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إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 5

إن الحب هو أهم يش ٍء يف حياتنا ،فالغفران يولد من
الحب ،والسالم يولد من الغفران ،والفرح يولد من
السالم ،والود يولد من الفرح...
الجئ يبلغ من العمر  14عاماً

صفحة 6

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

مقدمة
حامية األطفال:
أمرأسايس لدى مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني
يشكل األطفال ما يقارب نصف األشخاص النازحني قرسياً يف العامل – أي ما يزيد عن  12مليوناً من الفتيات والفتيان.1ويقيض
السواد األعظم من األطفال الالجئني كامل مرحلة الطفولة يف النزوح حائرين حول ما يخبأه املستقبل لهم .ويعد األطفال 2سواء
كانوا الجئني ،أم نازحني داخلياً ،أم عدميي الجنسية – عرض ًة أكرث من البالغني لخطر سوء املعاملة ،أو اإلهامل ،أو العنف ،أو
االستغالل ،أواالتجار بهم ،أوالتجنيد القرسي ضمن املجموعات املسلحة .فقد يعايشون ويشهدون حوادث مؤملة أو ينفصلون عن
أرسهم .ويف الوقت نفسه ،قد تعاين األرس وشبكات الدعم االجتامعية األخرى من الضعف وقد تتعطل العملية التعليمية .تؤثر
هذه التجارب عميقاً يف الطفل -مبكراً منذ مرحلة الرضاعة مروراً مبرحلة الطفولة إىل سن املراهقة .وتواجه الفتيات خصوصاً خالل
حاالت الطوارئ والنزوح مخاطر حامية تتعلق بنوع الجنس.
يتسم األطفال أيضاً باملرونة العالية ويجدون سب ًال للتأقلم وامليض
قدماً يف مواجهة الصعاب واملعاناة .فهم يستمدون العزمية من أرسهم
ويستمتعون بالصداقات .وميكن لألطفال من خالل التعلم يف املدرسة،
ومامرسة الرياضات ،والحصول عىل مكان خالق الستكشاف مواهبهم
واستعامل بعض مهاراتهم أن يغدوا أعضاء فاعلني يف مجتمهم املحيل.
ونحن بحاجة للعمل مع األطفال ومتكينهم من أجل حشد الدعم
لحقوقهم ولحاميتهم.
تنص الرشعة الدولية عىل حقوق األطفال ،مبا يف ذلك يف ذلك اتفاقية
األمم املتحدة لحقوق الطفل ،3وهذه الحقوق هي يف صميم بنود
عمل املفوضية يف مجال الحامية .ونظراً الرتفاع نسبة األطفال بني
السكان النازحني ،وحقيقة أن الفتيات والفتيان يواجهون مخاطر
حامية ينفردون بها ،تعد االستجابة الحتياجاتهم الخاصة أولوية رئيسية
للمفوضية .إن التزام املفوضية بحامية األطفال الذين ُتعنى بهم 4ليس
واجباً أخالقياً فحسب ،ولكنه سيسهم أيضاً يف ضامن مستقبل أفضل
لألطفال ،وأرسهم ،ومجتمعاتهم املحلية.
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ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2011ﺣﻮل اﻹﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

	1استناداً إىل أن األطفال يشكلون نسبة  %47من عدد الالجئني والنازحني داخلياً البالغ  25.9مليوناً والذين يحظون بحامية مفوضية الالجئني
( تقرير مفوضية الالجئني لالتجاهات العاملية)1102 ،
	2يُع ّرف األطفال ،وفق اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ( ،)1990بأنهم « كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة من العمر ،ما مل يبلغ سن
الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه».
 3اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل1990 ،
ً
	4يشمل جميع األطفال الذين ُتعنى بهم املفوضية وهم :طالبو اللجوء ،والالجئون ،والنازحون داخليا ،والعائدون ،واألطفال معدومي
الجنسية أو املعرضون لخطر انعدام الجنسية”

إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 7

توفر مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني الحامية لألطفال
الذين ُتعنى بهم من خالل االستجابة الحتياجاتهم الخاصة واملخاطر
التي يواجهونها .وهذا يشمل :توفري الحامية من كل أشكال التمييز
وحشد الدعم ضد هذه األشكال؛ ومنع سوء املعاملة ،والعنف،
واإلهامل ،واالستغالل واالستجابة لها؛ وضامن الحصول الفوري عىل
الخدمات املناسبة؛ وضامن حلول دامئة تراعي مصالح الطفل الفضىل

صفحة 8

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

إطار عمــل لحمــاية األطفــال
ميثل إطار العمل لحامية األطفال تطوراً يف السياسات واملامرسات التي تتبعها مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني،
بكل من أهمية حامية األطفال يف عمل املفوضية وبرتاكم املامرسة والخربة يف قطاع حامية الطفل عىل مستوى العامل.
حيث ُيقر ٍ
ويوسع اإلطار من فهم املفوضية لحامية األطفال ومن انخراطها فيها .فهو يعبرّ عن ستة أهداف تشكل خالصة التزام املفوضية
إرشادات عملية عن كيفية إنجازها.
بحامية حقوق األطفال الذين ُتعنى بهم وتحقيق هذه الحقوق ،كام يقدم
ٍ

واألهداف الستة هي :

	الفتيات والفتيان آمنون يف األماكن التي يعيشون ويتعلمون ويلعبون فيها
	مشاركة األطفال وبناء قدراتهم هي جزء ال يتجزأ من حاميتهم
	إمكانية حصول الفتيات والفتيان عىل إجراءات صديقة للطفل


موجهاً
	تلقي الفتيات والفتيان ذوي االحتياجات الخاصة دع ًام ّ
	حصول الفتيات والفتيان عىل حلول دامئة وفق مصالحهم الفضىل
حصول الفتيات والفتيان عىل وثائق قانونية

يط ّبق إطار العمل هذا مقاربة تستند إىل أنظمة لحامية الطفل وتشمل اجراءات تخص كل من يضطلع باملسؤولية عىل كافة
املستويات – األرسة ،واملجتمع ،وعىل املستويني الوطني والدويل  -للتخفيف من مخاطر الحامية التي يواجهها األطفال واالستجابة
لها .وهذا يشكل إقراراً بأن كافة الجهات الفاعلة لديها ما تقدمه لتأمني الحامية الشاملة لألطفال .وقد وضعت مفوضية الالجئني
إطار العمل بالتشاور مع الدول ،والرشكاء ،واملجتمعات املحلية واألطفال أنفسهم ،حيث ساهم ما يزيد عن  300فتاة وفتى من
الالجئني من مختلف األعامر والقدرات من كينيا ،ونيبال ،والهند ،واألردن بأفكارهم وآرائهم حول األخطار املحيطة بالحامية
وحلولها.
إن إطار العمل لحامية األطفال :
• يعرتف باألطفال باعتبارهم أصحاب حقوق
• يؤكد عىل قدرة األطفال عىل املشاركة يف حامية أنفسهم
• ير ّكز عىل تجنّب ما يعانيه األطفال من سوء معاملة ،وعنف ،وإهامل ،واستغالل واالستجابة لها
• يؤكد عىل الحاجة إىل تقوية الرشاكات
وبالتحديد ،فإن إطار العمل :
فئات محدد ٍة من األطفال
• يتخذ نهج أوسع يستند عىل الحقوق ويركز عىل تأمني الحامية لكافة األطفال املعنيني بدالً من الرتكيز عىل ٍ
• يحدد أهداف واضحة تؤدي إىل املزيد من القدرة عىل تو ّقع األحداث والتناسق بني مختلف العمليات
• يحدد معايري لتعزيز قياس األداء و املراقبة ويرسم الخطوط العريضة اللتزام مفوضية الالجئني املؤسسايت بحامية األطفال
• يؤكد عىل املشاركة مع املجتمعات املحلية واألنظمة الوطنية لحامية الطفل من خالل املنارصة ،والتعاون ،والدعم
يقوم إطار العمل هذا بالبناء عىل سياسة املفوضية ومبادئها التوجيهية املتعلقة بحامية األطفال واستنتاجات اللجنة التنفيذية
املعنية عرب وضع إطار عمل اسرتاتيجي للحامية (انظر امللحق).

إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 9

سنكرب ونحن هنا ....كأنك ترى مستقبلك ينهار أمام
عينيك وال ميكنك أن تفعل أي يشء...
فتاة مراهقة الجئة

صفحة 10

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

تلقت حامية األطفال مزيداً من الدفع قدماً عرب:
إطاري عمل اسرتاتيجيني ملفوضية الالجئني ،وهام اسرتاتيجية التعليم
ملفوضية األمم املتحدةالعليا لشؤون الالجئني
( )2012-16وعمل مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ملكافحة
العنف الجنيس واملبني عىل نوع الجنس :اسرتاتيجية محدثة (.)2011
إن حامية األطفال تندفع قدم ًا عرب...

 ...ضامن الحصول عىل تعليم جيد

•تعكس اسرتاتيجية التعليم ملفوضية الالجئني ( )2012-16تركيزاً متجدداً
عىل تعليم الالجئني باعتباره مكون جوهري من بنود عمل مفوضية
الالجئني لتقديم الحامية والحلول الشاملة.
•تشجع عىل أهمية املدارس بوصفها بيئات آمنة للتعلم ،مع اإلقرار بأن
الفئات املهمشة قد تحتاج عناية خاصة للوصول إىل بيئات آمنة للتعلم.
•تؤكد تحسني فرص الحصول عىل تعليم جيد لألطفال الالجئني وتعظيم
الفوائد الوقائية من املشاركة يف املدرسة.
•تؤكد عىل دور التعليم يف تطور الطفل ليبني املهارات ،والقدرة،
واملرونة منذ مرحلة الطفولة املبكرة مروراً مبرحلة املراهقة وصوالً
ملرحلة البلوغ.
• تدعو إىل دمج األطفال الالجئني يف أنظمة التعليم الوطنية.

يفاقم النزوح القرسي من
تعرض األطفال لإلهامل،
واالستغالل ،والعنف الجنيس
وغريه من أشكال العنف وسوء
املعاملة .
واألطفال عىل وجه الخصوص
عرضة للمخاطر وبحاج ٍة
لعناية خاصة نظراً العتامدهم
عىل البالغني من أجل
البقاء ،وقابليتهم للتعرض
للصدمة الجسدية والنفسية،
والحتياجاتهم التي يتعني
تلبيتها لضامن النمو والتطور
الطبيعيني...
سياسة مفوضية الالجئني حول العمر ،ونوع
الجنس ،والتن ّوع ()2011

تجنّب العنف الجنيس واملبني عىل
نوع الجنس واالستجابة له...

•يعرتف عمل مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ملكافحة
العنف الجنيس واملبني عىل نوع الجنس ،وهو اسرتاتيجية محدثة
( ،)2011بأن حامية األطفال من العنف الجنيس واملبني عىل نوع
الجنس تعترب مجاالً رئيسياً للعمل.
•تضع الخطوط العريضة إلجراءات منع العنف الجنيس واملبني عىل
نوع الجنس ضد األطفال وتحديده واالستجابة له ،وإلجراءات تحديد
الضحايا من األطفال واألطفال املعرضني للخطر.
• ُتقر بأهمية العمل مع مقدمي الخدمة لضامن أن اإلجراءات الصديقة
للطفل متبعة وأنه يجري تدريب املوظفني عىل نح ٍو كاف.
•تلفت االنتباه إىل أهمية إرشاك الرجال والفتيان بوصفهم رشكاء يف
مكافحة العنف الجنيس واملبني عىل نوع الجنس.
•تشدد عىل أهمية توفري بيئات آمنة ،مبا يف ذلك تخطيط املخيم واملوقع
االسرتاتيجي للمدارس ،وللعيادات وملرافق الرصف الصحي ،بوصفها
تدبرياً مه ًام يف الحد من تعرض األطفال لخطر العنف الجنيس واملبني
عىل نوع الجنس.
•تدعو إىل املنارصة إىل توفري إمكانية الحصول عىل الوقود املستعمل
محلياً وعىل املوارد الطبيعية بشكلٍ أمن نظراً للمخاطر الحامئية
املرتبطة بجمع الحطب ،خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
•تعرتف بأن النزوح ميكن أن يزيد من الضغط عىل النساء والفتيات
ملامرسة الجنس من أجل البقاء كام يزيد من وصمة العار التي تلحق
باألطفال العاملني يف مجال الجنس.
إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 11

تعزيز أنظمة حامية الطفل
تقع مسؤولية حامية األطفال يف املقام األول عىل عاتق الدول :فعليها إنشاء أنظمة حامية الطفل وتنفيذها وفقا اللتزاماتها
الدولية ،وضامن حصول كافة األطفال الخاضعني لسلطتها عليها من دون أي متييز.
وتلتزم بالتايل مفوضية الالجئني بتعزيز األنظمة والخدمات الوطنية لحامية الطفل والدعوة لتمكني األطفال من الالجئني،
والنازحني ،وعدميي الجنسية من الحصول عليها .ويف السياقات حيث تكون الدولة غري قادرة عىل الوفاء مبسؤولياتها تجاه األطفال،
عندها فقط تقوم املفوضية ،جنباً إىل جنب مع الرشكاء ،بوضع آلية موازية ومؤقتة لحامية األطفال الذين ُتعنى بهم.
تعرتف مقاربة األنظمة بالقدرات القامئة ضمن أنظمة الدولة واآلليات املجتمعية لحامية الطفل وتعمل عىل متتينها .إنها نوفر
أساساً للتعاون مع الجهات الحكومية ّ
ومنظمة اليونيسيف ،والرشكاء اآلخرين وإطاراً شام ًال إلعداد الربامج .والبد ألي نظام حامية
سليم أن يؤطر يف إطار مقاربة قامئة عىل الحقوق ،وأن يضمن حصول كافة األطفال عىل الدعم دون أي متييز.

ينبغي عىل الدول أن تشجع وتر ّوج إلنشاء وتطبيق أنظمة حامية الطفل،
وفقا لاللتزامات الدولية [الخاصة بها] والتي يجب أن تتيح متتّع األطفال
بخدمات هذه األنظمة من دون متييز
ينبغي عىل مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني والرشكاء []...
أن يدعموا ويك ّملوا األنظمة الوطنية لحامية الطفل يف املناطق التي
توجد فيها ثغرات وأن ُتنفذ بروح من الرشاكة وذلك باالستفادة من مزايا
كل جهة فاعلة لتعزيز األثر املفيد عىل حامية األطفال.
اللجنة التنفيذية ،االستنتاج رقم 2007 ،107
تعد مقاربة األنظمة لحامية الطفل ،الذي تبنته اللجنة التنفيذية ملفوضية الالجئني ،أساس إطار عمل
املفوضية لحامية األطفال وتعكس أفضل املامرسات الدولية

ميثل إطار عمل املفوضية الجديد لحامية األطفال تحوالً مؤسسياً من استهداف فئات من األطفال املعرضني للخطر بالدرجة األوىل
إىل مقاربة األنظمة لحامية األطفال .ويشمل نظام حامية الطفل املهام التي تضطلع بها مجموعة من الجهات الفاعلة الرسمية وغري
الرسمية ملنع املخاطر التي يواجهها األطفال وتخفيفها واالستجابة لها .ويتكون النظام من ستة مكونات متعددة القطاعات هي :

• إطار العمل القانوين واملتعلق بالسياسات
		
• التنسيق
• أنشطة الوقاية واالستجابة

• املعرفة والبيانات
• القدرات البرشية واملالية
• املنارصة والتوعية

وتعمل مكونات األنظمة عىل املستويات املجتمعية ،والوطنية ،والدولية .ال يشء يعمل بانفراد  -وكل املهام واإلجراءات مرتابطة.
ويتمحور إطار العمل ،مبا يف ذلك األهداف الستة لحامية األطفال ،حول مكونات األنظمة.

صفحة 12
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األهداف املتعلقة بالطفل
الهدف رقم  :1الفتيات والفتيان آمنون يف
األماكن التي يعيشون ،ويتعلمون ،ويلعبون فيها
الهدف رقم  :2مشاركة األطفال وبناء قدراتهم
هي جزء ال يتجزأ من حاميتهم
الهدف رقم  :3إمكانية حصول الفتيات والفتيان
عىل إجراءات صديقة للطفل
الهدف رقم  :4حصول الفتيات والفتيان عىل وثائق قانونية
الهدف رقم  :5يتلقى الفتيان والفتيات ذوي اإلحتياجات الخاصة دع ًام موجهاً
الهدف رقم  :6حصول الفتيات والفتيان عىل حلول دامئة وفق مصالحهم الفضىل

املنارصة والتوعية

خدمات الوقاية واإلستجابة

القدرات املالية والبرشية

التنسيق

املعرفة والبيانات

إطارالعمل القانوين
واملتعلق بالسياسات

مكونات أنظمة حامية الطفل
üمسؤولية الدولة
üدرجة الحاجة
üعدم التمييز
üعدم التسبب بأذى
üالرشاكة

املبادئ
üالمقاربة األسرية والمجتمعية
üمشاركة األطفال
üالمصالح الفضلى للطفل
üالعمر ونوع الجنس والتنوع
üالمساءلة

إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 13

إ ّنه يشبه صعود الدرج يف كل درجة أواجه صعوبات،
لدي هدف نصب عيني وسوف أتغلب عىل
ولكن ّ
املصاعب التي تعرتض طريقي لتحقيق هديف
فتى الجيء

صفحة 14
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املبادئ التوجيهية واملقاربات
مسؤولية الدولة
تعترب الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن حامية جميع األطفال ،وينبغي أن تقوم بتشجيع إنشاء وتنفيذ أنظمة حامية
الطفل وفقاً اللتزاماتها الدولية ،وكذلك ضامن حصول جميع األطفال الخاضعني لسلطتها عىل تلك الخدمات .تسعى مفوضية
األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني إىل تعزيز هذه األنظمة ،واملنارصة لعدم التمييز يف الحصول عىل الخدمات ،ويف السياقات
التي تكون فيها الدولة غري قادرة عىل القيام بهذه املسؤولية تجاه األطفال الذين تعنى بهم املفوضية ،تقوم املفوضية بأداء هذه
الوظيفة بدعم من الرشكاء.

تحرتم الدول األطراف الحقوق املوضحة يف هذه اإلتفاقية وتضمنها ...
لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز ،بغض النظر عن
لون أو جنس أو لغة أو دين أو الرأي السيايس وغريه للطفل أو لوالديه أو
للويص القانوين عليه ،أو أصلهم اإلجتامعي أو العرقي أو الوطني أو ثروتهم
أو احتياجاتهم الخاصة ،أو مولدهم ،أو أي وضع آخر ...
املادة  ،2اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل1990 ،

املقاربة ُ
األرس ّية وا ُملجتمع ّية
تقوم األرس واملجتمعات املحلية بدور أسايس يف تقديم الرعاية والحامية التي يحتاج إليها األطفال .وتسعى مفوضية األمم
املتحدة العليا لشؤون الالجئني إىل فهم ودعم آليات املجتمع القامئة التي تحمي الفتيات والفتيان والبناء عليها .ويف الحاالت التي
تنشأ فيها مخاطر محيطة بالحامية من األرسة أو املجتمع ،تقوم املفوضية بدور املدافع عن مصالح األطفال من أجل التصدي
للمامرسات الضارة.

درجة الحاجة
ّإن حامية األطفال أمر ال ميكن تأجيله .لذلك تويل املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،والجهات الحكومية الفاعلة والرشكاء األولوية
لحامية األطفال وتقديم الدعم الفوري لرفاههم وتنميتهم ،بغية ضامن حلول دامئة ملشاكلهم يف أقرب وقت ممكن .حيث يعترب
تقديم الخدمات يف الوقت املناسب والقيام بالتدخالت والبحث عن األرس واتخاذ القرارات املتعلقة مبصلحة الطفل الفضىل أموراً
أساسية .كام يجب ضامن حق الطفل يف الحصول عىل التعليم الجيد يف أرسع وقت ممكن يف كل من حاالت الطوارئ والحاالت
الطويلة األمد.

إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 15

مشاركة األطفال
تقوم املفوضية ورشكاؤها بالدعم الف ّعال لحقوق جميع الفتيات والفتيان للمشاركة والتعبري عن آرائهم يف جميع املسائل التي
تؤثر عليهم وفقا لنوع الجنس ،والعمر ،والنضج ،والقدرة .وسيتم تطبيق منهجيات تشاركية مختلفة ملختلف األعامر (أي األطفال
الصغار واملراهقني) .حيث تعرتف املشاركة الفعالة باألطفال واملراهقني عىل أنهم أصحاب حقوق ،فهي تبني قدراتهم وإمكانية
التحمل لديهم ،وتتيح لهم حامية أنفسهم وأقرانهم.

عدم التمييز
تضمن مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ورشكائها عدم التمييز يف جميع السياسات واإلجراءات والربامج ،وستدعم
املفوضية وتدافع عن إمكانية حصول األطفال الالجئني واألطفال املرشدين واألطفال عدميي الجنسية عىل خدمات األنظمة
الوطنية لحامية الطفل ،بغض النظر عن أعامرهم أو نوع الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو الحاجات الخاصة.

املصالح الفضىل للطفل
تعد املصالح الفضىل للطفل هي االعتبار األول لدى املفوضية عند قيامها بجميع اإلجراءات التي تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش
عىل األطفال .يرسخ مبدأ املصالح الفضىل ّأن لجميع الفتيات والفتيان الحق يف املشاركة الف ّعالة يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل
حياتهم ،مبا يف ذلك تحديد مصالحهم الفضىل .وسوف تواصل املفوضية عملها لضامن تحقيق اإلجراءات الالزمة التخاذ القرارات
فيام يتعلق باألطفال املعرضني للخطر وترتيبات الرعاية الطويلة األجل الخاصة بهم والحلول.

يف جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال ،سواء قامت بها مؤسسات
الرعاية االجتامعية العامة أو الخاصة ،أو املحاكم أو السلطات اإلدارية أو
الهيئات الترشيعية ،يوىل االعتبار األول ملصالح الطفل الفضىل ...
املادة  ،3اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل1990 ،

عدم التسبب بأذى
تقوم املفوضية ورشكائها بالنظر يف وضع أرسة الطفل وثقافتها وحالتها االجتامعية  ،وتقوم باألعامل واإلجراءات والربامج بطريقة ال
تعرض الطفل إىل األذى .وسوف يتم تخطيط وتيسري مشاركة الفتيات والفتيان يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل حياتهم بطريقة
مسؤولة وأخالقية مع مراعاة الرس ّية.

العمر ونوع الجنس والتن ّوع
تضمن املقاربة التي تتبناها املفوضية املتعلقة بالعمر ونوع الجنس والتنوع (ّ )DGAأن يتمتع جميع األشخاص الذين ُتعنى
بهم املفوضية ،مبا يف ذلك الفتيات والفتيان ،األطفال واملراهقني ،بحقوق متساوية .كام تقر هذه املقاربة بأ ّنه من املمكن أن
يتأ ّثر األطفال بشكل مختلف مبخاطر الحامية نتيجة لعمرهم ،ونوع الجنس ،والحاجات الخاصة ،والخلفية اإلجتامعية .تزيد هذه
املقاربة املتعلقة بالعمر ونوع الجنس والتنوع الفهم حول التأثري املختلف ملخاطر الحامية عىل الفتيات والفتيان ،واألطفال ّ
الرضع،
واألطفال يف سن املدرسة ،واملراهقني ،كام يقدم ملوظفي املفوض ّية األدوات الالزمة إلعداد االستجابات املناسبة.

صفحة 16

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

الرشاكة
سيتم تنفيذ إطار العمل بالرشاكة مع الدول واملجتمعات املحلية واألطفال ّ
ومنظمة اليونيسيف وغريها من الجهات والوكاالت
الفاعلة يف مجال حامية الطفل ،مبا يف ذلك من خالل مجموعة الحامية العاملية ونطاق املسؤولية التابع لها يف مجال حامية
الطفل .ويشمل ذلك التعاون والتنسيق الف ّعال والتقييامت املشرتكة والربامج واملنارصة .وسوف يستفيد هذا اإلطار من تكامل
املوارد واملعرفة واملهارات لتعزيز حامية األطفال ،مع االعرتاف بإسهام جميع الجهات الفاعلة يف بناء نظام شامل لحامية الطفل.

يف مجال العمل لحامية الطفل ،عملت ّ
منظمة اليونيسيف عىل متتني
النظام بشكل متنامي ...
يساعد تعزيز األنظمة الوطنية لحامية الطفل عىل تجنب االزدواجية التي
تحدث يف كثري من األحيان مع الربامج األحاد ّية البحتة التي تم تصميمها
بشكل منفرد لفئات معينة من األطفال.
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املساءلة
تعترب املفوضية ورشكائها مسؤولة يف نهاية املطاف أمام األطفال واملجتمعات املحلية التي تعمل عىل حاميتها .حيث تعد اآلليات
التشاركية التي بإمكان األطفال استخدامها لتقديم مالحظاتهم عىل خدمات املفوضية ورشكائها  ،أمراً أساسياً لتحقيق املساءلة.
وتقوم املفوضية ورشكائها باستنباط املعلومات من األطفال وأرسهم واستخدام هذه املعلومات لصياغة وتحسني التدخالت
والربامج.
إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 17

الهدف



الفتيات والفتيان آمنون يف األماكن التي
يعيشون ويتعلمون ويلعبون فيها

النتائج بالنسبة لألطفال
•	األطفال آمنون يف املنازل ويف املجتمع املحيل ويتمتعون بحامية أرسهم
ومجتمعهم املحيل ومعلميهم والعاملني يف املجال اإلنساين.
• األطفال آمنون يف املدرسة
• لدى األطفال مساحات أو أماكن آمنة لإلجتامع واملشاركة يف األنشطة اإلجتامعية واللعب
• ميكن لألطفال اإلبالغ عن اإلساءات ويعرفون من أين يحصلون عىل املساعدة
• ينظر األطفال إىل املفوضية والرشكاء عىل أنهم مدافعون عن حقوقهم

صفحة 18
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تتم حامية الفتيات والفتيان من جميع أشكال العنف وسوء املعاملة واإلهامل واالستغالل .حيث يستطيع األطفال العيش والتعلم
تم اتخاذ تدابري لحامية الفتيات والفتيان من العنف
واللعب يف بيئة سليمة وآمنة ومحمية من قبل الكبار املوثوق بهم .ولقد ّ
تم تحديد الفتيات والفتيان املعرضني للخطر
الجنيس واملبني عىل نوع الجنس وتهدف املنارصة إىل منع املامرسات املؤذية .كام ّ
وإحالتهم إىل الخدمات املناسبة .كام ويدرك األطفال والعائالت املخاطر البيئية وتتم حاميتهم منها .يف الحاالت التي تغطيها آلية
ويتم اإلبالغ عنها.
تتم مراقبة انتهاكات جسيمة ضد األطفال الذين تعنى بهم املفوضية ّ
قرار مجلس األمن رقم ّ ،1612

بعض األعامل املقرتحة ملفوض ّية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ورشكائها
 1.1إطار العمل القانوين واملتعلق بالسياسات
تحديد القوانني الوطنية ذات الصلة ،فض ًال عن األعراف
واملامرسات االجتامعية ،والدعوة إىل تنفيذها دع ًام لألمن
الجسدي والعاطفي للفتيان والفتيات يف كل األماكن الخاصة
والعامة.
 1.2املعرفة والبيانات
إجراء تقييامت لتحديد مخاطر الحامية التي تعترب األطفال
معرضني لخطر معينّ يف املنازل واملدارس واملجتمع املحيل،
أي عىل سبيل املثال األطفال املعوقون ،وإنشاء أنظمة لجمع
البيانات ،مصنفة حسب العمر والجنس ،ملراقبة اإلساءات
والعنف واإلهامل ضد األطفال.

 1.4القدرات املالية والبرشية
الرتويج لقواعد السلوك والتدريب لجميع املوظفني واملعلمني
والرشطة والكبار الذين هم عىل اتصال مع الفتيان والفتيات
وتنفيذ إجراءات التشغيل القياسية لإلبالغ واالستجابة عن سوء
السلوك .ضامن القيام بتدريب لألطفال واملراهقني لتوعيتهم
حول حقوقهم ومتكينهم من املشاركة يف حامية أنفسهم.
 1.5الوقاية واإلستجابة
إنشاء آليات تقوم بالوقاية واالستجابة ملخاطر حامية األطفال،
مبا يف ذلك سبل اإلحالة إىل خدمات الرعاية والخدمات النفسية
واالجتامعية والخدمات الصحية املراعية لألطفال.

 1.6املنارصة والتوعية
زيادة الوعي حول الرضر املرتبط ببعض املامرسات التقليدية
 1.3التنسيق
إنشاء ودعم واملشاركة يف آليات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت واملنارصة للمعايري التي تقوم بحامية األطفال من خالل الربامج
املجتمعية ،بحيث يصبح املعلمون عىل دراية مبسارات اإلحالة.
لحامية األطفال ،مبا يف ذلك مجموعات عمل متخصصة مثل
فرق عمل وطنية حول آليات اإلبالغ واملراقبة  MRMوترتيبات
اإلبالغ والتحليل واملراقبة  MARA5حيثام يكون ذلك مالمئاً.

نقاط إرشادية

üاجراءات التشغيل املوحدة (عىل سبيل املثال الوقاية
واإلستجابة للعنف الجنيس واملبني عىل نوع الجنس)
üاسرتاتيجية العنف الجنيس واملبني عىل نوع الجنس
املراعية لألطفال
üآليات مجتمعية لحامية الطفل
üمساحات صديقة للطفل

üاملراقبة واإلبالغ عن اإلنتهاكات الجسيمة
üسبل اإلحالة إىل الخدمات
üبيئة تعلم تدريبية آمنة

تم وضع قواعد السلوك والتدريب للموظفني واملعلمني
ّ ü
والرشطة وقادة املجتمع
üنداءات الطوارئ التي تشمل حامية الطفل

üالتثقيف املراعي للطفل حول مخاطر األلغام

üمشاريع نرش التوعية والتمكني لألطفال واملراهقني

üبرامج املنارصة والتمكني التي تتطرق ملسألة تشويه
األعضاء التناسلية لإلناث

üآليات الشكاوى الرسية والصديقة للطفل (يف املدارس
أيضاً)

	5تم إنشاء آلية املراقبة واإلبالغ ( )MRMوفقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،)2005( 1612والقرار  ،)2009( 1882والقرار .)2011( 1998
انشاء آلية ترتيبات املراقبة والتحليل واإلبالغ ( )MARAوفقا لقرار مجلس األمن رقم  )2009( 1889والقرار .)2010( 1960

إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 19

الهدف



مشاركة األطفال وقدراتهم هي
جزء ال يتجزأ من حاميتهم

النتائج بالنسبة لألطفال
•	يتم السعي للحصول عىل اآلراء املستقاة من الفتيات والفتيان والتشاور معهم
بشكل منتظم بطريقة تسمح لهم مبناقشة احتياجاتهم واقرتاح الحلول.
•	يشارك الفتيات والفتيان بفعالية يف اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل حياتهم
•	ينخرط األطفال بشكل فعال يف األنشطة والتعليم للمساهمة يف بناء مهاراتهم وقدراتهم
•	يساهم األطفال واملراهقون يف حامية أنفسهم وحامية أقرانهم
•	تزداد قدرة األطفال واملراهقني عىل إيجاد حلول واسرتاتيجيات تأقلم إيجابية تتطرق ملشكالتهم

صفحة 20

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

يشارك الفتيات والفتيان بجدية ضمن أرسهم ومدارسهم ومجتمعاتهم املحلية .ويتم األخذ بآراء ووجهات نظر األطفال واملراهقني
وتعطى األهمية املناسبة ،كام يشارك هؤالء يف حامية أنفسهم وفقاً ألعامرهم وقدراتهم وعىل أساس املساواة بني الجنسني .تكون
هذه املشاركة مبنية عىل معرفة وتطوعية وتجلب لهم النفع ،كام تؤمن إدراكاً أكرث لحقوقهم .فاللعب ومامرسة األلعاب الرياضية
والرتويح عن النفس كلها أعامل حامئية يف حد ذاتها وتدعم مرونة األطفال وقدراتهم عىل املواجهة.

بعض األعامل املقرتحة ملفوض ّية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ورشكائها
 2.1إطار العمل القانوين واملتعلق بالسياسات
البحث عن فرص للحصول عىل آراء األطفال الالجئني واألطفال
املرشدين واألطفال عدميي الجنسية وتضمينها يف تطوير
السياسات وعمليات اإلصالح الترشيعية التي تؤثر عليهم.

 2.4القدرات املالية والبرشية
تحديد قدرات األطفال والبناء عليها إلعالة أنفسهم من خالل
التدريب عىل املهارات الحياتية والقيادة والربامج ،وضامن
مشاركة األطفال واملراهقني يف تصميم مثل هذه الربامج.

 2.2املعرفة والبيانات
ضامن املشاركة الجدية لألطفال وبطريقة أخالقية (أي آمنة،
ورسية ،وتحظى باإلحرتام) يف التقييامت واملراقبة وسائر
األنشطة التي تضطلع بها املفوضية والرشكاء.

 2.5الوقاية واإلستجابة
دعم وتطوير مبادرات طفل يرشد طفل (أي برامج املرشدين).

 2.6املنارصة والتوعية
الدعوة إىل مشاركة األطفال يف اتخاذ القرارات التي تؤثر
عليهم ،مبا يف ذلك يف املدرسة ويف مجتمعهم وأرسهم ،وتشجيع
 2.3التنسيق
مشاركة األطفال واملراهقني يف املنتديات االجتامعية األوسع
تعزيز التنسيق والتعاون بني مختلف الجامعات/املنظامت
العاملة يف مجال الطفل (أي بني املواقع ،ومع املجتمع املضيف) نطاقاً.
وتشجيع املبادرات الرامية إىل إرشاك األطفال.

نقاط إرشادية
üالتقييامت التشاركية املتعلقة باألطفال
üاآلليات الصديقة للطفل املتعلقة بالشكاوى واملعلومات املستقاة
üنوادي ولجان األطفال واملراهقني
üتدريب عىل املهارت الحياتية للمراهقني من الفتيات والفتيان
üمبادرات األلعاب الرياضية والرتفيهية ال تستثني أحداً مع األخذ بعني اإلعتبار السن ونوع الجنس والحاجات الخاصة

إطار عمل لحامية األطفال
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إمكانية حصول الفتيات والفتيان
عىل إجراءات صديقة للطفل

النتائج بالنسبة لألطفال
•	يدرك األطفال اإلجراءات وخياراتهم يف عملية صنع القرار ،مبا يف ذلك أهمية أي قرار يتعلق برفاههم
•	ميكن لألطفال الحصول بسهولة وبشكل عاجل عىل الحامية عن طريق إحالتهم
عىل وجه الرسعة ملقدمي الخدمات الذين يقومون بالتدخالت املناسبة
•	يتم التعامل مع الفتيات والفتيان من جميع األعامر مع املحافظة عىل احرتامهم وكرامتهم
•	ميكن لألطفال ،مبا يف ذلك األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن
ذويهم ،مامرسة حقهم يف تقديم طلب لجوء فردي
•	تستند القرارات املتعلقة بإجراءات الحامية واإلستجابات املتعلقة باألطفال عىل فهم ظروف
واحتياجات كل طفل عىل حدة والتي يجب أن تكون دقيقة وكاملة قدر اإلمكان

صفحة 22

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

أن تتوافر للفتيات والفتيان إمكانية الحصول عىل إجراءات حامية تراعي نوع الجنس والعمر .وجود معلومات تراعي العمر
تكون متوفرة حول االستقبال ،والتسجيل ،وتحديد صفة اللجوء أو انعدام الجنسية وغريها من اإلجراءات والخدمات .يتم إفهام
اإلجراءات والقرارات املتع ّلقة باألطفال بحسب أعامرهم ونضجهم ونوع الجنس ولغتهم وخلفيتهم االجتامعية والعرقية وتأخذ
بعني االعتبار التجربة الفردية للطفل .تجري االستشارات يف بيئة تحافظ عىل الرسية يشعر فيها األطفال باألمان ويتمكنون من
التعبري عن آرائهم .يتم إرشاك األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني عىل أساس املوافقة املسبقة .تقدّم مفوض ّية األمم
املتحدة العليا لشؤون الالجئني ورشكاؤها خدمات ومساعدة بطريقة تأخذ بعني االعتبار الحاجات املحددة لألطفال واملراهقني.
يحكم مبدأ اخالقي من الرعاية والتعاطف ،عىل نقيض مقاربة الفرض بالقوة ،جميع التفاعالت مع األطفال طالبي اللجوء
ومصالحهم الفضىل هي اعتبار يأيت يف املقام األول .ميكن للفاحصني أن يضطلعوا بعب ٍء أكرب للتثبت من العلومات عندما يعالجون
طلبات اللجوء لألطفال .ال يتم احتجاز األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني ألسباب تتع ّلق بطلب اللجوء ،أو بصفة
اللجوء أو انعدام الجنسية أو اإلقامة .وال يتم إجراء تقييامت للعمر إال يف الحاالت التي يكون فيها سن الطفل موضع شك ،ويكون
كاف للكرامة اإلنسانية.
ذلك بطريقة آمنة تراعي الطفل ونوع الجنس مع احرت ٍام ٍ

بعض األعامل املقرتحة ملفوض ّية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ورشكائها
 3.4القدرات البرشية واملالية
 3.1إطار العمل القانوين واملتع ّلق بالسياسات
ضامن أن موظفي املفوضية العليا لشؤون الالجئني والحكومة
تقييم اإلجراءات الوطنية وإجراءات املفوضية العليا لشؤون
الالجئني عىل حد سواء من منظور الطفل ،وتعديل أو املنارصة والرشكاء مد ّربون عىل التواصل مع األطفال واملراهقني واألخذ
من أجل تعديل ،هذه اإلجراءات واسرتاتيجيات االتصال كام هو بعني االعتبار تطبيق اإلجراءات بأسلوب صديق للطفل.
رضوري.
 3.5الوقاية واالستجابة
إعطاء األولوية لألطفال الذين هم يف حالة ضعف ،وخصوصاً
 3.2املعرفة والبيانات
الذين ليس لديهم رعاية أبوية ،يف إجراءات الحامية (مبا يف ذلك
التع ّقب املنتظم ،بحسب العمر ونوع الجنس ،إلعطاء حاالت
األطفال األولوية .تعكس املعلومات املتع ّلقة ببلد املنشأ تجربة تحديد اللجوء وانعدام الجنسية) واملساعدة.
الطفل.
 3.6املنارصة والتوعية
 3.3التنسيق
التأكد من وجود طرق اإلحاالت ،وأنها معروفة من قبل جميع
املوظفني الذين هم عىل احتكاك مع األطفال ،والسامح بإحالة
فورية لألطفال الذين يف خطر .وضامن أن بروتوكوالت مكاتب
املفوضية العليا لشؤون الالجئني موجودة ملعالجة حاالت
األطفال.

نقاط إرشادية

üالتدريب عىل التواصل مع األطفال واملراهقني

üاألشخاص املسؤولني عن حامية األطفال يكونوا موجودين
لدى نقاط التسجيل واالستقبال
üمراقبة منتظمة لطبيعة اإلجراءات الصديقة للطفل
üمواد تواصل صديقة للطفل

املنارصة مع السلطات الوطنية لحاجات األطفال الخاصة بهم
لينعكس ذلك عىل إجراءات اللجوء والجنسية/انعدام الجنسية.

üغرف مقابالت صديقة للطفل

üتعيني ويص من أجل األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري
املصحوبني يف إجراءات طلب اللجوء
üإيصال القرارات لألطفال بلغة وطريقة يفهمونها

إطار عمل لحامية األطفال
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حصول الفتيات والفتيان عىل وثائق قانونية

النتائج بالنسبة لألطفال
•	يتم تسجيل األطفال عند الوالدة
•	ميكن لألطفال األكرب سناً واملراهقني أن يحصلوا عىل شهادات والدة
•	ميكن لألطفال الحصول عىل جميع الوثائق الرضورية عىل أساس ال متييزي
•	يتمكن األطفال من دخول املدارس والحصول عىل جميع الخدمات األساسية مع أو من دون وثائق

صفحة 24

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

يتم تسجيل املواليد الجدد ومنحهم شهادات ميالد رسمية من قبل السلطات ،ويتم وضع اإلجراءات من أجل التسجيل املتأخر
للوالدات موضع التطبيق .ميلك الفتيات والفتيان الوثائق الرضورية املتعلقة بالجنسية ،والسفر ،والوضع (الجئ ،طالب لجوء،
بدون جنسية) ،والتعليم ،والوصاية ،وامللكية وغريها من الشؤون املدنية .يتم وضع إجراءات محددة موضع التنفيذ مع السلطات
الوطنية من أجل استبدال وثائق الالجئني واألطفال النازحني املترضرين من نزاع أو كارثة ما .ومع ذلك ميكن لألطفال الذين ال
ميلكون وثائق أن يحصلوا إىل التعليم.

بعض األعامل املقرتحة ملفوض ّية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ورشكائها
 4.4القدرات البرشية واملالية
 4.1إطار العمل القانوين واملتع ّلق بالسياسات
تدريب الفاعلني اإلداريني والقضائيني واألمنيني واملحرتفني يف
التط ّرق إىل الثغرات يف األطر القانونية واإلدارية إضافة إىل
العوائق اإلجرائية والعملية التي متنع األطفال من الحصول عىل املجال الصحي (مبا يف ذلك القامئني عىل التوليد) عىل إجراءات
تسجيل الوالدة ،والعمل عىل ضامن التخطيط املايل املالئم
الوثائق.
إلصدار الوثائق الفردية.
 4.2املعرفة والبيانات
جمع البيانات إىل الحد الذي ميكن معه للفتيان والفتيات أن
يتم ّكنوا من الحصول عىل الوثائق القانونية مبا يف ذلك تسجيل
الوالدة.

 4.3التنسيق
إرشاك الفاعلني اإلداريني والقضائيني واألمنيني واملحرتفني يف
املجال الصحي (مبا يف ذلك القامئني عىل التوليد) يف الجهود
الرامية لتسهيل منح الوثائق القانونية لألطفال.

 4.5الوقاية واالستجابة
وضع آليات تسجيل الوالدة وإصدار شهادات امليالد من
قبل السلطات وتحسينها وضامن أن جميع األطفال الالجئني
مزودون ببطاقات هوية ووثائق سفر وفقاً للمعاهدة بحسب
الحاجة.

 4.6املنارصة والتوعية
املنارصة من أجل الحصول عىل الوثائق القانونية ،ورفع مستوى
وعي املجتمع املحليّ حول إجراءات تسجيل الوالدة وقيمة
الوثائق القانونية ،مبا يف ذلك الوقاية من انعدام الجنسية لدى
األطفال .املنارصة من أجل االعرتاف بشهادات التعليم من قبل
بلد املنشأ وبلد اللجوء.

نقاط إرشادية
üتوافر البيانات الدقيقة املصنّفة حول تسجيل الوالدة
üتطبيق إجراءات تسجيل الوالدة بالنسبة للمواليد الجدد والتسجيل املتأخر
üيقدّم الرشكاء املساعدة للفتيات والفتيان من أجل الحصول عىل وثائق قانونية
üتحديد عوائق تسجيل الوالدة والتصدي لها
üحصول األطفال الالجئني عىل بطاقات لجوء

إطار عمل لحامية األطفال
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يتلقى الفتيان والفتيات ذوي
االحتياجات الخاصة دع ًام موجهاً

النتائج بالنسبة لألطفال
•	يتم تحديد األطفال املع ّرضني ملخاطر عالية أو من هم ضحايا العنف ،وإساءة
املعاملة ،واإلهامل واالستغالل وتتم مساعدتهم ،وتتم مراقبة أوضاعهم.
•	يتمكن األطفال من الحصول عىل خدمات البحث عن األرس ولَم الشمل.
•	يستفيد األطعال غري املصحوبني من ترتيبات الرعاية البديلة اآلمنة واملناسبة.
•	يتمكن الفتيات والفتيان الذين تع ّرضوا لعنف جنيس من الحصول
الرسية.
عىل خدمات مناسبة ألعامرهم وتحافظ عىل ّ
•	يتمكن األطفال من الحصول إىل املساعدة القانونية والخدمات االستشارية املناسبة

صفحة 26

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

موجهة بناء
يتم مبكراً تحديد األطفال املع ّرضني ملخاطر عالية ،اعتباراً من بداية حالة الطوارئ ،ويتم تقديم مساعدة وتدخالت ّ
عىل احتياجاتهم الخاصة .قد يشمل هذا األطفال الناجني ممن هم يف خطر من العنف الجنيس أو املبني عىل نوع الجنس،
واألطفال غري املصحوبني أو املنفصلون عن ذويهم ،والفتيان والفتيان املرتبطني بالجامعات املس ّلحة ،واألطفال املنخرطون يف أعامل
خطرة ،واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البرشي املكتسب -األيدز ،واألطفال ذوو اإلعاقات واألطفال الذين يعيشون يف أرس
والرسية لهذه الحاالت ،ومن ضمن ذلك تحديد
مع ّرضة للخطر .تضطلع املفوضية العليا لشؤون الالجئني ورشكاؤها باإلدارة الفاعلة
ّ
املصلحة الفضىل للطفل .تتوافر لألطفال إمكانية الحصول عىل خدمات البحث عن األرسة من دون تأخري وعىل برامج لَم شمل
األرس وإىل ترتيبات الرعاية املؤقتة بحسب الحاجة .تضمن مراقبة الحاالت املتابعة املستمرة من خالل الزيارات املنزلية واإلحاالت
لألطفال والعائالت إىل الخدمات النفسية االجتامعية أو مجموعات الدعم املجتمعي والنشاطات .يكون لألطفال املخالفني للقانون
إمكانية الحصول عىل املساعدة القانونية .تط ّبق اإلجراءات القانونية ذات الحساسية بالنسبة لألطفال للتعامل مع حاالت الحضانة
التي مل يتم ح ّلها ،والوصاية القانوية واألطفال ضحايا العنف ،مبا يف ذلك العنف الجنيس واملبني عىل نوع الجنس.

بعض األعامل املقرتحة ملفوض ّية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ورشكائها
 5.1إطار العمل القانوين واملتع ّلق بالسياسات
تقييم اإلطار القانوين الوطني مبا يتعلق بحامية الطفل،
وتطبيقه خصوصاً عىل األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن
ذويهم ،والرعاية البديلة ،والحضانة ،واألطفال ضحايا العنف،
واألطفال مخالفي القانون ،إلخ .مراجعة السياسات الوطنية
التي تحكم األشخاص الذين يعيشون مع إعاقات ،والنزوح
الداخيل والصحة من ناحية كيفية التصدّي الحتياجات األطفال.
 5.2املعرفة والبيانات
وضع مخطط لحاجات الحامية لألطفال ذوي االحتياجات
الخاصة من أجل توجيه استجابات الربنامج (كاألطفال ذوي
االحتياجات الخاصة واألطفال املرتبطون سابقاً بالجامعات
املس ّلحة ،إلخ) .تأسيس أنظمة معلومات تس ّهل التع ّرف عىل
جميع األطفال املع ّرضني ملخاطر عالية وتع ّقبهم ومراقبتهم.
 5.3التنسيق
العمل عن كثب مع السلطات الوطنية والرشكاء واملجتمعات
املح ّلية لضامن إعطاء األولوية لألطفال ذوي االحتياجات

الخاصة يف الحصول عىل الخدمات املناسبة من خالل اإلحاالت
يف الوقت املناسب.
 5.4القدرات البرشية واملالية
بناء القدرات لدى املوظفني والرشكاء للعمل الفاعل مع األطفال
املعرضني للمخاطر ،مبا يف ذلك إدارة الحاالت وإجراءات
املصلحة الفضىل .ويف حاالت الطوارئ واألوضاع املع ّقدة ،العمل
عىل ضامن نرش الكادر املد ّرب عىل حامية الطفل.
 5.5الوقاية واالستجابة
ضامن أن يتمكن األطفال ضحايا العنف ،وإساءة املعاملة،
واإلهامل واالستغالل من الحصول عىل خدمات صحية ونفسية
اجتامعية وقانونية وخدمات رعاية مناسبة لألطفال.
 5.6املنارصة والتوعية
التأ ّكد من نرش الوعي بني األطفال حول املخاطر التي تتهددهم
ومجتمعاتهم .دعم مجموعات حامية الطفل املعتمدة عىل
املجتمع املحليّ لرفع الوعي حول حامية األطفال ،وتحديد
األطفال املعرضني للمخاطر واألطفال الضحايا وضامن إحالتهم.

نقاط إرشادية
üوضع أسس عمليات تحديد املصلحة الفضىل/تقييم
املصلحة الفضىل

üضامن حصول إحاالت إىل مقدّمي رعاية محرتفني
üضامن أن اإلجراءات القياسية للعمليات املتع ّلقة بالعنف
الجنيس واملبني عىل نوع الجنس تكون موجهة إىل
األطفال الضحايا

üرشكاء املساعدة القانونية مد ّربون عىل حامية الطفل
üتأسيس نظام إدارة معلومات للحاالت الفردية

üوضع آلية مراقبة حامية الطفل موضع التنفيذ
üتأمني خدمات البحث عن األرس ولَم شمل العائالت

إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 27

الهدف



حصول الفتيات والفتيان عىل حلول
دامئة وفق مصالحهم الفضىل

النتائج بالنسبة لألطفال
•	يكون للفتيان والفتيات واملراهقني إمكانية الحصول عىل حلول وفق مصالحهم الفضىل بشكل متسا ٍو
•	يدرك األطفال الحلول املتاحة ويتم التشاور معهم يف اتخاذ القرارات حول مستقبلهم
•	يتم إعطاء آراء الفتيات والفتيان ثقلها املناسب بحسب عمرهم ومستوى نضجهم
•	يحصل األطفال عدميو الجنسية عىل جنسية
التوصل إىل عدم حاجتهم إىل حامية دولية
•	تتم إحالة األطفال الذين تم ّ
إىل وكاالت أخرى مع إبقاء مصلحتهم الفضىل يف البال

صفحة 28

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني

إن إمكانية الحصول عىل حلول مالمئة دامئة واتخاذ القرار حول ما إذا كانت كذلك هام أولويتان للفتيان والفتيات يف جميع سياقات
النزوح ،سواء كان ذلك الحل هو العودة أو االندماج أو إعادة التوطني .وبالنسبة لألطفال عدميي الجنسية ،يعني هذا ضامن حقوق
كل طفل يف الحصول عىل جنسية .وبالنسبة لبعض األطفال ،ميكن أن تأخذ الحلول شكل ترتيبات رعاية رسمية و/أو دامئة مبا يحقق
مصلحتهم الفضىل .ويف جميع الحاالت ،يتم إعطاء األولوية لألطفال املعرضني للمخاطر من أجل املساعدة واالستشارة ليك يتم تحديد
الحلول وتطبيقها مبا وفق مصلحتهم الفضىل ،ومن ضمن ذلك فرص بناء مهارات الحياة يف املستقبل.

بعض األعامل املقرتحة ملفوض ّية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني ورشكائها
 6.4القدرات البرشية واملالية
 6.1إطار العمل القانوين واملتع ّلق بالسياسات
أخذ حاجات كادر حامية األطفال الخاصة بعني االعتبار،
ضامن أن األطر التي تحكم الحلول الدامئة بالنسبة لالجئني
ً
واألشخاص النازحني داخلياً تتطرق الحتياجات األطفال (العودة وخصوصا من أجل العودة الطوعية للوطن ،وعمليات تحديد
صفة اللجوء والحلول الدامئة (مبا يف ذلك إعادة التوطني لضامن
الطوعية للوطن ،االتفاقات ثالثية األطراف ،برامج اإلدماج
أن تقييم املصلحة الفضىل/تقرير املصلحة الفضىل قد تم).
املحليّ وإعادة التوطني ،واالسرتاتيجيات لالجئني والنازحني
ً
داخليا العائدين) ،املنارصة من أجل قوانني الجنسية التي متنع  6.5الوقاية واالستجابة
وتقلل من انعدام الجنسية لدى األطفال ،وتعزيز معايري قبول إعطاء األولوية لألطفال املع ّرضني للمخاطر ومشاورتهم عند
إعادة التوطني والسياسات املراعية الحتياجات ألطفال.
تحديد الحلول الدامئة املناسبة ،وضامن أن حاجاتهم الخاصة
قد متت تلبيتها.

 6.2املعرفة والبيانات
جمع البيانات واملعلومات حول األطفال بحسب أعامرهم
 6.6املنارصة والتوعية
ّ
وجنسهم ،وإعطاء األولوية الحتياجاتهم فيام يتعلق بالحلول .التأ ّكد من توافر مواد مناسبة للعمر فيام يتع ّلق بالحلول
مشاركة املعلومات كام هو مناسب ومع احرتام كامل إلرشادات الدامئة.
الرسية.
ّ
 6.3التنسيق
تأسيس آليات التنسيق من أجل العودة إىل الوطن ،واملراقبة
عرب الحدود وإعادة التوطني لضامن أن الخدمات املالمئة تبقى
متوفرة لألطفال املع ّرضني للمخاطر.

نقاط إرشادية
üاتباع إجراءات عمل قياسية من أجل اإلحاالت (مث ًال :األطفال املحتاجون فوراً إىل حامية)
üاتباع إرشادات تحديد املصلحة الفضىل/تقييم املصلحة الفضىل

كاف لتحديد املصلحة الفضىل/تقييم املصلحة الفضىل
üوجود كادر ٍ
üتوافر ُأ ُطر قانونية وإدارية متع ّلقة بالسياسات تحكم الحلول الدامئة وتتض ّمن االعتبارات الخاصة لحاجات األطفال

üيتم فوراً إحالة األطفال املع ّرضني للمخاطر ،مبن فيهم األطفال غري املصحوبني واملنفصلون عن ذويهم ،من أجل إعادة التوطني
إذا كان ذلك يف مصلحتهم الفضىل
üأثر انعدام الجنسية عىل األطفال الذين تم تقييمهم

إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 29

أنا دامئاً أخطط للدراسة بج ّد .من أجل تنمية وبناء
السالم والرتويج له بني الناس .ليك أعود إىل بلدي
وأحقق أهدايف .ليك أبدأ ببناء البلد وأرى التط ّور ،وليك
أجمع الناس معاً وأحل السالم بينهم...
فتى الجئ ،عمره  16سنة

صفحة 30
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امليض قدماً
ُسبل ّ
 .1العمل يف إطار الرشاكة

تعترب الرشاكات أمراً أساسياً بالنسبة إىل نظام املقاربة ،و ُتق ّر الرشاكات بأهمية
مساهمة جميع الجهات الفاعلة يف بناء نظام شامل لحامية الطفل .وستعمل
مفوض ّية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني مع السلطات الوطنية عن كثب ،كام
ستقوم بتعزيز التعاون التشغييل مع ّ
منظمة اليونيسيف يف سبيل تحسني أنظمة
حامية الطفل .وستساهم املفوضية إىل جانب الرشكاء يف مجال حامية الطفل
يف تعزيز أنظمة حامية الطفل التي تحدّد مخاطر الحامية ومتنعها وتستجيب
لهذه املخاطر التي يواجهها األطفال .وستقوم املفوضية بتنسيق عملها يف البلدان
ّ
املترضرة من النزاعات والكوارث ،كام ستساهم بف ّعالية يف مجموعات الحامية
امليدانية وشبكات تنسيق حامية الطفل القامئة .وستستفيد مقاربة الرشاكة من
خربات الرشكاء وتجاربهم ومواردهم ومعرفتهم ومهاراتهم من أجل تعزيز حامية
األطفال يف عمليات املفوضية.

 .2التخطيط والتنفيذ واملراقبة

ينطبق إطار العمل عىل جميع السياقات التشغيلية وميكن استخدامه عىل الفور
لتصميم أو إعادة تصميم اسرتاتيجيات الحامية لضامن حامية أفضل لألطفال.
وستقوم املفوضية بداي ًة بتوجيه عملية تنفيذ اإلطار بهدف مراقبة استخدامه يف
 11بلداً ( تشاد -إثيوبيا -مرص -الهند -كينيا -املكسيك -راوندا -السودان -تايالند-
أوغندا -اليمن) ،وسوف ييل ذلك بلدان أخرى يف عام  .3102وسيتم استخدام نهج
األهداف واألنظمة الستة ملراجعة االسرتاتيجيات والربامج يف هذه البلدان ،كام
ستساعد يف الرسم الشامل لخرائط املوارد والرشكاء والفرص املتاحة يف سبيل تعزيز
أنظمة حامية الطفل .كام سيكون اإلطار مبثابة أداة مراقبة ترافقها مذكرة التوجيه
الربنامجي مبا يف ذلك النتائج املرتقبة واملخرجات واملؤرشات لتت ّبع التقدّم.

 .3بناء قدرات املوظفني والرشكاء والقدرات التنظيمية

ُيساهم املوظفون جميعهم بطريق ٍة ما يف ضامن الحامية لألطفال الذين ُتعنى بهم
املفوضية .ويحتاج املوظفون يف مجاالت الحامية والخدمات املجتمعية والعمل
امليداين والربامج بشكل خاص إىل أن يتم تدريبهم عىل نح ٍو كاف ليتم ّكنوا من
تحديد املخاطر التي تواجه األطفال واالستجابة لها ،وللتواصل مع األطفال ،وحشد
الدعم ملشاركة األطفال يف صنع القرارات التي تؤثر عليهم ،ولتصميم االسرتاتيجيات
والربامج بالتعاون مع الجهات الفاعلة يف حامية الطفل .يحتاج موضوع حامية
الطفل ألن يتم تعميمه يف جميع القطاعات مبا يف ذلك مجاالت الصحة والتغذية
وسبل العيش واملياه والرصف الصحي واإليواء لضامن أخذ احتياجات األطفال
الخاصة بعني االعتبار وذلك يف تصميم وتنفيذ الربنامج .إن املفوضية ملتزمة بالقيام
بالتعليم التنظيمي لتضمن قدرة جميع موظفيها عىل تطبيق أحدث نهج وأدوات
حامية الطفل وأفضل املامرسات يف عملهم.

وعىل وجه التحديد ستقوم
املفوضية مع الرشكاء بـ :
•القيام بالعمليات املشرتكة للتقييم
التشاريك لحامية الطفل.
•التعاون يف تخطيط الربامج وتصميمها وتنفيذها.
•القيام بنشاطات مشرتكة للمنارصة وجمع التربعات
من أجل زيادة الوعي حول شواغل حامية الطفل

ستقوم املفوضية بـ :
•املساعدة عىل مراجعة برامج  11بلداً،
وتوجيه رسم الخرائط ،ووضع الخطط
الشاملة الجديدة لحامية الطفل.
•إصدار دليل برمجة حامية الطفل
لدعم تنفيذ إطار العمل.
•دعم املكاتب الوطنية من خالل
املراقبة والتقييم املنتظمني.
•تسهيل نرش الخرباء يف حامية الطفل (من
خالل املخططات االحتياطية للنرش).

وستقوم املفوضية بـ :
•تدريب املوظفني عىل التطورات الجديدة يف حامية
الطفل (أي وحدة التعليم الذايت لحامية الطفل
والتعليم االلكرتوين لتطبيق إجراء املصالح الفضىل).
•تطوير أدوات سهلة االستخدام لتعميم
حامية الطفل يف جميع القطاعات.
•تعزيز قاعدة األد ّلة من خالل الحصول عىل املزيد
من تفصيل البيانات وتوسيع بحوث حامية الطفل،
وذلك بالتعاون مع معاهد ومنظامت البحوث.

إطار عمل لحامية األطفال

صفحة 31

عملية من ثالث خطوات لتطوير برامج حامية الطفل
مكونات أنظمة
حامية الطفل

إطار العمل
القانوين واملتعلق
بالسياسات

املعرفة والبيانات

التنسيق

القدرات البرشية
واملالية

خدمات الوقاية
واالستجابة

املنارصة والتوعية

صفحة 32

الخطوة  :1الخريطة والتحليل

الخطوة  :2تحديد األولويات والتخطيط والتنفيذ

وضع الخريطة وتحليل املعلومات املوجودة وجمع البيانات وتدقيقها
من خالل عمليات التقييم

تحديد األولويات والتخطيط وذلك بالتنسيق مع الرشكاء للقيام
باالستثامر األكرث فاعلية للموارد البرشية واملالية وتنفيذ الربامج التي
تحمي األطفال

•ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف يف أطر العمل القانونية واملتعلقة
بالسياسات لألطفال الذين ُتعنى بهم املفوضية عىل صعيدي الدولة
واملجتمع؟

تعريف وتحديد أولويات الطرق التكميلية التي تستطيع من خاللها ٌّ
كل من
املفوضية والجهات الفاعة األخرى (اللجان الربملانية ،املجتمع املدين ،الجهات
الفاعلة يف مجال حقوق اإلنسان) أن تساهم يف تعزيز أطر العمل القانوين
واملتعلق بالسياسات لحامية األطفال الالجئني واملرشدين وعدميي الجنسية.

•ما هي املخاطر التي يواجهها األطفال ،متى وأين؟
•ما هي البيانات التي تم جمعها عن األطفال ،وماهي آليات الجمع
املستخدمة؟ (مث ًال آليات املراقبة واإلبالغ ،ترتيبات املراقبة والتحليل واإلبالغ،
ونظام إدارة املعلومات عن حاالت العنف القائم عىل نوع الجنس)
•هل البيانات مصنّفة بحسب الجنس والعمر؟
تم إجراء التقييامت التشاركية مع األطفال إلبالغ الربمجة؟
•هل ّ
•هل البيانات املتعلقة باإلعاقات واالحتياجات الخاصة األخرى مناسبة ورسية؟
•كيف تقوم الجهات الفاعلة الحكومية ونظرياتها غري الحكومية واملجتمعية
بالتنسيق؟
•هل تأخذ آليات التنسيق بعني االعتبار حامية األطفال التي ُتعنى بهم
املفوضية وبشكلٍ فاعل؟
•هل تساهم املفوضية من خالل دورها يف مجموعات الحامية يف معالجة
الثغرات املوجودة يف االستجابات لحامية األطفال النازحني داخلياً؟
•ماهي قدرات الدولة البرشية واملالية والهيكلية لضامن حامية جميع األطفال
املتواجدين عىل أراضيها؟ هل تتوفر املوارد التي تضمن االندماج الكامل
لألطفال الالجئني والنازحني وعدميي الجنسية يف أنظمة حامية الطفل التابعة
للدولة؟
•ماهي القدرات املجتمعية القامئة؟
•ماهي قدرة األطفال واليافعني عىل دعم حاميتهم الشخصية؟
•ماهي قدرة املفوضية ورشكائها عىل تلبية احتياجات األطفال للحامية؟
•أين توجد الثغرات؟
•ماهي الخدمات الخاصة بحامية الطفل القامئة وكيف تستجيب للمخاطر
الحرجة؟
•ماهي اآلليات والخدمات الوقائية الحكومية وغريالحكومية واملجتمعية
القامئة؟
•ماهي مواقف وسلوك املجتمع فيام يتعلق بخدمات الوقاية واالستجابة
لألطفال؟
•ماهي الثغرات؟
•ماهي املبادرات املتعلقة باملنارصة والتوعية املوجودة؟
•هل يوجد خطة للمنارصة؟ وماهي الرسائل املنقولة؟
•من تستهدف رسائل املنارصة وعرب أ ّية الوسائل؟

استخدام البيانات والتقييامت من أجل مراجعة وتحديد األولويات والتخطيط
لربامج أكرث فاعلية .وضع املعايري واختيار املؤرشات ذات الصلة لقياس نتائج
حامية الطفل وتت ّبع مسار االتجاهات عىل مر الوقت.
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تحديد اسرتاتيجية شاملة للحامية من شأنها تحديد وتفصيل أهداف حامية
الطفل مع الرشكاء يف حامية الطفل.
املساهمة يف تعزيز آليات التنسيق ،القيام بالتنسيق والجمع املشرتك للتربعات،
املنسقة.
وتسهيل املنارصة ّ

مخصصات مناسبة للميزانية لرشكاء حامية الطفل ،وعندما يكون ذلك
ضامن ّ
رضورياً ومناسباً دعم جمع التربعات لنشاطات محدّدة لحامية الطفل.
مخصصات امليزانية مع االحتياجات
تناسب ّ
مراجعة اسرتاتيجيات البلد لضامن ُ
السكانية واحتياجات الحامية.
تطوير مهارات ومعارف جميع الجهات الفاعلة يف نظام حامية الطفل ،مبا يف
ذلك األطفال وقادة املجتمع املحيل.
ضامن إعالم األطفال بحقوقهم وإفهامهم لها ،وضامن توفر الفرص لسامعهم.
التخطيط للخدمات والربامج وفق االحتياجات الهامة والخربات املتاحة.
تحديد احتياجات أنظمة الدولة والرشكاء إىل القدرات مع الجهات الفاعلة يف
التنمية للتصدّي لها.
دعم آليات الحامية عىل مستوى املجتمع املحيل ،وتوفري التدريب واملوارد.

تصميم الرسائل ذات التأثري واالتصاالت مع املجتمعات للتصدّي ملخاطر الحامية
الفورية.
تطوير وتنفيذ خطة طويلة األجل للمنارصة والتوعية بالرشاكة مع املجتمع
املحيل وذلك للتأثري عىل املواقف واملامرسات لحامية الطفل.
ضامن مشاركة األطفال لتحديد مضمون برامج املنارصة والتوعية.

الخطوة  : 3املراقبة والتقييم

املؤرشات

املراقبة والتقييم لتزويد الربامج باملعلومات وتحسينها .وضع مؤرشات
محددة ،قابلة للقياس ،قابلة للتحقيق ،ذات صلة ،محددة املدة الزمنية
لقياس األداء

اختياراملؤرشات ومن ضمنها االختيار من إطار العمل القائم عىل
النتائج التابع للمفوضية (يف األسفل) ،لقياس األداء مقابل األهداف
والنتائج

مراقبة التغيريات يف الترشيعات والسياسات واملامرسات املتعلقة بقضايا حامية
الطفل مستخدمني املعايري الدولية معياراً.

•مدى توافق القانون والسياسات مع املعايري الدولية
•مدى حصول األطفال املعنيني بشكل غري متييزي عىل الخدمات االجتامعية
الوطنية
•مدى احتواء سياسات الهجرة عىل ضامنات للحامية
•مدى انخراط الدولة بوصفها طرفاً يف الصكوك القانونية الدولية
•مدى تحديد ومساعدة األطفال أصحاب االحتياجات الخاصة املعنيني
•مدى وجود األطفال املعنيني يف مأمن من االعتداءات الخطرية للمجموعات
املسلحة

جمع املعلومات عن مدى فعالية تدخالت حامية الطفل من مجموعة من
املصادرمبا فيها هيئات التنسيق والتقييامت الرسمية وآليات الشكاوي وآليات
اإلحالة وإدارة الحاالت واملقابالت مع املب ّلغني الرئيسيني والتقييامت التشاركية..
إلخ .ضامن جمع وتوثيق وجهات نظر األطفال حول الثغرات والخدمات .مراقبة
وتقييم طريقة معالجة جميع القطاعات الحتياجات األطفال املحددة .ة

استخدام معايري حامية الطفل فيام بني الوكاالت وإطار عمل املفوضية لحامية
الطفل كمعايري مشرتك للمراقبة والتقييم

• %من مجموعات الرتكيز الخاصة من األطفال اليافعني جرى تنظيمها بوصفها
جزءاً من التقييامت التشاركية
•من لجان األطفال ثابتة وتشغيلية

املخصص لحامية الطفل وتحقيق
مراقبة وتقييم العالقة املتبادلة بني التمويل ّ
معايريالحامية والرعاية لألطفال.
املوجهة # ،من
توثيق ومراقبة مبادرات تنمية القدرات )  #من ورشات العمل َّ
األشخاص املد ّربني ،وساعات التدريب عىل العمل ،املدخالت التقنية أو املالية
والتغيريات يف القدرة عىل حامية
املحددة ،والتشبيك..إلخ) .
األطفال .تخصيص األموال للمراقبة واملراقبة.

• #من الدورات التدريبية أو جلسات تنمية القدرات املنعقدة
•#من األشخاص املد ّربني
•املعدّل  #األيام بدءاً من التسجيل وحتى املقابلة االبتدائية

مراقبة وتقييم استخدام وفاعلية الخدمات وتأثريها عىل رفاه األطفال.

• #من الحوادث املب ّلغ عنها من العنف الجنيس القائم عىل نوع الجنس سنوياً

مكونات أنظمة
حامية الطفل

إطار العمل القانوين
واملتعلق بالسياسات

املعرفة والبيانات

التنسيق

القدرات البرشية
واملالية

• %من األطفال غري املصحوبني طالبي اللجوء الذي من أجلهم تم بدء أو إمتام
إجراءات املصلحة الفضىل
خدمات الوقاية
•مدى حصول األطفال املعنيني بشكل غري متييزي إىل الخدمات االجتامعية

واالستجابة

توثيق املنارصة وجهود التوعية مع الجهات الفاعلة املحددة وتت ّبع التغريات يف
املامرسة والسلوك.

• #من األطفال املحتجزين املراقبني من قبل املفوضية أو الرشكاء
• %من األطفال تحت سن الـ 21شهراً والذين أصدرت لهم السلطات شهادات
امليالد.
املنارصة والتوعية
•مدى جهود املجتمع املحيل يف معالجة العنف القائم عىل نوع الجنس

إطار عمل لحامية األطفال
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• املبادئ التوجيهية بشأن األطفال الالجئني ()1988
• السياسة بشأن األطفال الالجئني ()1993
www.unhcr.org/refworld/docid/3f9e6a534.html
• األطفال الالجئني :املبادئ التوجيهية بشأن الحامية والرعاية ()1994
www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3470.html
• سياسة مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني بشأن االعتامد ()1995
www.unhcr.org/refworld/docid/42f9c3714.html
• سياسة مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني بشأن املامرسات التقليدية الضارة ()1997
• جدول أعامل مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني حول الحامية ()2003
www.unhcr.org/refworld/docid/4714a1bf2.html
•	مذكرة ملخص مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني حول االسرتاتيجيات والنشاطات املتعلقة باألطفال الالجئني
(( )2002االلتزامات الـ  5تجاه األطفال)
www.unhcr.org/refworld/docid/3f9e55704.html
• استنتاج اللجنة التنفيذية بشأن النساء والفتيات املع ّرضات للخطر رقم )2006( )LVII( 105
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=45339d922
• استنتاج اللجنة التنفيذية بشأن األطفال املع ّرضني للخطر رقم )2007( )LVIII( 107
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=471897232
• إطار مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني للمسائلة لتعميم العمر ونوع الجنس والتن ّوع ()2007
www.unhcr.org/refworld/docid/47a707950.html
• كت ّيب مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني لحامية النساء والفتيات ()2008
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47cfc2962.html
•	املبادئ التوجيهية بشأن الحامية الدولية رقم 8:طلبات اللجوء لألطفال ،املنصوص عليها يف املادتني  2- )A(1و  )F(1من
اتفاقية عام  1951و/أو برتوكولها لعام  1967املتعلقة بوضع الالجئني ()2009( )HCR/GIP/09/08
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html
• املبادئ التوجيهية ملفوض ّية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني بشأن تحديد املصالح الفضىل للطفل ()2008
www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html
•	والدليل امليداين ()1102
www.unhcr.org/refworld/docid/4e4a57d02.html
• سياسة العمر ونوع الجنس والتنوع :العمل مع الناس واملجتمعات من أجل املساواة والحامية ()2011
www.unhcr.org/refworld/docid/4def34f6887.html
•	اسرتاتيجية مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني حول التعليم)2012( 2016-2012 ،
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f4cd9812.html
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