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يواجــه أطفــال الالجئــني الفلســطينيني مجموعــة مــن التحديــات . 1

ــون  ــا يحرم ــراً م ــة، وكثي ــي املنطق ــل ف ــة الطف ــة بحماي املتعلق

مــن أبســط حقوقهــم. واالســتجابة لهــذه االعتبــارات أمــر ال بــد 

ــروا  ــه لضمــان حمايتهــم ودعــم تنميتهــم اإلنســانية. إن األون من

مقــدم مباشــر جملموعــة مــن اخلدمــات ألكثــر مــن خمســة ماليــني 

الجــئ فلســطيني مســجلني لــدى الوكالــة فــي أقاليــم عملياتهــا 

ــن  ــان واألردن(، مب ــورية ولبن ــزة وس ــة وغ ــة الغربي ــة )الضف اخلمس

ــل  ــار عم ــود إط ــروا أن وج ــدرك األون ــل. وت ــون طف ــم 2,5 ملي فيه

ــن  ــدداً م ــذت ع ــد اتخ ــة، وق ــرورة للوكال ــد ض ــل يع ــة الطف حلماي

اخلطــوات منــذ ســنة 2013 – بدعــم مــن اليونيســف – جتــاه هــذه 

الغايــة. بالتحديــد، أجنــز تقريــر لدراســة اســتقصائية عــن حمايــة 

ــه  ــن نتائج ــق م ــنة 2014 ومت التحق ــي س ــروا ف ــي األون ــل ف الطف

فــي ورشــة عمــل أقيمــت فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن الســنة 

ذاتهــا، وشــكل هــذا التقريــر األســاس إلعــداد إطــار عمــل حمايــة 

الطفــل فــي األونــروا.

هدفــت عمليــة إعــداد هــذا اإلطــار إلــى أن تكــون جامعــة . 2

وتشــاركية. وكان فريــق عمــل حمايــة الطفــل فــي األونــروا والــذي 

مت تشــكيله فــي أيار/مايــو 2015 ليشــمل موظفــني مــن مختلــف 

أقاليــم عمــل الوكالــة أحــد األجــزاء الرئيســة لإلطــار. كمــا 

قامــت جلنــة توجيهيــة خارجيــة مكونــة مــن اليونيســف واألونــروا 

وخبــراء خارجيــني بتقــدمي التوجيــه علــى مــدار العمليــة. وأجريــت 

مشــاورات داخليــة مــع أكثــر مــن 300 موظــف مــن مكاتــب 

األقاليــم اخملتلفــة بــني نيســان/إبريل وحزيران/يونيــو 2015، ونظمــت 

ــر  ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ــة ف ــاق الوكال ــى نط ــل عل ــة عم ورش

ــار. ــودة اإلط ــة مس 2015 ملناقش

يتمثــل الهــدف مــن إطــار حمايــة الطفــل فــي تبيــان عــزم الوكالة . 3

ــة أطفــال الالجئــني الفلســطينيني، إلــى جانــب  والتزامهــا بحماي

ــة  ــل املتنوع ــة الطف ــطة حماي ــي أنش ــك ف ــج متماس ــر نه توفي

ــى  ــب األقاليــم. وينظــر إل ــر البرامجيــة ومكات التــي جتريهــا الدوائ

ــتراتيجية  ــات االس ــة للسياس ــة توجيهي ــه وثيق ــى أن ــار عل اإلط

ــل.  ــة الطف ــق بحماي ــا املتعل ــع موظفيه ــة بجمي ــل الوكال لعم

ســيتم تعميــم اإلطــار وتنفيــذه فــي الرئاســة ومكاتــب األقاليــم 

الوكالــة  مــن ســنة 2016 وطــوال فتــرة اســتراتيجية  بــدءاً 

ــرة 2021-2016. ــل للفت ــطة األج املتوس

إطار عمل حماية الطفل في األونروا

المقدمة

احلقوق محفوظة لأونروا، 2010. تصوير إيزابيل دي ال كروز
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االساس المنطقي والمبررات

نظم حماية الطفل
يركــز »النهــج النظامــي« فــي حمايــة الطفــل علــى اعتمــاد نهــج شــمولي ومســتدام فــي حمايــة األطفــال. يتمحــور هــذا النهج حــول متتني 

البيئــة احلاميــة حــول األطفــال، إلــى جانــب متكــني األطفــال أنفســهم. يتضمــن ذلــك العمــل بالشــراكة مــع النظــم الرســمية )احلكوميــة( 

وغيــر الرســمية )النهــج اجملتمعــي( للوقايــة واالســتجابة إلــى العنــف ضــد األطفــال أو اســتغاللهم أو اإلســاءة لهــم أو إهمالهــم، بحيــث 

يحظــى األطفــال بحمايــة أفضــل فــي أي وضــع كان.

ــا  ــدة العلي ــة األمم املتح ــف ومفوضي ــا اليونيس ــم«، 2010، اعتمدته ــح املفاهي ــة لتوضي ــل: ورق ــة الطف ــي حماي ــي ف ــج نظام ــف نه »تكيي

ــل. ــاذ الطف ــة إنق ــني ومنظم ــؤون الالجئ لش

ــة . 4 ــبب حاج ــر س ــي تفس ــة الت ــباب املهم ــن األس ــدد م ــاك ع هن

األونــروا لوجــود إطــار عمــل حلمايــة الطفــل فــي محــور خدماتهــا 

ــات  ــة واخلدم ــم واإلغاث ــة والتعلي ــاالت الصح ــي مج ــة ف املقدم

ــن  ــون م ــم مك ــا طاق ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة. فالوكال االجتماعي

أكثــر مــن 30,000 موظــف ويتســع نطــاق عملهــا بشــكل كبيــر 

تــدرك أنهــا تتحمــل »واجــب الرعايــة« جتــاه األطفــال وتقــر باحلاجــة 

إلــى تقــدمي خدماتهــا بطريقــة مراعيــة لأطفــال. جتــري عمليــات 

ــز  ــدارس واملراك ــمل امل ــق )تش ــن 900 مرف ــر م ــي أكث ــروا ف األون

ــا 22,000  ــي( وينفذه ــي واملهن ــب التقن ــز التدري ــة ومراك الصحي

موظــف فــي التعليــم و3,300 موظــف فــي الصحــة و1,100 

عامــل نظافــة وأكثــر مــن 370 اختصاصيــاً اجتماعيــاً، والعديــدون 

منهــم يكونــون علــى متــاس مباشــر مــع األطفــال بصــورة يوميــة. 

وينتظــم مــا يقــرب مــن 500,000 طفــل فــي حوالــي 700 مدرســة 

لأونــروا فــي ســائر أرجــاء املنطقــة، ويتوقــع أن يصــل هــذا الرقــم 

ــؤولية  ــة باملس ــة مكلف ــى 670,000. إن الوكال ــنة 2021 إل ــي س ف

ــا. ــت رعايته ــدون حت ــن يوج ــم والذي ــن تخدمه ــال الذي ــاه األطف جت

لطاملــا التزمــت األونــروا بالتنميــة البشــرية وحمايــة أطفــال . 5

الالجئــني الفلســطينيني الذيــن هــم فــي نطــاق واليتهــا. وهنالــك 

ــري  ــل يج ــة الطف ــال حماي ــي مج ــدة ف ــطة عدي ــل أنش بالفع

ــذي  ــو ال ــى النح ــة عل ــاء الوكال ــف أرج ــي مختل ــا ف ــل به العم

ــي  ــل ف ــة الطف ــتقصائية حلماي ــة االس ــر الدراس ــه تقري يوضح

األونــروا ســنة 2014. علــى ســبيل املثــال، يتضمــن برنامــج حمايــة 

ــم  ــب إقلي ــي مكت ــات ف ــني القطاع ــترك ب ــل املش ــرة والطف األس

ــم اجلامــع  ــذي يتبعــه التعلي ــي ال ــة والنهــج الكل الضفــة الغربي

ــة  ــل حماي ــار عم ــل. إن إط ــة الطف ــر حماي ــن عناص ــد م العدي

ــذي  ــام ال ــار الع ــر اإلط ــطة ويوف ــذه األنش ــى ه ــي عل ــل يبن الطف

ــه. ــري في ــب أن جت يج
ــور . 6 ــة تتمح ــة للحماي ــروا سياس ــدت األون ــنة 2012، اعتم ــي س ف

ــد  ــج( وبع ــات والبرام ــدمي اخلدم ــي )تق ــد داخل ــن: بع ــول بعدي ح
خارجــي )املناصــرة(. وبهــذا فــإن الوكالــة تســعى لتوفيــر احلمايــة 
لالجئــني الفلســطينيني ســواًء فــي خدماتهــا أو مــن خــالل هــذه 
اخلدمــات وعــن طريــق املناصــرة اخلاصــة والعامــة. تســلط سياســة 
احلمايــة الضــوء علــى أهميــة تعميــم احلمايــة والتصميــم علــى 
ــة  ــار حماي ــي إط ــة. ويأت ــي الوكال ــي« ف ــل حمائ ــة »رد فع تقوي

ــة  ــدى الوكال ــة ل ــة احلماي ــس سياس ــروا ليعك ــي األون ــل ف الطف
ويفّعــل التزاماتهــا الرفيعــة املســتوى جتــاه حمايــة أطفــال 

ــطينيني. ــني الفلس الالجئ

ــات . 7 تســتعرض االســتراتيجية املتوســطة األجــل 2016-2021 أولوي

الوكالــة للســنوات الســت املقبلــة وتســلط الضــوء علــى احلمايــة 

ــز  ــة وتعزي ــى »حماي ــص عل ــذي ين ــتراتيجي 1، وال ــرج االس ــي اخمل ف

حقــوق الالجئــني مبوجــب القانــون الدولــي«. وتأتــي حمايــة الطفــل 

ــي  ــتراتيجي 1 ف ــرج االس ــن اخمل ــة ضم ــع ذات األولوي ــد املواضي كأح

االســتراتيجية املتوســطة األجــل، والــذي يســاعد هــذا اإلطــار فــي 

دفعــه إلــى األمــام.

ــة . 8 ــني اجلنســني مفعل ــة سياســة للمســاواة ب ــدى الوكال توجــد ل

مــن خــالل اســتراتيجية تعميــم النــوع االجتماعــي وبرنامــج 

ــة  ــي. وسياس ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــص بالعن مخت

لإلعاقــة، وسياســة للتعليــم اجلامــع، كمــا أنهــا فــي صــدد إجنــاز 

ــي-االجتماعي.  ــم النفس ــية والدع ــة النفس ــل للصح ــار عم إط

ــات  ــذه السياس ــالً له ــل مكم ــة الطف ــل حماي ــار عم ــي إط يأت

واالســتراتيجيات األخــرى وســتتعامل الوكالــة مــع هــذه القضايــا 

ــمولية. ــة وش ــة كلي ــة بطريق املترابط

يشــغل تعزيــز نظــام حمايــة الطفــل )انظــر اإلطــار أعــاله( مكانــة . 9

ــروا. وتعمــل  ــة الطفــل فــي األون أساســية فــي إطــار عمــل حماي

األونــروا مــع الشــركاء والســلطات املضيفــة حســب االقتضــاء فــي 

ســبيل النهــوض بحقــوق أطفــال الالجئــني الفلســطينيني. وتلتــزم 

الوكالــة بتعزيــز نظــام حمايــة الطفــل فــي كل إقليــم مــن أقاليــم 

ــق االســتفادة مــن الشــراكات  عملهــا داخــل برامجهــا وعــن طري

لدعــم أطفــال الالجئــني الفلســطينيني.

ــر . 10 ــتوى ومعايي ــة املس ــة رفيع ــات الدولي ــات السياس ــد التزام تع

ــدة  ــا األمم املتح ــي طورته ــال الت ــة باألطف ــان املتعلق ــوق اإلنس حق

وثيقــة الصلــة باألونــروا بشــكل خــاص. علــى ســبيل املثــال، تعبــر 

ــد  ــن جتدي ــنة 2015 ع ــد س ــا بع ــتدامة مل ــة املس ــداف التنمي أه

ــد  ــعياً لتأكي ــاه(، س ــار أدن ــر اإلط ــال )انظ ــة األطف ــزام بحماي االلت

عــدم التســامح مطلقــاً مــع العنــف والدعــوة إلــى عالــم »ينمــــو 

فيــــه كــــل طفــل بعيــداً عــــن إســار العنــــف واالستغالل«.1  

ــدف  ــذا اله ــق ه ــي حتقي ــة ف ــاهمة الوكال ــد ملس ــار ميه ــذا اإلط ه

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة بخصــوص حمايــة أطفــال 

ــطينيني. ــني الفلس الالجئ
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»نحـــن نصـــبو إلى عـــالم يســـود كافـة أرجائـه احتـــرام حقـوق اإلنســـان وكرامـــة اإلنســـان وسيادة القانون والعدالة واملساواة وعدم التمييز؛ 

عالم يحترم األعـــراق واالنتمـــاء العرقي والتنـــوع الثقافي؛ عالم يتـــيح تكـــافؤ الفـــرص ويتـيح حتقيـــق كامـل اإلمكانـــات البشـرية ويسـاهم 

في حتقيـــق االزدهــــار العمــــيم. عــالم يســتثمر في أطفالــــه وينمــو فيــه كــل طفــل بعيــدا عــــن إســار العنــف واالستغالل.«

الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة العتمـاد خطـة التنميـة ملـا بعـد عام 2015، 12 آب/أغسطس 2015

األساســية . 11  — احلقــوق  وهــذه  حقــوق،  أصحــاب  األطفــال  إن 

ــي، وال  ــون الدول ــا القان ــرية – يكفله ــم البش ــم وتنميته حلمايته

ــون حقــوق اإلنســان. وتقــع املســؤولية األوليــة بتوفيــر  ســيما قان

احلمايــة ألطفــال الالجئــني الفلســطينيني علــى الــدول املضيفــة 

وفقــاً اللتزاماتهــا مبوجــب القانــون الدولــي، مبــا فــي ذلــك املعاييــر 

الدوليــة حلقــوق اإلنســان2 والقانــون اإلنســاني الدولــي فــي أوقــات 

ــلحة. ــات املس النزاع

يسترشــد إطــار عمــل حمايــة الطفــل فــي األونــروا كذلك بقــرارات . 12

اجلمعيــة العامــة التــي حتــدد واليــة الوكالــة3 واملتمثلــة مبســاعدة 

ــي  ــة ف ــم الكامل ــق طاقاته ــي حتقي ــطينيني ف ــني الفلس الالجئ

ــون  ــي يعيش ــة الت ــروف الصعب ــل الظ ــي ظ ــرية ف ــة البش التنمي

فيهــا. وتشــجع اجلمعيــة العامــة الوكالــة بانتظــام علــى أن 

»تواصل نســـق التقـــدم في تلبيـــة احتياجـات األطفـــال والنسـاء 

واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ومراعــاة حقوقهم وفقــاً التفاقية حقوق 

الطفـــل واتفاقيـــة القضـــاء علـى جميـــع أشـــكال التمييـز ضد 
ــة«.4 ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــرأة واتفاقي امل

ــة . 13 ــة الطفــل مرجعي ــة املتعلقــة بحماي تعــد التشــريعات الوطني

رئيســية فــي التعامــل مــع قضايــا حمايــة الطفــل احملــددة، وحيثما 

يتــم حتديــد ثغــرات فــي هــذه التشــريعات، فــإن األونــروا ســتقدم 

املناصــرة ملعاجلــة هــذه الثغــرات ومبــا ينســجم واملعاييــر الدوليــة. 

ــراف  ــد باألع ــة والتقي ــريعات الوطني ــة للتش ــداد خالص ــد مت إع وق
الدوليــة لتكــون وثيقــة مرجعيــة فــي إعــداد هــذا اإلطــار.5

فــي حــدود مــا تقدمــه الوكالــة مــن خدمــات )مثــل تقــدمي خدمــات . 14

التعليــم أو الرعايــة الصحيــة األوليــة( مماثلــة لتلــك التــي تقدمهــا 

الــدول، فــإن الوكالــة ملزمــة بواجــب الرعايــة وعليهــا مســؤولية 

مقابلــة بحمايــة أطفــال الالجئــني الفلســطينيني وفقــاً للمعاييــر 

الدوليــة. وتــدرك األونــروا، بصفتهــا طرفــاً مقدمــاً للخدمــة، 

مســؤوليتها عــن حمايــة األطفــال والتمســك باملعاييــر األخالقيــة 

ومعاييــر احلمايــة أثنــاء تقــدمي اخلدمــات لأطفــال. وتؤكــد األونــروا 

علــى التــزام جميــع كوادرهــا بالقضــاء علــى االســتغالل واالنتهــاك 

اجلنســي6 وحظــر جميــع أشــكال العنــف، مبــا فــي ذلــك العنــف 

ضــد األطفــال، فــي ظــل اإلطــار التنظيمــي لأونــروا.7 ومــن واجــب 

ــلوك  ــوء الس ــتباه بس ــن أي اش ــالغ ع ــروا اإلب ــوادر األون ــع ك جمي
يصــل إلــى علمهــم فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد معرفتهــم بــه. 8

ــون . 15 ــب القان ــة مبوج ــة إضافي ــارات قانوني ــق اعتب ــن أن تنطب ميك

املنظــم لعمليــات األمم املتحــدة، وال ســيما امتيــازات األمم املتحــدة 

وحصاناتهــا، عندمــا تكــون هنــاك قضايــا معينــة حلمايــة الطفــل 

ــا. ــوالً له ــرات أو أص ــة أو مق ــي الوكال ــؤولني ف ــص مس ــق أو تخ تتعل

االطار القانوني

بالنســبة لأونــروا، تعــرّف حمايــة الطفــل علــى أنهــا منــع . 16

ــني  ــال الالجئ ــد أطف ــال ض ــاءة واإلهم ــتغالل واإلس ــف واالس العن

ــك وتشــجيع رفاههــم ومنائهــم.  الفلســطينيني واالســتجابة لذل

ــن  ــتق م ــل مش ــة الطف ــاً حلماي ــه دولي ــق علي ــف املتف إن التعري

ــة  اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتســتخدمه غالبيــة منظمــات حماي

الطفــل، مبــا فيهــا مجموعــة عمــل حمايــة الطفــل، والتــي 

ــة. ــة للحماي ــة العاملي ــن اجملموع ــزءاً م ــكل ج تش

ــى . 17 ــل« إل ــح »طف ــير مصطل ــل، يش ــوق الطف ــة حق ــاً التفاقي وفق

البنــات واألوالد الذيــن لــم يتجــاوزوا الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلغوا 

ســن الرشــد قبــل ذلــك مبوجــب القانــون املنطبــق عليهــم.9  

ــم  ــي أقالي ــال ف ــى أن األطف ــر إل ــار، وبالنظ ــذا اإلط ــراض ه وألغ

عمــل األونــروا عمومــاً يعتبــرون حســب القانــون أنهــم يصبحــون 

راشــدين علــى عمــر 18 ســنة، فــإن مصطلــح »األطفــال« يشــير 

ــرة. ــة عش ــن الثامن ــات واألوالد دون س ــى البن إل

تعريف االونروا لحماية الطفل

ــروا إلــى املســاهمة فــي . 18 مــن خــالل تنفيــذ هــذا اإلطــار، ترمــي األون

حمايــة أطفــال الالجئني الفلســطينيني الذيــن من حقهــم أن يكونوا 

ــان،  ــن واألم ــع باألم ــعيدة تتمت ــالت س ــي عائ ــو ف ــى النم ــن عل قادري

ــة، وأن  ــات آمن ــي مجتمع ــوا ف ــة، وأن يعيش ــى املدرس ــوا إل وأن يذهب

تتوفــر لهــم ســبل الوصــول إلــى أماكــن آمنــة للعــب وإلــى العدالــة 

واخلدمــات االجتماعيــة، وأن ميتلكــوا اإلمكانــات مــن أجــل املســتقبل.

بيان الرؤية

تلتــزم األونــروا بتقدمي اخلدمــات والبرامــج املراعية للطفل، وضمان ســالمة . 19

أطفــال الالجئــني الفلســطينيني، ومناصــرة احتــرام حقوقهــم. وتــدرك 

الوكالــة أنــه، بحكــم واليتهــا ووجــود هــذا العــدد الكبيــر مــن موظفــي 

اخلدمــات امليدانيــني، تقــع عليهــا مســؤولية رســمية بحمايــة األطفــال 

ــني  ــال الالجئ ــني أطف ــزم بتمك ــي تلت ــن األذى. وه ــاعدهم م ــن تس الذي

الفلســطينيني ومجتمعاتهــم، والعمــل في شــراكة مــع اآلخرين لتعزيز 

نظــام حمايــة الطفــل فــي كل إقليــم مــن أقاليــم عملهــا.

بيان الرسالة

ــد . 20 ــة ككل وتسترش ــات الوكال ــع عملي ــار جمي ــذا اإلط ــي ه يغط

بــه جميــع كــوادر الوكالــة )مبــا فــي ذلــك املوظفــني، واملستشــارين، 

والعاملــني باملياومــة، واملتعهديــن( فــي جميــع أقاليــم عمــل 

األونــروا، وخاصــة أولئــك الذيــن يقدمــون املســاعدة لأطفــال 

ــم. ــر معه ــاس مباش ــى مت ــم  عل ــن ه والذي

النطاق
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يبنــي هــذا اإلطــار علــى اإلطــار التنظيمــي للوكالــة والسياســات . 21

ــة وذات  ــة القائم ــة واخلارجي ــة واألدوات الداخلي ــادئ التوجيهي واملب

ــى  ــق عل ــو ينطب ــق 2(. وه ــر امللح ــل )انظ ــة الطف ــة بحماي الصل

ــياق  ــي س ــواًء ف ــات، س ــي كل األوق ــه ف ــة ويوجه ــل الوكال عم

التنميــة أو الطــوارئ اإلنســانية، وفــي أوقــات النــزاع أو الســلم، مــع 

ــي. ــع احملل ــع  الوض ــف م ــى التكي ــاج  إل ــذه يحت إدراك أن تنفي

ــر . 22 ــه لتوفي ــة أن تفعل ــتطيع الوكال ــا تس ــار م ــذا اإلط ــي ه ال يغط

ــك  ــل كذل ــب، ب ــطينيني فحس ــني الفلس ــال الالجئ ــة ألطف احلماي

ــة أن تتخذهــا لضمــان أن ال تتســبب  اخلطــوات التــي علــى الوكال

ــأذى لأطفــال مــن خــالل إجراءاتهــا وأفعالهــا )يشــار إلــى ذلــك  ب

ــارة ضمــان ســالمة األطفــال(. فيمــا بعــد بعب

أبرز التحديات أمام حماية الطفل
ــت . 23 ــي البي ــة ف ــر حماي ــة مخاط ــة ملواجه ــال عرض ــع األطف جمي

ــون  ــذي يعيش ــياق ال ــبب الس ــي أو بس ــع احملل ــة أو اجملتم أو املدرس

فيــه. وال يختلــف أطفــال الالجئــني الفلســطينيني فــي ذلــك. وهــم 

ــة اخملتلفــة عندمــا يشــبون  ــات احلماي يواجهــون طائفــة مــن حتدي

ــان  ــورية،. إن احلرم ــان واألردن وس ــزة ولبن ــة وغ ــة الغربي ــي الضف ف

حتــى مــن أبســط حقــوق اإلنســان يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً مبحنــة 

ــة. ــر املنطق ــطينيني عب ــني الفلس الالجئ

إن التحديــات ذات األولويــة أمــام حمايــة الطفــل التــي يشــار إليهــا . 24

ــة  ــر الدراس ــي تقري ــا ف ــد مت إبرازه ــار ق ــذا اإلط ــا ه ــاه ويعاجله أدن

ــكل  ــتراتيجية ل ــط االس ــل واخلط ــة الطف ــتقصائية حلماي االس

ــن  ــة م ــة الراجع ــك التغذي ــم، وكذل ــب األقالي ــن مكات ــب م مكت

ــار. إن  ــداد اإلط ــول إع ــدت ح ــي عق ــاورات الت ــاء املش ــني أثن املوظف

التصــدي لهــذه القضايــا يشــكل جــزءاً مــن نهــج شــمولي أوســع 

نطاقــاً فــي منــع العنــف واالســتغالل واإلســاءة واإلهمــال املرتكــب 

ــة  ــل حماي ــدمي أفض ــركاء لتق ــع الش ــل م ــال والعم ــد األطف ض

ــال. لأطف

التحرر من العنف واالستغالل واالساءة واالهمال

 يجــب أن ينمــو جميــع األطفــال بعيــداً عــن إطــار العنــف. ميكــن . 25

أن يكــون األطفــال معرضــني خلطــر العنــف فــي البيــت، علــى يــد 

أحــد الوالديــن، أو أحــد افــراد العائلــة املمتــدة، أو مــن قبــل اجملتمــع 

احمللــي، أو أثنــاء تلقــي اخلدمــات. واألطفــال الذيــن  يشــهدون  

ــة ويواجهــون  ــر محمي ــة غي العنــف فــي البيــت يشــبون فــي بيئ

ــن  ــا ميك ــد. كم ــا بع ــهم فيم ــف بأنفس ــذا العن ــة ه ــر ممارس خط

أن حتــدث اإلســاءة لأطفــال وإهمالهــم فــي البيــت أو املدرســة أو 

اجملتمــع.

ــى أن . 26 ــار عل ــول اإلط ــاورات ح ــن املش ــة م ــة الراجع ــدت التغذي أك

العنــف فــي املــدارس، وحتديــداً العقــاب البدنــي والتنمــر )مبــا فــي 

ذلــك تنمــر األقــران(، يعــد كذلــك مــن القضايــا اجلديــة فــي جميــع 

أقاليــم عمــل األونــروا. ولطاملــا التزمــت األونــروا بضمــان توفيــر بيئة 

تعلــم آمنــة ومرحبــة، ووضعــت العديــد مــن املبــادرات لتعزيــز هــذا 

الهــدف، مبــا فــي ذلــك تطبيــق نهــج »التعليــم اجلامــع«.

الحظــت املشــاورات فــي أوســاط املوظفــني أهميــة تأكيــد التــزام . 27

ــي  ــاك اجلنس ــتغالل واالنته ــن االس ــال م ــة األطف ــروا بحماي األون

مبــا يتماشــى مــع التعميــم العــام ملوظفــي األونــروا رقــم 2010/7، 

والــذي يقــوم علــى أســاس التوجيهــات الــواردة فــي نشــرة األمــني 

العــام بشــأن االســتغالل واالنتهــاك اجلنســي.10 إن األونــروا ملتزمــة 

مبنــع حــدوث االســتغالل واالنتهــاك اجلنســي مــن جانــب املوظفــني 

ضــد املســتفيدين  وملتزمــة كذلــك باتخــاذ إجــراءات عاجلــة فــي 

حــال حــدوث مثــل هــذه الوقائــع، مبــا فــي ذلــك واجــب اإلبــالغ عــن 

ــي  ــذاء جنس ــتغالل أو إي ــدوث اس ــتباه بح ــق أو االش ــي القل دواع

ــع  ــل.11 إن جمي ــالء العم ــد زم ــطة أح ــتفيدين بواس ــد املس ألح

ــم  ــن ل ــراد الذي ــال )األف ــع األطف ــي م ــاط اجلنس ــكال النش أش

يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر( محظــورة.

ــف . 28 ــر العن ــك خلط ــطينيني كذل ــني الفلس ــال الالجئ ــرض أطف يتع

مــن النــزاع املســلح الدائــر واالحتــالل العســكري. كمــا أن األطفــال 

فــي الضفــة الغربيــة )مبــا فيهــا القــدس الشــرقية( أيضــاً 

ــال  ــه أطف ــد واج ــال. وق ــر االعتق ــاص خلط ــكل خ ــون بش يتعرض

الالجئــني الفلســطينيني فــي أقاليــم عمــل الوكالــة النــزاع 

املســلح واالحتــالل العســكري الطويــل األمــد إلــى جانــب حــوادث 

ــذ  ــلح من ــزاع مس ــة ن ــورية اآلن حال ــش س ــة. وتعي ــف متفرق عن

عــدة ســنوات، ممــا يجعــل أطفــال الالجئــني الفلســطينيني عرضــة 

ــرة. ــار كبي ألخط

ــف . 29 ــر العن ــطينيون خط ــون الفلس ــان الالجئ ــات وفتي ــه فتي تواج

القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ســواًء اجلســدي أو اجلنســي 

أو االقتصــادي بطبيعتــه. يعــرّف العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي أنــه أي فعــل مــؤذ يرتكــب ضــد إرادة الشــخص 

ويكــون قائمــاً علــى الفروقــات فــي األدوار املناطــة اجتماعيــاً بــني 

الذكــور واإلنــاث.12 يشــمل ذلــك االغتصــاب، واالســتغالل واالنتهــاك 

ــى  ــل عل ــي، والقت ــرش اجلنس ــال، والتح ــج األطف ــي، وتزوي اجلنس

ــة. ــراث أو امللكي ــن املي ــان م ــرف، واحلرم ــة الش خلفي

الحق في الهوية

ــن . 30 ــياً م ــزءاً أساس ــوالدات ج ــجيل ال ــة وتس ــق املدني ــد الوثائ تع

ــات  ــى اخلدم ــول إل ــى الوص ــه عل ــة وقدرت ــي الهوي ــل ف ــق الطف ح

ــر  ــم. ويفتق ــة والتعلي ــا الصح ــا فيه ــية، مب ــة األساس االجتماعي

القانونيــة  للصفــة  الفلســطينيني  الالجئــني  أطفــال  بعــض 

والوثائــق املدنيــة فــي األماكــن التــي يعيشــون فيهــا، بحيــث يتــم 

حرمانهــم مــن بعــض حقــوق اإلنســان. إن الوصــول إلــى تســجيل 

الــوالدات واجلهــود لتأمــني احلصــول علــى الوثائــق أو اســتبدال الوثائق 

املفقــودة أمــر ضــروري للغايــة. علــى ســبيل املثــال، يواجــه أطفــال 

ــر  ــوريا اآلن مخاط ــي س ــدون ف ــن يول ــطينيني الذي ــني الفلس الالجئ

علــى احلمايــة بســبب تزايــد حــاالت الــوالدات غيــر املســجلة لــدى 

ــي. ــر الداخل ــر والتهجي ــراع الدائ ــياق الص ــي س ــلطات ف الس

نقــص القــدرة علــى الوصــول الــى التعلــم والفــرص 
االخرى

ــال ذوي . 31 ــم األطف ــن فيه ــطينيني، مب ــني الفلس ــال الالجئ إن ألطف

االحتياجــات اخلاصــة، احلــق فــي التعليــم والوصــول إلــى املــدارس 

ــات  ــي. إال أن الفتي ــب املهن ــق التدري ــة ومراف ــية والثانوي األساس

والفتيــان يتعرضــون خلطــر التســرب مــن املدرســة ألســباب 
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ضحايــا للعنــف.13 وتعانــي الفتيــات والنســاء ذوات اإلعاقــات 

ــر ذوات  ــاء غي ــن النس ــر م ــتغالل أكث ــاءة واالس ــف واإلس ــن العن م

اإلعاقــة مبرتــني، وعلــى مــدى فتــرة أطــول مــن الزمــن، ويعانــني مــن 

إصابــات أكثــر خطــورة نتيجــة العنــف.14 وفــي العديــد مــن البلدان 

ــروا، يواجــه األطفــال ذوو اإلعاقــات خطــر عــدم  حيــث تعمــل األون

ــة إذا  ــن الدراس ــرب م ــر التس ــاً أو خط ــة مطلق ــاق باملدرس االلتح

انتظمــوا فيهــا. ففــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة، لــم يلتحــق 

ــات  ــخاص ذوي اإلعاق ــوع األش ــن مجم ــاً 37.6% م ــة مطلق باملدرس

الذيــن هــم فــي عمــر 15 ســنة فأكثــر، فيمــا أن 33.8% مــن اجملمــوع 

الكلــي لأشــخاص ذوي اإلعاقــات قــد تســربوا مــن املدرســة. وتبلــغ 

نســبة عــدم  القــدرة علــى القــراءة والكتابــة 53.1% مــن مجمــوع 
ــات. 15 ــخاص ذوي اإلعاق األش

إن تصاعــد وتيــرة التهجيــر عبــر املنطقــة يجعــل الالجئــني . 34

ــر  ــة أكث ــى احلماي ــة إل ــوم  بحاج ــم الي ــطينيني وأطفاله الفلس

ــي األراضــي  مــن أي وقــت مضــى. ويواجــه األطفــال وعائالتهــم ف

ــا مت  ــر، فيم ــازل والتهجي ــدم املن ــر ه ــة خط ــطينية احملتل الفلس

ــروا  ــم وأجب ــطينية وأطفاله ــة الفلس ــر الالجئ ــر آالف األس تهجي

ــزاع املســلح فــي غــزة  ــزوح مــن مســاكنهم بســبب الن ــى الن عل

ــرة. ــنوات األخي ــي الس ــورية ف وس

تشــكل املســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق الطفــل مبوجــب القانــون . 35

ــة  ــي املرتكب ــاني الدول ــون اإلنس ــان والقان ــوق اإلنس ــي حلق الدول

ــالً  ــاً ومتواص ــاً مهم ــطينيني حتدي ــني الفلس ــال الالجئ ــد أطف ض

ــن  ــالغ ع ــد واإلب ــة الرص ــد آلي ــل. وتع ــم العم ــع أقالي ــي جمي ف

ــلحة16   ــات املس ــي النزاع ــال ف ــد األطف ــيمة ض ــاكات اجلس االنته

ــات  ــن اآللي ــوع م ــدد متن ــني ع ــن ب ــدة م ــاه( واح ــار أدن ــر اإلط )انظ

التــي تســلط الضــوء علــى اعتبــارات حمايــة الطفــل واحلاجــة إلــى 

املســاءلة علــى النحــو الــوارد فــي إطــار األونــروا للتواصــل الفعــال 
ــان.17 ــوق اإلنس ــة حلق ــة الدولي ــع املنظوم م

اإلحتياجات النفسية - اإلجتماعية

ــة، منهــا االلتحــاق بســوق العمــل أو التزويــج،  اجتماعية-اقتصادي

وفــي بعــض األحيــان يحققــون نتائــج أكادمييــة ضعيفــة. يواجــه 

األطفــال والشــباب فــي جميــع أقاليــم عمــل األونــروا حتديــات فــي 

ــب  ــة أو التدري ــاق باجلامع ــة، وااللتح ــة الثانوي ــاء املدرس ــرص إنه ف

ــاالت  ــض احل ــي بع ــرض ف ــل، وتف ــى عم ــور عل ــص، والعث املتخص

قيــود قانونيــة علــى الالجئــني الفلســطينيني عنــد ســعيهم وراء 

هــذه الغايــات. كمــا أن عمــل األطفــال يعــد أيضــاً إحــدى القضايــا 

ــل  ــم عم ــي أقالي ــات ف ــان والفتي ــن الفتي ــى كل م ــر عل ــي تؤث الت

ــة. الوكال

األطفال ذوو اإلعاقات

ــن . 32 ــطينيون الذي ــون الفلس ــان الالجئ ــات والفتي ــون الفتي ــد تك ق

ــي- ــم نفس ــى دع ــة إل ــروا بحاج ــل األون ــم عم ــي أقالي ــبون ف يش

ــون  ــي يعيش ــة الت ــروف الصعب ــبب الظ ــي بس ــي إضاف اجتماع

فيهــا. ويتمثــل أحــد املتطلبــات الرئيســية لتقــدمي خدمــات 

الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي فــي إقامــة 

ــي  ــذي يلب ــي ال ــم اإلضاف ــدمي الدع ــات لتق ــدد الطبق ــام متع نظ

والفتيــات  والفتيــان  األطفــال  فأغلــب  اخملتلفــة.  االحتياجــات 

ــى  ــة إل ــي دون احلاج ــم الطبيع ــى أدائه ــودة إل ــن الع ــون م يتمكن

دعــم مهنــي، فيمــا قــد يحتــاج الباقــون إلــى مســاعدة إضافيــة. 

وترتبــط عــودة األطفــال إلــى الســعادة والرفــاه بتوفــر بيئــة آمنــة 

ومســاندة حتتــوي علــى طبقــات مختلفــة مــن الدعــم الــذي يكــون 

ــه. ــة ل ــاك حاج ــت هن ــا كان ــاً كلم متاح

التهجير القسري

أمــام مشــاركتهم . 33 اإلعاقــات حواجــز  ذوو  األشــخاص  يواجــه 

ــم، مبــا  ــع أنحــاء العال كأعضــاء متســاوين فــي اجملتمــع فــي جمي

فــي ذلــك نتيجــة الوصــم االجتماعــي املرتبــط باإلعاقــة. فالوصــم 

يبقــي األطفــال ذوي اإلعاقــات مخفيــني، ويجعلهــم بعيديــن عــن 

األنظــار، ومقطوعــني حتــى عــن اخلدمــات احليويــة مثــل التعليــم 

ــال  ــون األطف ــي، يك ــد العامل ــى الصعي ــل. عل ــة والتأهي والصح

ــع مــرات ألن يصبحــوا  ــى أرب ــر احتمــاالً بثــالث إل ذوو اإلعاقــات أكث

غياب المسائلة عند انتهاكات حقوق األطفال

الية الرصد واإلبالغ
فــي ســنة 2005، اتخــذ مجلــس األمــن الدولــي القــرار رقــم 1612، والــذي يدعــو إلــى الرصــد واإلبــالغ بشــأن ســتة انتهــاكات جســيمة 

ــفيات،  ــدارس واملستش ــى امل ــداءات عل ــي، واالعت ــف اجلنس ــاف، والعن ــويه، واالختط ــل والتش ــلحة: القت ــات املس ــي النزاع ــال ف ــد األطف ض

وتشــغيل األطفــال واســتخدامهم، واحلرمــان مــن وصــول املســاعدات اإلنســانية. وتعــد كل هــذه االنتهــاكات، باســتثناء احلرمــان مــن وصــول 

املســاعدات اإلنســانية، انتهــاكات حاســمة تســتوجب إدراج أطــراف النــزاع فــي قوائــم األمــني العــام لــأمم املتحــدة. ميثــل هــدف آليــة الرصــد 

واإلبــالغ فــي جمــع معلومــات عاجلــة ودقيقــة وموضوعيــة وموثوقــة عــن االنتهــاكات اجلســيمة ضــد األطفــال فــي أوضــاع النــزاع املســلح، 

ممــا يــؤدي إلــى اعتمــاد اســتجابات مســتنيرة ومنســقة وفعالــة مــن أجــل حمايتهــم. وعندمــا يتــم إدراج أطــراف نــزاع مــا فــي أحــد البلــدان 

فــي »القوائــم«، تبــدأ عمليــة رســمية. ويجــري حاليــاً جمــع بيانــات آليــة الرصــد واإلبــالغ بخصــوص إســرائيل ودولــة فلســطني وســورية 

ولبنــان. وتعــد األونــروا عضــواً نشــطاً فــي مجموعــات العمــل املعنيــة بهــذا الشــأن فــي تلــك املناطــق.
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األطفــال أصحــاب حقــوق ولهــم احلــق فــي املشــاركة فــي القــرارات . 39

ــددة  ــوداً متج ــروا جه ــتبذل األون ــم. وس ــي حياته ــر ف ــي تؤث الت

إلشــراك األطفــال وأســرهم فــي التخطيــط وصنــع القــرار 

ــماً  ــراً حاس ــد أم ــا يع ــو م ــم، وه ــة له ــة املقدم ــوص الرعاي بخص

ــيتم  ــة. س ــبة وفعال ــة مناس ــات املقدم ــون اخلدم ــان أن تك لضم

تشــجيع املشــاركة الفعليــة لأطفــال فــي مختلــف جوانــب دورة 

ــج. إدارة البرام

ــأذى« بحيــث تكفــل أن ال . 37 ــة مببــدأ »عــدم التســبب ب تلتــزم الوكال

تتســبب مــن خــالل إجراءاتهــا بــاألذى ألي طفــل يتلقــى اخلدمــات 

مــن األونــروا. وهــذا يشــكل أحــد العناصــر الرئيســية فــي سياســة 

احلمايــة للوكالــة لســنة 2012. فاإلجــراءات والتدخــالت املصممــة 

ــن  ــد م ــم ملزي ــا أن تعرضه ــي له ــرته ال ينبغ ــل وأس ــم الطف لدع

األذى.

عدم التسبب بأذى

المصلحة الفضلى للطفل

المشاركة الفعلية للطفل

تتمتــع »املصلحــة الفضلــى للطفــل« باعتبــار رئيســي فــي جميــع . 38

ــي  ــرارات موظف ــك ق ــي ذل ــا ف ــال، مب ــس األطف ــي مت ــراءات الت اإلج

األونــروا التــي ميكــن أن تؤثــر فــي حياتهــم. يشــمل هــذا النهــج كالً 

مــن الســالمة اجلســدية والعاطفيــة  للطفــل، وينبغــي أن يشــكل 

األســاس جلميــع القــرارات واخلطــوات التــي تتخــذ بشــأن كيفيــة 

تفاعــل مقدمــي اخلدمــات مــع األطفــال وأســرهم.

الحقوق محفوظة لألونروا، 2015. تصوير أسامة السلوادي

عدم التمييز

الشراكات

40.تلتــزم األونــروا بضمــان عــدم ممارســة التمييــز ضــد األطفــال أو . 40

عــدم حرمانهــم مــن اخلدمــات أو عــدم معاملتهــم بشــكل ســيء 

بســبب خصائصهــم الفرديــة أو انتمائهــم أليــة فئــة )أي العمــر، أو 

اجلنــس، أو اإلعاقــة، أو اخللفيــة االجتماعية-االقتصاديــة، أو العــرق(. 

هــذا مبــدأ رئيســي فــي احلمايــة تلتــزم بــه األونــروا وجميــع جهــات 

العمــل اإلنســاني. وهــو ينطبــق علــى جميــع أشــكال التمييــز، مبــا 

فــي ذلــك احلرمــان مــن الترتيبــات التيســيرية املعقولــة.

إن مســؤولية حمايــة أطفــال الالجئــني الفلســطينيني ال تقتصــر . 41

ــع  ــة جمي ــدرة حلماي ــك الق ــروا ال متل ــراً، واألون ــة حص ــى الوكال عل

ــات  ــن اجله ــد م ــاك العدي ــطينيني. وهن ــني الفلس ــال الالجئ أطف

ــة أن  ــني التجرب ــال، وتب ــة األطف ــؤولية حماي ــل مس ــي تتحم الت

العمــل فــي شــراكة يــؤدي إلــى نتائــج أفضــل فــي مجــال احلمايــة. 

إن األونــروا طــرف واحــد ال أكثــر مــن أطــراف حمايــة الطفــل، وهــي 

المبادئ التوجيهية
ــة . 36 ــطينيني مبهني ــني الفلس ــال الالجئ ــة أطف ــروا بخدم ــزم األون تلت

وكرامــة واحتــرام بنــاًء علــى نهــج قائــم علــى املبــادئ األخالقيــة. 

وتسترشــد الوكالــة باملعاييــر الدوليــة فــي هــذا اجملــال، مبــا يشــمل، 

ــل  ــة الطف ــا حلماي ــر الدني ــر: املعايي ــر ال احلص ــبيل الذك ــى س عل

ــرى  ــادية األخ ــادئ اإلرش ــن املب ــا م ــاني، وغيره ــل اإلنس ــي العم ف

ــى  ــاًء عل ــوكاالت. بن ــني ال ــتركة ب ــة املش ــة الدائم ــة باللجن اخلاص

ــة ذات  ــادئ التوجيهي ــرام املب ــيتم احت ــع، س ــر األوس ــذه املعايي ه

ــة الطفــل  ــة التاليــة فــي مختلــف جوانــب أنشــطة حماي األولوي

ــة: فــي الوكال
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ــرى  ــريكة األخ ــات الش ــع املنظم ــراكة م ــي ش ــل ف ــزم بالعم تلت

ــة، واجملتمــع  )احلكومــات، ووكاالت األمم املتحــدة، واملؤسســات األهلي

ــل. ــكل أفض ــال بش ــة األطف ــي( حلماي املدن

ــمة . 42 ــة حاس ــب أهمي ــج تكتس ــتدامة البرام ــروا أن اس ــدرك األون ت

بالنســبة لتقــدمي اخلدمــات والبرامــج الطويلــة األجــل التــي حتمــي 

األطفــال بشــكل أفضــل. إن بنــاء نظــام حمايــة الطفــل وتعزيــزه 

ــات  ــع احلكوم ــاون م ــذ بالتع ــنوات تنف ــددة الس ــادرة متع ــل مب ميث

املضيفــة واجملتمعــات والشــركاء اآلخريــن. وحتتــاج تدخــالت حمايــة 

الطفــل ومبــادرات ضمــات الســالمة إلــى وقــت لكــي يتــم 

تطويرهــا وتعزيزهــا وتنفيذهــا، وبالتالــي فــإن االســتدامة تكتســب 

أهميــة قصــوى.

االستدامة

ــي  ــبل المض ــات وس ــية واالولوي ــات الرئيس المكون
قدمــا

حتــدد الركائــز الثــالث التاليــة التزامــات الوكالــة الرئيســية . 45

وأولوياتهــا وســبل املضــي قدمــاً ضمــن هــذا اإلطــار.

ــرام	  ــرة احت ــل ومناص ــة الطف ــزام بحماي ــزة 1: االلت  الركي

 حقوق الطفل.

الركيزة 2: ضمان سالمة األطفال.	 

الركيزة 3: تقدمي اخلدمات والبرامج املراعية لألطفال.	 

لــكل ركيــزة مــن هــذه  الركائــز القــدر ذاتــه مــن األهميــة. وتــدرك 

ــز الثــالث تتداخــل وتكّمــل وتعــزز بعضهــا  ــروا أن هــذه الركائ األون

بعضــاً. حتديــداً، إن التــزام الوكالــة بحمايــة الطفــل يبــرز احلاجــة 

ــى  ــد عل ــال ويؤك ــة لأطف ــج مراعي ــات وبرام ــدمي خدم ــى تق إل

ــال. ــالمة األطف ــان س ــة بضم ــؤولية املركزي املس

ــل . 46 ــول الطف ــز ح ــج متمرك ــاد نه ــع واعتم ــاركة اجملتم ــي مش تأت

ــي  ــكل البيان ــي الش ــر ف ــو الظاه ــى النح ــار عل ــذا اإلط ــور ه مح

ــز  ــة، وهــذان األمــران يتقاطعــان مــع الركائ علــى الصفحــة التالي

الثــالث. فهمــا يضعــان الطفــل واألســرة فــي محــور جميــع 

أنشــطة حمايــة الطفــل فــي األونــروا ويثبتــان أهميــة اجملتمــع فــي 

حتســني حمايــة أطفــال الالجئــني الفلســطينيني وتعزيــز رفاههــم 

ــم. و منوه

تعــد الوقايــة أيضــاً نهجــاً شــامالً يتصــل بجميــع الركائز ويشــغل . 47

مكانــة مركزيــة فــي منــع العنــف واالســتغالل واإلســاءة لأطفــال، 

ــع  ــدوث الوقائ ــار ح ــن انتظ ــر م ــل بكثي ــة أفض ــك أن الوقاي وال ش

ــة ال  ــالت الوقائي ــطة والتدخ ــا. واألنش ــتجابة له ــم االس ــن ث وم

ــب،  ــة فحس ــأذى أو اإلصاب ــال ل ــرض األطف ــع تع ــى من ــعى إل تس

ــا أن  ــة ميكنه ــطة الوقاي ــى أنش ــق عل ــي تنف ــوال الت ــن األم ولك

ــتجابة. ــة باالس ــات املرتبط ــف اخلدم ــض تكالي تخف

ــة . 43 ــوص حماي ــة بخص ــيدة القائم ــات الرش ــى املمارس ــتناداً إل اس

الطفــل عبــر الوكالــة، ســيتم تنفيــذ األنشــطة الرئيســة التاليــة 

ضمــن هــذا اإلطــار علــى مــدار االســتراتيجية املتوســطة األجــل 

ــق  ــي وثائ ــة ف ــطة ذات الصل ــم إدراج األنش ــث يت 2016-2021، بحي

التخطيــط مثــل خطــط العمــل الســنوية.

ــل . 44 ــط عم ــداد خط ــالل إع ــن خ ــار م ــذا اإلط ــم ه ــيجري تعمي س

ــة.  ــذه الوثيق ــذ ه ــل تنفي ــن أج ــم م ــب إقلي ــكل مكت ــددة ل مح

ــال.  ــالمة األطف ــان س ــادرات ضم ــادة مب ــة قي ــتتولى الرئاس وس

ــة،  ــادرات قائم ــى مب ــة عل ــطة التالي ــن األنش ــد م ــتبنى  العدي س

وقــد تقتصــر فــي بعــض األحيــان علــى إبــراز أنشــطة جاريــة فــي 

ــة. ــي الوكال ــل ف ــة الطف ــال حماي مج

الحقوق محفوظة لألونروا، 2015. تصوير أسامة السلوادي
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   االونروا  | وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين | 12    

ــم  ــال وحمايته ــالمة األطف ــان س ــى ضم ــل عل ــأن العم ــروا ب األون

يتطلــب أن يكــون املوظفــون مدربــني جيــداً ويحصلــوا علــى 

ــد  ــى جه ــاج إل ــل يحت ــذا العم ــدرك أن ه ــب، وت ــراف املناس اإلش

مكثــف مــن املوظفــني وبالتالــي يتطلــب تخصيــص األمــوال 

للتدريــب وتكاليــف البرامــج وتوفيــر املوظفــني. ويتوخــى أن تصبــح 

هــذه األنشــطة اخلاصــة بالتنســيق اإلداري والفنــي معممــة علــى 

مــدى فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل التاليــة عــن طريــق 

ــدرات. ــاء الق ــم وبن ــاء النظ إرس

ســتقوم األونــروا، حيثمــا أمكــن، بتوســيم أنشــطة حمايــة . 52

الطفــل فــي امليزانيــة الســنوية للوكالــة وســتوجه املــوارد، حيثمــا 

أمكــن، ألنشــطة ضمــان ســالمة األطفــال وحمايتهــم. عــالوة على 

ذلــك، ستســعى األونــروا لتأمــني أمــوال لتوظيــف مســؤولني عــن 

ــى  ــؤول أعل ــر مس ــم وتوفي ــب إقلي ــي كل مكت ــل ف ــة الطف حماي

عــن حمايــة الطفــل فــي شــعبة احلمايــة علــى مســتوى الرئاســة 

لتقــدمي التوجيــه الفنــي حــول تنفيــذ البرامــج املتعلقــة بحمايــة 

الطفــل وتنســيق تنفيــذ هــذا اإلطــار.

تلتــزم األونــروا بتنفيــذ واليتهــا والوفــاء بدورهــا فــي حمايــة الطفل، . 53

ــة األطفــال مــن العنــف واالســتغالل واإلســاءة.  ــق حماي عــن طري

ــة  ــة حلماي ــم الوطني ــع النظ ــراكة م ــي ش ــل ف ــيكون العم وس

ــات  ــم واحلكوم ــم ومجتمعاته ــال وعائالته ــع األطف ــل وم الطف

املضيفــة والشــركاء اآلخريــن جــزءاً ال يتجــزأ مــن الطريقــة التــي 

ــة  ــة آمن ــروا رؤيتهــا لنمــو األطفــال فــي بيئ ســتحقق فيهــا األون

ــز رفاههــم. وتعزي

ــه . 54 ــا يواج ــراً م ــل، كثي ــة الطف ــا حماي ــع قضاي ــل م ــد التعام عن

موظفــو األونــروا امليدانيــون تهديــدات ومخاطــر أخــرى تطــال 

ــراد  ــي أو اف ــع احملل ــراد اجملتم ــة أف ــن جه ــم م ــالمتهم وأمنه س

عائــالت األطفــال أو جهــات أخــرى. وتــدرك األونــروا أن ســالمة 

ــه يجــب أن يشــعر املوظفــون  ــوي، وأن املوظفــني وأمنهــم أمــر حي

ــا  ــي. كم ــا ينبغ ــم كم ــن أداء عمله ــوا م ــى يتمكن ــان حت باألم

ــي أداء  ــي ف ــم الكاف ــراف والدع ــاً اإلش ــم أيض ــر له ــب أن يتوف يج

مســؤولياتهم. ســتعمل األونــروا علــى توفيــر بيئــة عمــل تتســم 

باألمــن واألمــان لتتيــح للموظفــني تنفيــذ أنشــطة حمايــة 

ــل. الطف

الركيــزة 1: االلتــزام بحمايــة الطفــل ومناصــرة احترام 
ــوق الطفل حق

تــدرك الوكالــة مســؤوليتها الرســمية بحمايــة أطفــال الالجئــني 

الفلســطينيني وتعيــد التأكيــد علــى التزامهــا بحمايــة األطفــال 

ومناصــرة احتــرام حقوقهــم.

المسائلة واإلنقاذ

سالمة الموظفين وامنهم

المناصرة

بناء القدرات

ســتعمل الوكالــة علــى مأسســة حمايــة الطفــل وإدراجهــا . 48

ــة. إن  ــب خدماتهــا وبرامجهــا بصــورة منهجي فــي مختلــف جوان

للوكالــة دوراً وعليهــا مســؤولية فــي حمايــة األطفــال فــي طريقــة 

تقدميهــا للخدمــات والبرامــج. ولكــي يحــدث ذلــك، تــدرك األونــروا 

أهميــة مســؤولياتها فــي ضمــان املســاءلة واإلنفــاذ، وتلتــزم 

بضمــان أن يتــم تفعيــل هــذا اإلطــار فــي توافــق مــع االســتراتيجية 

ــل. ــطة األج املتوس

ــني . 49 ــال الالجئ ــح أطف ــرة لصال ــي املناص ــا ف ــروا بدوره ــر األون تق

الفلســطينيني، ومــن هــذا املنطلــق يلتــزم املفــوض العــام واإلدارة 

العليــا برفــع صــوت األونــروا عاليــاً فــي احلديــث عــن حقــوق هــؤالء 

األطفــال، وتزويدهــم حيثمــا أمكــن بالفــرص واملنابــر للتعبيــر عــن 

ــهم. ــم بأنفس ــم وقضاياه اعتباراته

سيشــمل ذلــك املناصــرة اخلاصــة مــع اجلهــات ذات الصلــة . 50

ــارات  املكلفــة باملســؤولية، واملناصــرة العامــة حــول بعــض االعتب

ــك مــن  ــروا كذل ــاً. ستســتفيد األون ــة حيثمــا يكــون ضروري املعين

ــة  ــالغ واملنظوم ــد واإلب ــة الرص ــا آلي ــا فيه ــة، مب ــات القائم اآللي

ــال  ــوق أطف ــل حق ــن أج ــرة م ــان للمناص ــوق اإلنس ــة حلق الدولي

الالجئــني الفلســطينيني وفقــاً إلطــار الوكالــة للتواصــل الفعــال 

ــان. ــوق اإلنس ــة حلق ــة الدولي ــع املنظوم م

ــة الطفــل القائمــة . 51 ــاً ألنشــطة حماي ــر اإلطــار نهجــاً إجمالي يوف

التــي تنفذهــا الوكالــة. وبالتالــي، فاألونــروا تــدرك أن الوفــاء 

ــوارد  ــتخدام امل ــر اس ــد كبي ــى ح ــي إل ــل يعن ــذا العم ــزام به بااللت

ــات  ــداف والنتاج ــوغ األه ــل بل ــن أج ــة م ــرية املتاح ــة والبش املالي

ــر  ــه، تق ــت ذات ــي الوق ــل. وف ــة الطف ــوص حماي ــودة بخص املنش
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الركيزة 2: ضمان سالمة األطفال
تــدرك الوكالــة الــدور املهــم الــذي تقــوم بــه فــي ســبيل حمايــة أطفــال 

الالجئــني الفلســطينيني، وبــأن هــذا الــدور يشــغل مكانــة مركزيــة فــي 

واليــة األونــروا وطــرق عملهــا.

تقــر األونــروا بأنهــا بصفتهــا جهــة مقدمــة للخدمــات املباشــرة، . 55

ــى  ــرون إل ــن يحض ــال الذي ــن األطف ــؤولية ع ــة باملس ــي مكلف فه

مرافقهــا أو يتلقــون خدماتهــا. ففــي نطــاق الرعايــة التــي تقدمهــا 

الوكالــة ومــن خــالل اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا، توجــد مخاطــرة 

ــاعدات  ــات واملس ــالل اخلدم ــن خ ــأذى م ــال ل ــرض األطف ــأن يتع ب

ــني أن  ــى املوظف ــني. إن عل ــال املوظف ــق أفع ــن طري ــة أو ع املقدم

ــون  ــال تك ــع األطف ــات م ــة عالق ــي أي ــراط ف ــن االنخ ــوا ع ميتنع

ــر. ــكل آخ ــأي ش ــم ب ــة له ــتغاللية أو مؤذي ــيئة أو اس ــة أو مس عنيف

تقــع علــى موظفــي األونــروا مســؤولية فــي إدراك عوامــل اخملاطــرة . 56

ــي ميكــن فيهــا أن  ــك األوضــاع الت ــي ذل ــا ف باإلســاءة لأطفــال، مب

ــة  ــر الوكال ــال. وتق ــى األطف ــر عل ــدر خط ــرون مص ــكل آخ يش

مبســؤوليتها بااللتــزام بواجــب الرعايــة جتــاه األطفــال وتلتــزم 

بالتأكــد مــن أن يكــون موظفوهــا علــى وعــي بضــرورة اإلبــالغ عــن 

أيــة حــاالت مشــتبه بهــا تنطــوي علــى إســاءة أو إهمــال لأطفــال، 

ــي أو االنتهــاك واالســتغالل  ــك ادعــاءات العقــاب البدن ــا فــي ذل مب

اجلنســي ضــد األطفــال.

احترام وتعزيز اجراءات ضمان السالمة

خلو منشات االونروا من العنف

ــز إجــراءات ضمــان الســالمة، مبــا فــي ذلــك إجــراءات . 57 ســيتم تعزي

فــرز واختيــار املــوارد البشــرية، وســيتم فــرض اآلليــات التــي 

تكفــل احترامهــا. كمــا ســتعد الوكالــة التدريبــات علــى ضمــان 

الســالمة، ســواًء ضمــن التدريــب التوجيهــي للموظفــني اجلــدد أو 

ــم  ــيكون له ــن س ــني الذي ــع املوظف ــة جلمي ــات املتخصص التدريب

ــال. ــع األطف ــر م ــاس مباش مت

تــدرك إجــراءات األونــروا لضمــان الســالمة أن عوامــل العمــر . 58

ــف  ــة للعن ــر عرض ــال أكث ــل األطف ــد جتع ــة ق ــس واإلعاق واجلن

واإلســاءة واالســتغالل واإلهمــال، وســتعتمد الوكالــة نهجــاً 

جامعــاً ومراعيــاً لهــذه اجلوانــب.

ــة . 59 ــا حماي ــى قضاي ــل عل ــا أن العم ــي اعتباره ــروا ف ــع األون تض

الطفــل كثيــراً مــا يكــون شــديد احلساســية، وأن العائــالت 

واجملتمعــات احملليــة ميكــن أن تقــوم بــرد فعــل معاكــس لإلجــراءات 

ــل.  ــى للطف ــح الفضل ــدم املصال ــت تخ ــى إذا كان ــذة، حت املتخ

وتقــر األونــروا مبســؤوليتها عــن تقــدمي اإلشــراف الداعــم املنتظــم 

للموظفــني فــي هــذا اخلصــوص وســتضع آليــات إضافيــة تدعيمــاً 

ــك. لذل

ــداً . 60 ــطينيني بعي ــني الفلس ــال الالجئ ــع أطف ــو جمي ــب أن ينم يج

عــن إســار العنــف واالســتغالل واإلســاءة واإلهمــال. اســتناداً إلــى 

سياســة احلمايــة فــي األونــروا، وأداة دمــج املعاييــر الدنيــا للحمايــة 

وأجنــدة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد ســنة 2015، تعتمــد األونــروا 

ــال  ــد أطف ــف18  ض ــع العن ــاً م ــامح مطلق ــدم التس ــة ع سياس

ــك  ــمل ذل ــآتها )يش ــع منش ــي جمي ــطينيني ف ــني الفلس الالجئ

املــدارس واملراكــز الصحيــة واملراكــز اخلاصــة باألشــخاص ذوي 

ــة(. اإلعاق

أثنــاء املشــاورات التــي أجريــت إلعــداد هــذا اإلطــار، أثــار املوظفــون . 61

ــدارس  ــي م ــف ف ــاءات العن ــاص إزاء ادع ــكل خ ــق بش ــي القل دواع

ــي،  ــة اجلهــود ملكافحــة العقــاب البدن ــى مواصل ــروا ودعــوا إل األون

مبــا يشــمل التحقيــق العاجــل فــي أيــة ادعــاءات مبمارســة العقــاب 

ــوء  ــوص أي س ــريعة بخص ــة س ــراءات تأديبي ــاذ إج ــي، واتخ البدن

ســلوك يتأكــد وقوعــه.

الحقوق محفوظة لألونروا، 2015. تصوير أسامة السلوادي
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الركيــزة 3: تقديــم الخدمــات والبرامــج المراعيــة 

لألطفال

تــدرك الوكالــة أن تقــدمي اخلدمــات والبرامــج املراعيــة لأطفــال 
يعــد شــرطاً رئيســياً لضمــان قيامهــا بحمايــة أطفــال 

ــالزم. ــو ال ــى النح ــم عل ــطينيني وخدمته ــني الفلس الالجئ

إن تقــدمي اخلدمــات والبرامــج املراعيــة لأطفــال ميثــل نهجــاً شــامالً . 69

ــاعدات  ــي مس ــل ف ــة الطف ــم حماي ــة تعمي ــذ البداي ــن من يتضم

الوكالــة بطريقــة تدعــم حتقيــق نتاجــات حمايــة الطفــل. يشــمل 

ذلــك التأكــد مــن توظيــف موظفــني مؤهلــني ومــن تطبيــق معايير 

حمايــة الطفــل الدوليــة واخلاصــة بالوكالــة. وستســعى األونــروا، 

علــى وجــه اخلصــوص، لضمــان اســتخدام املعاييــر الدنيــا حلمايــة 

ــل  ــة عم ــن مجموع ــادرة ع ــاني الص ــل اإلنس ــي العم ــل ف الطف

ــر  ــي التحضي ــا ف ــاندة له ــوارد املس ــة وامل ــل العاملي ــة الطف حماي

وتنفيــذ البرامــج. 

ــود . 70 ــتبذل اجله ــة، س ــي الوكال ــة ف ــة احلماي ــى سياس ــتناداً إل اس

املقدمــة  اخلدمــات  فــي  الطفــل  حمايــة  مبــادرات  لتعميــم 

باســتعمال املبــادئ التوجيهيــة القائمــة، مثــل »أداة دمــج املعاييــر 

ــيتم  ــا س ــا«. كم ــروا وخدماته ــج األون ــي برام ــة ف ــا للحماي الدني

ــروا  ــي األون ــة ف ــر احلماي ــل معايي ــي تعدي ــل ف ــة الطف إدراج حماي

ــر  ــال ملعايي ــدى االمتث ــاس م ــنوية لقي ــة الس ــات احلماي ومراجع

احلمايــة. وســيتم وضــع معاييــر صريحــة لبرامــج حمايــة الطفــل 

ــاً. ــون ممكن ــا يك ــة حيثم ــورة منهجي ــتخدامها بص ــرها واس ونش

يجــب أن تكــون إجــراءات حمايــة الطفــل مصممــة ومنفــذة مــع . 71

إيــالء اعتبــار حريــص ملواطــن الضعــف لــدى األطفــال ذوي اإلعاقات، 

ويجــب أن تكفــل قــدرة اخلدمــات واإلجــراءات علــى اســتيعاب أيــة 

احتياجــات إضافيــة قــد تكــون لديهــم.

عاجلــة  بصــورة  الســلوك  ســوء  لمزاعــم  االســتجابة 

مهنيــة و
تلتــزم األونــروا بالتصــرف بطريقــة عاجلــة وشــفافة حيــال جميــع . 62

مزاعــم اإلســاءة لأطفــال وإهمالهــم والعنــف ضدهــم، مبــا فــي 

ذلــك حــاالت ســوء الســلوك مــن املوظفــني جتــاه األطفــال. يشــمل 

ــي  ــتغالل اجلنس ــاك واالس ــي واالنته ــاب البدن ــاءات العق ــك ادع ذل

ــف  ــاءات العن ــن ادع ــالغ ع ــي اإلب ــروا. وينبغ ــوادر األون ــد ك ــى ي عل

ــة  ــة الداخلي ــات الرقاب ــرة خدم ــى دائ ــال إل ــد األطف ــارس ض املم
ــاء.19 ــد االقتض ــم عن ــب األقالي ــي مكات ــة ف ــب التنفيذي واملكات

ــن . 63 ــت ممك ــرب وق ــي أق ــم ف ــذه املزاع ــل ه ــن مث ــغ ع ــب التبلي يج

ومتكــني  املهمــة  اإلثباتــات  علــى  احلفــاظ  إمكانيــة  لضمــان 

احملقق)يــن( مــن تقييــم اإلجــراء املناســب، مــع أخــذ مجمــل 

الظــروف فــي االعتبــار. تعطــي الوكالــة األولويــة للتحقيقــات فــي 

ــال. ــس األطف ــي مت ــلوك الت ــوء الس ــاءات س ادع

ــة . 64 ــن العائل ــراد م ــال أو أف ــني أو أطف ــدى موظف ــد ل ــن أن توج ميك

ــني وأن  ــل مع ــوص طف ــق بخص ــي قل ــع دواع ــن اجملتم ــراد م أو أف

يشــتبهوا بحــدوث إســاءة أو إهمــال. إذا تناهــى إلــى علــم موظفــي 

األونــروا وجــود حــاالت اشــتباه باإلســاءة لطفــل أو إهمالــه خــارج 

ــة  ــة املالئم ــة اإلحال ــى آلي ــوع إل ــم الرج ــي عليه ــة، فينبغ الوكال

ــم. ومــن املهــم  ــب إقلي ــة الطفــل فــي كل مكت بخصــوص حماي

لــكل شــخص لديــه دواعــي قلــق بخصــوص ســالمة طفــل مــا أن 

ــه. ــالغ عن ــادر ملناقشــة األمــر أو اإلب يشــعر بالراحــة فــي أن يب

ــنوية . 65 ــة س ــر خالص ــل، بنش ــى األق ــاً عل ــة، داخلي ــزم الوكال تلت

للتدابيــر التأديبيــة، مــع مراعــاة احتــرام ســرية الضحايــا املزعومــني 

ــاالت  ــراز ح ــم إب ــن أن يت ــك، ميك ــاً بذل ــني. رهن ــني املعني واملوظف

العقــاب البدنــي واالنتهــاك واالســتغالل اجلنســي بشــكل خــاص 

ــر التأديبيــة التــي اتخــذت  ــى التدابي ــر، مــع اإلشــارة إل فــي التقري

ــا. ــتجابة له اس

آلية رفع الشكاوى للموظفين والمجتمع

ــة . 66 ــة بتقوي ــروا ملتزم ــل األون ــة، تظ ــراءات القائم ــى اإلج ــاًء عل بن

املعاييــر واألطــر الزمنيــة القائمــة إلجــراء التحقيقــات فيمــا 

يتعلــق باحلــاالت التــي متــس األطفــال، مبــا فــي ذلــك آليــات تقــدمي 

ــم. ــب األقالي ــتكني ومكات ــع املش ــل م ــردود والتواص ال

ســتعمل الوكالــة علــى متتــني آليــة رفــع الشــكاوى اخلاصــة بهــا، . 67

ــز التركيــز القائــم علــى اجملتمــع، بحيــث يشــعر  مبــا يشــمل تعزي

األطفــال واألهــل واجملتمعــات احملليــة بالراحــة فــي أن يبــادروا 

ملناقشــة املســائل أو اإلبــالغ عنهــا. ســتكون آليــة رفــع الشــكاوى 

علنيــة وشــفافة بحيــث يعــرف األطفــال واألهــل واجملتمعــات 

احملليــة كيــف تســير عمليــة اإلبــالغ ويفهمــون كيــف تعمــل هــذه 

ــة. اآللي

ــا . 68 ــة لضحاي ــام إحال ــر نظ ــن توفي ــؤوليتها ع ــة مبس ــر الوكال تق

ــة،  ــات الطبي ــني )للخدم ــي املزعوم ــتغالل اجلنس ــاك واالس االنته

ــة  ــاً بآلي ــون مرتبط ــث يك ــم(، بحي ــالمة والدع ــية، والس والنفس

اإلحالــة العامــة بخصــوص حمايــة الطفــل التــي ســيتم إنشــاؤها 

ــزة 3. ــن الركي ــم ضم ــب إقلي ــي كل مكت ف

تعميم حماية الطفل في تقديم الخدمات والبرامج

الية فاعلة في كل مكتب إقليم لإلحالة بخصوص 

حماية الطفل

ــة . 72 ــة فاعل ــم آلي ــر فــي كل مكتــب إقلي ــأن تتوف ــروا ب ســتكفل األون

لإلحالــة مــن أجــل معاجلــة قضايــا حمايــة الطفــل. وســتبني آليــة 

اإلحالــة بخصــوص حمايــة الطفــل علــى جتربــة آليــات اإلحالــة التــي 

ســبق إنشــاؤها بخصــوص العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 

والصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي، ويجــب أن تكــون 

جــزءاً مــن نظــام إحالــة كلــي يتعامــل مــع جميــع قضايــا احلمايــة. 

ــن  ــه م ــع أن ــن، م ــا أمك ــد حيثم ــة واح ــار إحال ــل مس ــب تفعي ويج

املفهــوم أن املســار قــد يتبايــن اعتمــاداً علــى نــوع احلالــة – أي هــل هي 

حالــة مــن العنــف القائم علــى النــوع االجتماعــي، أو حمايــة الطفل، 

أو الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي. وســتعالج 

األونــروا قضايــا حمايــة الطفــل بطريقــة عاجلــة ومكرســة ومهنية، 

مبــا يحتــرم »املصالــح الفضلــى للطفــل« واملتطلبــات اخلاصــة 

بالســرية والقبــول املســتنير واملوافقــة املســتنيرة.
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بيــن  ومشــتركة  شــاملة  الطفــل  حمايــة  تدخــالت 
ت عــا لقطا ا

تتضمــن العناصــر الرئيســية فــي نظــام اإلحالــة بخصــوص حمايــة . 73

ــات  ــني القطاع ــترك ب ــي ومش ــمولي وكل ــج ش ــاد نه ــل اعتم الطف

يركــز علــى كل مــن الوقايــة واالســتجابة لإلســاءة واإلهمــال والعنف 

ضــد األطفــال. يجــب أن تكــون آليــات اإلحالــة فــي كل مكتــب إقليم 

جــزءاً مــن نهــج أعــم فــي حمايــة الطفــل. فتطبيــق آليــة أو مســار 

لإلحالــة دون توفــر اإلدارة املناســبة أو االســتدامة أو املوظفــني الالزمــني 

يخاطــر بالتســبب بــاألذى.

ــروا االســتجابة . 74 فــي بعــض احلــاالت، ســيكون مبقــدور موظفــي األون

عــن طريــق اإلحالــة إلــى برامــج األونــروا األخــرى، فيمــا ســيضطرون 

ــن  ــم تك ــريكة إذا ل ــات ش ــى منظم ــة إل ــرى لإلحال ــاالت أخ ــي ح ف

الوكالــة متلــك القــدرات أو اخلبــرة الالزمــة لتزويــد الطفــل باملســاعدة 

ــي واخلارجــي فــي كل مكتــب  ــإن التنســيق الداخل ــذا ف املناســبة. ل

ــج  ــى برام ــة إل ــأن اإلحال ــن ش ــرة. وم ــة كبي ــب أهمي ــم يكتس إقلي

وخدمــات أخــرى واملشــاركة فــي آليــات التنســيق اخلارجية أن تســاعد 

فــي إثــراء ومتتــني االســتجابة اإلجماليــة بخصــوص حمايــة الطفــل. 

عــالوة علــى ذلــك، قــد يرغــب شــركاء آخــرون بإحالــة حــاالت حلمايــة 

ــروا. وهــذا مــا يجــب دعمــه وتشــجيعه  الطفــل إلــى خدمــات األون

حيثمــا أمكــن.

ــى . 75 ــة إل ــال بحاج ــع األطف ــون جمي ــن يك ــه ل ــروا أن ــدرك األون ت

خدمــات متخصصــة. وعندمــا يشــب األطفــال فــي بيــت ومجتمــع 

ــوا  ــأن يحتاج ــل ب ــرة أق ــاك مخاط ــتكون هن ــعيدين، س ــني وس آمن

ــج دورة  ــاع نه ــى اتب ــروا عل ــز األون ــة. ترك ــات متخصص ــى خدم إل

ــر  ــك عم ــي ذل ــا ف ــر )مب ــبان العم ــي احلس ــذ ف ــذي يأخ ــاة، ال احلي

ــك اإلعاقــة. إن  ــا فــي ذل ــات محــددة، مب ــة احتياج الطفــل( وأي

ــد  ــذي يعتم ــة، وال ــة التالي ــي الصفح ــوارد ف ــي ال ــكل البيان الش

ــة  ــة واللجن ــة العاملي ــة الصح ــة ملنظم ــكال البياني ــى األش عل

الدائمــة املشــتركة بــني الــوكاالت بخصــوص الصحــة النفســية 

ــكل  ــة تش ــف أن الوقاي ــنّي كي ــي-االجتماعي يب ــم النفس والدع

مدخــالً رئيســياً لتخفيــف أثــر العنــف ضــد األطفــال وكيــف أنــه 

ــة. ــات متخصص ــى خدم ــة إل ــال بحاج ــع األطف ــس جمي لي

ــم . 76 ــنودة بدع ــاملة مس ــة ش ــة إحال ــر آلي ــروري أن تتوف ــن الض م

البرامــج، مبــا فــي ذلــك توفــر التمويــل املســتدام واملوظفــني 

ــج  ــن برام ــزءاً م ــة ج ــارات اإلحال ــون مس ــب أن تك ــبني. ويج املناس

شــاملة ومشــتركة بــني القطاعــات تتوفــر لهــا طواقــم وميزانيــات 

كافيــة، وليــس مجــرد مشــاريع ملــرة واحــدة تتبــع نهجــاً مرتبطــاً 

ــدود. ــي مح ــار زمن بإط

يعــد النهــج املشــترك بــني القطاعات أساســياً فــي تقــدمي البرامج . 77

املراعيــة لأطفــال، بحيــث تعمــل برامــج الوكالــة اخملتلفــة فــي تآزر 

وتعــاون. مــن األمثلــة املوجــودة علــى ذلــك برنامــج حمايــة األســرة 

والطفــل فــي مكتــب إقليــم الضفــة الغربيــة )انظــر اإلطــار علــى 

الصفحــة 21(، والقائــم منــذ ســنة 2009، والــذي يتضمــن عناصــر 

ــك  ــي ذل ــا ف ــات، مب ــني القطاع ــترك ب ــج املش ــذا النه ــية له رئيس

اســتخدام أمــوال ميزانيــة البرامــج )التمويــل األساســي لأونــروا(، 

ــارات  ــني، ومس ــم للموظف ــة، ودع ــة إدارة صريح ــر هيكلي ــع توف م

ــل  ــة الطف ــاالت حماي ــع ح ــل م ــدرات للتعام ــة، وق ــة واضح إحال

ــطة  ــع، وأنش ــع اجملتم ــة م ــط قوي ــة، ورواب ــة عاجل ــة بطريق احلرج

ــر مشــتركة بــني  ــر عناص للتوعيــة. وعلــى النحــو ذاتــه، تتوف

البرامــج أيضــاً فــي مشــروع حمايــة األســرة والطفــل فــي مكتــب 

إقليــم األردن، والــذي بــدأ فــي مخيــم مــاركا ســنة 2011، ويشــارك 

ــم  ــى الدع ــز عل ــات يرك ــدد التخصص ــق متع ــروع فري ــي املش ف

ــة. الفنــي وإدارة احلال

ــبا . 78 ــنوات واكتس ــدة س ــدى ع ــى م ــني عل ــا كال البرنامج ــور ومن تط

خبــرة مفيــدة ميكــن التعلــم منهــا. ومــن شــأن املزيــد مــن 

التقييــم والتحليــل أن يســاعد الوكالــة فــي التخطيــط والتقييــم 

ــال  ــي مج ــة ف ــة مماثل ــاملة وكلي ــج ش ــالت وبرام ــذ تدخ لتنفي

ــرى. ــم األخ ــب األقالي ــي مكات ــل ف ــة الطف حماي

ــة بضمــان املشــاركة . 79 ــزم الوكال إن األطفــال أصحــاب حقــوق، وتلت

الفعليــة لأطفــال فــي جميــع مراحــل دورة البرنامــج. تلتــزم 

ــروا بضمــان املشــاركة الفعليــة للفتيــات والفتيــان، مبــا فــي  األون

ــرى،  ــة األخ ــات اخلاص ــات وذوي االحتياج ــال ذوي اإلعاق ــك األطف ذل

ــا. ــا وخدماته ــالل برامجه ــن خ ــم م وتقويته

ــال . 80 ــد األطف ــف ض ــع العن ــي ملن ــع الوع ــى رف ــز عل ــيتم التركي س

ــل  ــة مث ــركاء لتقوي ــع الش ــروا م ــتعمل األون ــره. وس ــف أث وتخفي

هــذه األنشــطة الوقائيــة واالقيــام بأنشــطة لرفــع الوعــي. 

ــة  ــد االجتماعي ــدي للقواع ــى التص ــادرات إل ــذه املب ــعى ه ستس

املعاكســة واألســباب اجلذريــة املرتبطــة بالظــروف الصعبــة التــي 

يشــب فيهــا أطفــال الالجئــني الفلســطينيني، محاطــني مبختلــف 

أشــكال العنــف. سيشــمل الشــركاء الرئيســيون فــي هــذا 

العمــل األطفــال أنفســهم وعائالتهــم ومجتمعاتهــم احملليــة، مــع 

ــى اجملتمــع. ومــن الشــركاء  ــى التدخــالت القائمــة عل ــز عل التركي

ــوية،  ــات النس ــباب، واجملموع ــات الش ــن مجموع ــيني اآلخري الرئيس

واملنظمــات اجملتمعيــة القاعديــة، واملنظمــات غيــر احلكوميــة 

الدوليــة، والقيــادات الدينيــة، والوجهــاء، ووكاالت األمم املتحــدة 

ــة. ــات املضيف ــرى، واحلكوم األخ

برامج حماية الطفل قائمة على الدالئل 

تلتــزم األونــروا ببنــاء برامــج حمايــة الطفــل القائمــة علــى الدالئــل . 81

التــي تســتفيد مــن بيانــات وإحصــاءات موثوقــة. وســتعمل 

ــة  ــا املتعلق ــم بياناته ــادة حج ــركاء لزي ــع الش ــاً وم ــروا داخلي األون

ــج.  ــا البرام ــد به ــل أن تسترش ــن أج ــل م ــة الطف ــا حماي بقضاي

وتــدرك الوكالــة أن بنــاء البرامــج القائمــة علــى الدالئــل بحاجــة 

إلــى توفــر إحصــاءات دقيقــة وبيانــات مصنفــة مــن أجــل تعديــل 

ــج  ــل النتائ ــق أفض ــعياً لتحقي ــرة س ــادرات املناص ــج ومب البرام

ــطينيني. ــني الفلس ــال الالجئ ــة ألطف املمكن

املتعلقــة . 82 املصنفــة  للبيانــات  األولويــة  الوكالــة  ســتعطي 

باألطفــال )أقــل مــن عمــر 18 ســنة(20، مــع التركيــز بشــكل خــاص 

ــة  ــتعمل الوكال ــة. وس ــس واإلعاق ــب اجلن ــف حس ــى التصني عل

مــع الشــركاء لتقويــة جمــع البيانــات الــذي تقــوم بــه احلكومــات 

ــمل  ــا يش ــطينيني، مب ــني الفلس ــال الالجئ ــول أطف ــة ح املضيف

ــؤالء  ــع ه ــى وض ــوث عل ــراء البح ــادرات إج ــم مب ــى دع ــل عل العم

ــال. األطف
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ــراءات . 83 ــات واإلج ــة واآللي ــدى الوكال ــة ل ــى األدوات القائم ــاًء عل بن

لتبســيط  إضافيــة  جهــود  ســتبذل  البيانــات،  إلدارة  األخــرى 

ــال  ــى األطف ــر عل ــل األث ــم وحتلي ــع تقيي ــات، م ــف البيان وتصني

ســعياً لتحســني البرنامــج بحيــث تصبــح قائمــة علــى الدالئــل.

مرتفعھ

مرتفعھ منخفضة

منخفضة

ف
الی

لتك
ا

وتیرة االحتیاج

اعتبارات اجتماعیة في
 الخدمات األساسیة واألمن

تقویة الدعم
 المجتمعي والعائلي

خدمات غیر
 متخصصة موجھة

خدمات 
 متخصصة 

تشغل أنشطة الوقایة واالستجابة مكانة مركزیة في خدمات الوكالة وبرامجها. فجزء كبیر من رفاه األطفال (بما في ذلك
الصحة النفسیة والدعم النفسي-االجتماعي) یأتي من النمو في أسرة ومجتمع آمنین وسعیدین. لن یحتاج جمیع األطفال

الى خدمات متخصصة، ولكن ضمان أن یشب األطفال في أوضاع حامیة مع توفر الخدمات االجتماعیة األساسیة ووجود
بیئة داعمة یعد شرطًا أساسیًا لنمائهم ورفاههم. إن األونروا تدرك قیمة الدور الذي یلعبه األطفال والعائالت والمجتمعات

المحلیة في هذا الخصوص وتلتزم بالعمل مع المجتمعات المحلیة ومن أجلها في سبیل حمایة أطفال الالجئین الفلسطینیین.

هرم التدخل

ــو . 84 ــواء، ه ــى الس ــاً عل ــا وخارجي ــيق، داخلي ــروا أن التنس ــدرك األون ت

املفتــاح حلمايــة أطفــال الالجئــني الفلســطينيني، وبالتالــي ســيلزم 

ــاح. إن  ــار بنج ــذا اإلط ــذ ه ــة لتنفي ــيق فعال ــات تنس ــود آلي وج

ــي  ــل ف ــة الطف ــي حلماي ــام  الوطن ــز النظ ــة بتعزي ــروا ملتزم األون

ــة  ــات احمللي ــراك اجملتمع ــع إش ــا، م ــم عمله ــن أقالي ــم م كل إقلي

والنظــراء مــن القطــاع احلكومــي، حســب االقتضــاء، وغيرهــم مــن 

ــة الطفــل. ــة فــي مجــال حماي اجلهــات األخــرى الفاعل

علــى الصعيــد اخلارجــي، ستســاهم األونــروا فــي آليــات التنســيق . 85

ــة.  ــل القطاعي ــات العم ــل مجموع ــة، مث ــا احلكوم ــي تقوده الت

كمــا ســتعمل األونــروا فــي تعــاون وثيــق مــع وكاالت األمم املتحــدة 

ــة  ــي اللجن ــيق ف ــات التنس ــالل آلي ــن خ ــة م ــات األهلي واملؤسس

آليات التنسيق

الدائمــة املشــتركة بــني الــوكاالت والقائمــة فــي أقاليــم عملهــا، 

ــة،  ــة احلماي ــل، أو مجموع ــة الطف ــة حلماي ــة الفرعي ــل اجملموع مث

ــي،  ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــة للعن ــة الفرعي أو اجملموع

ــل. ــة الطف ــة بحماي ــل املعني ــات العم ــك مجموع وكذل

ــا . 86 ــة لقضاي ــاالت داخلي ــراء إح ــم إج ــاالت، يت ــن احل ــد م ــي العدي ف

فرديــة متعلقــة بحمايــة الطفــل. مــع ذلــك، هنــاك ضــرورة أيضــاً 

ــاالت  ــروا ح ــل األون ــا حتي ــوكاالت عندم ــني ال ــاون ب ــيق والتع للتنس

إلــى شــركاء خارجيــني. ســتعمل األونــروا فــي شــراكة مــع 

ــره أو  ــم تطوي املنظمــات األخــرى وســتنفذ، حيثمــا أمكــن، مــا يت

تكييفــه مــع الســياق احمللــي مــن إجــراءات عمــل موحــدة أو مبــادئ 

ــوكاالت. ــني ال ــتركة ب ــة مش توجيهي

داخليــاً علــى مســتوى الوكالــة، عكــف فريــق عمــل معنــي . 87

بحمايــة الطفــل يتكــون مــن ممثلــني عــن جميــع أقاليــم العمــل 

ــروا.  ــل لأون ــة الطف ــار حماي ــداد إط ــى إع ــة عل ــة والرئاس اخلمس

ــزءاً  ــا ج ــم منه ــات والتعل ــل املمارس ــارك بأفض ــيكون التش وس

ــيق  ــك تنس ــذه، وكذل ــام وتنفي ــذا النظ ــم ه ــي تعمي ــياً ف أساس

ــام. ــكل ع ــل بش ــة الطف ــة بحماي ــة اخلاص ــطة الوكال أنش
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برنامج حماية األسرة والطفل في مكتب إقليم الضفة الغربية في األونروا
ــن  ــطينيني م ــني الفلس ــات الالجئ ــي مخيم ــر ف ــة للخط ــات املعرض ــوق الفئ ــة حق ــل حماي ــن أج ــنة 2009 م ــي س ــج ف ــئ البرنام أنش

ــل  ــرة والطف ــة األس ــج حماي ــات يدم ــدد القطاع ــمولي متع ــج ش ــو برنام ــتغالل وه ــال واالس ــاءة واإلهم ــف واإلس ــكال العن ــع أش جمي

ــات.  ــة واخلدم ــاد وإدارة احلال ــودة اإلرش ــى ج ــج عل ــز البرنام ــني. يرك ــدرات املوظف ــاء ق ــم وبن ــاء النظ ــالل بن ــن خ ــروا م ــات األون ــي خدم ف

ــتوى  ــى مس ــراً عل ــريعاً ومباش ــالً س ــب تدخ ــي تتطل ــة الت ــاالت الطارئ ــاء احل ــة أثن ــاالت احلرج ــان إلدارة احل ــد جل ــم عق ــك، يت ــى ذل ــالوة عل ع

اخمليــم. وتشــكل جلــان حمايــة األســرة والطفــل علــى املســتوى اجملتمعــي شــبكة متعــددة القطاعــات تتكــون مــن قــادة اجملتمــع 

واملؤسســات األهليــة وممثلــي األونــروا، إذ يجتمعــون شــهرياً لتنســيق أنشــطة وتدخــالت الوقايــة. وتعــد اللجنــة خطــط عمــل 

ــات  ــز ملعلوم ــد 10 مراك ــم. وتوج ــي اخملي ــرى ف ــة األخ ــراف املعني ــة واألط ــة القاعدي ــات اجملتمعي ــيق للمنظم ــدور أداة تنس ــوم ب ــة تق ربعي

ــروا. ــي األون ــة ف ــال النظاف ــم لعم ــة دع ــران، و15 مجموع ــني األق ــم ب ــة دع ــى أم، و22 مجموع ــن أم إل ــم م ــة دع ــل و18 مجموع الطف

مشروع حماية الطفل واألسرة في مخيم ماركا في األردن
ــم األردن  ــب إقلي ــه مكت ــادر إلي ــي ب ــروع جتريب ــكل مش ــى ش ــروع عل ــاء املش ج

فــي ســنة 2012 لتطويــر منــوذج جديــد إلدارة احلالــة. قــام املشــروع بتدريــب 12 

ــة  ــي إدارة احلال ــة ف ــارات متقدم ــى مه ــروا عل ــن األون ــاً م ــاً اجتماعي اختصاصي

ــدمي  ــال، وتق ــم األطف ــن فيه ــطينيني، مب ــني الفلس ــات الالجئ ــم احتياج لتقيي

التدخــالت املناســبة ملعاجلــة احتياجاتهــم املركبــة. هــؤالء املســؤولون عــن إدارة 

احلــاالت يتلقــون الدعــم الفنــي من مشــرفني فنيــني فــي إدارة احلالــة وكذلك من 

فريــق متعــدد التخصصــات يجمع معــاً موظفــني من برامــج الصحــة والتعليم 

واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة فــي الوكالــة لتقــدمي املشــورة وإجــراء اإلحــاالت. 

يوجــد تركيــز علــى التنســيق بــني القطاعــات داخــل برامــج األونــروا فــي مخيــم 

مــاركا بهــدف معاجلــة القضايــا بطريقــة شــمولية. ومتثــل أحــد مكامــن القــوة 

ــني  ــركاء الداخلي ــن الش ــبكة م ــة وش ــام إحال ــاء نظ ــي إنش ــروع ف ــي املش ف

ــاً ملســاعدتهم  واخلارجيــني تربــط املســتفيدين مــع اخلدمــات األساســية مجان

فــي تلبيــة احتياجاتهــم. ويجــري اآلن توســيع املشــروع إلــى أربعــة مخيمــات 

ــي األردن. ــف ف ــب اليونيس ــن مكت ــل م ــن التموي ــد م ــي مزي ــد تلق ــرى بع أخ

ألونروا، 2016
ظة ل

حفو
ق م

حقو
ال

التعليم اجلامع 
ــي  ــق  ف ــى احل ــم عل ــج قائ ــة  نه ــي الوكال ــع ف ــم اجلام التعلي

التعليــم، يقــّدر قيمــة التنــوع بــني جميــع األطفــال، مبــن فيهــم 

األطفــال املعرضــني لإلقصــاء والتهميــش. وهــو يركــز علــى إزالة  

املعيقــات إلــى جانــب حتديــد االحتياجــات الصحيــة والنفســية-

ــتجابة  ــال واالس ــع األطف ــدى جمي ــة ل ــة والتعلمي االجتماعي

احلمايــة  اجلامــع معاييــر  التعليــم  وتعــزز سياســة  لهــا. 

ــى  ــول إل ــات  الوص ــدي ملعيق ــق التص ــن طري ــروا ع ــي األون ف

التعليــم واملشــاركة فيــه وحــق جميــع األطفــال فــي التعلــم 

ــم. ــاك حلقوقه ــز أو انته ــزة دون أي متيي ــة ومحف ــة آمن ــي بيئ ف

الحقوق محفوظة لألونروا، 2014. تصوير تغريد محمد
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املفوض العام ونائب 
املفوض العام

القيادة االستراتيجية، مبا في ذلك االلتزام  تعميم إطار حماية الطفل في األونروا وأنشطة املناصرة الرئيسة حول حقوق الطفل.

إصدار خالصة سنوية حلاالت سوء السلوك من جهة املوظفني واإلجراءات املتخذة بخصوص األطفال.

شعبة احلماية 
)الرئاسة( ووحدات 

احلماية في مكاتب 
األقاليم

قيادة عملية تعميم وتنفيذ إطار حماية الطفل، مبا يشمل تقدمي الدعم الفني للبرامج.

إعداد التوجيهات املرافقة، مبا في ذلك مراجعات احلماية لتعزيز إدراج عناصر حماية الطفل.

تولي القيادة في تقدمي التوجيهات حول إقامة آلية إحالة بخصوص حماية الطفل في كل مكتب إقليم.

املتحدث الرسمي / 
االتصاالت / مكاتب 

اإلعالم

املناصرة لصالح أطفال الالجئني الفلسطينيني، مبا في ذلك نشر تقارير إعالمية ذات اهتمام إنساني.

وضع خطط توعوية لضمان أن حتصل جميع األطراف املعنية، وال سيما الالجئون، على معلومات عن اإلطار، مبا في ذلك املواد واألدوات 
ذات العالقة )مثالً، تلفزيون األونروا، بوابات املوظفني، البرامج اإلذاعية املعتمدة على احلوار املتبادل، الخ(.

إجراء عمليات التثبت املرجعية فيما يتعلق بحماية الطفل على جميع املوظفني واملستشارين الذين توظفهم الوكالة أو تتعاقد دائرة املوارد البشرية
معهم.

تدريب متهيدي جلميع املوظفني اجلدد على مسؤوليات ضمان السالمة وتدريب على درجات مختلفة للموظفني الذين يكونون على 
متاس مباشر مع األطفال.

مراجعة وحتديث سياسات املوارد البشرية بخصوص املوظفني والكوادر لضمان أن تكون متوافقة مع املعايير املتعلقة بحماية الطفل.

دائرة خدمات الرقابة 
الداخلية

التحقيق في ادعاءات سوء السلوك من جهة املوظفني فيما يتعلق باألطفال.

زيادة جمع البيانات املصنفة حسب العمر واجلنس واإلعاقة، واالضطالع بدور أساسي في تنسيق مشاركة الوكالة في دراسات خط األساس.دائرة التخطيط

دائرة الشؤون 
القانونية واملكاتب 

القانونية في األقاليم

تقدمي املشورة حول القانون الدولي والتشريعات احمللية فيما يتعلق باألطفال.

التواصل مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بحماية الطفل وفقاً إلطار التواصل الفعال مع املنظومة الدولية.

تقدمي املشورة القانونية للزمالء في البرامج، مبا في ذلك حول االمتيازات واحلصانات.

البرامج: اإلغاثة 
واخلدمات االجتماعية 

التعليم الصحة 
حتسني البنية 

التحتية واخمليمات

إدراك جميع موظفي الوكالة لدورهم في ضمان سالمة األطفال من خالل أهمية الطريقة التي يتم فيها تقدمي اخلدمات والبرامج، مبا 
في ذلك تقدمي خدمات وبرامج مراعية لأطفال.

تبسيط آلية اإلحالة حلاالت احلماية )حماية الطفل؛ والعنف القائم على النوع االجتماعي، مبا يشمل األطفال الناجني؛ والصحة 
النفسية والدعم النفسي-االجتماعي(.

اإلحاالت الداخلية بني القطاعات حلاالت حماية الطفل. وإجراء اإلحاالت اخلارجية حسب احلاجة من خالل الربط مع النظم الوطنية 
حلماية الطفل )بقيادة احلكومة أو أطر اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، الخ(، مبا يشمل مشاركة الوكالة في هذه النظم 

واستخدام معايير العمل املوحدة املتفق عليها حيثما يكون مناسباً.

العمل معاً ومع الشركاء على برامج االتصال من أجل التنمية وتشجيع تغيير األعراف االجتماعية السلبية.

املشاركة الفعلية لأطفال في دورة إدارة البرامج والوقاية والتأهب.

القدرة على الكشف عن حاالت حماية الطفل احلرجة واالستجابة لها.

وجود آليات للتأهب واالستجابة الطارئة فيما يتعلق بحماية الطفل.

دائرة العالقات 
اخلارجية واالتصاالت

تعبئة املوارد: السعي لتأمني التمويل ملبادرات ضمان سالمة األطفال وحمايتهم.

األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بإطار حماية الطفل

ــني . 88 ــني عريض ــروا نهج ــد األون ــاله، تعتم ــارة أع ــبقت اإلش ــا س كم

فــي احلمايــة اســتناداً إلــى سياســة احلمايــة التــي تبنتهــا ســنة 

2012: مــن خــالل البرامــج )البعــد الداخلــي( ومــن خــالل املناصــرة 

ــز  ــك، ترك ــى ذل ــة إل ــي(. إضاف ــد اخلارج ــة )البع ــة والعام اخلاص

االســتراتيجية املتوســطة األجــل علــى أربعــة مجــاالت ذات أولويــة 

يوضحهــا اجلــدول أدنــاه، وهــي بالتحديــد: )1( تعميــم احلمايــة فــي 

ــا  ــروا ومــن خاللهــا، )2( وتتبــع احلــاالت وإحالــة قضاي خدمــات األون

ــر فــي الفئــات املعرضــة للمخاطــر، )3( وبرامــج  احلمايــة التــي تؤث

ــة. ــة الدولي ــالغ واملناصرة/احلماي ــد واإلب ــة، )4( والرص احلماي

والمســؤوليات  األدوار  التدخــالت:  مصفوفــة 
المقترحــة

ــة . 89 ــاك قيم ــروا أن هن ــدرك األون ــل، ت ــة الطف ــق بحماي ــا يتعل فيم

مضافــة إلعطــاء األولويــة العتمــاد نهــج مشــترك بــني القطاعــات 

يشــرك جميــع دوائــر البرامــج. فلــكل برنامــج دور قّيــم يلعبــه فــي 

االســتجابة الحتياجــات حمايــة الطفــل والتهديــدات املتعلقــة بها 

وفــي تعزيــز بيئــة حاميــة لأطفــال، ولكــن كثيــراً مــا يكــون علــى 

ــات  ــق النتاج ــل أن حتق ــن أج ــاً م ــالت مع ــذ التدخ ــج أن تنف البرام

املنشــودة لصالــح األطفــال. بالبنــاء علــى نتائــج تقريــر الدراســة 

ــروا لســنة 2014، يقــدم  ــي األون ــة الطفــل ف االســتقصائية حلماي

ــروا  ــج األون ــؤوليات برام ــى أدوار ومس ــة عل ــان أمثل ــدوالن التالي اجل

وأجزائهــا اخملتلفــة فيمــا يتعلــق بإطــار حمايــة الطفــل.
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اإلحالــة توصــف بأنهــا عمليــة طلــب احلصــول علــى خدمــات مــن أجــل 
الطفــل أو أســرته بصــورة رســمية مــن قطــاع آخــر أو منظمــة أخــرى )مثــل 

ــي- ــم النفس ــة، والدع ــة الصحي ــة، والرعاي ــاعدة النقدي ــة، واملس إدارة احلال
االجتماعــي، ومــا إلــى ذلــك( مــن خــالل إجــراء و/أو منــوذج معمــول بــه.21

إدارة احلالــة هــي طريقــة لتنظيــم وتنفيــذ العمــل لتلبيــة االحتياجــات 
ــت  ــي الوق ــة وف ــبة ومنهجي ــة مناس ــرته( بطريق ــل )وأس ــة للطف الفردي

املناســب مــن خــالل الدعــم املباشــر و/أو اإلحالــة، ووفقــاً ألهــداف املشــروع 
ــج.22 أو البرنام

ــة  ــوء املعامل ــن س ــل( م ــردي أو متواص ــد )ف ــل متعم ــي فع ــاءة ه اإلس
ميكنــه أن يــؤذي أو يحتمــل أن يســبب األذى لســالمة طفــل ورفاهــه 

وكرامتــه ومنائــه. تتضمــن اإلســاءة جميــع أشــكال ســوء املعاملــة البدنيــة 
أو اجلنســية أو النفســية أو العاطفيــة.23

االســتغالل هــو مصطلــح عــام يشــير إلــى اســتخدام األطفــال 
ملصلحــة شــخص مــا أو إرضائــه أو فائدتــه، وينتــج عــن ذلــك فــي الكثيــر 

ــل هــذه  ــة وقاســية وضــارة للطفــل. ومث ــر عادل ــة غي ــان معامل مــن األحي

ــة، ومنــوه  ــة أو العقلي ــى حســاب صحــة الطفــل البدني األنشــطة هــي عل

االســتغالل  ويشــمل  واالجتماعي-العاطفــي.  واألخالقــي،  التعليمــي، 

ــاد،  ــال، واالضطه ــة، واالحتي ــاءة املعامل ــتخدام، وإس ــوء االس ــب، وس التالع
ــة.24 ــوء املعامل وس

اإلهمــال هــو إخفــاق الوالديــن والقائمــني علــى الرعايــة واجملتمــع احمللــي 
واجملتمــع العــام فــي تلبيــة االحتياجــات اجلســدية والعاطفيــة للطفــل عندما 

ــل  ــن أج ــات م ــى اخلدم ــول إل ــة الوص ــة وإمكاني ــائل واملعرف ــون الوس ميلك
القيــام بذلــك، أو اإلخفــاق فــي حمايــة الطفــل مــن التعــرض للخطــر.25

الترتيبــات التيســيرية املعقولــة تعنــي التعديــالت والترتيبــات 
ــروري،  ــر ض ــب أو غي ــر متناس ــاً غي ــرض عبئ ــي ال تف ــبة الت ــة واملناس الالزم

ــع  ــة متت ــددة، لكفال ــة مح ــي حال ــا ف ــة إليه ــاك حاج ــون هن ــي تك والت

األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أســاس املســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق 
ــتها.26 ــية وممارس ــات األساس ــان واحلري اإلنس

ــل  ــمي قب ــر رس ــران غي ــمي أو اقت ــه زواج رس ــرف بأن ــال يع زواج األطف
بلــوغ ســن 18 عامــا27ً.  ومبــا أن زواج األطفــال يتــم قبــل بلــوغ ســن املوافقــة 

ــن  ــكالً م ــر ش ــو يعتب ــل، فه ــوق الطف ــة حق ــي اتفاقي ــه ف ــوص علي املنص

التزويــج القســري بالنظــر إلــى أن أحــد الطرفــني أو كالهمــا لــم يعبــرا عــن 
رضاهمــا الكامــل واحلــر واملســتنير.28

ــي  ــن مقدم ــب م ــذي يتطل ــي ال ــب القانون ــدأ والواج ــي املب ــرية ه الس
ــان  ــالء وضم ــن العم ــا ع ــم جمعه ــي يت ــات الت ــة املعلوم ــات حماي اخلدم

عــدم الســماح بالوصــول إليهــا إال بــإذن صريــح مــن العميــل، إال فــي حالــة 

الظــروف االســتثنائية، مثــالً عنــد حتديــد شــواغل ســالمة خطيــرة أو عندمــا 

يطاَلــب مقدمــو الرعايــة قانونيــاً باإلبــالغ عــن اعتــداء.29 تقــدم التعليمــات 

القانونيــة لرئاســة األونــروا رقــم 1 لســنة 2009، التعديــل األول، توجيهــات 
حــول الظــروف التــي يســمح فيهــا باإلفصــاح.30

الطفــل وفقــاً التفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل )1989( يشــير إلــى 
كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل 

ذلــك مبوجــب القانــون املنطبــق عليــه.

ــه:  ــي يعــرّف بواســطة جلنــة حقــوق الطفــل علــى أن العقــاب البدن
أيــة عقوبــة تســتخدم فيهــا القــوة اجلســدية ويكــون الغـــرض منهــا إحلــاق 

درجــة معينــة مــن األلــم أو األذى، مهمــا قلــت شــدتهما. وتــرى اللجنــة أن 

العقوبــة البدنيــة هــي عقوبــة مهينــة فــي جميــع احلــاالت. وباإلضافــة إلــى 

ــة اجلســدية، وهــي  ــر العقوب ــة غي ذلــك، ثمــة أشـــكال أخــرى مــن العقوب

أيضــاً أشــكال قاســية ومهينــة وبالتالــي ال تتوافــق مــع االتفاقيــة .وتشــمل 

ــه أو  ــل مــن شــأن الطفــل أو تذل ــة التــي تقل ــالً العقوب هــذه األشــكال مث

تشــوه ســمعته أو جتعــل منــه كبــش فــداء أو تهــدده أو تفزعــه أو تعرضــه 

للســخرية.

ــذي  ــة حقــوق الطفــل هــو العمــل ال عمــل األطفــال مبوجــب اتفاقي
ــون  ــل، أو أن يك ــم الطف ــة لتعلي ــل إعاق ــراً أو أن ميث ــون خطي ــح أن يك يرج

ضــاراً بصحــة الطفــل أو بنمــوه البدنــي، أو العقلــي، أو الروحــي، أو املعنــوي، 

ــل  ــة العم ــة منظم ــي اتفاقي ــادة 3 ف ــاول امل ــادة 32(. تتن ــي )امل أو االجتماع

الدوليــة رقــم 182 أســوأ اشــكال عمــل األطفــال مبــا يشــمل كافــة أشــكال 

الــرق، والدعــارة واألنشــطة اإلباحيــة، واألنشــطة غيــر املشــروعة، واألعمــال 

التــي يرجــح أن تــؤدي إلــى اإلضــرار بصحــة األطفــال أو ســالمتهم أو 

ــي. ــلوكهم األخالق س

العنــف يعــرّف بأنــه االســـتخدام املتعمـــد للقـــوة أو الطاقــة البدنيــة، 
املهــدد بهــا أو الفعليــة، التــي تـــؤدي أو مـــن املرجــح أن تــؤدي إلــى إصابــة أو 

ــل فــي التطــور أو حرمــان. 31 ــاة أو أذى نفســي أو خل وف

القبــول املســتنير هــو االســتعداد الصريــح للمشــاركة فــي اخلدمات. 
بالنســبة إلــى األطفــال األصغــر ســناً والذيــن هــم بحكــم التعريــف أصغــر 

مــن أن يعطــوا املوافقــة املســتنيرة، ولكــن عمرهــم يخولهــم أن يفهمــوا 

ويوافقــوا علــى املشــاركة فــي اخلدمــات، يتــم طلــب ”القبــول املســتنير“ مــن 
32 الطفل.

مواطــن الضعــف تشــير إلــى العوامــل املاديــة واالجتماعيــة 
ــراد  ــع واألف ــر اجملتم ــة تأث ــن إمكاني ــد م ــي تزي ــة الت ــة والبيئي واالقتصادي

بالصعوبــات واألخطــار والتــي تعرضهــم للمخاطــر نتيجــة اخلســائر والتلــف 
ــوت.33 ــاة وامل ــن واملعان ــدام األم وانع

ــة  ــه األهلي ــة لفــرد لدي املوافقــة املســتنيرة هــي املوافقــة الطوعي
القانونيــة إلعطــاء املوافقــة. إلعطــاء »املوافقــة املســتنيرة«، يجــب أن تكــون 

لــدى الفــرد األهليــة والنضــج ملعرفــة وفهــم اخلدمــات املقدمــة وأن يكــون 

ــون  ــا يك ــادة م ــه. ع ــاء موافقت ــى إعط ــة عل ــة القانوني ــن الناحي ــادراً م ق

ــم  ــن أطفاله ــدالً م ــة ب ــاء املوافق ــن إعط ــؤولني ع ــدان( مس ــل )الوال األه

ــي اخلدمــات، حتــى يبلــغ الطفــل ســن 18 عامــاً. وفــي بعــض األطــر،  لتلّق

يكــون املراهقــون فــي نهايــة مرحلــة املراهقــة قادريــن قانونيــاً علــى إعطــاء 
ــدالً مــن أهلهــم، أو باإلضافــة لهــم.34 املوافقــة ب

الملحق 1: المصطلحات والتعريفات
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الملحق 2: المعايير والقواعد الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الطفل

اتفاقية حقوق الطفل )1989(.

ــتراك  ــأن اش ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي ــول االختي البروتوك

ــلحة )2000(. ــات املس ــي املنازع ــال ف األطف

البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال 

واســتغالل األطفــال فــي البغــاء وفــي املــواد االباحيــة )2000(.

ــراء  ــق بإج ــل املتعل ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي ــول االختي البروتوك

تقــدمي البالغــات )2011(.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالتها اإلضافية.

بروتوكــول باليرمــو ملنــع وقمــع ومعاقبــة اإلجتــار باألشــخاص، 

وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحة 

ــة )2000(. ــر الوطني ــة عب ــة املنظم اجلرمي

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(.

ــة  ــاني، مجموع ــل اإلنس ــي العم ــل ف ــة الطف ــا حلماي ــر الدني املعايي

ــاندة. ــل )2012(، واألدوات املس ــة الطف ــل حماي عم

ــي،  ــتجابة والتعاف ــب واالس ــم: التأه ــى للتعلي ــد األدن ــر احل معايي

ــوارئ. ــاالت الط ــي ح ــم ف ــوكاالت التعلي ــة ل ــبكة العاملي الش

النفســي-  والدعــم  العقليــة  للصحــة  التوجيهيــة  الدالئــل 

االجتماعــي، اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الــوكاالت )قيــد 

التعديــل(.

الدالئــل التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكاالت بشــأن 

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي.

إجــراءات العمــل املوحــدة املشــتركة بــني الــوكاالت بخصــوص حماية 

الطفــل والعنــف القائم علــى النــوع االجتماعــي، األردن، 2011.

رعايــة األطفــال الناجــني مــن اإلســاءة اجلنســية. خطــوط توجيهيــة 
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