأخرى تشري املواد رمق . يتعني تبنهيا لكام ءان الأطفال يف نزاع مع القانون

ىل حق مجيع الأشخاص مبا فهيم الأطفال يف امحلاية من القاء القبض علهيم و احتجازمه بشلك عشوايئ وبدون  املدنية و الس ياس ية ا 

جراءات القانونية الالزمةا  . كام يأأخذ العهد العاملي يف الاعتبار الاحتياجات اخلاصة ابلأطفال يف نزاع مع القانون. ال 

كام تتضمن القواعد اال رشادية للأمم املتحدة بشأأن احلاالت اخلاصة ابلأطفال حضااي اجلرمية و الشهود عليه، قرار اجمللس الاقتصادي 

 .معايري لكيفية تعامل اجلهاز القضايئ مع هذه الطائفة من الأطفال 2115م لعا 2115/21و الاجامتعي 

ىل ذكل ضافة ا  جراءات العقابية  2.2و كام س بق اال شارة، تشري املادة  ،ا  ىل عدم تعرض الأطفال لال  من اتفاقية حقوق الطفل ا 

ىل وقد أأشارت جلنة الأمم املتحدة اخلاصة حبقوق الطف. اخلاصة بذوهيم للوضعيةنتيجة   اللجوء أأن احتجاز الطفل نتيجة لوضعية"ل ا 

 ."و مبدأأ املصلحة الفضىل للطفل الهجرة اخلاصة به و بذويه متثل انهتاك حلقوق الطفل و تتعارض دوما  أأو 

 

 

 :امليثاق العريب حلقوق اال نسان

صدار هذا امليثاق نسان داخل العامل و يتناول حزمة  2114يف مايو من عام  قامت جامعة ادلول العربية اب  متاكمةل من حقوق اال 

فعىل . ويوجد ابمليثاق عدد من املواد اليت قد تنطبق عىل الالجئني بشلك عام أأو عىل الأطفال الالجئني بشلك خاص. العريب

ا امليثاق عىل أأن يمتتع لك فرد داخل أأرايض ادلول الأعضاء  ابحلقوق واحلرايت املعمول هبا داخل هذ 2تنص املادة  ،سبيل املثال

دومنا متيزي بناء عىل العرق أأو اللون أأو اجلنس أأو اللغة أأو ادلين أأو الرأأي الس يايس أأو الأصول القومية أأو الاجامتعية أأو املس توى 

 .يالد و دون المتيزي بني النوعنيالاقتصادي أأو امل 
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ىل حق لك خشص يف طلب اللجوء الس يايس يف ادلول الأخرى هراب 22كام تشري املادة  عادة الالجئني  ا  من اال ضطهاد، و ال يمت ا 

ىل بالدمه فتنص عىل أأال حيرم أأي مواطن بشلك عشوايئ من جنسيته الأصلية، كام ال حيرم من احلق  26أأما املادة . الس ياس يني ا 

ىل أأمهية الأرسة بوصفها الوحدة الأساس ية  22و أأخريا تشري املادة . يف احلصول عىل جنس ية أأخرى دون س ند قانوين للمجمتع ا 

.وحق الأرسة و الأم و الطفل و املس نني يف امحلاية و الرعاية من قبل ادلوةل
63

 

 

 :تهي امليثاق اال فريقي حلقوق الطفل و رفاه 

ويتناول هذا امليثاق حزمة متاكمةل من احلقوق . 1666و بدأأ العمل به عام  1661متت صياغة امليثاق اال فريقي حلقوق الطفل عام 

نسان يقل معره عن تبدأأ بتعريف الطفل  ويغطي امليثاق عدد من املبادئ أأمهها املصلحة الفضىل للطفل وعدم . عاما   12بوصفه أأي ا 

ضافة  المتيزي، مث احلقوق اخلاصة ابلبقاء و المنو، و احلق يف اجلنس ية و التسجيل عند امليالد، و حرية التعبري و التجمع و الفكر، ا 

ىل احلق يف حامية خصوصيته و احلق يف عىل حق الطفل يف  ينص امليثاق أأيضا  . التعلمي و احلق يف بيئة تعلميية حتفظ هل كرامته ا 

ىل حق . الرتفيه و الأنشطة الثقافية ويسلط الضوء عىل حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة وتشري بعض مواد امليثاق ا 

يوفر  ،من انحية أأخرىو . ته من اال ساءة و التعذيبالطفل يف اخلدمات الصحية و يف حاميته من الاس تغالل الاقتصادي و حامي 

حقوق الطفل يف الرعاية الأرسية وحاميته من املامرسات  يتناول امليثاق أأيضا  هذا و . امليثاق امحلاية للأطفال داخل نظام العداةل

 .عىل حامية الأطفال من التجنيد اال جباري التقليدية الضارة مثل الزواج املبكر، كام ينص أأيضا  

الضوء عىل حقوق الأطفال الالجئني حيث تنص عىل توفري امحلاية هلم سواء ءانوا مصحوبني بذوهيم أأو غري  22تسلط املادة رمق  و

نسانية و املواثيق ادلولية مبا يف ذكل املواثيق ادلولية اليت صدقت  مصحوبني، وتوفري ءافة أأوجه امحلاية اليت توفرها هلم القوانني اال 

امحلاية للأطفال احملرومني من الرعاية الوادلية وكذكل حامية الأطفال من المتيزي و الاس تغالل  وفر امليثاق أأيضا  وي. علهيا ادلول

ىل مس وولية الطفل جتاه أأرسته و جممتعه ويشري امليثاق أأيضا  . اجلنيس و اال جتار  .ا 

 

 :العهد اخلاص حبقوق الطفل يف اال سالم

و تنص املادة الثانية يف . حيث يغطي احلقوق املكفوةل للطفل يف اال سالم 2114أأصدرت منظمة املؤمتر اال ساليم هذا العهد عام 

أأو اجلنس ية أأو ادلين أأو اللون  اجلنسالفقرة الرابعة من العقد عىل حق لك طفل يف التعلمي الابتدايئ و الثانوي بغض النظر عن 

اتحة فرص التعلمي املهينأأو امليالد أأو غريها من الا كام . عتبارات مع تطوير التعلمي عن طريق تطوير املناو  و تدريب املعلمني و ا 

طفال اذلين  صتن الفقرة السادسة من نفس املادة عىل رضورة توفري الرعاية الالزمة للأطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة و للأ

، مع العمل عىل التصدي للأس باب املؤدية لتكل (فال الالجئنيو ينطبق هذا اجلزء عىل الأط)يعيشون يف ظروف صعبة 

 .الظروف

مس و يف القيد فور امليالد ويف  ،تتناول املادة السابعة ش وون الهويةو  حيث تنص عىل أأن للك طفل احلق منذ والدته يف ا 

مسه و جنسيته وعالقاته كام تعمل ادلوةل عىل احلفاظ عىل ءافة عنارص الهوية اخلاصة ابلطفل ؛ احلصول عىل جنس ية مثل ا 

نعدام اجلنس ية لاكفة الأطفال املولودين فوق أأراضهيا و ءافة املواطنني اذلين  ،الأرسية كام تبذل ءافة اجلهود للتصدي ملشلكة ا 

أأن هل عىل أأن للك طفل غري معلوم الأبوين احلق يف الرعاية و الوصاية دون التبين، كام  وتنص املادة أأيضا  . يعيشون يف اخلارج

مس و لقب و يف جنس ية  .احلق يف ا 

ال يف حاالت الرضورة القصوى ومع  رادته ا  وتنص املادة الثامنة اخلاصة بوحدة الأرسة عىل عدم جواز فصل الطفل عن أأرسته ضد ا 

اتحة الفرصة للطفل و أأرسته للت   .عبري عن أ راهئممراعاة املصلحة الفضىل للطفل من خالل النظام القضايئ الوطين لدلوةل املعنية مع ا 
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يف  هحبق مرورا  و من مرحةل اجلنني  كام تنص املادة اخلامسة عكر عىل توفري الرعاية الصحية للطفل يف ءافة مراحل معره بدءا  

فتتناول حامية الطفل حيث تنص عىل  ،أأما املادة السابعة عكر. احلصول عىل اخلدمات الطبية الوقائية و الرعاية الطبية هل و لأمه

. فل يف امحلاية من اال ساءة و العنف و الاس تغالل اجلنيس و اال جتار مع حامية الأطفال من التجنيد يف امجلاعات املسلحةحق الط

اء بتحديد تتناول املادة الثامنة عكر قضية معل الأطفال و حق الطفل يف امحلاية من أأسوأأ أأشاكل العمل مع قيام ادلول الأعضو 

كام توفر . لقضايئطة اهجاز الكر املادة التاسعة عكر عىل حق الطفل يف امحلاية عند التعامل مع  كام تنص ؛احلد الأدىن لسن العمل

تنص املادة الواحد والعكرون  وأأخريا  . اجلنساملادة العكرون امحلاية للطفل من املامرسات التقليدية الضارة و من المتيزي بناء عىل 

 .القوانني الوطنية لدلول الأعضاءعىل رضورة حامية الأطفال الالجئني و توفري أأطر امحلاية هلم داخل 
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الثاين امللحق  
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 م حامية الطفل لعملية الاس تجابة للأزمة السورية ظ  احملددات الأساس ية لتحليل ن  

 الس ياساتاال طار التكريعي و  بيئة مؤسس ية دامعة

 ىل أأي مدى تامتىش الأطر التكريعية الوطنية والس ياسات مع املعايري ادلولية؟  ا 

  ىل أأي مدى تضمن الأطر التكريعية و الس ياسات متتع الأطفال الالجئني بذات ا 

احلقوق اخلاصة ابمحلاية اليت يمتتع هبا الأطفال ال خرين اخلاضعني لسلطات ادلوةل 

 املعنية؟

  ىل أأي مدى يمت تطبيق الأطر التكريعية و الس ياسات اخلاصة حبامية الطفل ا 

 بشلك متسق؟

  هل يمتتع الالجئني مبعامةل غري متيزيية عند تنفيذ قوانني و س ياسات حامية

 الطفل؟

  ىل أأي مدى تسهم الس ياسات احلدودية اخلاصة ابلالجئني يف هتديد حامية ا 

 الأطفال الالجئني؟

  هل أأاتحت أأزمات الالجئني الفرصة ال صالح أأو تعزيز الأطر التكريعية

والس ياسات  اخلاصة حبامية الطفل؟ أأو هل مت تبين س ياسات أأو تكريعات يف 

عىل قدرة الأطفال عىل  زمات الالجئني ءان من شأأهنا التأأثري سلبا  أأ أأعقاب 

 احلصول عىل خدمات امحلاية؟

  جراءات التنف ىل أأي مدى عكست اال  التكريعات  ،يذية املعيارية اليت مت وضعهاا 

 ؟والس ياسات الوطنية واخلدمات اخلاصة حبامية الطفل

نفاق عىل خدمات / القدرات املالية املوازنة واال 

 حامية الطفل
  ىل أأي مدى حصل الفاعلني يف جمال حامية الطفل عىل المتويل الالزم ا 

 لأزمة الالجئني؟لالس تجابة للضغوط املزتايدة عىل اخلدمات نتيجة 

  نفاق عىل خدمات حامية الطفل من هل جاءت أأي من الزايدات اخملصصة لال 

 املوازنة الوطنية؟

دارة عىل املس توى الوطين واحمليل ذا ءان   التنس يق و اال  هل هناك أ لية وطنية للتنس يق يف جمال حامية الطفل ابدلوةل املعنية؟ ا 

دراج الاس تجابة لأ   زمة الالجئني يف هذه ال لية؟الرد ابال جياب، هل يمت ا 

  نشاءها للتعامل مع هل تتضمن أ ليات التنس يق اخلاصة حبامية الطفل واليت مت ا 

أأزمة  الالجئني اجلهات احلكومية والكرءاء الوطنيني وهل يقومون بدور فعال يف 

 التنس يق؟

 هل تلعب احلكومة دور فعال يف تنس يق الاس تجابة لأزمة الالجئني؟ 

 ات تنس يق حكومية محلاية الطفل، ومجموعات معل محلاية يف حال وجود أ لي

 الطفل، هل يمت تبادل املعلومات والتنس يق بني هذه اجلهات؟
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 امللحق الثالث

 (21/5/2114: أ خر حتديث)ادلول الأعضاء يف املنطقة العربية )االتفاقات اخلاصة حبقوق اال نسان 
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 المتحدة
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 غير طرف وغير موقع: غ
 موقع: م
 طرف: ط

 ارير على الموقع الخاص بمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسانوضعية التق= أسامي الدول: الرابط
 الموقع الخاص بحالة التصديق= عناوين اإلتفاقيات 
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 امللحق الرابع

 املصطلحات

 :الالجئ -1

و يمت تعريفهم و حاميهتم من قبل القانون ادلويل و ال جيب طردمه أأو . الالجئني مه أأشخاص يفرون من الزناع أأو اال ضطهاد"

عادهتم  ىل املواقف اليت قد تعرض حياهتم أأو حريهتم للخطرا  و يعرف (. املفوضية السامية لش وون الالجئني: املصدر." )ا 

بوصفه خشص يتواجد خارج ادلوةل اليت حيمل جنسيهتا نتيجة خملاوف واقعية من وقوع اضطهاد " الالجئ"القانون ادلويل 

أأو ال  ة اجامتعية أأو بسبب رأأي س يايس، و ال ميكنهته يف جامعنه أأو جنسيته  أأو عضوي عليه لأس باب تتعلق بعرقه أأو دي 

توجد دليه رغبة نتيجة لهذه اخملاوف يف طلب امحلاية داخل هذه ادلوةل، أأو هو خشص ليس دليه جنس ية و لتواجده خارج 

لهيا نتيجة ملثل هذه الأحداث ال يس تطيع أأو ال يرغب بسبب هذه اخملاوف ادلوةل اليت ءان يقمي فهيا سابقا   ". يف العودة ا 
64

 

 :الشخص النازح داخليا   -2

جبارمه عىل الفرار أأو ترك منازهلم و أأماكن  داخليا   الأشخاص النازحني" مه أأشخاص أأو مجموعة من الأشخاص اضطروا أأو مت ا 

ندالع العنف أأو انهتاءات حقوق اال نسان أأو الكوارث  قامهتم خاصة نتيجة للزناعات املسلحة أأو لتجنب أ اثرها، أأو نتيجة ال  ا 

". د دولية معرتف هبايعربوا أأية حدو الطبيعية أأو تكل اليت يتسبب فهيا البكر، و مل 
65

 

 :عدمي اجلنس ية الشخص -2

.هبا مبوجب قوانيهنا الشخص عدمي اجلنس ية هو خشص ال تعتربه أأي دوةل مواطنا  
66

 

 :اللجوء البط -4

عالن العاملي حلقوق اال نسان . طالب اللجوء هو خشص مل يمت بعد البت يف طلبه ابحلصول عىل امحلاية ادلولية" و ينص اال 

."كام يمتتع طالب اللجوء ابحلق يف عدم اال عادة القرسية. يف طلب اللجوء و المتتع به عىل أأن للك خشص احلق
67

 

                                                           
64 UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty 

Series, vol. 189, p. 137, available at: http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html).  

لمزيد  من المعلومات حول هذا التعريف انظر   UNHCR’s Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for 

Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, available at: 

http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html 
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