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إطار عمل حماية الطفل في األونروا
المقدمة
1 .1يواجــه أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مجموعــة مــن التحديــات
املتعلقــة بحمايــة الطفــل فــي املنطقــة ،وكثيــرا ً مــا يحرمــون
مــن أبســط حقوقهــم .واالســتجابة لهــذه االعتبــارات أمــر ال بــد
منــه لضمــان حمايتهــم ودعــم تنميتهــم اإلنســانية .إن األونــروا
مقــدم مباشــر جملموعــة مــن اخلدمــات ألكثــر مــن خمســة ماليــن
الجــئ فلســطيني مســجلني لــدى الوكالــة فــي أقاليــم عملياتهــا
اخلمســة (الضفــة الغربيــة وغــزة وســورية ولبنــان واألردن) ،مبــن
فيهــم  2,5مليــون طفــل .وتــدرك األونــروا أن وجــود إطــار عمــل
حلمايــة الطفــل يعــد ضــرورة للوكالــة ،وقــد اتخــذت عــددا ً مــن
اخلطــوات منــذ ســنة  – 2013بدعــم مــن اليونيســف – جتــاه هــذه
الغايــة .بالتحديــد ،أجنــز تقريــر لدراســة اســتقصائية عــن حمايــة
الطفــل فــي األونــروا فــي ســنة  2014ومت التحقــق مــن نتائجــه
فــي ورشــة عمــل أقيمــت فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن الســنة
ذاتهــا ،وشــكل هــذا التقريــر األســاس إلعــداد إطــار عمــل حمايــة
الطفــل فــي األونــروا.

2 .2هدفــت عمليــة إعــداد هــذا اإلطــار إلــى أن تكــون جامعــة
وتشــاركية .وكان فريــق عمــل حمايــة الطفــل فــي األونــروا والــذي
مت تشــكيله فــي أيار/مايــو  2015ليشــمل موظفــن مــن مختلــف
أقاليــم عمــل الوكالــة أحــد األجــزاء الرئيســة لإلطــار .كمــا
قامــت جلنــة توجيهيــة خارجيــة مكونــة مــن اليونيســف واألونــروا
وخبــراء خارجيــن بتقــدمي التوجيــه علــى مــدار العمليــة .وأجريــت
مشــاورات داخليــة مــع أكثــر مــن  300موظــف مــن مكاتــب
األقاليــم اخملتلفــة بــن نيســان/إبريل وحزيران/يونيــو  ،2015ونظمــت
ورشــة عمــل علــى نطــاق الوكالــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر
 2015ملناقشــة مســودة اإلطــار.
3 .3يتمثــل الهــدف مــن إطــار حمايــة الطفــل فــي تبيــان عــزم الوكالة
والتزامهــا بحمايــة أطفــال الالجئــن الفلســطينيني ،إلــى جانــب
توفيــر نهــج متماســك فــي أنشــطة حمايــة الطفــل املتنوعــة
التــي جتريهــا الدوائــر البرامجيــة ومكاتــب األقاليــم .وينظــر إلــى
اإلطــار علــى أنــه وثيقــة توجيهيــة للسياســات االســتراتيجية
لعمــل الوكالــة بجميــع موظفيهــا املتعلــق بحمايــة الطفــل.
ســيتم تعميــم اإلطــار وتنفيــذه فــي الرئاســة ومكاتــب األقاليــم
بــدءا ً مــن ســنة  2016وطــوال فتــرة اســتراتيجية الوكالــة
املتوســطة األجــل للفتــرة .2021-2016
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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 متكــن 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.

«تكييــف نهــج نظامــي فــي حمايــة الطفــل :ورقــة لتوضيــح املفاهيــم» ،2010 ،اعتمدتهــا اليونيســف ومفوضيــة األمم املتحــدة العليــا
لشــؤون الالجئــن ومنظمــة إنقــاذ الطفــل.

االساس المنطقي والمبررات
4 .4هنــاك عــدد مــن األســباب املهمــة التــي تفســر ســبب حاجــة
األونــروا لوجــود إطــار عمــل حلمايــة الطفــل فــي محــور خدماتهــا
املقدمــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلغاثــة واخلدمــات
االجتماعيــة .فالوكالــة التــي يعمــل فيهــا طاقــم مكــون مــن
أكثــر مــن  30,000موظــف ويتســع نطــاق عملهــا بشــكل كبيــر
تــدرك أنهــا تتحمــل «واجــب الرعايــة» جتــاه األطفــال وتقــر باحلاجــة
إلــى تقــدمي خدماتهــا بطريقــة مراعيــة لألطفــال .جتــري عمليــات
األونــروا فــي أكثــر مــن  900مرفــق (تشــمل املــدارس واملراكــز
الصحيــة ومراكــز التدريــب التقنــي واملهنــي) وينفذهــا 22,000
موظــف فــي التعليــم و 3,300موظــف فــي الصحــة و1,100
عامــل نظافــة وأكثــر مــن  370اختصاصي ـا ً اجتماعي ـاً ،والعديــدون
منهــم يكونــون علــى متــاس مباشــر مــع األطفــال بصــورة يوميــة.
وينتظــم مــا يقــرب مــن  500,000طفــل فــي حوالــي  700مدرســة
لألونــروا فــي ســائر أرجــاء املنطقــة ،ويتوقــع أن يصــل هــذا الرقــم
فــي ســنة  2021إلــى  .670,000إن الوكالــة مكلفــة باملســؤولية
جتــاه األطفــال الذيــن تخدمهــم والذيــن يوجــدون حتــت رعايتهــا.
5 .5لطاملــا التزمــت األونــروا بالتنميــة البشــرية وحمايــة أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني الذيــن هــم فــي نطــاق واليتهــا .وهنالــك
بالفعــل أنشــطة عديــدة فــي مجــال حمايــة الطفــل يجــري
العمــل بهــا فــي مختلــف أرجــاء الوكالــة علــى النحــو الــذي
يوضحــه تقريــر الدراســة االســتقصائية حلمايــة الطفــل فــي
األونــروا ســنة  .2014علــى ســبيل املثــال ،يتضمــن برنامــج حمايــة
األســرة والطفــل املشــترك بــن القطاعــات فــي مكتــب إقليــم
الضفــة الغربيــة والنهــج الكلــي الــذي يتبعــه التعليــم اجلامــع
العديــد مــن عناصــر حمايــة الطفــل .إن إطــار عمــل حمايــة
الطفــل يبنــي علــى هــذه األنشــطة ويوفــر اإلطــار العــام الــذي
يجــب أن جتــري فيــه.
6 .6فــي ســنة  ،2012اعتمــدت األونــروا سياســة للحمايــة تتمحــور
حــول بعديــن :بعــد داخلــي (تقــدمي اخلدمــات والبرامــج) وبعــد
خارجــي (املناصــرة) .وبهــذا فــإن الوكالــة تســعى لتوفيــر احلمايــة
لالجئــن الفلســطينيني ســوا ًء فــي خدماتهــا أو مــن خــال هــذه
اخلدمــات وعــن طريــق املناصــرة اخلاصــة والعامــة .تســلط سياســة
احلمايــة الضــوء علــى أهميــة تعميــم احلمايــة والتصميــم علــى
تقويــة «رد فعــل حمائــي» فــي الوكالــة .ويأتــي إطــار حمايــة

الطفــل فــي األونــروا ليعكــس سياســة احلمايــة لــدى الوكالــة
ويفعــل التزاماتهــا الرفيعــة املســتوى جتــاه حمايــة أطفــال
ّ
الالجئــن الفلســطينيني.
7 .7تســتعرض االســتراتيجية املتوســطة األجــل  2021-2016أولويــات
الوكالــة للســنوات الســت املقبلــة وتســلط الضــوء علــى احلمايــة
فــي اخملــرج االســتراتيجي  ،1والــذي ينــص علــى «حمايــة وتعزيــز
حقــوق الالجئــن مبوجــب القانــون الدولــي» .وتأتــي حمايــة الطفــل
كأحــد املواضيــع ذات األولويــة ضمــن اخملــرج االســتراتيجي  1فــي
االســتراتيجية املتوســطة األجــل ،والــذي يســاعد هــذا اإلطــار فــي
دفعــه إلــى األمــام.
8 .8توجــد لــدى الوكالــة سياســة للمســاواة بــن اجلنســن مفعلــة
مــن خــال اســتراتيجية تعميــم النــوع االجتماعــي وبرنامــج
مختــص بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي .وسياســة
لإلعاقــة ،وسياســة للتعليــم اجلامــع ،كمــا أنهــا فــي صــدد إجنــاز
إطــار عمــل للصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي.
يأتــي إطــار عمــل حمايــة الطفــل مكمــا ً لهــذه السياســات
واالســتراتيجيات األخــرى وســتتعامل الوكالــة مــع هــذه القضايــا
املترابطــة بطريقــة كليــة وشــمولية.
9 .9يشــغل تعزيــز نظــام حمايــة الطفــل (انظــر اإلطــار أعــاه) مكانــة
أساســية فــي إطــار عمــل حمايــة الطفــل فــي األونــروا .وتعمــل
األونــروا مــع الشــركاء والســلطات املضيفــة حســب االقتضــاء فــي
ســبيل النهــوض بحقــوق أطفــال الالجئــن الفلســطينيني .وتلتــزم
الوكالــة بتعزيــز نظــام حمايــة الطفــل فــي كل إقليــم مــن أقاليــم
عملهــا داخــل برامجهــا وعــن طريــق االســتفادة مــن الشــراكات
لدعــم أطفــال الالجئــن الفلســطينيني.
1010تعــد التزامــات السياســات الدوليــة رفيعــة املســتوى ومعاييــر
حقــوق اإلنســان املتعلقــة باألطفــال التــي طورتهــا األمم املتحــدة
وثيقــة الصلــة باألونــروا بشــكل خــاص .علــى ســبيل املثــال ،تعبــر
أهــداف التنميــة املســتدامة ملــا بعــد ســنة  2015عــن جتديــد
االلتــزام بحمايــة األطفــال (انظــر اإلطــار أدنــاه) ،ســعيا ً لتأكيــد
عــدم التســامح مطلقـا ً مــع العنــف والدعــوة إلــى عالــم «ينمــــو
1
فيــــه كــــل طفــل بعيــدا ً عــــن إســار العنــــف واالستغالل».
هــذا اإلطــار ميهــد ملســاهمة الوكالــة فــي حتقيــق هــذا الهــدف
مــن أهــداف التنميــة املســتدامة بخصــوص حمايــة أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني.
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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  12 ،٢٠١٥آب/أغسطس 2015

االطار القانوني
1111إن األطفــال أصحــاب حقــوق ،وهــذه احلقــوق — األساســية
حلمايتهــم وتنميتهــم البشــرية – يكفلهــا القانــون الدولــي ،وال
ســيما قانــون حقــوق اإلنســان .وتقــع املســؤولية األوليــة بتوفيــر
احلمايــة ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني علــى الــدول املضيفــة
وفق ـا ً اللتزاماتهــا مبوجــب القانــون الدولــي ،مبــا فــي ذلــك املعاييــر
الدوليــة حلقــوق اإلنســان 2والقانــون اإلنســاني الدولــي فــي أوقــات
النزاعــات املســلحة.
1212يسترشــد إطــار عمــل حمايــة الطفــل فــي األونــروا كذلك بقــرارات
اجلمعيــة العامــة التــي حتــدد واليــة الوكالــة 3واملتمثلــة مبســاعدة
الالجئــن الفلســطينيني فــي حتقيــق طاقاتهــم الكاملــة فــي
التنميــة البشــرية فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــون
فيهــا .وتشــجع اجلمعيــة العامــة الوكالــة بانتظــام علــى أن
«تواصل نســـق التقـــدم في تلبيـــة احتياجـات األطفـــال والنسـاء
واألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ومراعــاة حقوقهم وفقـا ً التفاقية حقوق
الطفـــل واتفاقيـــة القضـــاء علـى جميـــع أشـــكال التمييـز ضد
4
املــرأة واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة».
1313تعــد التشــريعات الوطنيــة املتعلقــة بحمايــة الطفــل مرجعيــة
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.
وقــد مت إعــداد خالصــة للتشــريعات الوطنيــة والتقيــد باألعــراف
5
الدوليــة لتكــون وثيقــة مرجعيــة فــي إعــداد هــذا اإلطــار.
1414فــي حــدود مــا تقدمــه الوكالــة مــن خدمــات (مثــل تقــدمي خدمــات
التعليــم أو الرعايــة الصحيــة األوليــة) مماثلــة لتلــك التــي تقدمهــا
الــدول ،فــإن الوكالــة ملزمــة بواجــب الرعايــة وعليهــا مســؤولية
مقابلــة بحمايــة أطفــال الالجئــن الفلســطينيني وفقـا ً للمعاييــر
الدوليــة .وتــدرك األونــروا ،بصفتهــا طرفــا ً مقدمــا ً للخدمــة،
مســؤوليتها عــن حمايــة األطفــال والتمســك باملعاييــر األخالقيــة
ومعاييــر احلمايــة أثنــاء تقــدمي اخلدمــات لألطفــال .وتؤكــد األونــروا
علــى التــزام جميــع كوادرهــا بالقضــاء علــى االســتغالل واالنتهــاك
اجلنســي 6وحظــر جميــع أشــكال العنــف ،مبــا فــي ذلــك العنــف
ضــد األطفــال ،فــي ظــل اإلطــار التنظيمــي لألونــروا 7.ومــن واجــب
جميــع كــوادر األونــروا اإلبــاغ عــن أي اشــتباه بســوء الســلوك
8
يصــل إلــى علمهــم فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد معرفتهــم بــه.
1515ميكــن أن تنطبــق اعتبــارات قانونيــة إضافيــة مبوجــب القانــون
املنظــم لعمليــات األمم املتحــدة ،وال ســيما امتيــازات األمم املتحــدة
وحصاناتهــا ،عندمــا تكــون هنــاك قضايــا معينــة حلمايــة الطفــل
تتعلــق أو تخــص مســؤولني فــي الوكالــة أو مقــرات أو أصــوال ًلهــا.

تعريف االونروا لحماية الطفل
1616بالنســبة لألونــروا ،تعــرّف حمايــة الطفــل علــى أنهــا منــع
العنــف واالســتغالل واإلســاءة واإلهمــال ضــد أطفــال الالجئــن
الفلســطينيني واالســتجابة لذلــك وتشــجيع رفاههــم ومنائهــم.
إن التعريــف املتفــق عليــه دوليــا ً حلمايــة الطفــل مشــتق مــن
اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتســتخدمه غالبيــة منظمــات حمايــة
الطفــل ،مبــا فيهــا مجموعــة عمــل حمايــة الطفــل ،والتــي
تشــكل جــزءا ً مــن اجملموعــة العامليــة للحمايــة.
1717وفقــا ً التفاقيــة حقــوق الطفــل ،يشــير مصطلــح «طفــل» إلــى
البنــات واألوالد الذيــن لــم يتجــاوزوا الثامنــة عشــرة ،مــا لــم يبلغوا
9
ســن الرشــد قبــل ذلــك مبوجــب القانــون املنطبــق عليهــم.
وألغــراض هــذا اإلطــار ،وبالنظــر إلــى أن األطفــال فــي أقاليــم
عمــل األونــروا عموم ـا ً يعتبــرون حســب القانــون أنهــم يصبحــون
راشــدين علــى عمــر  18ســنة ،فــإن مصطلــح «األطفــال» يشــير
إلــى البنــات واألوالد دون ســن الثامنــة عشــرة.

بيان الرؤية
1818مــن خــال تنفيــذ هــذا اإلطــار ،ترمــي األونــروا إلــى املســاهمة فــي
حمايــة أطفــال الالجئني الفلســطينيني الذيــن من حقهــم أن يكونوا
قادريــن علــى النمــو فــي عائــات ســعيدة تتمتــع باألمــن واألمــان،
وأن يذهبــوا إلــى املدرســة ،وأن يعيشــوا فــي مجتمعــات آمنــة ،وأن
تتوفــر لهــم ســبل الوصــول إلــى أماكــن آمنــة للعــب وإلــى العدالــة
واخلدمــات االجتماعيــة ،وأن ميتلكــوا اإلمكانــات مــن أجــل املســتقبل.

بيان الرسالة
 1919تلتــزم األونــروا بتقدمي اخلدمــات والبرامــج املراعية للطفل ،وضمان ســامة
أطفــال الالجئــن الفلســطينيني ،ومناصــرة احتــرام حقوقهــم .وتــدرك
الوكالــة أنــه ،بحكــم واليتهــا ووجــود هــذا العــدد الكبيــر مــن موظفــي
اخلدمــات امليدانيــن ،تقــع عليهــا مســؤولية رســمية بحمايــة األطفــال
الذيــن تســاعدهم مــن األذى .وهــي تلتــزم بتمكــن أطفــال الالجئــن
الفلســطينيني ومجتمعاتهــم ،والعمــل في شــراكة مــع اآلخرين لتعزيز
نظــام حمايــة الطفــل فــي كل إقليــم مــن أقاليــم عملهــا.

النطاق
2020يغطــي هــذا اإلطــار جميــع عمليــات الوكالــة ككل وتسترشــد
بــه جميــع كــوادر الوكالــة (مبــا فــي ذلــك املوظفــن ،واملستشــارين،
والعاملــن باملياومــة ،واملتعهديــن) فــي جميــع أقاليــم عمــل
األونــروا ،وخاصــة أولئــك الذيــن يقدمــون املســاعدة لألطفــال
والذيــن هــم علــى متــاس مباشــر معهــم.
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2121يبنــي هــذا اإلطــار علــى اإلطــار التنظيمــي للوكالــة والسياســات
واملبــادئ التوجيهيــة واألدوات الداخليــة واخلارجيــة القائمــة وذات
الصلــة بحمايــة الطفــل (انظــر امللحــق  .)2وهــو ينطبــق علــى
عمــل الوكالــة ويوجهــه فــي كل األوقــات ،ســوا ًء فــي ســياق
التنميــة أو الطــوارئ اإلنســانية ،وفــي أوقــات النــزاع أو الســلم ،مــع
إدراك أن تنفيــذه يحتــاج إلــى التكيــف مــع الوضــع احمللــي.
2222ال يغطــي هــذا اإلطــار مــا تســتطيع الوكالــة أن تفعلــه لتوفيــر
احلمايــة ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني فحســب ،بــل كذلــك
اخلطــوات التــي علــى الوكالــة أن تتخذهــا لضمــان أن ال تتســبب
بــأذى لألطفــال مــن خــال إجراءاتهــا وأفعالهــا (يشــار إلــى ذلــك
فيمــا بعــد بعبــارة ضمــان ســامة األطفــال).

أبرز التحديات أمام حماية الطفل
2323جميــع األطفــال عرضــة ملواجهــة مخاطــر حمايــة فــي البيــت
أو املدرســة أو اجملتمــع احمللــي أو بســبب الســياق الــذي يعيشــون
فيــه .وال يختلــف أطفــال الالجئــن الفلســطينيني فــي ذلــك .وهــم
يواجهــون طائفــة مــن حتديــات احلمايــة اخملتلفــة عندمــا يشــبون
فــي الضفــة الغربيــة وغــزة ولبنــان واألردن وســورية .،إن احلرمــان
حتــى مــن أبســط حقــوق اإلنســان يرتبــط ارتباط ـا ً وثيق ـا ً مبحنــة
الالجئــن الفلســطينيني عبــر املنطقــة.
2424إن التحديــات ذات األولويــة أمــام حمايــة الطفــل التــي يشــار إليهــا
أدنــاه ويعاجلهــا هــذا اإلطــار قــد مت إبرازهــا فــي تقريــر الدراســة
االســتقصائية حلمايــة الطفــل واخلطــط االســتراتيجية لــكل
مكتــب مــن مكاتــب األقاليــم ،وكذلــك التغذيــة الراجعــة مــن
املوظفــن أثنــاء املشــاورات التــي عقــدت حــول إعــداد اإلطــار .إن
التصــدي لهــذه القضايــا يشــكل جــزءا ً مــن نهــج شــمولي أوســع
نطاقـا ً فــي منــع العنــف واالســتغالل واإلســاءة واإلهمــال املرتكــب
ضــد األطفــال والعمــل مــع الشــركاء لتقــدمي أفضــل حمايــة
لألطفــال.

التحرر من العنف واالستغالل واالساءة واالهمال
 2525يجــب أن ينمــو جميــع األطفــال بعيــدا ً عــن إطــار العنــف .ميكــن
أن يكــون األطفــال معرضــن 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
العنــف فــي البيــت يشــبون فــي بيئــة غيــر محميــة ويواجهــون
خطــر ممارســة هــذا العنــف بأنفســهم فيمــا بعــد .كمــا ميكــن
أن حتــدث اإلســاءة لألطفــال وإهمالهــم فــي البيــت أو املدرســة أو
اجملتمــع.
2626أكــدت التغذيــة الراجعــة مــن املشــاورات حــول اإلطــار علــى أن
العنــف فــي املــدارس ،وحتديــدا ً 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».
2727الحظــت املشــاورات فــي أوســاط املوظفــن أهميــة تأكيــد التــزام
األونــروا بحمايــة األطفــال مــن االســتغالل واالنتهــاك اجلنســي

مبــا يتماشــى مــع التعميــم العــام ملوظفــي األونــروا رقــم ،2010/7
والــذي يقــوم علــى أســاس التوجيهــات الــواردة فــي نشــرة األمــن
العــام بشــأن االســتغالل واالنتهــاك اجلنســي 10.إن األونــروا ملتزمــة
مبنــع حــدوث االســتغالل واالنتهــاك اجلنســي مــن جانــب املوظفــن
ضــد املســتفيدين وملتزمــة كذلــك باتخــاذ إجــراءات عاجلــة فــي
حــال حــدوث مثــل هــذه الوقائــع ،مبــا فــي ذلــك واجــب اإلبــاغ عــن
دواعــي القلــق أو االشــتباه بحــدوث اســتغالل أو إيــذاء جنســي
ألحــد املســتفيدين بواســطة أحــد زمــاء العمــل 11.إن جميــع
أشــكال النشــاط اجلنســي مــع األطفــال (األفــراد الذيــن لــم
يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر) محظــورة.
2828يتعــرض أطفــال الالجئــن الفلســطينيني كذلــك خلطــر العنــف
مــن النــزاع املســلح الدائــر واالحتــال العســكري .كمــا أن األطفــال
فــي الضفــة الغربيــة (مبــا فيهــا القــدس الشــرقية) أيضــا ً
يتعرضــون بشــكل خــاص خلطــر االعتقــال .وقــد واجــه أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني فــي أقاليــم عمــل الوكالــة النــزاع
املســلح واالحتــال العســكري الطويــل األمــد إلــى جانــب حــوادث
عنــف متفرقــة .وتعيــش ســورية اآلن حالــة نــزاع مســلح منــذ
عــدة ســنوات ،ممــا يجعــل أطفــال الالجئــن الفلســطينيني عرضــة
ألخطــار كبيــرة.
2929تواجــه فتيــات وفتيــان الالجئــون الفلســطينيون خطــر العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،ســوا ًء اجلســدي أو اجلنســي
أو االقتصــادي بطبيعتــه .يعــرّف العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي أنــه أي فعــل مــؤذ يرتكــب ضــد إرادة الشــخص
ويكــون قائم ـا ً علــى الفروقــات فــي األدوار املناطــة اجتماعي ـا ً بــن
الذكــور واإلنــاث 12.يشــمل ذلــك االغتصــاب ،واالســتغالل واالنتهــاك
اجلنســي ،وتزويــج األطفــال ،والتحــرش اجلنســي ،والقتــل علــى
خلفيــة الشــرف ،واحلرمــان مــن امليــراث أو امللكيــة.

الحق في الهوية
3030تعــد الوثائــق املدنيــة وتســجيل الــوالدات جــزءا ً أساســيا ً مــن
حــق الطفــل فــي الهويــة وقدرتــه علــى الوصــول إلــى اخلدمــات
االجتماعيــة األساســية ،مبــا فيهــا الصحــة والتعليــم .ويفتقــر
بعــض أطفــال الالجئــن الفلســطينيني للصفــة القانونيــة
والوثائــق املدنيــة فــي األماكــن التــي يعيشــون فيهــا ،بحيــث يتــم
حرمانهــم مــن بعــض حقــوق اإلنســان .إن الوصــول إلــى تســجيل
الــوالدات واجلهــود لتأمــن احلصــول علــى الوثائــق أو اســتبدال الوثائق
املفقــودة أمــر ضــروري للغايــة .علــى ســبيل املثــال ،يواجــه أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني الذيــن يولــدون فــي ســوريا اآلن مخاطــر
علــى احلمايــة بســبب تزايــد حــاالت الــوالدات غيــر املســجلة لــدى
الســلطات فــي ســياق الصــراع الدائــر والتهجيــر الداخلــي.

نقــص القــدرة علــى الوصــول الــى التعلــم والفــرص
االخرى
3131إن ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني ،مبــن فيهــم األطفــال ذوي
االحتياجــات اخلاصــة ،احلــق فــي التعليــم والوصــول إلــى املــدارس
األساســية والثانويــة ومرافــق التدريــب املهنــي .إال أن الفتيــات
والفتيــان يتعرضــون خلطــر التســرب مــن املدرســة ألســباب
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اجتماعية-اقتصاديــة ،منهــا االلتحــاق بســوق العمــل أو التزويــج،
وفــي بعــض األحيــان يحققــون نتائــج أكادمييــة ضعيفــة .يواجــه
األطفــال والشــباب فــي جميــع أقاليــم عمــل األونــروا حتديــات فــي
فــرص إنهــاء املدرســة الثانويــة ،وااللتحــاق باجلامعــة أو التدريــب
املتخصــص ،والعثــور علــى عمــل ،وتفــرض فــي بعــض احلــاالت
قيــود قانونيــة علــى الالجئــن الفلســطينيني عنــد ســعيهم وراء
هــذه الغايــات .كمــا أن عمــل األطفــال يعــد أيضـا ً إحــدى القضايــا
التــي تؤثــر علــى كل مــن الفتيــان والفتيــات فــي أقاليــم عمــل
الوكالــة.

اإلحتياجات النفسية  -اإلجتماعية
3232قــد تكــون الفتيــات والفتيــان الالجئــون الفلســطينيون الذيــن
يشــبون فــي أقاليــم عمــل األونــروا بحاجــة إلــى دعــم نفســي-
اجتماعــي إضافــي بســبب الظــروف الصعبــة التــي يعيشــون
فيهــا .ويتمثــل أحــد املتطلبــات الرئيســية لتقــدمي خدمــات
الصحــة النفســية والدعــم النفســي-االجتماعي فــي إقامــة
نظــام متعــدد الطبقــات لتقــدمي الدعــم اإلضافــي الــذي يلبــي
االحتياجــات اخملتلفــة .فأغلــب األطفــال والفتيــان والفتيــات
يتمكنــون مــن العــودة إلــى أدائهــم الطبيعــي دون احلاجــة إلــى
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
متاحــا ً كلمــا كانــت هنــاك حاجــة لــه.

األطفال ذوو اإلعاقات
3333يواجــه األشــخاص ذوو اإلعاقــات حواجــز أمــام مشــاركتهم
كأعضــاء متســاوين فــي اجملتمــع فــي جميــع أنحــاء العالــم ،مبــا
فــي ذلــك نتيجــة الوصــم االجتماعــي املرتبــط باإلعاقــة .فالوصــم
يبقــي األطفــال ذوي اإلعاقــات مخفيــن ،ويجعلهــم بعيديــن عــن
األنظــار ،ومقطوعــن حتــى عــن اخلدمــات احليويــة مثــل التعليــم
والصحــة والتأهيــل .علــى الصعيــد العاملــي ،يكــون األطفــال
ذوو اإلعاقــات أكثــر احتمــاال ً بثــاث إلــى أربــع مــرات ألن يصبحــوا

الية الرصد واإلبالغ

ضحايــا للعنــف 13.وتعانــي الفتيــات والنســاء ذوات اإلعاقــات
مــن العنــف واإلســاءة واالســتغالل أكثــر مــن النســاء غيــر ذوات
اإلعاقــة مبرتــن ،وعلــى مــدى فتــرة أطــول مــن الزمــن ،ويعانــن مــن
إصابــات أكثــر خطــورة نتيجــة العنــف 14.وفــي العديــد مــن البلدان
حيــث تعمــل األونــروا ،يواجــه األطفــال ذوو اإلعاقــات خطــر عــدم
االلتحــاق باملدرســة مطلقــا ً أو خطــر التســرب مــن الدراســة إذا
انتظمــوا فيهــا .ففــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،لــم يلتحــق
باملدرســة مطلقــا ً  %37.6مــن مجمــوع األشــخاص ذوي اإلعاقــات
الذيــن هــم فــي عمــر  15ســنة فأكثــر ،فيمــا أن  %33.8مــن اجملمــوع
الكلــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــات قــد تســربوا مــن املدرســة .وتبلــغ
نســبة عــدم القــدرة علــى القــراءة والكتابــة  %53.1مــن مجمــوع
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األشــخاص ذوي اإلعاقــات.

التهجير القسري
3434إن تصاعــد وتيــرة التهجيــر عبــر املنطقــة يجعــل الالجئــن
الفلســطينيني وأطفالهــم اليــوم بحاجــة إلــى احلمايــة أكثــر
مــن أي وقــت مضــى .ويواجــه األطفــال وعائالتهــم فــي األراضــي
الفلســطينية احملتلــة خطــر هــدم املنــازل والتهجيــر ،فيمــا مت
تهجيــر آالف األســر الالجئــة الفلســطينية وأطفالهــم وأجبــروا
علــى النــزوح مــن مســاكنهم بســبب النــزاع املســلح فــي غــزة
وســورية فــي الســنوات األخيــرة.

غياب المسائلة عند انتهاكات حقوق األطفال
3535تشــكل املســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق الطفــل مبوجــب القانــون
الدولــي حلقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي املرتكبــة
ضــد أطفــال الالجئــن الفلســطينيني حتديــا ً مهمــا ً ومتواصــا ً
فــي جميــع أقاليــم العمــل .وتعــد آليــة الرصــد واإلبــاغ عــن
16
االنتهــاكات اجلســيمة ضــد األطفــال فــي النزاعــات املســلحة
(انظــر اإلطــار أدنــاه) واحــدة مــن بــن عــدد متنــوع مــن اآلليــات
التــي تســلط الضــوء علــى اعتبــارات حمايــة الطفــل واحلاجــة إلــى
املســاءلة علــى النحــو الــوارد فــي إطــار األونــروا للتواصــل الفعــال
17
مــع املنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان.

فــي ســنة  ،2005اتخــذ مجلــس األمــن الدولــي القــرار رقــم  ،1612والــذي يدعــو إلــى الرصــد واإلبــاغ بشــأن ســتة انتهــاكات جســيمة
ضــد األطفــال فــي النزاعــات املســلحة :القتــل والتشــويه ،واالختطــاف ،والعنــف اجلنســي ،واالعتــداءات علــى املــدارس واملستشــفيات،
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 األمــن العــام لــأمم املتحــدة .ميثــل هــدف آليــة الرصــد
واإلبــاغ 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 حالي ـا ً جمــع بيانــات آليــة الرصــد واإلبــاغ بخصــوص إســرائيل ودولــة فلســطني وســورية
ولبنــان .وتعــد األونــروا عضــوا ً نشــطا ً فــي مجموعــات العمــل املعنيــة بهــذا الشــأن فــي تلــك املناطــق.
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المبادئ التوجيهية
3636تلتــزم األونــروا بخدمــة أطفــال الالجئــن الفلســطينيني مبهنيــة
وكرامــة واحتــرام بنــا ًء علــى نهــج قائــم علــى املبــادئ األخالقيــة.
وتسترشــد الوكالــة باملعاييــر الدوليــة فــي هــذا اجملــال ،مبــا يشــمل،
علــى ســبيل الذكــر ال احلصــر :املعاييــر الدنيــا حلمايــة الطفــل
فــي العمــل اإلنســاني ،وغيرهــا مــن املبــادئ اإلرشــادية األخــرى
اخلاصــة باللجنــة الدائمــة املشــتركة بــن الــوكاالت .بنــا ًء علــى
هــذه املعاييــر األوســع ،ســيتم احتــرام املبــادئ التوجيهيــة ذات
األولويــة التاليــة فــي مختلــف جوانــب أنشــطة حمايــة الطفــل
فــي الوكالــة:

المشاركة الفعلية للطفل
3939األطفــال أصحــاب حقــوق ولهــم احلــق فــي املشــاركة فــي القــرارات
التــي تؤثــر فــي حياتهــم .وســتبذل األونــروا جهــودا ً متجــددة
إلشــراك األطفــال وأســرهم فــي التخطيــط وصنــع القــرار
بخصــوص الرعايــة املقدمــة لهــم ،وهــو مــا يعــد أمــرا ً حاســما ً
لضمــان أن تكــون اخلدمــات املقدمــة مناســبة وفعالــة .ســيتم
تشــجيع املشــاركة الفعليــة لألطفــال فــي مختلــف جوانــب دورة
إدارة البرامــج.

عدم التمييز

3737تلتــزم الوكالــة مببــدأ «عــدم التســبب بــأذى» بحيــث تكفــل أن ال
تتســبب مــن خــال إجراءاتهــا بــاألذى ألي طفــل يتلقــى اخلدمــات
مــن األونــروا .وهــذا يشــكل أحــد العناصــر الرئيســية فــي سياســة
احلمايــة للوكالــة لســنة  .2012فاإلجــراءات والتدخــات املصممــة
لدعــم الطفــل وأســرته ال ينبغــي لهــا أن تعرضهــم ملزيــد مــن
األذى.

.404040تلتــزم األونــروا بضمــان عــدم ممارســة التمييــز ضــد األطفــال أو
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.

المصلحة الفضلى للطفل

الشراكات

3838تتمتــع «املصلحــة الفضلــى للطفــل» باعتبــار رئيســي فــي جميــع
اإلجــراءات التــي متــس األطفــال ،مبــا فــي ذلــك قــرارات موظفــي
األونــروا التــي ميكــن أن تؤثــر فــي حياتهــم .يشــمل هــذا النهــج كال ً
مــن الســامة اجلســدية والعاطفيــة للطفــل ،وينبغــي أن يشــكل
األســاس جلميــع القــرارات واخلطــوات التــي تتخــذ بشــأن كيفيــة
تفاعــل مقدمــي اخلدمــات مــع األطفــال وأســرهم.

4141إن مســؤولية حمايــة أطفــال الالجئــن الفلســطينيني ال تقتصــر
علــى الوكالــة حصــراً ،واألونــروا ال متلــك القــدرة حلمايــة جميــع
أطفــال الالجئــن الفلســطينيني .وهنــاك العديــد مــن اجلهــات
التــي تتحمــل مســؤولية حمايــة األطفــال ،وتبــن التجربــة أن
العمــل فــي شــراكة يــؤدي إلــى نتائــج أفضــل فــي مجــال احلمايــة.
إن األونــروا طــرف واحــد ال أكثــر مــن أطــراف حمايــة الطفــل ،وهــي

عدم التسبب بأذى
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تلتــزم بالعمــل فــي شــراكة مــع املنظمــات الشــريكة األخــرى
(احلكومــات ،ووكاالت األمم املتحــدة ،واملؤسســات األهليــة ،واجملتمــع
املدنــي) حلمايــة األطفــال بشــكل أفضــل.

االستدامة
4242تــدرك األونــروا أن اســتدامة البرامــج تكتســب أهميــة حاســمة
بالنســبة لتقــدمي اخلدمــات والبرامــج الطويلــة األجــل التــي حتمــي
األطفــال بشــكل أفضــل .إن بنــاء نظــام حمايــة الطفــل وتعزيــزه
ميثــل مبــادرة متعــددة الســنوات تنفــذ بالتعــاون مــع احلكومــات
املضيفــة واجملتمعــات والشــركاء اآلخريــن .وحتتــاج تدخــات حمايــة
الطفــل ومبــادرات ضمــات الســامة إلــى وقــت لكــي يتــم
تطويرهــا وتعزيزهــا وتنفيذهــا ،وبالتالــي فــإن االســتدامة تكتســب
أهميــة قصــوى.

المكونــات الرئيســية واالولويــات وســبل المضــي
قدمــا
4343اســتنادا ً إلــى املمارســات الرشــيدة القائمــة بخصــوص حمايــة
الطفــل عبــر الوكالــة ،ســيتم تنفيــذ األنشــطة الرئيســة التاليــة
ضمــن هــذا اإلطــار علــى مــدار االســتراتيجية املتوســطة األجــل
 ،2021-2016بحيــث يتــم إدراج األنشــطة ذات الصلــة فــي وثائــق
التخطيــط مثــل خطــط العمــل الســنوية.
4444ســيجري تعميــم هــذا اإلطــار مــن خــال إعــداد خطــط عمــل
محــددة لــكل مكتــب إقليــم مــن أجــل تنفيــذ هــذه الوثيقــة.
وســتتولى الرئاســة قيــادة مبــادرات ضمــان ســامة األطفــال.
ســتبنى العديــد مــن األنشــطة التاليــة علــى مبــادرات قائمــة،
وقــد تقتصــر فــي بعــض األحيــان علــى إبــراز أنشــطة جاريــة فــي
مجــال حمايــة الطفــل فــي الوكالــة.

4545حتــدد الركائــز الثــاث التاليــة التزامــات الوكالــة الرئيســية
وأولوياتهــا وســبل املضــي قدمــا ً ضمــن هــذا اإلطــار.
•الركيــزة  :1االلتــزام بحمايــة الطفــل ومناصــرة احتــرام
حقوق الطفل.
•الركيزة  :2ضمان سالمة األطفال.
•الركيزة  :3تقدمي اخلدمات والبرامج املراعية لألطفال.
لــكل ركيــزة مــن هــذه الركائــز القــدر ذاتــه مــن األهميــة .وتــدرك
وتكمــل وتعــزز بعضهــا
األونــروا أن هــذه الركائــز الثــاث تتداخــل
ّ
بعض ـاً .حتديــداً ،إن التــزام الوكالــة بحمايــة الطفــل يبــرز احلاجــة
إلــى تقــدمي خدمــات وبرامــج مراعيــة لألطفــال ويؤكــد علــى
املســؤولية املركزيــة بضمــان ســامة األطفــال.
4646تأتــي مشــاركة اجملتمــع واعتمــاد نهــج متمركــز حــول الطفــل
محــور هــذا اإلطــار علــى النحــو الظاهــر فــي الشــكل البيانــي
علــى الصفحــة التاليــة ،وهــذان األمــران يتقاطعــان مــع الركائــز
الثــاث .فهمــا يضعــان الطفــل واألســرة فــي محــور جميــع
أنشــطة حمايــة الطفــل فــي األونــروا ويثبتــان أهميــة اجملتمــع فــي
حتســن حمايــة أطفــال الالجئــن الفلســطينيني وتعزيــز رفاههــم
و منوهــم.
ً
ً
4747تعــد الوقايــة أيضـا نهجـا شــامال ً يتصــل بجميــع الركائز ويشــغل
مكانــة مركزيــة فــي منــع العنــف واالســتغالل واإلســاءة لألطفــال،
وال شــك أن الوقايــة أفضــل بكثيــر مــن انتظــار حــدوث الوقائــع
ومــن ثــم االســتجابة لهــا .واألنشــطة والتدخــات الوقائيــة ال
تســعى إلــى منــع تعــرض األطفــال لــأذى أو اإلصابــة فحســب،
ولكــن األمــوال التــي تنفــق علــى أنشــطة الوقايــة ميكنهــا أن
تخفــض تكاليــف اخلدمــات املرتبطــة باالســتجابة.
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الركيــزة  :1االلتــزام بحمايــة الطفــل ومناصــرة احترام
حقــوق الطفل

تــدرك الوكالــة مســؤوليتها الرســمية بحمايــة أطفــال الالجئــن
الفلســطينيني وتعيــد التأكيــد علــى التزامهــا بحمايــة األطفــال
ومناصــرة احتــرام حقوقهــم.

المسائلة واإلنقاذ
4848ســتعمل الوكالــة علــى مأسســة حمايــة الطفــل وإدراجهــا
فــي مختلــف جوانــب خدماتهــا وبرامجهــا بصــورة منهجيــة .إن
للوكالــة دورا ً 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
املتوســطة األجــل.

المناصرة
4949تقــر األونــروا بدورهــا فــي املناصــرة لصالــح أطفــال الالجئــن
الفلســطينيني ،ومــن هــذا املنطلــق يلتــزم املفــوض العــام واإلدارة
العليــا برفــع صــوت األونــروا عاليـا ً فــي احلديــث عــن حقــوق هــؤالء
األطفــال ،وتزويدهــم حيثمــا أمكــن بالفــرص واملنابــر للتعبيــر عــن
اعتباراتهــم وقضاياهــم بأنفســهم.
5050سيشــمل ذلــك املناصــرة اخلاصــة مــع اجلهــات ذات الصلــة
املكلفــة باملســؤولية ،واملناصــرة العامــة حــول بعــض االعتبــارات
املعينــة حيثمــا يكــون ضروري ـاً .ستســتفيد األونــروا كذلــك مــن
اآلليــات القائمــة ،مبــا فيهــا آليــة الرصــد واإلبــاغ واملنظومــة
الدوليــة حلقــوق اإلنســان للمناصــرة مــن أجــل حقــوق أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني وفق ـا ً إلطــار الوكالــة للتواصــل الفعــال
مــع املنظومــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان.

بناء القدرات
5151يوفــر اإلطــار نهج ـا ً إجمالي ـا ً ألنشــطة حمايــة الطفــل القائمــة
التــي تنفذهــا الوكالــة .وبالتالــي ،فاألونــروا تــدرك أن الوفــاء
بااللتــزام بهــذا العمــل يعنــي إلــى حــد كبيــر اســتخدام املــوارد
املاليــة والبشــرية املتاحــة مــن أجــل بلــوغ األهــداف والنتاجــات
املنشــودة بخصــوص حمايــة الطفــل .وفــي الوقــت ذاتــه ،تقــر

األونــروا بــأن العمــل علــى ضمــان ســامة األطفــال وحمايتهــم
يتطلــب أن يكــون املوظفــون مدربــن جيــدا ً ويحصلــوا علــى
اإلشــراف املناســب ،وتــدرك أن هــذا العمــل يحتــاج إلــى جهــد
مكثــف مــن املوظفــن وبالتالــي يتطلــب تخصيــص األمــوال
للتدريــب وتكاليــف البرامــج وتوفيــر املوظفــن .ويتوخــى أن تصبــح
هــذه األنشــطة اخلاصــة بالتنســيق اإلداري والفنــي معممــة علــى
مــدى فتــرة االســتراتيجية املتوســطة األجــل التاليــة عــن طريــق
إرســاء النظــم وبنــاء القــدرات.
5252ســتقوم األونــروا ،حيثمــا أمكــن ،بتوســيم أنشــطة حمايــة
الطفــل فــي امليزانيــة الســنوية للوكالــة وســتوجه املــوارد ،حيثمــا
أمكــن ،ألنشــطة ضمــان ســامة األطفــال وحمايتهــم .عــاوة على
ذلــك ،ستســعى األونــروا لتأمــن أمــوال لتوظيــف مســؤولني عــن
حمايــة الطفــل فــي كل مكتــب إقليــم وتوفيــر مســؤول أعلــى
عــن حمايــة الطفــل فــي شــعبة احلمايــة علــى مســتوى الرئاســة
لتقــدمي التوجيــه الفنــي حــول تنفيــذ البرامــج املتعلقــة بحمايــة
الطفــل وتنســيق تنفيــذ هــذا اإلطــار.
5353تلتــزم األونــروا بتنفيــذ واليتهــا والوفــاء بدورهــا فــي حمايــة الطفل،
عــن طريــق حمايــة األطفــال مــن العنــف واالســتغالل واإلســاءة.
وســيكون العمــل فــي شــراكة مــع النظــم الوطنيــة حلمايــة
الطفــل ومــع األطفــال وعائالتهــم ومجتمعاتهــم واحلكومــات
املضيفــة والشــركاء اآلخريــن جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الطريقــة التــي
ســتحقق فيهــا األونــروا رؤيتهــا لنمــو األطفــال فــي بيئــة آمنــة
وتعزيــز رفاههــم.

سالمة الموظفين وامنهم
5454عنــد التعامــل مــع قضايــا حمايــة الطفــل ،كثيــرا ً مــا يواجــه
موظفــو األونــروا امليدانيــون تهديــدات ومخاطــر أخــرى تطــال
ســامتهم وأمنهــم مــن جهــة أفــراد اجملتمــع احمللــي أو افــراد
عائــات األطفــال أو جهــات أخــرى .وتــدرك األونــروا أن ســامة
املوظفــن وأمنهــم أمــر حيــوي ،وأنــه يجــب أن يشــعر املوظفــون
باألمــان حتــى يتمكنــوا مــن أداء عملهــم كمــا ينبغــي .كمــا
يجــب أن يتوفــر لهــم أيضــا ً اإلشــراف والدعــم الكافــي فــي أداء
مســؤولياتهم .ســتعمل األونــروا علــى توفيــر بيئــة عمــل تتســم
باألمــن واألمــان لتتيــح للموظفــن تنفيــذ أنشــطة حمايــة
الطفــل.
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الركيزة  :2ضمان سالمة األطفال

تــدرك الوكالــة الــدور املهــم الــذي تقــوم بــه فــي ســبيل حمايــة أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني ،وبــأن هــذا الــدور يشــغل مكانــة مركزيــة فــي
واليــة األونــروا وطــرق عملهــا.
5555تقــر األونــروا بأنهــا بصفتهــا جهــة مقدمــة للخدمــات املباشــرة،
فهــي مكلفــة باملســؤولية عــن األطفــال الذيــن يحضــرون إلــى
مرافقهــا أو يتلقــون خدماتهــا .ففــي نطــاق الرعايــة التــي تقدمهــا
الوكالــة ومــن خــال اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا ،توجــد مخاطــرة
بــأن يتعــرض األطفــال لــأذى مــن خــال اخلدمــات واملســاعدات
املقدمــة أو عــن طريــق أفعــال املوظفــن .إن علــى املوظفــن أن
ميتنعــوا عــن االنخــراط فــي أيــة عالقــات مــع األطفــال تكــون
عنيفــة أو مســيئة أو اســتغاللية أو مؤذيــة لهــم بــأي شــكل آخــر.
5656تقــع علــى موظفــي األونــروا مســؤولية فــي إدراك عوامــل اخملاطــرة
باإلســاءة لألطفــال ،مبــا فــي ذلــك األوضــاع التــي ميكــن فيهــا أن
يشــكل آخــرون مصــدر خطــر علــى األطفــال .وتقــر الوكالــة
مبســؤوليتها بااللتــزام بواجــب الرعايــة جتــاه األطفــال وتلتــزم
بالتأكــد مــن أن يكــون موظفوهــا علــى وعــي بضــرورة اإلبــاغ عــن
أيــة حــاالت مشــتبه بهــا تنطــوي علــى إســاءة أو إهمــال لألطفــال،
مبــا فــي ذلــك ادعــاءات العقــاب البدنــي أو االنتهــاك واالســتغالل
اجلنســي ضــد األطفــال.

احترام وتعزيز اجراءات ضمان السالمة
5757ســيتم تعزيــز إجــراءات ضمــان الســامة ،مبــا فــي ذلــك إجــراءات
فــرز واختيــار املــوارد البشــرية ،وســيتم فــرض اآلليــات التــي
تكفــل احترامهــا .كمــا ســتعد الوكالــة التدريبــات علــى ضمــان
الســامة ،ســوا ًء ضمــن التدريــب التوجيهــي للموظفــن اجلــدد أو
التدريبــات املتخصصــة جلميــع املوظفــن الذيــن ســيكون لهــم
متــاس مباشــر مــع األطفــال.

5858تــدرك إجــراءات األونــروا لضمــان الســامة أن عوامــل العمــر
واجلنــس واإلعاقــة قــد جتعــل األطفــال أكثــر عرضــة للعنــف
واإلســاءة واالســتغالل واإلهمــال ،وســتعتمد الوكالــة نهجــا ً
جامعــا ً ومراعيــا ً لهــذه اجلوانــب.
5959تضــع األونــروا فــي اعتبارهــا أن العمــل علــى قضايــا حمايــة
الطفــل كثيــرا ً مــا يكــون شــديد احلساســية ،وأن العائــات
واجملتمعــات احملليــة ميكــن أن تقــوم بــرد فعــل معاكــس لإلجــراءات
املتخــذة ،حتــى إذا كانــت تخــدم املصالــح الفضلــى للطفــل.
وتقــر األونــروا مبســؤوليتها عــن تقــدمي اإلشــراف الداعــم املنتظــم
للموظفــن فــي هــذا اخلصــوص وســتضع آليــات إضافيــة تدعيمـا ً
لذلــك.

خلو منشات االونروا من العنف
6060يجــب أن ينمــو جميــع أطفــال الالجئــن الفلســطينيني بعيــدا ً
عــن إســار العنــف واالســتغالل واإلســاءة واإلهمــال .اســتنادا ً إلــى
سياســة احلمايــة فــي األونــروا ،وأداة دمــج املعاييــر الدنيــا للحمايــة
وأجنــدة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد ســنة  ،2015تعتمــد األونــروا
سياســة عــدم التســامح مطلقــا ً مــع العنــف 18ضــد أطفــال
الالجئــن الفلســطينيني فــي جميــع منشــآتها (يشــمل ذلــك
املــدارس واملراكــز الصحيــة واملراكــز اخلاصــة باألشــخاص ذوي
اإلعاقــة).
6161أثنــاء املشــاورات التــي أجريــت إلعــداد هــذا اإلطــار ،أثــار املوظفــون
دواعــي القلــق بشــكل خــاص إزاء ادعــاءات العنــف فــي مــدارس
األونــروا ودعــوا إلــى مواصلــة اجلهــود ملكافحــة العقــاب البدنــي،
مبــا يشــمل التحقيــق العاجــل فــي أيــة ادعــاءات مبمارســة العقــاب
البدنــي ،واتخــاذ إجــراءات تأديبيــة ســريعة بخصــوص أي ســوء
ســلوك يتأكــد وقوعــه.
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االســتجابة لمزاعــم ســوء الســلوك بصــورة عاجلــة

الركيــزة  :3تقديــم الخدمــات والبرامــج المراعيــة

و مهنيــة

لألطفال

6262تلتــزم األونــروا بالتصــرف بطريقــة عاجلــة وشــفافة حيــال جميــع

تــدرك الوكالــة أن تقــدمي اخلدمــات والبرامــج املراعيــة لألطفــال
مزاعــم اإلســاءة لألطفــال وإهمالهــم والعنــف ضدهــم ،مبــا فــي
يعــد شــرطا ً رئيســيا ً لضمــان قيامهــا بحمايــة أطفــال
ذلــك حــاالت ســوء الســلوك مــن املوظفــن جتــاه األطفــال .يشــمل
الالجئــن الفلســطينيني وخدمتهــم علــى النحــو الــازم.

ذلــك ادعــاءات العقــاب البدنــي واالنتهــاك واالســتغالل اجلنســي
علــى يــد كــوادر األونــروا .وينبغــي اإلبــاغ عــن ادعــاءات العنــف
املمــارس ضــد األطفــال إلــى دائــرة خدمــات الرقابــة الداخليــة
19
واملكاتــب التنفيذيــة فــي مكاتــب األقاليــم عنــد االقتضــاء.
6363يجــب التبليــغ عــن مثــل هــذه املزاعــم فــي أقــرب وقــت ممكــن
لضمــان إمكانيــة احلفــاظ علــى اإلثباتــات املهمــة ومتكــن
احملقق(يــن) مــن تقييــم اإلجــراء املناســب ،مــع أخــذ مجمــل
الظــروف فــي االعتبــار .تعطــي الوكالــة األولويــة للتحقيقــات فــي
ادعــاءات ســوء الســلوك التــي متــس األطفــال.
6464ميكــن أن توجــد لــدى موظفــن أو أطفــال أو أفــراد مــن العائلــة
أو أفــراد مــن اجملتمــع دواعــي قلــق بخصــوص طفــل معــن وأن
يشــتبهوا بحــدوث إســاءة أو إهمــال .إذا تناهــى إلــى علــم موظفــي
األونــروا وجــود حــاالت اشــتباه باإلســاءة لطفــل أو إهمالــه خــارج
الوكالــة ،فينبغــي عليهــم الرجــوع إلــى آليــة اإلحالــة املالئمــة
بخصــوص حمايــة الطفــل فــي كل مكتــب إقليــم .ومــن املهــم
لــكل شــخص لديــه دواعــي قلــق بخصــوص ســامة طفــل مــا أن
يشــعر بالراحــة فــي أن يبــادر ملناقشــة األمــر أو اإلبــاغ عنــه.
6565تلتــزم الوكالــة ،داخليــا ً علــى األقــل ،بنشــر خالصــة ســنوية
للتدابيــر التأديبيــة ،مــع مراعــاة احتــرام ســرية الضحايــا املزعومــن
واملوظفــن املعنيــن .رهنــا ً بذلــك ،ميكــن أن يتــم إبــراز حــاالت
العقــاب البدنــي واالنتهــاك واالســتغالل اجلنســي بشــكل خــاص
فــي التقريــر ،مــع اإلشــارة إلــى التدابيــر التأديبيــة التــي اتخــذت
اســتجابة لهــا.

آلية رفع الشكاوى للموظفين والمجتمع
6666بنــا ًء علــى اإلجــراءات القائمــة ،تظــل األونــروا ملتزمــة بتقويــة
املعاييــر واألطــر الزمنيــة القائمــة إلجــراء التحقيقــات فيمــا
يتعلــق باحلــاالت التــي متــس األطفــال ،مبــا فــي ذلــك آليــات تقــدمي
الــردود والتواصــل مــع املشــتكني ومكاتــب األقاليــم.
6767ســتعمل الوكالــة علــى متتــن آليــة رفــع الشــكاوى اخلاصــة بهــا،
مبــا يشــمل تعزيــز التركيــز القائــم علــى اجملتمــع ،بحيــث يشــعر
األطفــال واألهــل واجملتمعــات احملليــة بالراحــة فــي أن يبــادروا
ملناقشــة املســائل أو اإلبــاغ عنهــا .ســتكون آليــة رفــع الشــكاوى
علنيــة وشــفافة بحيــث يعــرف األطفــال واألهــل واجملتمعــات
احملليــة كيــف تســير عمليــة اإلبــاغ ويفهمــون كيــف تعمــل هــذه
اآلليــة.
6868تقــر الوكالــة مبســؤوليتها عــن توفيــر نظــام إحالــة لضحايــا
االنتهــاك واالســتغالل اجلنســي املزعومــن (للخدمــات الطبيــة،
والنفســية ،والســامة والدعــم) ،بحيــث يكــون مرتبطــا ً بآليــة
اإلحالــة العامــة بخصــوص حمايــة الطفــل التــي ســيتم إنشــاؤها
فــي كل مكتــب إقليــم ضمــن الركيــزة .3

تعميم حماية الطفل في تقديم الخدمات والبرامج
6969إن تقــدمي اخلدمــات والبرامــج املراعيــة لألطفــال ميثــل نهجـا ً شــامال ً
يتضمــن منــذ البدايــة تعميــم حمايــة الطفــل فــي مســاعدات
الوكالــة بطريقــة تدعــم حتقيــق نتاجــات حمايــة الطفــل .يشــمل
ذلــك التأكــد مــن توظيــف موظفــن مؤهلــن ومــن تطبيــق معايير
حمايــة الطفــل الدوليــة واخلاصــة بالوكالــة .وستســعى األونــروا،
علــى وجــه اخلصــوص ،لضمــان اســتخدام املعاييــر الدنيــا حلمايــة
الطفــل فــي العمــل اإلنســاني الصــادرة عــن مجموعــة عمــل
حمايــة الطفــل العامليــة واملــوارد املســاندة لهــا فــي التحضيــر
وتنفيــذ البرامــج.
7070اســتنادا ً إلــى سياســة احلمايــة فــي الوكالــة ،ســتبذل اجلهــود
لتعميــم مبــادرات حمايــة الطفــل فــي اخلدمــات املقدمــة
باســتعمال املبــادئ التوجيهيــة القائمــة ،مثــل «أداة دمــج املعاييــر
الدنيــا للحمايــة فــي برامــج األونــروا وخدماتهــا» .كمــا ســيتم
إدراج حمايــة الطفــل فــي تعديــل معاييــر احلمايــة فــي األونــروا
ومراجعــات احلمايــة الســنوية لقيــاس مــدى االمتثــال ملعاييــر
احلمايــة .وســيتم وضــع معاييــر صريحــة لبرامــج حمايــة الطفــل
ونشــرها واســتخدامها بصــورة منهجيــة حيثمــا يكــون ممكنــاً.
7171يجــب أن تكــون إجــراءات حمايــة الطفــل مصممــة ومنفــذة مــع
إيــاء اعتبــار حريــص ملواطــن الضعــف لــدى األطفــال ذوي اإلعاقات،
ويجــب أن تكفــل قــدرة اخلدمــات واإلجــراءات علــى اســتيعاب أيــة
احتياجــات إضافيــة قــد تكــون لديهــم.

الية فاعلة في كل مكتب إقليم لإلحالة بخصوص
حماية الطفل
7272ســتكفل األونــروا بــأن تتوفــر فــي كل مكتــب إقليــم آليــة فاعلــة
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
جــزءا ً مــن نظــام إحالــة كلــي يتعامــل مــع جميــع قضايــا احلمايــة.
ويجــب تفعيــل مســار إحالــة واحــد حيثمــا أمكــن ،مــع أنــه مــن
املفهــوم أن املســار قــد يتبايــن اعتمــادا ً 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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7373تتضمــن العناصــر الرئيســية فــي نظــام اإلحالــة بخصــوص حمايــة
الطفــل اعتمــاد نهــج شــمولي وكلــي ومشــترك بــن القطاعــات
يركــز علــى كل مــن الوقايــة واالســتجابة لإلســاءة واإلهمــال والعنف
ضــد األطفــال .يجــب أن تكــون آليــات اإلحالــة فــي كل مكتــب إقليم
جــزءا ً مــن نهــج أعــم فــي حمايــة الطفــل .فتطبيــق آليــة أو مســار
لإلحالــة دون توفــر اإلدارة املناســبة أو االســتدامة أو املوظفــن الالزمــن
يخاطــر بالتســبب بــاألذى.
7474فــي بعــض احلــاالت ،ســيكون مبقــدور موظفــي األونــروا االســتجابة
عــن طريــق اإلحالــة إلــى برامــج األونــروا األخــرى ،فيمــا ســيضطرون
فــي حــاالت أخــرى لإلحالــة إلــى منظمــات شــريكة إذا لــم تكــن
الوكالــة متلــك القــدرات أو اخلبــرة الالزمــة لتزويــد الطفــل باملســاعدة
املناســبة .لــذا فــإن التنســيق الداخلــي واخلارجــي فــي كل مكتــب
إقليــم يكتســب أهميــة كبيــرة .ومــن شــأن اإلحالــة إلــى برامــج
وخدمــات أخــرى واملشــاركة فــي آليــات التنســيق اخلارجية أن تســاعد
فــي إثــراء ومتتــن االســتجابة اإلجماليــة بخصــوص حمايــة الطفــل.
عــاوة علــى ذلــك ،قــد يرغــب شــركاء آخــرون بإحالــة حــاالت حلمايــة
الطفــل إلــى خدمــات األونــروا .وهــذا مــا يجــب دعمــه وتشــجيعه
حيثمــا أمكــن.
7575تــدرك األونــروا أنــه لــن يكــون جميــع األطفــال بحاجــة إلــى
خدمــات متخصصــة .وعندمــا يشــب األطفــال فــي بيــت ومجتمــع
آمنــن وســعيدين ،ســتكون هنــاك مخاطــرة أقــل بــأن يحتاجــوا
إلــى خدمــات متخصصــة .تركــز األونــروا علــى اتبــاع نهــج دورة
احليــاة ،الــذي يأخــذ فــي احلســبان العمــر (مبــا فــي ذلــك عمــر
الطفــل) وأيــة احتياجــات محــددة ،مبــا فــي ذلــك اإلعاقــة .إن
الشــكل البيانــي الــوارد فــي الصفحــة التاليــة ،والــذي يعتمــد
علــى األشــكال البيانيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة واللجنــة
الدائمــة املشــتركة بــن الــوكاالت بخصــوص الصحــة النفســية
يبــن كيــف أن الوقايــة تشــكل
والدعــم النفســي-االجتماعي
ّ
مدخ ـا ً رئيســيا ً لتخفيــف أثــر العنــف ضــد األطفــال وكيــف أنــه
ليــس جميــع األطفــال بحاجــة إلــى خدمــات متخصصــة.
7676مــن الضــروري أن تتوفــر آليــة إحالــة شــاملة مســنودة بدعــم
البرامــج ،مبــا فــي ذلــك توفــر التمويــل املســتدام واملوظفــن
املناســبني .ويجــب أن تكــون مســارات اإلحالــة جــزءا ً مــن برامــج
شــاملة ومشــتركة بــن القطاعــات تتوفــر لهــا طواقــم وميزانيــات
كافيــة ،وليــس مجــرد مشــاريع ملــرة واحــدة تتبــع نهج ـا ً مرتبط ـا ً
بإطــار زمنــي محــدود.

تدخــات حمايــة الطفــل شــاملة ومشــتركة بيــن
ا لقطا عــا ت
7777يعــد النهــج املشــترك بــن القطاعات أساســيا ً فــي تقــدمي البرامج
املراعيــة لألطفــال ،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  ،)21والقائــم منــذ ســنة  ،2009والــذي يتضمــن عناصــر
رئيســية لهــذا النهــج املشــترك بــن القطاعــات ،مبــا فــي ذلــك
اســتخدام أمــوال ميزانيــة البرامــج (التمويــل األساســي لألونــروا)،
مــع توفــر هيكليــة إدارة صريحــة ،ودعــم للموظفــن ،ومســارات

إحالــة واضحــة ،وقــدرات للتعامــل مــع حــاالت حمايــة الطفــل
احلرجــة بطريقــة عاجلــة ،وروابــط قويــة مــع اجملتمــع ،وأنشــطة
للتوعيــة .وعلــى النحــو ذاتــه ،تتوفــر عناصــر مشــتركة بــن
البرامــج أيضـا ً فــي مشــروع حمايــة األســرة والطفــل فــي مكتــب
إقليــم األردن ،والــذي بــدأ فــي مخيــم مــاركا ســنة  ،2011ويشــارك
فــي املشــروع فريــق متعــدد التخصصــات يركــز علــى الدعــم
الفنــي وإدارة احلالــة.
7878تطــور ومنــا كال البرنامجــن علــى مــدى عــدة ســنوات واكتســبا
خبــرة مفيــدة ميكــن التعلــم منهــا .ومــن شــأن املزيــد مــن
التقييــم والتحليــل أن يســاعد الوكالــة فــي التخطيــط والتقييــم
لتنفيــذ تدخــات وبرامــج شــاملة وكليــة مماثلــة فــي مجــال
حمايــة الطفــل فــي مكاتــب األقاليــم األخــرى.
7979إن األطفــال أصحــاب حقــوق ،وتلتــزم الوكالــة بضمــان املشــاركة
الفعليــة لألطفــال فــي جميــع مراحــل دورة البرنامــج .تلتــزم
األونــروا بضمــان املشــاركة الفعليــة للفتيــات والفتيــان ،مبــا فــي
ذلــك األطفــال ذوي اإلعاقــات وذوي االحتياجــات اخلاصــة األخــرى،
وتقويتهــم مــن خــال برامجهــا وخدماتهــا.
8080ســيتم التركيــز علــى رفــع الوعــي ملنــع العنــف ضــد األطفــال
وتخفيــف أثــره .وســتعمل األونــروا مــع الشــركاء لتقويــة مثــل
هــذه األنشــطة الوقائيــة واالقيــام بأنشــطة لرفــع الوعــي.
ستســعى هــذه املبــادرات إلــى التصــدي للقواعــد االجتماعيــة
املعاكســة واألســباب اجلذريــة املرتبطــة بالظــروف الصعبــة التــي
يشــب فيهــا أطفــال الالجئــن الفلســطينيني ،محاطــن مبختلــف
أشــكال العنــف .سيشــمل الشــركاء الرئيســيون فــي هــذا
العمــل األطفــال أنفســهم وعائالتهــم ومجتمعاتهــم احملليــة ،مــع
التركيــز علــى التدخــات القائمــة علــى اجملتمــع .ومــن الشــركاء
الرئيســيني اآلخريــن مجموعــات الشــباب ،واجملموعــات النســوية،
واملنظمــات اجملتمعيــة القاعديــة ،واملنظمــات غيــر احلكوميــة
الدوليــة ،والقيــادات الدينيــة ،والوجهــاء ،ووكاالت األمم املتحــدة
األخــرى ،واحلكومــات املضيفــة.

برامج حماية الطفل قائمة على الدالئل
8181تلتــزم األونــروا ببنــاء برامــج حمايــة الطفــل القائمــة علــى الدالئــل
التــي تســتفيد مــن بيانــات وإحصــاءات موثوقــة .وســتعمل
األونــروا داخليــا ً ومــع الشــركاء لزيــادة حجــم بياناتهــا املتعلقــة
بقضايــا حمايــة الطفــل مــن أجــل أن تسترشــد بهــا البرامــج.
وتــدرك الوكالــة أن بنــاء البرامــج القائمــة علــى الدالئــل بحاجــة
إلــى توفــر إحصــاءات دقيقــة وبيانــات مصنفــة مــن أجــل تعديــل
البرامــج ومبــادرات املناصــرة ســعيا ً لتحقيــق أفضــل النتائــج
املمكنــة ألطفــال الالجئــن الفلســطينيني.
8282ســتعطي الوكالــة األولويــة للبيانــات املصنفــة املتعلقــة
باألطفــال (أقــل مــن عمــر  18ســنة) ،20مــع التركيــز بشــكل خــاص
علــى التصنيــف حســب اجلنــس واإلعاقــة .وســتعمل الوكالــة
مــع الشــركاء لتقويــة جمــع البيانــات الــذي تقــوم بــه احلكومــات
املضيفــة حــول أطفــال الالجئــن الفلســطينيني ،مبــا يشــمل
العمــل علــى دعــم مبــادرات إجــراء البحــوث علــى وضــع هــؤالء
األطفــال.
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ﻫﺮم اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻣرﺗﻔﻌﮫ

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣوﺟﮭﺔ

وﺗﯾرة اﻻﺣﺗﯾﺎج

ﺧدﻣﺎت
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ

ﺗﻘوﯾﺔ اﻟدﻋم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ

اﻋﺗﺑﺎرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣن
ﻣرﺗﻔﻌﮫ

ﺘﺸﻐل أﻨﺸطﺔ اﻟوﻗﺎﯿﺔ واﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻛﺎﻨﺔ ﻤرﻛزﯿﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ وﺒراﻤﺠﻬﺎ .ﻓﺠزء ﻛﺒﯿر ﻤن رﻓﺎﻩ اﻷطﻔﺎل )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟدﻋم اﻟﻨﻔﺴﻲ-اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( ﯿﺄﺘﻲ ﻤن اﻟﻨﻤو ﻓﻲ أﺴرة وﻤﺠﺘﻤﻊ آﻤﻨﯿن وﺴﻌﯿدﯿن .ﻟن ﯿﺤﺘﺎج ﺠﻤﯿﻊ اﻷطﻔﺎل
اﻟﻰ ﺨدﻤﺎت ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،وﻟﻛن ﻀﻤﺎن أن ﯿﺸب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ أوﻀﺎع ﺤﺎﻤﯿﺔ ﻤﻊ ﺘوﻓر اﻟﺨدﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ووﺠود
ﺒﯿﺌﺔ داﻋﻤﺔ ﯿﻌد ﺸرطﺎً أﺴﺎﺴﯿﺎً ﻟﻨﻤﺎﺌﻬم ورﻓﺎﻫﻬم .إن اﻷوﻨروا ﺘدرك ﻗﯿﻤﺔ اﻟدور اﻟذي ﯿﻠﻌﺒﻪ اﻷطﻔﺎل واﻟﻌﺎﺌﻼت واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺨﺼوص وﺘﻠﺘزم ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻤﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻤن أﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﺤﻤﺎﯿﺔ أطﻔﺎل اﻟﻼﺠﺌﯿن اﻟﻔﻠﺴطﯿﻨﯿﯿن.

8383بنــا ًء علــى األدوات القائمــة لــدى الوكالــة واآلليــات واإلجــراءات
األخــرى إلدارة البيانــات ،ســتبذل جهــود إضافيــة لتبســيط
وتصنيــف البيانــات ،مــع تقييــم وحتليــل األثــر علــى األطفــال
ســعيا ًلتحســنالبرنامــجبحيــثتصبــحقائمــةعلــىالدالئــل.

آليات التنسيق
8484تــدرك األونــروا أن التنســيق ،داخليــا وخارجيــا ً علــى الســواء ،هــو
املفتــاح حلمايــة أطفــال الالجئــن الفلســطينيني ،وبالتالــي ســيلزم
وجــود آليــات تنســيق فعالــة لتنفيــذ هــذا اإلطــار بنجــاح .إن
األونــروا ملتزمــة بتعزيــز النظــام الوطنــي حلمايــة الطفــل فــي
كل إقليــم مــن أقاليــم عملهــا ،مــع إشــراك اجملتمعــات احملليــة
والنظــراء مــن القطــاع احلكومــي ،حســب االقتضــاء ،وغيرهــم مــن
اجلهــات األخــرى الفاعلــة فــي مجــال حمايــة الطفــل.
8585علــى الصعيــد اخلارجــي ،ستســاهم األونــروا فــي آليــات التنســيق
التــي تقودهــا احلكومــة ،مثــل مجموعــات العمــل القطاعيــة.
كمــا ســتعمل األونــروا فــي تعــاون وثيــق مــع وكاالت األمم املتحــدة
واملؤسســات األهليــة مــن خــال آليــات التنســيق فــي اللجنــة

الدائمــة املشــتركة بــن الــوكاالت والقائمــة فــي أقاليــم عملهــا،
مثــل اجملموعــة الفرعيــة حلمايــة الطفــل ،أو مجموعــة احلمايــة،
أو اجملموعــة الفرعيــة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي،
وكذلــك مجموعــات العمــل املعنيــة بحمايــة الطفــل.
8686فــي العديــد مــن احلــاالت ،يتــم إجــراء إحــاالت داخليــة لقضايــا
فرديــة متعلقــة بحمايــة الطفــل .مــع ذلــك ،هنــاك ضــرورة أيضـا ً
للتنســيق والتعــاون بــن الــوكاالت عندمــا حتيــل األونــروا حــاالت
إلــى شــركاء خارجيــن .ســتعمل األونــروا فــي شــراكة مــع
املنظمــات األخــرى وســتنفذ ،حيثمــا أمكــن ،مــا يتــم تطويــره أو
تكييفــه مــع الســياق احمللــي مــن إجــراءات عمــل موحــدة أو مبــادئ
توجيهيــة مشــتركة بــن الــوكاالت.
8787داخليــا ً علــى مســتوى الوكالــة ،عكــف فريــق عمــل معنــي
بحمايــة الطفــل يتكــون مــن ممثلــن عــن جميــع أقاليــم العمــل
اخلمســة والرئاســة علــى إعــداد إطــار حمايــة الطفــل لألونــروا.
وســيكون التشــارك بأفضــل املمارســات والتعلــم منهــا جــزءا ً
أساســيا ً فــي تعميــم هــذا النظــام وتنفيــذه ،وكذلــك تنســيق
أنشــطة الوكالــة اخلاصــة بحمايــة الطفــل بشــكل عــام.
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برنامج حماية األسرة والطفل في مكتب إقليم الضفة الغربية في األونروا

الحقوق محفوظة لألونروا2016 ،

أنشــئ البرنامــج فــي ســنة  2009مــن أجــل حمايــة حقــوق الفئــات املعرضــة للخطــر فــي مخيمــات الالجئــن الفلســطينيني مــن
جميــع أشــكال العنــف واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل وهــو برنامــج شــمولي متعــدد القطاعــات يدمــج حمايــة األســرة والطفــل
فــي خدمــات األونــروا مــن خــال بنــاء النظــم وبنــاء قــدرات املوظفــن .يركــز البرنامــج علــى جــودة اإلرشــاد وإدارة احلالــة واخلدمــات.
عــاوة علــى ذلــك ،يتــم عقــد جلــان إلدارة احلــاالت احلرجــة أثنــاء احلــاالت الطارئــة التــي تتطلــب تدخــا ً ســريعا ً ومباشــرا ً علــى مســتوى
اخمليــم .وتشــكل جلــان حمايــة األســرة والطفــل علــى املســتوى اجملتمعــي شــبكة متعــددة القطاعــات تتكــون مــن قــادة اجملتمــع
واملؤسســات األهليــة وممثلــي األونــروا ،إذ يجتمعــون شــهريا ً لتنســيق أنشــطة وتدخــات الوقايــة .وتعــد اللجنــة خطــط عمــل
ربعيــة تقــوم بــدور أداة تنســيق للمنظمــات اجملتمعيــة القاعديــة واألطــراف املعنيــة األخــرى فــي اخمليــم .وتوجــد  10مراكــز ملعلومــات
الطفــل و 18مجموعــة دعــم مــن أم إلــى أم ،و 22مجموعــة دعــم بــن األقــران ،و 15مجموعــة دعــم لعمــال النظافــة فــي األونــروا.

التعليم اجلامع

مشروع حماية الطفل واألسرة في مخيم ماركا في األردن

جــاء املشــروع علــى شــكل مشــروع جتريبــي بــادر إليــه مكتــب إقليــم األردن
فــي ســنة  2012لتطويــر منــوذج جديــد إلدارة احلالــة .قــام املشــروع بتدريــب 12
اختصاصيــا ً اجتماعيــا ً مــن األونــروا علــى مهــارات متقدمــة فــي إدارة احلالــة
لتقييــم احتياجــات الالجئــن الفلســطينيني ،مبــن فيهــم األطفــال ،وتقــدمي
التدخــات املناســبة ملعاجلــة احتياجاتهــم املركبــة .هــؤالء املســؤولون عــن إدارة
احلــاالت يتلقــون الدعــم الفنــي من مشــرفني فنيــن فــي إدارة احلالــة وكذلك من
فريــق متعــدد التخصصــات يجمع معـا ً موظفــن من برامــج الصحــة والتعليم
واإلغاثــة واخلدمــات االجتماعيــة فــي الوكالــة لتقــدمي املشــورة وإجــراء اإلحــاالت.
يوجــد تركيــز علــى التنســيق بــن القطاعــات داخــل برامــج األونــروا فــي مخيــم
مــاركا بهــدف معاجلــة القضايــا بطريقــة شــمولية .ومتثــل أحــد مكامــن القــوة
فــي املشــروع فــي إنشــاء نظــام إحالــة وشــبكة مــن الشــركاء الداخليــن
واخلارجيــن تربــط املســتفيدين مــع اخلدمــات األساســية مجان ـا ً ملســاعدتهم
فــي تلبيــة احتياجاتهــم .ويجــري اآلن توســيع املشــروع إلــى أربعــة مخيمــات
أخــرى بعــد تلقــي مزيــد مــن التمويــل مــن مكتــب اليونيســف فــي األردن.

التعليــم اجلامــع فــي الوكالــة نهــج قائــم علــى احلــق فــي
التعليــم ،يقـ ّدر قيمــة التنــوع بــن جميــع األطفــال ،مبــن فيهــم
األطفــال املعرضــن لإلقصــاء والتهميــش .وهــو يركــز علــى إزالة
املعيقــات إلــى جانــب حتديــد االحتياجــات الصحيــة والنفســية-
االجتماعيــة والتعلميــة لــدى جميــع األطفــال واالســتجابة
لهــا .وتعــزز سياســة التعليــم اجلامــع معاييــر احلمايــة
فــي األونــروا عــن طريــق التصــدي ملعيقــات الوصــول إلــى
التعليــم واملشــاركة فيــه وحــق جميــع األطفــال فــي التعلــم
فــي بيئــة آمنــة ومحفــزة دون أي متييــز أو انتهــاك حلقوقهــم.

الحقوق محفوظة لألونروا .2014 ،تصوير تغريد محمد
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مصفوفــة التدخــات :األدوار والمســؤوليات
المقترحــة
8888كمــا ســبقت اإلشــارة أعــاه ،تعتمــد األونــروا نهجــن عريضــن
فــي احلمايــة اســتنادا ً إلــى سياســة احلمايــة التــي تبنتهــا ســنة
 :2012مــن خــال البرامــج (البعــد الداخلــي) ومــن خــال املناصــرة
اخلاصــة والعامــة (البعــد اخلارجــي) .إضافــة إلــى ذلــك ،تركــز
االســتراتيجية املتوســطة األجــل علــى أربعــة مجــاالت ذات أولويــة
يوضحهــا اجلــدول أدنــاه ،وهــي بالتحديــد )1( :تعميــم احلمايــة فــي
خدمــات األونــروا ومــن خاللهــا )2( ،وتتبــع احلــاالت وإحالــة قضايــا
احلمايــة التــي تؤثــر فــي الفئــات املعرضــة للمخاطــر )3( ،وبرامــج
احلمايــة )4( ،والرصــد واإلبــاغ واملناصرة/احلمايــة الدوليــة.

8989فيمــا يتعلــق بحمايــة الطفــل ،تــدرك األونــروا أن هنــاك قيمــة
مضافــة إلعطــاء األولويــة العتمــاد نهــج مشــترك بــن القطاعــات
قيــم يلعبــه فــي
يشــرك جميــع دوائــر البرامــج .فلــكل برنامــج دور ّ
االســتجابة الحتياجــات حمايــة الطفــل والتهديــدات املتعلقــة بها
وفــي تعزيــز بيئــة حاميــة لألطفــال ،ولكــن كثيــرا ً مــا يكــون علــى
البرامــج أن تنفــذ التدخــات معــا ً مــن أجــل أن حتقــق النتاجــات
املنشــودة لصالــح األطفــال .بالبنــاء علــى نتائــج تقريــر الدراســة
االســتقصائية حلمايــة الطفــل فــي األونــروا لســنة  ،2014يقــدم
اجلــدوالن التاليــان أمثلــة علــى أدوار ومســؤوليات برامــج األونــروا
وأجزائهــا اخملتلفــة فيمــا يتعلــق بإطــار حمايــة الطفــل.

األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بإطار حماية الطفل
املفوض العام ونائب
املفوض العام
شعبة احلماية
(الرئاسة) ووحدات
احلماية في مكاتب
األقاليم
املتحدث الرسمي /
االتصاالت  /مكاتب
اإلعالم
دائرة املوارد البشرية

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.
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.
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
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.

دائرة التخطيط

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

دائرة الشؤون
واملكاتب
القانونية
التواصل مع املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بحماية الطفل وفقا ً إلطار التواصل الفعال مع املنظومة الدولية.
القانونية في األقاليم
تقدمي املشورة حول القانون الدولي والتشريعات احمللية فيما يتعلق باألطفال.

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

البرامج :اإلغاثة
واخلدماتاالجتماعية
التعليمالصحة
تبسيط آلية اإلحالة حلاالت احلماية (حماية الطفل؛ والعنف القائم على النوع االجتماعي ،مبا يشمل األطفال الناجني؛ والصحة
حتسني البنية
النفسية والدعم النفسي-االجتماعي).
التحتيةواخمليمات

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 لألطفال.

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 معا ً ومع الشركاء على برامج االتصال من أجل التنمية وتشجيع تغيير األعراف االجتماعية السلبية.
املشاركة الفعلية لألطفال 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.

هــذا الجــدول أدنــاه يســتعرض أمثلــة عبــر الوكالــة توضــح كيــف يلعــب كل برنامــج دورًا فــي الوقايــة واالســتجابة إلــى العنــف الممــارس ضــد أطفــال

تعميم احلماية

"سياسة التعليم اجلامع" في األونروا:
يظهر املعلمون مواقف إيجابية ورعاية
جتاه جميع الطلبة .يستخدم املعلمون
استراتيجيات إيجابية إلدارة السلوك.

برنامج التعليم يتيح فرص التعلم
اإلضافي لدعم األطفال ذوي اإلعاقات
وذوي صعوبات التعلم ،ويساعدهم في
البقاء في املدرسة ويخفض التسرب
املدرسي.

املدارس على وعي بخيارات اإلحالة
والدعم املتوفرة فيما يتعلق بحماية
الطفل في اجملتمع (مبا في ذلك التقييم،
واإلرشاد ،والتأهيل ،والتربية اخلاصة،
الخ).

احلماية الدولية
الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات اجلسيمة ضد
األطفال في أوضاع النزاع املسلح ،وال سيما
األوضاع التي تؤدي إلى التسبب بحدوث
االنتهاك املتعلق باالعتداءات على املدارس.

برامج احلماية

تتبع احلاالت واإلحالة

تعزيز احلق في الصحة ضمن املناصرة اجلارية
حول الالجئني الفلسطينيني.

الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات اجلسيمة
ضد األطفال في أوضاع النزاع املسلح،
وال سيما األوضاع التي تؤدي إلى التسبب
بحدوث االنتهاك املتعلق باالعتداءات على
املستشفيات.

تعزيز احلق في التعليم ضمن املناصرة اجلارية
حول أهمية التعليم لالجئني الفلسطينيني.

املعلمون واملرشدون التربويون ومدراء
املدارس ميلكون القدرات للكشف عن
األطفال ضحايا اإلساءة أو اإلهمال ،مبا في
ذلك االنتهاك اجلنسي للطفل ،أو األطفال
الذين لديهم احتياجات إضافية في مجال
الصحة النفسية والدعم النفسي-
االجتماعي.

عند اللزوم ،يقوم موظفو التعليم بإحالة
األطفال الذين يعانون من اإلساءة أو
اإلهمال ،سوا ًء داخليا ً أو خارجيا ً للحصول
على خدمات أخرى أو دعم إضافي (مثالً،
الدعم النفسي-االجتماعي أو خدمات
الصحة النفسية أو غيرها من اخلدمات).
استجابة الصحة كجزء من نهج شامل
ومشترك بني القطاعات في حماية األسرة
والطفل .بناء شبكات لألمان االجتماعي
من خالل جلان حماية األسرة والطفل .متكني
اجملتمعات احمللية في مجال الوقاية واملناصرة.
ضمان جودة اإلرشاد وإدارة احلالة واخلدمات
لصالح ضحايا العنف واإلساءة واإلهمال.

املرشدون التربويون يقدمون اإلرشاد اجلمعي ضمان أن تكون املدارس خالية من العنف.
والدعم الفردي للطلبة في مدارس األونروا .بعض املبادرات تتضمن تقييما ً لالحتياجات
بخصوص تهديدات احلماية وخطة حماية
فرق الدعم الطالبي واملعلمون يقدمون
منسقة للحد من تأثير العنف ضد األطفال
دعما ً إضافيا ً حسب اخلطة التربوية
ومنع حدوثه.
الفردية.

برنامج “التعليم في أوضاع الطوارئ” يدعم
أطفال الالجئني الفلسطينيني املتضررين
من النزاع ،مبا في ذلك الدعم النفسي—
االجتماعي ،ومواد تفاعلية للتعلم الذاتي
لألطفال الذين ال يستطيعون الوصول إلى
املدارس ،وتدابير عملية أخرى لدعم مواصلة
التعليم في أوقات الطوارئ.

الالجئيــن الفلســطينيين واســتغاللهم واإلســاءة لهــم وإهمالهــم حســب مجــاالت المهــام ذات األولويــة فــي االســتراتيجية المتوســطة األجــل.

البرنامج

التعليم

الصحة

نهج فريق صحة األسرة يركز على
خدمات الرعاية الصحية األولية
الشاملة والكلية لألسرة بأكملها ،مع
التركيز على العالقات الطويلة األجل
بني الطبيب واملريض .ويعمل البرنامج
حاليا ً على دمج نهج الصحة العقلية
والدعم النفسي-االجتماعي ،والذي
يتضمن تركيزا ً خاصا ً على الوقاية
واحتياجات األطفال.

يكون موظفو الصحة في األونروا على
اتصال منتظم باألسر واألطفال ،مبا يتيح
الفرصة لنشر الرسائل األساسية ونقل
معلومات التوعية .كما أن ذلك يتيح
الكشف عن احلاالت احملتملة لإلساءة
لألطفال أو إهمالهم ودواعي القلق
بخصوص الصحة العقلية والدعم
النفسي-االجتماعي والعنف القائم على
النوع االجتماعي.
عند اللزوم ،يقوم موظفو الصحة بإحالة
األطفال الذين يعانون من اإلساءة أو
اإلهمال ،سوا ًء داخليا ً أو خارجيا ً للحصول
على خدمات أخرى أو دعم إضافي (مثالً،
الدعم النفسي-االجتماعي أو خدمات
الصحة العقلية أو غيرها من اخلدمات).
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اإلغاثة واخلدمات
االجتماعية

حتسني البنية
التحتية
واخمليمات

احلماية

ميلك األخصائيون اإلجتماعيون في
برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
قدرة على الوصول املباشر إلى منازل
أطفال الالجئني الفلسطينيني
وعائالتهم .وهم يقومون بالتوعية حول
القواعد االجتماعية املتعلقة باإلساءة
لألطفال وإهمالهم ،ودواعي القلق
بخصوص الصحة العقلية والدعم
النفسي — االجتماعي والعنف القائم
على النوع االجتماعي.

قيم في الوقاية
وهم يقومون بدور ّ
واالستجابة ويتخذون نهجا ً كليا ً
وشموليا ً في مساعدة الطفل واألسرة.
كما أنهم يقيمون عالقات طويلة األجل
مع األسرة ،مما يتيح لهم مساعدة
األطفال واألسر بشكل أفضل.

الدالئل التوجيهية بخصوص حتسني
اخمليمات توصي بإجراء مجموعات تركيز
مع األطفال في فترة تصميم البرنامج
مراع لألطفال في
من أجل اعتماد نهج ٍ
حتسني البنية التحتية واخمليمات.

تقدمي خدمات العون القانوني لألسر التي
ميكن أن تواجه قضايا متعلقة باحلماية ،مبا
يشمل تلك املتعلقة باألطفال ،مثل غياب
الوثائق املدنية وتسجيل الوالدات.

من خالل برنامج اإلعاقة ،يعمل برنامج
األخصائيون االجتماعيون في برنامج
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية بالشراكة مع
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية يكشفون
شبكة من املنظمات اجملتمعية واملؤسسات
عن احلاالت احملتملة إلساءة لألطفال أو
إهمالهم ودواعي القلق بخصوص الصحة األهلية على تقدمي التأهيل والتعليم
والتدريب املهني ،الخ ،لألطفال ذوي اإلعاقات.
العقلية والدعم النفسي-االجتماعي
تدير هذه املنظمات اجملتمعية مراكز للتأهيل
والعنف القائم على النوع االجتماعي.
اجملتمعي تقدم خدمات مثل العالج الطبيعي
وميكنهم إما متابعة احلالة بشكل فردي
بأنفسهم أو إجراء اإلحالة املناسبة (داخليا ً والعالج الوظيفي وعالج النطق واألجهزة
وخارجياً) لتقدمي خدمات أخرى متخصصة املساعدة ،الخ.
في مجال حماية الطفل.

سيقوم موظفو برنامج حتسني البنية
التحتية واخمليمات ،حيثما يكون ضرورياً،
بإحالة حاالت مخاوف احلماية املتعلقة
باإلساءة لألطفال وإهمالهم ،أو الصحة
العقلية والدعم النفسي-االجتماعي ،أو
العنف القائم على النوع االجتماعي داخليا ً
إلى اجلهات األخرى التي تستجيب لها.

¬¬تعميم احلماية في البرامج ،مبا يشمل تعزيز ودعم النظام اإلجمالي إلحالة احلاالت
من أجل معاجلة حاالت العنف واإلساءة
قيادة مراجعات احلماية وتقدمي الدعم
العام للبرامج لكي متتثل للتوصيات ،مبا واإلهمال واالستغالل املمارس ضد الفئات
في ذلك من خالل عدسة حماية الطفل .الضعيفة والنساء واألطفال واألشخاص
ذوي اإلعاقات.
دعم املبادرات الفردية لتعميم حماية
الطفل.
ميكن أيضا ً لوحدة احلماية/فرق موظفي
دعم العمليات أن يكشفوا عن حاالت
اإلساءة واإلهمال احملتملة لألطفال ،
أو الصحة العقلية والدعم النفسي-
االجتماعي ،أو العنف القائم على النوع
االجتماعي ،أو غيرها من انتهاكات حقوق
األطفال ويحيلوها داخليا ً وخارجيا ً لضمان
لتقدمي استجابة شاملة.

الرصد واإلبالغ بواسطة فرق موظفي دعم
العمليات عن مزاعم انتهاكات حقوق
األطفال ،مبا في ذلك توثيق الوقائع احملددة
واملناصرة اخلاصة لدى اجلهات املكلفة
باملسؤولية.
تنسيق املساهمات في آلية الرصد واإلبالغ
عن االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال في
أوضاع النزاع املسلح.
ترفع األونروا تقارير إلى املنظومة الدولية
حلقوق اإلنسان ،مبا يشمل جلنة حقوق
الطفل ،عندما تقوم مبراجعة تقارير الدول
األطراف حول اتفاقية حقوق الطفل
وبروتوكوالتها االختيارية.
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الملحق  :1المصطلحات والتعريفات
اإلحالــة توصــف بأنهــا عمليــة طلــب احلصــول علــى خدمــات مــن أجــل
الطفــل أو أســرته بصــورة رســمية مــن قطــاع آخــر أو منظمــة أخــرى (مثــل
إدارة احلالــة ،واملســاعدة النقديــة ،والرعايــة الصحيــة ،والدعــم النفســي-
21
االجتماعــي ،ومــا إلــى ذلــك) مــن خــال إجــراء و/أو منــوذج معمــول بــه.
إدارة احلالــة هــي طريقــة لتنظيــم وتنفيــذ العمــل لتلبيــة االحتياجــات
الفرديــة للطفــل (وأســرته) بطريقــة مناســبة ومنهجيــة وفــي الوقــت
املناســب مــن خــال الدعــم املباشــر و/أو اإلحالــة ،ووفق ـا ً ألهــداف املشــروع
22
أو البرنامــج.
اإلســاءة هــي فعــل متعمــد (فــردي أو متواصــل) مــن ســوء املعاملــة
ميكنــه أن يــؤذي أو يحتمــل أن يســبب األذى لســامة طفــل ورفاهــه
وكرامتــه ومنائــه .تتضمــن اإلســاءة جميــع أشــكال ســوء املعاملــة البدنيــة
23
أو اجلنســية أو النفســية أو العاطفيــة.
االســتغالل هــو مصطلــح عــام يشــير إلــى اســتخدام األطفــال
ملصلحــة شــخص مــا أو إرضائــه أو فائدتــه ،وينتــج عــن ذلــك فــي الكثيــر
مــن األحيــان معاملــة غيــر عادلــة وقاســية وضــارة للطفــل .ومثــل هــذه
األنشــطة هــي علــى حســاب صحــة الطفــل البدنيــة أو العقليــة ،ومنــوه
التعليمــي ،واألخالقــي ،واالجتماعي-العاطفــي .ويشــمل االســتغالل
التالعــب ،وســوء االســتخدام ،وإســاءة املعاملــة ،واالحتيــال ،واالضطهــاد،
24
وســوء املعاملــة.
اإلهمــال هــو إخفــاق الوالديــن والقائمــن علــى الرعايــة واجملتمــع احمللــي
واجملتمــع العــام فــي تلبيــة االحتياجــات اجلســدية والعاطفيــة للطفــل عندما
ميلكــون الوســائل واملعرفــة وإمكانيــة الوصــول إلــى اخلدمــات مــن أجــل
25
القيــام بذلــك ،أو اإلخفــاق فــي حمايــة الطفــل مــن التعــرض للخطــر.
الترتيبــات التيســيرية املعقولــة تعنــي التعديــات والترتيبــات
الالزمــة واملناســبة التــي ال تفــرض عبئــا ً غيــر متناســب أو غيــر ضــروري،
والتــي تكــون هنــاك حاجــة إليهــا فــي حالــة محــددة ،لكفالــة متتــع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى أســاس املســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق
26
اإلنســان واحلريــات األساســية وممارســتها.
زواج األطفــال يعــرف بأنــه زواج رســمي أو اقتــران غيــر رســمي قبــل
بلــوغ ســن  18عامـا ً .27ومبــا أن زواج األطفــال يتــم قبــل بلــوغ ســن املوافقــة
املنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،فهــو يعتبــر شــكال ً مــن
التزويــج القســري بالنظــر إلــى أن أحــد الطرفــن أو كالهمــا لــم يعبــرا عــن
28
رضاهمــا الكامــل واحلــر واملســتنير.
الســرية هــي املبــدأ والواجــب القانونــي الــذي يتطلــب مــن مقدمــي
اخلدمــات حمايــة املعلومــات التــي يتــم جمعهــا عــن العمــاء وضمــان
عــدم الســماح بالوصــول إليهــا إال بــإذن صريــح مــن العميــل ،إال فــي حالــة
الظــروف االســتثنائية ،مثـا ً عنــد حتديــد شــواغل ســامة خطيــرة أو عندمــا
يطا َلــب مقدمــو الرعايــة قانوني ـا ً باإلبــاغ عــن اعتــداء 29.تقــدم التعليمــات
القانونيــة لرئاســة األونــروا رقــم  1لســنة  ،2009التعديــل األول ،توجيهــات
30
حــول الظــروف التــي يســمح فيهــا باإلفصــاح.

الطفــل وفقـا ً التفاقيــة األمم املتحــدة حلقــوق الطفــل ( )1989يشــير إلــى
كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة ،مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل
ذلــك مبوجــب القانــون املنطبــق عليــه.
العقــاب البدنــي يعــرّف بواســطة جلنــة حقــوق الطفــل علــى أنــه:
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
ذلــك ،ثمــة أشـــكال أخــرى مــن العقوبــة غيــر العقوبــة اجلســدية ،وهــي
أيضـا ً أشــكال قاســية ومهينــة وبالتالــي ال تتوافــق مــع االتفاقيــة .وتشــمل
هــذه األشــكال مث ـا ً العقوبــة التــي تقلــل مــن شــأن الطفــل أو تذلــه أو
تشــوه ســمعته أو جتعــل منــه كبــش فــداء أو تهــدده أو تفزعــه أو تعرضــه
للســخرية.
عمــل األطفــال مبوجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل هــو العمــل الــذي
يرجــح أن يكــون خطيــرا ً أو أن ميثــل إعاقــة لتعليــم الطفــل ،أو أن يكــون
ضــارا ً بصحــة الطفــل أو بنمــوه البدنــي ،أو العقلــي ،أو الروحــي ،أو املعنــوي،
أو االجتماعــي (املــادة  .)32تتنــاول املــادة  3فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل
الدوليــة رقــم  182أســوأ اشــكال عمــل األطفــال مبــا يشــمل كافــة أشــكال
الــرق ،والدعــارة واألنشــطة اإلباحيــة ،واألنشــطة غيــر املشــروعة ،واألعمــال
التــي يرجــح أن تــؤدي إلــى اإلضــرار بصحــة األطفــال أو ســامتهم أو
ســلوكهم األخالقــي.
العنــف يعــرّف بأنــه االســـتخدام املتعمـــد للقـــوة أو الطاقــة البدنيــة،
املهــدد بهــا أو الفعليــة ،التــي تـــؤدي أو مـــن املرجــح أن تــؤدي إلــى إصابــة أو
31
وفــاة أو أذى نفســي أو خلــل فــي التطــور أو حرمــان.
القبــول املســتنير هــو االســتعداد الصريــح للمشــاركة فــي اخلدمات.
بالنســبة إلــى األطفــال األصغــر ســنا ً 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
واالقتصاديــة والبيئيــة التــي تزيــد مــن إمكانيــة تأثــر اجملتمــع واألفــراد
بالصعوبــات واألخطــار والتــي تعرضهــم للمخاطــر نتيجــة اخلســائر والتلــف
33
وانعــدام األمــن واملعانــاة واملــوت.
املوافقــة املســتنيرة هــي املوافقــة الطوعيــة لفــرد لديــه األهليــة
القانونيــة إلعطــاء املوافقــة .إلعطــاء «املوافقــة املســتنيرة» ،يجــب أن تكــون
لــدى الفــرد األهليــة والنضــج ملعرفــة وفهــم اخلدمــات املقدمــة وأن يكــون
قــادرا ً مــن الناحيــة القانونيــة علــى إعطــاء موافقتــه .عــادة مــا يكــون
األهــل (الوالــدان) مســؤولني عــن إعطــاء املوافقــة بــدال ً مــن أطفالهــم
لتلقّ ــي اخلدمــات ،حتــى يبلــغ الطفــل ســن  18عام ـاً .وفــي بعــض األطــر،
يكــون املراهقــون فــي نهايــة مرحلــة املراهقــة قادريــن قانونيـا ً علــى إعطــاء
34
املوافقــة بــدال ً مــن أهلهــم ،أو باإلضافــة لهــم.
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الملحق  :2المعايير والقواعد الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الطفل
دولية

خاصة باألونروا

اتفاقية حقوق الطفل (.)1989

خالصــة للتشــريعات الوطنيــة والتقيــد بالقواعــد الدوليــة فيمــا
يتعلــق بحمايــة الطفــل فــي كل مــن أقاليــم عمــل األونــروا (،2016
مســودة).

البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك
األطفــال فــي املنازعــات املســلحة (.)2000
البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال
واســتغالل األطفــال فــي البغــاء وفــي املــواد االباحيــة (.)2000
البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق بإجــراء
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
اجلرميــة املنظمــة عبــر الوطنيــة (.)2000
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (.)2006
املعاييــر الدنيــا حلمايــة الطفــل فــي العمــل اإلنســاني ،مجموعــة
عمــل حمايــة الطفــل ( ،)2012واألدوات املســاندة.
معاييــر احلــد األدنــى للتعليــم :التأهــب واالســتجابة والتعافــي،
الشــبكة العامليــة لــوكاالت التعليــم فــي حــاالت الطــوارئ.
الدالئــل التوجيهيــة للصحــة العقليــة والدعــم النفســي-
االجتماعــي ،اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــن الــوكاالت (قيــد
التعديــل).
الدالئــل التوجيهيــة للجنــة الدائمــة املشــتركة بــن الوكاالت بشــأن
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي.
إجــراءات العمــل املوحــدة املشــتركة بــن الــوكاالت بخصــوص حماية
الطفــل والعنــف القائم علــى النــوع االجتماعــي ،األردن.2011 ،
رعايــة األطفــال الناجــن مــن اإلســاءة اجلنســية .خطــوط توجيهيــة
ملقدمــي اخلدمــات الصحيــة والنفســية-االجتماعية فــي األطــر
اإلنســانية .جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة واليونيســف.2012 ،
معاييــر ضمــان ســامة األطفــال وكيفيــة تطبيقهــا ،احلــرص علــى
ســامة األطفــال.2014 ،

أداة دمــج املعاييــر الدنيــا للحمايــة فــي برامــج األونــروا وخدماتهــا
(.)2010
رزمة أدوات التعليم اجلامع (.)2013
دليــل التربيــة علــى حقــوق اإلنســان وحــل النزاعــات والتســامح
( ،)2013دائــرة التعليــم – األونــروا.
إطــار برنامــج حمايــة األســرة والطفــل (حزيران/يونيــو  ،)2015مكتــب
إقليــم الضفــة الغربيــة.
األونروا/أبعــاد – مركــز املــوارد للمســاواة بــن اجلنســن،2015/4/20 ،
االســتجابة إلــى اإلســاءة اجلنســية لألطفــال :توجيهــات عمليــة
للمرشــدين فــي املرافــق التعليميــة لألونــروا فــي لبنــان.
سياسة احلماية – األونروا (.)2012
سياسة النوع االجتماعي – األونروا (.)2007
سياسة اإلعاقة – األونروا (.)2010
إطــار الصحــة العقليــة والدعــم النفســي-االجتماعي – األونــروا
(قيــد اإلعــداد).
التعميــم علــى املوظفــن رقــم  2007/1بشــأن االلتــزام بالقضــاء
علــى االســتغالل واالنتهــاك اجلنســي بواســطة موظفــي األمم
املتحــدة وغيــر موظفــي األمم املتحــدة.
التعميم العام على املوظفني رقم  2013/1بشأن حظر العنف.
اخلدمــة بشــكل أخالقــي :دليــل لألخالقيــات ومعاييــر الســلوك
املنطبقــة علــى كــوادر األونــروا ،النســخة  ،)2013( 1-2مكتــب
األخالقيــات ودائــرة املــوارد البشــرية.
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المالحظات
.1

 1قرار اتخذته اجلمعية العامة في  ٢٥أيلول/سبتمبر « – 1/70 ،٢٠١حتويل
عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  21 ،1/70/A/RES .»2030تشرين

.2

.3

األول/أكتوبر .2015
 2صادقت كل من دولة إسرائيل ودولة فلسطني واجلمهورية العربية

 1919انظر دليل األونروا بشأن األخالقيات واملعايير .ميكن للموظفني أن

السورية واململكة األردنية الهاشمية ودولة لبنان على اتفاقية حقوق

يبلغوا عن دواعي القلق بخصوص سوء السلوك إلى مسؤولني أو دوائر

الطفل أو انضمت إليها.

مختلفة.

 3أنشئت الوكالة كهيئة تابعة للجمعية العامة بقرار رقم ( 302الدورة

 2020حالياً ،تقوم الوكالة بتصنيف البيانات ملن هم دون عمر  19سنة.

الرابعة) ( 8كانون األول/ديسمبر  .)1949ومنذ ذلك احلني ،يتم تأكيد والية

 2121الفريق العامل املعني بحماية الطفل ( ،)2014املبادئ التوجيهية
املشتركة بني الوكاالت بشأن إدارة احلاالت وحماية الطفل.

املتحدة ،أي القرارات بشأن تقدمي املساعدة إلى الالجئني الفلسطينيني

 2222املرجع السابق.

(آخرها قرار اجلمعية العامة رقم  83/70الذي اعتمد في  9كانون األول/

 2323منظمة إنقاذ الطفل ،تعريف اإلساءة.

ديسمبر  )2015وعمليات وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني

 2424دليل تدريبي :تدريب جلان حماية الطفولة املبنية على اجملتمع احمللي،

الفلسطينيني في الشرق األدنى (آخرها قرار اجلمعية العامة رقم 85/70

.5

اإلدارة في األونروا في أيلول/سبتمبر .2011
 1818التعميم العام على املوظفني رقم « 2013/1حظر العنف».

الوكالة سنويا ً في قرارات ذات صلة تعتمدها اجلمعية العامة لألمم

.4

 1717األونروا ،دائرة الشؤون القانونية – شعبة القانون الدولي .مبصادقة جلنة

منظمة إنقاذ الطفل.2010 ،

الذي اعتمد في  9كانون األول/ديسمبر  )2015والنازحني نتيجـة ألعمال

 2525األمم املتحدة ( ،)2006التقرير العاملي عن العنف ضد األطفال.

القتال التي نشـبت في حزيران/يونيـو  ١٩٦٧وأعمال القتال التالية

 2626املادة  ،2اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.2006 ،

(آخرها قرار اجلمعية العامة رقم  84/70الذي اعتمد في  9كانون األول/

« 2727زواج األطفال» ،اليونيسف 22 ،تشرين األول/أكتوبر .2014

ديسمبر .)2015

 2828التوصية العامة املشتركة/التعليق العام رقم  31للجنة القضاء على

 4انظر على سبيل املثال :البند  14في قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

التمييز ضد املرأة ورقم  18للجنة حقوق الطفل حول املمارسات الضارة،

 ،88/69الذي اعتمد في  5كانون األول/ديسمبر .2014

 4( 18/CRC/C/GC-31/CEDAW/C/GCتشرين الثاني/نوفمبر ،)2014

 5خالصة للتشريعات الوطنية والتقيد بالقواعد الدولية فيما يتعلق

الفقرة .4

بحماية الطفل في كل من أقاليم عمل األونروا ،2016 ،مسودة داخلية.

 2929الفريق العامل املعني بحماية الطفل ( ،)2014املبادئ التوجيهية

.6

 6التعميم العام على املوظفني رقم  7لسنة .2010
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 7التعميم العام على املوظفني رقم  1لسنة .2013
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 8التعميم العام غلى املوظفني رقم  :.2007/5إجراءات االدعاء والشكاوى

 ،2009التعديل األول ،إن املعلومات التي يتحصل عليها موظفو األونروا

واحلماية من االنتقام على خلفية اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع

في أداء وظائف عملهم سيكون لها حرمتها ولن يتم عموما ً اإلفصاح

املراجعات أو التحقيقات؛ الفقرة (4ه) من التعميم العام على املوظفني

عن املعلومات التي تتعلق باملستفيدين دون أخذ موافقتهم .مع ذلك،

رقم  :2010/7إجراءات الشكاوى بخصوص االستغالل واالنتهاك

ميكن لألونروا بشكل استثنائي أن تفصح عن املعلومات دون أخذ هذه

اجلنسي.

املوافقة .وسيتطلب اإلفصاح حتليال ً حريصا ً اللتزامات السرية والعواقب
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املترتبة بخصوص احلماية (عدم التسبب بأذى) وسالمة الوكالة
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 1010نشرة األمني العام :تدابير خاصة للحماية من االستغالل اجلنسي
واالنتهاك اجلنسي 9 ،13/2003/ST/SGB ،تشرين األول/أكتوبر .2003
 1111الفقرة  4من التعميم العام على املوظفني رقم .2010/7
 1212دليل تنسيق تداخالت العنف القائم على النوع االجتماعي في
األوضاع اإلنسانية .فريق عمل نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع
االجتماعي ،متوز/يوليو  ،2010ص .10
 1313وضع األطفال في العالم – األطفال ذوو اإلعاقة ،اليونيسف.2013 ،
.2014 ,Making it work – Brief, Handicap International 1414

املشتركة بني الوكاالت بشأن إدارة احلاالت وحماية الطفل.
 3030وفقا ً ملا تنص عليه التعليمات القانونية لرئاسة األونروا رقم  1لسنة

وموظفيها وأمنهم.
 3131األمم املتحدة ( ،)2006التقرير العاملي عن العنف ضد األطفال.
 3232رعاية األطفال الناجني من اإلساءة اجلنسية .خطوط توجيهية ملقدمي
اخلدمات الصحية والنفسية-االجتماعية في األطر اإلنسانية .جلنة
اإلنقاذ الدولية واليونيسف.2012 ،
 3333الفريق العامل املعني بحماية الطفل ( ،)2014املبادئ التوجيهية
املشتركة بني الوكاالت بشأن إدارة احلاالت وحماية الطفل.
 3434رعاية األطفال الناجني من اإلساءة اجلنسية .خطوط توجيهية ملقدمي

 1515اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.2011 ،

اخلدمات الصحية والنفسية-االجتماعية في األطر اإلنسانية .جلنة

 1616قرار مجلس األمن الدولي  26 ،)2005( 1612/S/RES ،)2005( 1612متوز/

اإلنقاذ الدولية واليونيسف.2012 ،

يوليو .2005
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