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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

تقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيـع األطفـال وبغـاء األطفـال                 
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، جناة معال جميد

  موجز
تقدم املقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال             

 جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة عشرة، عمـالً          يف املواد اإلباحية هذا التقرير إىل     
  .١٦/١٢ و٧/١٣بقراري اجمللس 

ويتضمن هذا التقرير عرضاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصـة منـذ أن             
، كما يتضمن دراسةً مواضيعية بشأن محايـة        ٢٠١١مارس  /قدمت آخر تقرير هلا يف آذار     

سي يف أعقاب األزمات اإلنسانية النامجة عن كـوارث         األطفال من البيع واالستغالل اجلن    
  .طبيعية
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  مقدمة  -أوالً  
ويتـضمن  . ١٦/١٢ و ٧/١٣ُيقدم هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان           -١

       /عرضاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة منذ أن قدمت آخر تقريـر هلـا يف آذار                
 ودراسة مواضيعية بشأن محاية األطفال من البيع واالسـتغالل اجلنـسي يف             ٢٠١١مارس  

  .أعقاب األزمات اإلنسانية النامجة عن كوارث طبيعية

  األنشطة  -ثانياً  

  الزيارات القطرية  -ألف  
قامت املقررة اخلاصة، منذ تقدمي تقريريها السابقني إىل جملـس حقـوق اإلنـسان                -٢
)A/HR/16/56 و A/HR/16/57 ( بزيارة إىل موريـشيوس، يف الفتـرة        ٢٠١١مارس  /يف آذار ،       

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢١، وأخرى إىل فرنسا، يف الفترة من        ٢٠١١مايو  / أيار ١١ إىل   ١من  
ــانون األول٢إىل  ــسمرب / ك ــافتني  . ٢٠١١دي ــارتني يف إض ــرا الزي ــدَّم تقري وُيق

(A/HRC/19/63/Add.1 and 2)تقرير إىل هذا ال.  
وتلقت املقررة اخلاصة، منذ تقدمي تقريرها السابق إىل اجمللس، ردوداً إجيابية من اهلند               -٣

. وقد ُدعيت أيضاً لزيارة هنـدوراس     . وغواتيماال على طلباهتا املتعلقة بإجراء زيارات رمسية      
ه دعوات مـن غامبيـا وفرتويـال        ـة تلقي ردود على طلبات توجي     ـوتنتظر املقررة اخلاص  

  .وفييت نام وكمبوديا وكندا ونيبال ونيجرييا ونيكاراغوا)  البوليفارية-هورية مج(

  أنشطة أخرى  -باء  

  املؤمترات واحللقات الدراسية والتعاون مع اجملتمع املدين  -١  
، شاركت املقررة اخلاصة يف مشاورة بشأن ُخطط العمل         ٢٠١١يناير  /يف كانون الثاين    -٤

ياه واإلصحاح، وهي مشاورة نظمها املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف           الوطنية املتعلقة باحلق يف امل    
، شاركت يف اجتمـاع     ٢٠١١مارس  /ويف آذار . اإلصحاحالصاحل للشرب ومرافق    النقي  املاء  

، وهو اجتماع ُنظم بالتوازي مع الدورة الـسادسة عـشرة           "أطفال الشوارع املتنقلني  "بشأن  
 حلقة عمل إقليمية ُعقـدت يف بروكـسل         ، حضرت أيضاً  ٢٠١١مارس  /ويف آذار . للمجلس

ويف . تابعة نتائج االستعراض الدوري الشامل وتوصيات آليات حقـوق اإلنـسان األخـرى       مل
، "اغتنام الفرص لتحقيق التنمية   : اهلجرة والشباب "، شاركت يف ندوة بعنوان      ٢٠١١مايو  /أيار

، ٢٠١١يونيـه   /حزيـران ويف  . وهي ندوة نظمها يف نيويورك الفريق العاملي املعين بـاهلجرة         
شاركت يف مشاورة بشأن مشروع مبادئ توجيهية بشأن الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، وهي             
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مشاورة نظمها اخلبري املستقل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، وحـضرت حلقـة              
ها ، وهي حلقة دراسية استـضاف     "التمييز بسبب العمل واألصل العرقي    "دراسية للخرباء بشأن    

، أدارت جزءاً من اجتماع اخلرباء      ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . اخلبري املستقل املعين مبسائل األقليات    
، "بلورة إطار قانوين حلظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال والوقاية منها والتصدي هلا            "بشأن  

لألمـني  وهو اجتماع تشارك يف تنظيمه مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملمثلة اخلاصة             
العام املعنية مبسائل العنف ضد األطفال واالحتاد الربملاين الدويل واجمللس االستـشاري الـدويل              
للمنظمات غري احلكومية، وذلك من أجل متابعة دراسة األمني العام املتعلقـة بـالعنف ضـد                

، شارك املقرر اخلاص يف حلقة دراسية للخـرباء بـشأن           ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . األطفال
ريب موظفي األمن يف جمال حقوق الطفل، وهي حلقة دراسية نظمها يف داكار كـل مـن                 تد

وشاركت أيضاً يف   . لطفلاليونيسيف والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة واملكتب الدويل حلقوق ا        
اجتماع نظمته يف جنيف شبكة القضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية           

ويف تـشرين   ". وقف االجتار باألطفـال   "هبم ألغراض جنسية، وذلك يف إطار محلة        واالجتار  
، أدلت بكلمة رئيسية يف اجلزء الرفيع املستوى للجمعية الربملانية للمجلس           ٢٠١١أكتوبر  /األول

نوفمرب /ويف تشرين الثاين  . األورويب يف إطار النقاش املتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
شاركت يف اجتماع خرباء بشأن أطفال الشوارع نظمته يف جنيف مفوضية حقـوق             ،  ٢٠١١
وشاركت املقررة اخلاصة يف حلقة دراسية نظمتها يف باريس مجعية مناهضة العبوديـة      . اإلنسان

وأدلت أيضاً بكلمة يف باريس أثنـاء   . وكان موضوعها أثر سياسات اهلجرة يف مكافحة االجتار       
شاركت يف احللقة الدراسـية     كما  . لشبكة القضاء على استغالل األطفال    انعقاد اجلمعية العامة    

  ".بناء أوروبا تليق باألطفال"اليت نظمها يف موناكو اجمللس األورويب وكان عنواهنا 

  جلنة تنسيق اإلجراءات اخلاصة  -٢  
، ُعينت املقررة اخلاصة، خالل االجتمـاع الـسنوي املعـين           ٢٠١١يوليه  /يف متوز   -٥

 بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة واملعقود يف جنيف، عضواً يف جلنـة تنـسيق               باملكلفني
  .اإلجراءات اخلاصة ملدة سنة بصفة رئيسة هلذه اللجنة حبكم املنصب

محاية األطفال من البيع واالستغالل اجلنـسي يف أعقـاب األزمـات              -ثالثاً  
  اإلنسانية النامجة عن كوارث طبيعية

   وأهدافهالتقريرمالبسات   -ألف  
  اخللفية  -١  

وجهت املقررة اخلاصة استبيانات إىل مجيع الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة                -٦
ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين تلتمس آراءها يف مسألة            

  . طبيعيةمحاية األطفال من البيع واالستغالل يف أعقاب األزمات اإلنسانية النامجة عن كوارث
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  .)١(وردت على االستبيان ثالث وعشرون دولة  -٧
ووردت إسهامات قيمة أيضاً من املشروع الدويل لكفالة األطفال والتحالف الدويل             -٨

  .إلنقاذ الطفولة واالحتاد الدويل ألرض اإلنسان واليونيسيف
ومل . يانوتود املقررة اخلاصة توجيه الشكر إىل مجيع األطراف اليت ردت على االستب             -٩

ُيعرض يف هذا التقرير سوى نزر قليل من املعلومات الوفرية الواردة؛ ومل يتسن إدراج الردود               
  .الواردة بعد األجل احملدد

والتقت اخلبرية املستقلة أيضاً مبمثلني لليونيسيف، اليت تتوىل تنسيق الفريق العامـل              -١٠
لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب     املعين حبماية الطفل، وممثلني ملفوضية األمم املتحدة        

  .األمحر والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة
وأُعد هذا التقرير باالستناد إىل ما ورد من ردود على االستبيان وإىل االجتماعـات                -١١

  .املعقودة مع اجلهات املعنية املذكورة واملعلومات اجملمعة من دراسات متنوعة

  األهداف  -٢  
لتقرير عرضاً مفصالً بغية إنشاء وتعزيز نظم شاملة حلماية الطفل فيما يتصل إذ يقدم ا    -١٢

بالكوارث الطبيعية، فهو يتوخى توفري أداة توجيهية ستحسن املساعدة املقدمـة إىل مجيـع              
اجلهات املعنية يف سبيل القيام على حنو فعال بتقييم ومعاجلة مـستويات اخلطـر والـضعف           

  .طفال يف حاالت الكوارث الطبيعيةاملتفاوتة اليت يواجهها األ
 علـى  - ال سيما الكوارث الطبيعيـة  -ويبحث هذا التقرير أثر األزمات اإلنسانية      -١٣

ويتـضمن  . وغري ذلك من أشكال االسـتغالل     حيال تعرضهم للبيع    ألطفال  مدى قلة حيلة ا   
اية األطفـال   التقرير عرضاً للتحديات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما يتصل حبم         

  .يف سياق الكوارث الطبيعية
ويتـضمن  . ويبّين التقرير أيضاً واجبات ومسؤوليات الدول وسائر اجلهات املعنيـة           -١٤

توصيات من أجل تطوير وتعزيز وبذل جهود منسقة يف سبيل توفري محاية فعالـة لألطفـال                
  .  البناءبطرق منها الوقاية واحلد من خطر الكوارث والتأهب واالستجابة وإعادة

__________ 

أذربيجان، األرجنتني، األردن، إسبانيا، الربتغال، بريو، توغو، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية مقدونيا             )١(
ة السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، الدامنرك، السلفادور، سلوفينيا، السويد، طاجيكستان،          اليوغوسالفي

 .قربص، قريغيزستان، كوبا، كولومبيا، املكسيك، ميامنار، اليونان
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  قابلية األطفال للتأثر يف سياق الكوارث الطبيعية  -باء  

  الكوارث الطبيعية والكوارث املتصلة باملناخ  -١  
األحداث أو القوى الطبيعية اليت يكون هلا تأثري مدمر علـى           هي  الكوارث الطبيعية     -١٥

لـضرر املـادي،   السكان واملساكن، مبا يشمل الضرر اجلغرايف والضرر بالبنية األساسـية وا         
          وعـادة  .  االجتماعية والتشريد وانعدام األمن والوفـاة      -واإلصابة البدنية والصدمة النفسية     

التـسونامي والعواصـف    أمـواج   ما تشمل الكوارث الطبيعية الزالزل وثورات الرباكني و       
ة الوخيمـة   التنفـسية احلـاد   تالزمة  املغري أن األمراض الوبائية، مثل      . والفيضانات والزوابع 

  .فريوس األنفلونزا، ميكن أن ُتعترب أيضاً كوارث طبيعيةوسالالت ) السارس(
ميكـن أن    )٢(شـديدة القـسوة   وتنجم الكوارث املتصلة باملناخ عن أحداث جوية          -١٦

وميكن أن  . تتسّبب يف حدوث أو تفاقم الكوارث الطبيعية مثل األعاصري املدارية والعواصف          
 ونقـص   - مثل موجات احلر     -فاع املفرط يف درجات احلرارة      تشمل هذه األحداث االرت   

األمطار الذي يؤدي إىل اجلفاف وحرائق الغابات واجملاعة، أو االرتفاع املفرط يف مستويات             
وميكن أن يتسّبب   . التهطال الذي قد يتسّبب يف فيضانات وانزالقات أرضية واهنيارات وحلية         

  .)٣( الوبائية بسرعةائح املرضوجلظروف املالئمة النتقال تغري املناخ أيضاً يف هتيئة أو تفاقم ا
 مليون شخص يف العامل يتأثرون بـالكوارث الطبيعيـة          ٢٣١وتفيد التقديرات بأن      -١٧

 ٢٠١١وجاء يف تقرير العمل اإلنساين      . )٤(والكوارث املتصلة باملناخ؛ وأغلبيتهم من األطفال     
املخاطر املتصلة باملناخ تتزايد، وقد باتـت  "أن ) Humanitarian Action Report(لليونيسيف 

 يف املائة قبل عقدين من الزمن، ٥٠ يف املائة من جمموع الكوارث اليوم مقارنة بنسبة          ٧٠متثل  
كل سنة ابتداًء من    من الناس   اليني  املويتوقع أن تؤثر هذه األزمات املتصلة باملناخ على مئات          

  .)٥("٢٠١٥عام 
لذا قد يتعني علـى اجلماعـات املتـأثرة    . ث الطبيعية مبفردهاونادراً ما تأيت الكوار   -١٨

التصدي لعواقب طوارئ متزامنة أو متكررة، مبا يشمل الضرر املادي واألزمات الـسياسية             
__________ 

)٢( Institute for European Environment Policy, “Climate change and natural disasters: Scientific 

evidence of a possible relation between natural disasters and climate change,” Brief No. 02a/2006, 

European Parliament, January 2006. 
         /، كـانون الثـاين    ٢٦٦، صحيفة الوقائع رقـم      "العالقة بني تغري املناخ والصحة    "منظمة الصحة العاملية،     )٣(

 ./http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en: ، انظر٢٠١٠يناير 
)٤( Save the Children, Child Protection in Emergencies: Priorities, Principles and Practices, 2007, 

available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fb94fe2.html. 
)٥( UNICEF, 2011 Humanitarian Action for Children: Building resilience, March 2011, available at 

http://www.unicef.org/HAC2011_EN_PDA_web.pdf. 
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وكثرياً ما تواجـه    . واألوبئة وتدهور املناظر الطبيعية واألقاليم والرتاعات الناشئة أو املستمرة        
  . خاطر نتيجة ألوجه ضعف سابقةالبلدان ارتفاعاً متضاعفاً يف امل

 تأثرياً سلبياً مفرطاً على أفقر سـكان        الشديدة القسوة وتؤثر الظروف اجلوية العاملية       -١٩
ومن املعروف أن أضعف السكان يواجهون مستويات خمتلفة من املخـاطر           . العامل وأضعفهم 

ألفـراد املُعرضـني    وميثل األطفال نسبة ضخمة من ا     . )٦(كما أن قدرهتم على التعايف خمتلفة     
وُترّجح تقديرات التحـالف    . للخطر، ويعيش الكثريون منهم يف بلدان ذات دخل منخفض        

 مليون طفل سيتعّرضون لكوارث طبيعية كل سنة ١٧٥الدويل إلنقاذ الطفولة أن ما يصل إىل      
 اقتصادية عديدة   -وتتضافر عوامل سياسية واجتماعية     . )٧(على مدى السنوات العشر املقبلة    

وتتـسبّب األزمـات    . للبيع واالسـتغالل  يد من مدى قلة حيلة األطفال حيال التعرض         زت
  .اإلنسانية، كالكوارث الطبيعية، يف تفاقم هذا الوضع

وتتمثل معظم االستجابات التقليدية إىل الكوارث الطبيعية يف املـساعدة اإلمنائيـة              -٢٠
ي الفورية لألطفال مثل توفري املاء النقي وأنشطة إدارة الطوارئ اليت تليب احتياجات البقاء املاد  

وهذه اإلجراءات أساسية للتقليـل مـن       . والغذاء واملأوى وامللبس والرعاية الصحية األولية     
اخلسائر يف األرواح وختفيف املعاناة، ال سيما يف الساعات الثماين واألربعـني األوىل الـيت               

تشكّل بالضرورة محاية للطفل أو قد      ، غري أن املساعدة اإلنسانية ال        ما تعقب حدوث كارثة  
 وغالباً ما يفتقر مقدمو املساعدة اإلنسانية يف حـاالت الكـوارث            )٨(ال حتتوي هذا املكون   

الطبيعية إىل املعارف أو املوارد الالزمة لتلبية احتياجات األطفال من احلماية يف املدى القصري              
االستغالل، على حنو يكفل لألطفال     والطويل مثل احلماية من الضرر واإلساءة ومجيع أشكال         

توافر أماكن آمنة للراحة واللعب والتعلّم كما يكفل قدرهتم على املـشاركة يف القـرارات               
  .)٩(املتصلة حبياهتم اليومية واملستقبلية

__________ 

)٦( OCHA, Tool Kit: Gender Equality, August 2005, available at http://ochanet.unocha.org/p/ 

Documents/OCHA_Gender_Equality_Toolkit.pdf. 
)٧( Save the Children, “Child protection in emergencies,” Fact Sheet, November 2010, available at 

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/fact-sheet-child-protection-

emergencies. 
)٨( Identifying Gaps - Child Protection in Emergencies: A discussion paper for the Inter-Agency 

Planning Consultation on Child Protection in Emergencies, Geneva, 13-14 December 2006, p. 15 .
 اإلسـاءة   ةالتدابري واهلياكل الكفيلة مبنع ظـاهر     "وُيعّرف التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة محاية الطفل بأهنا         

، اتفقت حلقة عمل    ٢٠٠٨يف عام   و". واإلمهال واالستغالل والعنف اليت تؤثر على األطفال وباالستجابة هلا        
انظـر  . ألخصائيي محاية الطفل على أمهية بلورة تعريف مهين مشترك حلماية الطفل يف حاالت الطـوارئ              

Strengthening Child Protection Within the Cluster Approach: Lessons learnt, best practices from 

the field and the way forward, Workshop report, Geneva, 16-18 January 2008, p. 4. 
)٩( Plan International, After the cameras have gone: Children in disasters, 2nd ed., London, 2005, p. i, 

available at http://www.plan.org.au/mediacentre/publications/research/afterthecameras. 
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وختتلف الُنهج الربناجمية من بلد إىل آخر فُتضطر املنظمات والبعثـات امليدانيـة إىل                -٢١
وتتسم الربامج والسياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية الطفل        . ااالرجتال يف استجاباهت  

بالتعقيد ويكون تنفيذها يف غاية البطء يف حاالت األزمات اإلنسانية رغم اإلشارات الصرحية             
وتبقى األغلبية الـساحقة السـتجابات محايـة        . إىل محاية الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل      

وعليه فإن  . )١١(عل غري منظمة ومنقوصة التمويل إىل حد خطري        عبارة عن ردود ف    )١٠(الطفل
  .هناك حاجة ماسة إىل إدارة خاصة لقابلية األطفال للتأثر

ويتمثل أحد احلواجز األساسية اليت تعوق ضمان محاية الطفل يف النقص اخلطـري يف                -٢٢
نقصاً دائماً   "وتعاين خدمات محاية الطفل   . متويل استجابات محاية الطفل يف حاالت الطوارئ      

أدىن إىل حد كبري مما هي عليه يف قطاعات إنـسانية           "وتكون مستويات التمويل    " يف التمويل 
لذلك تواجه الوكاالت اإلنسانية لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية عوائق          . )١٢("أخرى

  .)١٣(شديدة حتد من قدرهتا على توفري االستجابات األساسية حلماية الطفل
لك، تتيح مسألة محاية الطفل يف حاالت الكوارث الطبيعية فرصـة فريـدة             ومع ذ   -٢٣

لتوجيه االهتمام إىل الثغرات املتعددة يف التمويل الربناجمي والتخطيط واالستجابات والتنسيق           
ولتقدمي توصيات إىل مجيع اجلهات املعنية املختصة فيما يتعلـق مبعاجلـة هـذه الثغـرات                

  . وبوترية متواصلةوتصحيحها من باب االستعجال 

  قابلية األطفال للتأثر بالكوارث الطبيعية  -٢  
يتعرض األطفال بصفة خاصة للكوارث الطبيعية بسبب خصائصهم البدنية والنفسية            -٢٤

وتزداد قابليتهم للتأثر عندما يكونون منفصلني عن أسرهم أو غري مصحوبني أو            . االجتماعية
  .ون ما يلزم من رعاية ومحاية ودعم وإعادة تأهيلوال يتلق" خمتفني"يتامى أو مشردين أو 

األكثر الفئات واتضح أثناء إعداد هذا التقرير أنه بينما ُيسلَّم بأن األطفال هم من بني    -٢٥
، فإن من غري املمكن حالياً      )١٤(الكوارث الطبيعية على الفور أو يف املدى الطويل       آلثار  عرضة  

وُيعزى ذلك باألساس إىل النقص الفادح يف       . قابلية للتأثر أن ُيحدَّد بدقة املدى الكامل هلذه ال      
على ما ينجم عن الكوارث الطبيعية من آثار حقيقية علـى األطفـال ويف              احملسوسة  األدلة  

__________ 

)١٠( Identifying Gaps (see footnote 8), p. 17. 
 .يقدم الفرع التايل مزيداً من املعلومات هبذا الشأن )١١(
)١٢ ( CPWG, Too Little, Too Late: Child protection funding in emergencies, 2010, p. 17. Report and 

summary briefing available at http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP .  وُيعّرف التقريـر
 ".الفارق بني مقدار األموال املطلوبة من خالل مقترحات املشاريع ومقدار األموال الواردة"نقص التمويل بأنه 

 .٩املصدر ذاته، الصفحة  )١٣(
)١٤( International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), World Disasters Report 

2009: Focus on early warning, early action, Geneva, 2009. 
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األرقام اخلام اليت تقّدم بالتفصيل أعداد األطفال اهلالكني أو املصدومني أو غري املصحوبني أو              
فقلة قليلة فقط من الدول قامـت       . املشردين أو املختفني  املنفصلني عن أسرهم أو اليتامى أو       

على حنو منهجي بتجميع بيانات كمية عن عدد األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عـن               
أسرهم أو اليتامى أو املشردين أو املختفني بسبب كارثة طبيعية، ومل تقدم سوى سبع مـن                

  .انهذه الدول بيانات هبذا الشأن يف ردها على االستبي
اإلحصاءات األساسية عن عدد األشخاص الالجـئني أو املـشردين          هناك بعض   و  -٢٦

عـدد   إال أن    )١٥(ميكن أن ُيعزى ذلك يف أغلب احلاالت إىل نزاعـات مـسلحة           وداخلياً،  
  .  غري معروفاألشخاص املشردين داخلياً بسبب الكوارث الطبيعية

  تغالل يف حاالت الكوارث الطبيعيةتعرض األطفال للبيع واالجتار وجلميع أشكال االس  -٣  
يزداد تعرض األطفال للبيع وغريه من أشكال االسـتغالل يف حـاالت الكـوارث              -٢٧

للقيـام بأنـشطة    ما  إذ يستغل بعض الناس حالة الفوضى اليت تعقب كارثة طبيعية           . الطبيعية
سـتغالل  إجرامية مثل بيع األطفال ألغراض التبين غري القانوين أو العمـل القـسري أو اال              

ومتكنهم تلك األوضاع من التحايل على املعايري الوطنية والدولية وإبعاد األطفال عن      . اجلنسي
وعالوة على ذلك، كثرياً ما ُيفضي اهنيار نظام الدولة أو غيابه أثنـاء             . مواطنهمجمتمعاهتم أو   

  .يف محاية األطفال حبيث ميكن فصلهم عن أسرهمثغرات إىل الطوارئ وبعدها 
تتسبب الكوارث الطبيعية يف تقويض أو تعطيل ظروف احلياة العاديـة ورعايـة             و  -٢٨

ويف تلك احلاالت، يـزداد     . األطفال، وميكن من مث أن تعطل ومتنع وتؤخر إعمال حقوقهم         
احتمال عدم التعرف على هوية األطفال أو التسرع يف قرارات كفالتهم أو تبنيهم أو إيداعهم            

ويزيـد  .  إمكانية تعقب أسرهم أو ملّ الشمل أو تأمني العودة         دوناملديدة  مؤسسات الرعاية   
ضعفهم مدى تعرضهم خلطر البيع واالستغالل اجلنسي وغريه من ضروب االستغالل إذ يتسىن 

 ويكون ذلك أحياناً من قبـل أفـراد         -أو غري قانونية    /إبعادهم عن جمتمعاهتم بطرق خملة و     
 أو من قبل آخرين يسعون إىل استغالل حالة يتصرفون حبسن نية ويرغبون يف ضمان سالمتهم

  .)١٦( السائدةالفوضى
القواعد الثقافية والقانونية املكرسة حلماية   قد تؤدي الكوارث الطبيعية إىل اإلخالل ب      و  -٢٩

ونتيجة لذلك، يواجه األطفال يف حاالت الكوارث الطبيعية بقـدر أكـرب خطـر     . األطفال
دي أفراد منهم من يعرفوهنم كأفراد جمتمعهم احمللي        التعرض جلميع أشكال االستغالل على أي     

وتتفشى يف حاالت األزمات ظواهر االغتصاب واالعتداء اجلنسي واالجتـار          . أو أفراد العائلة  
__________ 

 ماليني الجئ يف العامل يف عـام        ١٠أفادت تقديرات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بوجود قرابة           )١٥(
 .ترونية لإلحصاءات السكانية؛ انظر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، قاعدة البيانات اإللك٢٠١٠

               انظر جلنة حقوق الطفل، يوم املناقشة العامة بـشأن حـق الطفـل يف التعلـيم يف حـاالت الطـوارئ،                      )١٦(
 .٢، الفقرة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩
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      واالنفصال عن األسرة، وكثرياً ما ُيمارس العنف يف ثقافة تقوم على قبول تلـك األفعـال                
  .)١٧(وعدم معاقبتها

ويف حني توجـد    . إمجاالًبعاد الكاملة هلذه املسألة غري معروفة       األبقى  تومرة أخرى     -٣٠
أفرقة عاملة قطرية عديدة معنية بالرصد واإلبالغ فيما يتصل باالنتهاكات اجلسيمة اليت يعانيها 

النتهاكات املرتكبة يف فليس هناك وجود آللية مماثلة للتصدي ل     األطفال يف الرتاعات املسلحة،     
  . الكوارث الطبيعيةحق األطفال يف حاالت 

ويكتسي بيع األطفال واستغالهلم طابعاً غري قانوين وشديد السرية حيول بقدر أكرب              -٣١
وكثرياً ما يتردد األطفال وأسرهم يف اإلبالغ عن حاالت العنـف           . دون الكشف والتحليل  

لقـدرة  وغياب البيانات الكمية والنوعية والتطبيقية حيد بشدة من ا   . )١٨(واالستغالل واإلساءة 
  .على تقييم ومعاجلة مدى تعرض األطفال للبيع واالجتار ومجيع ضروب االستغالل

  األطفال للتأثرمعاجلة مسألة املساعدة اإلنسانية و  -جيم  
تبني الردود على االستبيان أن جهات معنية متعددة على مجيع املستويات شـاركت           -٣٢

إىل منع ومكافحة بيع األطفال واستغالهلم      يف املبادرات الرامية بصورة مباشرة أو غري مباشرة         
  . أثناء الكوارث الطبيعية وبعدها

  الكيانات املتدخلة الرئيسية  -١  
وتقع املسؤولية الرئيسية عن    . محاية األطفال بطرق متنوعة   أنشطة  ميكن تعزيز تنفيذ      -٣٣

غري أن  .  الدول والتعايف منها وإعادة البناء على عاتق     ملقتضياهتا  التأهب للكوارث واالستجابة    
قدرة الدول ميكن أن تقوضها عواقب كارثة أو حمدودية املوارد واإلمكانات املالية والبـشرية     

  .والتقنية أو أحياناً غياب اإلرادة السياسية
وبناًء عليه، كثرياً ما تأخذ املنظمات ووكاالت املعونة الدولية على عاتقها تـدارك               -٣٤

.  من احلماية لألطفال أثناء الكوارث الطبيعية وبعـدها        النقص وتوفري أنواع ومستويات شىت    
وتقدم . وكثرياً ما يتصدر عدد من املنظمات ووكاالت املعونة جهود االستجابة إىل الطوارئ           

وتشمل هذه  . هذه الكيانات خدمات محاية األطفال وفقاً لواليات وُنُهج عملية خمتلفة أحياناً          
ة لتخفيف معاناة األطفال ومن يرعـوهنم؛ وتـوفري         اخلدمات توفري مرافق االستجابة السريع    

 كمجموعـات   -أدوات التعايف والتأهب يف احلني ويف املدى الطويل سعياً إىل حتقيق التنمية             
؛ الرامية إىل احليلولة دون انفصال الطفل عن أهلـه        دمات  اخل أو   -أدوات تعقب األسر مثالً     

__________ 

)١٧( Save the Children, “Child Protection Fact Sheet” (see footnote 7), pp. 2 and 5. 
؛ وانظر أيضاً تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنـف              ٣حة  املرجع ذاته، الصف   )١٨(

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٢٩، (A/61/299)ضد األطفال 
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سرية ومل مشـل األسـر والبحـث عـن          واملساعدة اإلنسانية، مبا يشمل إعادة الصالت األ      
املفقودين؛ وتوفري احلماية والرعاية لفئات حمددة من األطفال مثل الالجئني واملشردين داخلياً؛            

من املاء واإلصحاح واملأوى واخلدمات الصحية والتعليم والرعاية        العاجلة  وتلبية االحتياجات   
  .النفسية االجتماعية واحلماية لألطفال والشباب الضعفاء

وتشارك عناصر فاعلة من القطاع اخلاص يف طائفة واسعة من األنشطة املنجزة أثناء               -٣٥
مبثابة ال تأيت إال كردود فعل وهي       بيد أن أغلبية هذه اإلجراءات      . الكوارث الطبيعية وبعدها  

وقد تكون هذه العناصر متـرددة أيـضاً يف         . أنشطة خمصصة وأحادية وتقتصر على التعايف     
تنفيذ مشاريع تعاونية رغبة منها يف العمل بصورة مستقلة يف غالب األحيـان،             املشاركة يف   

  .)١٩(لكن ذلك قد حيول دون التنسيق والتنفيذ بفعالية

  آليات التنسيق  )أ(  
تعمل املنظمات ووكاالت املعونة الدولية أيضاً على بلورة وتنفيذ استجابات متناسقة             -٣٦

 يف امليدان وعلى املستويات العامليـة، وذلـك مـن           بني الوكاالت فيما يتعلق حبماية الطفل     
بتجميـع   )٢٠(ويقوم الفريق العامل املعين حبمايـة األطفـال     . الناحيتني السياساتية والتشغيلية  

وتنسيق أعمال املنظمات ووكاالت املعونة يف إطار جمموعة محاية الطفـل هبـدف ضـمان              
ما يتعلق حبماية األطفال يف حـاالت       استجابة فعالة ومسؤولة وميكن التنبؤ هبا بقدر أكرب في        

ويسعى الفريق العامل إىل دعـم      . الطوارئ والكوارث وسائر احلاالت الصعبة من هذا القبيل       
استجابات متناسقة بني الوكاالت فيما يتعلق حبقوق الطفل يف امليدان من خـالل الـدعوة               

األدوات، ويعترب  داث  استح ووضع املعايري والسياسات وبناء القدرات ومبادرات        )٢١(العاملية
وهو آلية فريدة يف إطار هنج اجملموعات نظراً  . )٢٢(نفسه مسؤوالً بالدرجة األوىل أمام املنتفعني     

. إىل تنوع أعضائه ومهمته املتمثلة يف تعزيز االستجابة الشاملة واملتخصصة يف جمال احلمايـة             
ليونيسيف علـى اختـاذ     ويف حني دأبت ا   . واليونيسيف هي الوكالة املنسقة حلماية األطفال     

يف جمايل الصحة ومحاية األطفال، فقد أقرت أيضاً التزامات أساسـية           قوية  إجراءات ميدانية   

__________ 

 Intermediate Technology Development Group (ITDG), Corporate Socialانظر على سبيل املثـال،   )١٩(

Responsibility and Natural Disaster Reduction in Sri Lanka, Colombo, May 2002. 
كان الفريق العامل املعين حبماية األطفال يف البداية فريقاً عامالً فرعياً تابعاً للفريق العامـل املـشترك بـني                    )٢٠(

وهو يضم الصندوق املسيحي لرعاية الطفولة والتحالف الدويل إلنقـاذ          . الوكاالت جملموعة احلماية العاملية   
الدويل ألرض اإلنسان وجلنة املرأة ومنظمة الرؤية العاملية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية            الطفولة واالحتاد   

 .ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف
 .تتوخى جهود الدعوة تشجيع إذكاء الوعي والوفاء بااللتزامات املتعلقة بالتمويل )٢١(
األطفال يف احلماية من اإلساءة واالستغالل والعنـف يف         تعزيز ومحاية وإعمال حقوق     : "يتمثل هدفه األول يف    ) ٢٢(

حاالت الطوارئ وفقاً ملا جاء يف اتفاقية حقوق الطفل ويف معاهدات واتفاقيات أخرى إنسانية ومتعلقة حبقوق                
 .٢٠١٠انظر اختصاصات الفريق العامل املعين حبماية األطفال، ". اإلنسان وكذلك يف القوانني الوطنية
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، فأتاحت بذلك إطاراً عاملياً لعمل      )٢٣()٢٠١٠مايو  /أيار(خاصة باألطفال يف العمل اإلنساين      
  .اليونيسيف وشركائها

عنية بالكوارث الطبيعية، بقيادة املنظمة     وتتوخى فرقة عمل اجملموعة العاملية للحماية امل        -٣٧
الدولية لقانون التنمية، السهر على وجود اإلجراءات الالزمة لتوافر قدرة فعالـة ومـسؤولة              

وميكن أن تشمل أنـشطة     . وميكن التنبؤ هبا فيما يتعلق باحلماية يف حاالت الكوارث الطبيعية         
مثل األطفـال يف إطـار االسـتجابة    فرقة العمل حتديد صعوبات توفري احلماية لفئات معينة  

  .لكوارثل
، )٢٤(ويف حني ُيعتمد حالياً على ثالث آليات عاملية لتنسيق إجراءات مكافحة االجتار             -٣٨

  .فال توجد آلية من هذا القبيل فيما يتصل ببيع األطفال

  املبادئ التوجيهية  )ب(  
مـن خـالل كُتيباتـه      ُيقدم الفريق العامل املعين حبماية األطفال توجيهات عمليـة            -٣٩
وتعكف فرقته العاملة حالياً على بلورة      . املتعلقة حبماية األطفال يف حاالت الطوارئ     مستلزماته  و

جمموعة من املعايري الدنيا حلماية األطفال يف حاالت الطوارئ بالتركيز على مسائل من قبيـل               
  .)٢٥(ة إدماج األطفالالطفل وإعاداحتياجات  وملّ مشلها وهتيئة أماكن تراعي ةتعقّب اُألسر

وبالنظر إىل إمكانية احليلولة دون االنفصال، تعرض املبادئ التوجيهية املشتركة بني             -٤٠
 إجراءات ُمحـددة    )٢٦(الوكاالت واملتعلقة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن أُسرهم       

 ة وتعقّب اُألسر  ينبغي اختاذها على مستوى السياسة العامة ويف امليدان، وتعاجل مسائل الوقاية          
وتعرض الوثيقة أيضاً ثالثة أنواع متكاملة من      . وملّ مشلها والرعاية املؤقتة واحللول طويلة األمد      

اإلجراءات الالزمة ملساعدة أولئك األطفال، وهي بالتحديد إجراءات االستجابة هبدف منـع   
ة؛ وإجـراءات   أو ختفيف التأثريات الفورية النامجة عن منط حمدد من اإلسـاء          /أو وقف و  /و

التصحيح هبدف إعادة ظروف احلياة الكرمية من خالل رد االعتبار وإعادة احلقوق واجلـرب؛              
من النواحي السياسية واملؤسـسية والقانونيـة واالجتماعيـة    (أو تعزيز بيئة مالئمة  /وهتيئة و 

  .الحترام حقوق الطفل احتراماً كامالً) والثقافية واالقتصادية

__________ 

 .http://www.unicef.org/publications/files/CCC_042010.pdf: نوان التايلمتاحة على الع )٢٣(
الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بتنسيق إجراءات مكافحة االجتار بالبشر؛ ومبادرة األمم املتحدة العاملية               )٢٤(

 .ملكافحة االجتار؛ وخطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر
ــر )٢٥(  /http://resourcecentre.savethechildren.se/cpi/march-newsletter/minimum-standards-cpie: انظ

child-protection-working-group-aims-set-minimum-standard. 
تدعو هذه الوثيقة، الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب األمحر، إىل أن تكون مجيع اإلجراءات والقـرارات                 )٢٦(

املُتخذة بشأن األطفال املنفصلني عن أُسرهم قائمة على إطار محاية حيترم مبدأي وحدة األسـرة ومـصاحل                 
 .الطفل الفضلى
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 أن احلكومات وآليـات     )٢٧(توجيهية املتعلقة بالرعاية البديلة لألطفال    وتؤكد املبادئ ال    -٤١
مثل الكوارث الطبيعيـة، حتلـي املـوظفني      يف حاالت الطوارئ،تقدمي املعونة ينبغي أن تكفل 

العاملني مع األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن أُسرهم مبا يكفي مـن اخلـربة ملعاجلـة                 
 وتوصي هذه املبادئ التوجيهية بتوفري رعاية أُسرية مؤقتة وطويلة          .أوضاعهم على النحو املناسب   

وُوضعت، تكملةً للمبادئ التوجيهية، جمموعةُ أدوات مشتركة بني الوكـاالت بـشأن            . األمد
الرعاية البديلة يف حاالت الطوارئ، وهي تتضمن مبادئ توجيهية وأدوات خاصـة بالرعايـة              

  .)٢٨(تناداً إىل املمارسات الفضلى يف هذا الصدداملؤقتة لألطفال يف حاالت الطوارئ اس

  التحديات املتبقية  )ج(  
رغم مشاركة العديد من املنظمات ووكاالت املعونة والعناصر الفاعلة من القطـاع              -٤٢

يف على حنو متزايد ملخاطر بـيعهم واسـتغالهلم         اخلاص والدول، ما زال األطفال يتعرضون       
 اجملتمع الدويل خبطوات مهمة كثرية صوب توفري محاية         قاملئن  و. حاالت الكوارث الطبيعية  

ويف الواقع، أن خمـاطر االسـتغالل       . فإن احلماية ال تزال تعاين من ثغرات      شاملة لألطفال،   
  .اخل النطاق املشمول باحلماية كما يتضح أدناهموجودة د

سؤوليات ومن الصعب يف سياق كارثة طبيعية تنفيذ إطار لتنسيق وتوزيع األدوار وامل         -٤٣
فكثرياً ما تـساهم االختالفـات يف واليـات         . واملوارد بني مجيع العناصر الفاعلة يف امليدان      

املنظمات ومواردها وقدراهتا يف تعقيد وضع يتسم بالفوضى، ويتفاقم بسبب افتقار الدولة إىل             
وغياب املعلومات عن وجود األطفال ومكاهنم ُيـذكي حـدة   . إطار قانوين ومؤسسي فعال 

  .منقوصةكثرياً ما تكون اجملّمعة كما أن املعلومات كلة، املش
ألزمات إىل التأهب والتخطيط، على أن يقترن       لوجيب حتويل التركيز من االستجابة        -٤٤

  .ذلك بواليات قائمة على املساءلة والرصد واملتابعة

  )ن األوىل بعد حدوث كارثةوالساعات الثماين واألربع(املرحلة الدقيقة   -٢  

  حتديد اهلوية والتسجيل  )أ(  
إىل تدريب كاٍف أو أي تدريب كان علـى         األوائل  يفتقر الكثريون من املستجيبني       -٤٥

تباعها يف التعامل مع األطفال يف املرحلة الدقيقـة مـن الكارثـة        االتدابري اإلجرائية الواجب    
ة خبصوص  الطبيعية، كاإلبالغ عن زمان ومكان نقل األطفال أو إجالئهم وأية تفاصيل مفيد           

  .هويتهم

__________ 

 .، املرفق؛ ورّد اليونيسيف على االستبيان٦٤/١٤٢معية العامة قرار اجل )٢٧(
 .رد اليونيسيف على االستبيان )٢٨(
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ولتدارك هذا الوضع جزئياً، تتحّمل اليونيسيف مع شركائها املسؤولية الرئيسية عن             -٤٦
، ٢٠٠٩ويف أعقاب طوارئ اإلعصار يف الفلبني يف عام     . )٢٩(حتديد هوية األطفال وتسجيلهم   

عملت اليونيسيف يف إطار شراكة مع اجمللس احلكومي املعين برفاه األطفال وأقرت أنـشطة              
ويف هاييت،  . تسجيل سريع لتيسري تعقّب أُسر األطفال املفقودين واملنفصلني وغري املصحوبني         

 طفل منفصلني أو غـري مـصحوبني يف         ٥ ٠٠٠ لىسجل اليونيسيف وشركاؤها ما يزيد ع     
وعملت اليونيسيف مع فرقة محاية األطفال التابعة لشرطة هاييت         . ٢٠١٠أعقاب زلزال عام    

 طفالً يف املعابر احلدودية واملطار الدويل؛ وُسّجل أكثر         ١١ ٧٧٤ائق  يف سبيل التحقق من وث    
 حالة  ٥٠ منها تتعلق حباالت اجتار وقرابة       ٤٦٠ رحلة غري قانونية تبّين أن قرابة        ٢ ٥٠٠من  

ويف هاييت أيضاً، دعم التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة احلكومة يف          . )٣٠(تتعلق بالعمل القسري  
  .)٣١(ني وغري املصحوبني وكذلك األطفال املولودين بعد الزلزالتسجيل األطفال املفصول

  اإلجالء املأمون واملؤقت  )ب(  
املعرفة أو القدرة الالزمـة لتطبيـق       متتلك  قليلة هي الكيانات املستجيبة األوىل اليت         -٤٧

. )٣٢(املخاطر اليت يواجهها األطفال يف عمليـة اإلجـالء        إىل احلّد من    الربوتوكوالت الرامية   
تركهم مع ذلك يف رعاية أفراد أو مؤسـسات  دائرة اخلطر الّداهم وإبعاد األطفال عن   وز  جيو

  .دون تسجيل بيانات إجالئهم أو هويتهم أو مكاهنم

  أماكن لألطفالختصيص   )ج(  
عرضة للمزيد مـن خمـاطر      األطفال الناجون   كون  يف أعقاب الكوارث الطبيعية، ي      -٤٨

وكثرياً ما هتيـأ خميمـات الطـوارئ    . وظروفه األمنيةاالستغالل بسبب سوء تصميم املخيم  
تصميمها على حنو يوفر السالمة واألمن لألطفال عند الراحـة          أن ُيعَبأ ل  واملالجئ املؤقتة دون    

 -  وخاصة يف حالة األطفال املنفصلني عن أسرهم أو غري املـصحوبني        -واللعب واالغتسال   
  . ل عن أسرهم بغري قصدوعلى حنو يقلص إىل أدىن حد احتمال فصل األطفا

__________ 

يتصل حتديد اهلوية أساساً بعملية إثبات ما إذا كان الطفل قد فُصل عن أسرته أو من يرعونه وحتديد وجهته                    )٢٩(
بيانات الشخصية الرئيـسية    وُيقصد بالتسجيل جتميع ال   . ونهعومكانه وصفاته وأية معلومات لالتصال مبن ير      

انظـر أيـضاً الوثيقـة      . املتعلقة بالطفل لتحديد هويته بغرض محايته وتيسري تعقـب أسـرته وملّ مشلـها             
A/HRC/15/56. 

 .رد اليونيسيف على االستبيان )٣٠(
)٣١( Save the Children Child Protection Initiative, “Child Protection: Taking action against all forms of 

abuse, neglect, violence and exploitation,” Save the Children, London, 2010, p. 8. 
على سبيل املثال، يرد يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بالرعاية البديلة لألطفال أيضاً أن ترحيل األطفال عرب احلدود                  ) ٣٢(

 .تتعلق بسالمة الطفلينبغي حظره إال إذا اعترب ضرورياً ألسباب صحية أو طبية أو ألسباب 
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املخيم أو امللجأ جللب املاء أو احلطب أو مـصادر          قد يضطّر األطفال إىل مغادرة      و  -٤٩
يضاف إىل نقص احلراسة    ويتعرض األطفال بقدر أكرب خلطر االختطاف عندما        . وقود أخرى 

  . اليت يقطعها األطفال من امللجأ إىل أماكن جلب الوقود أو املاءطول املسافات 
، وفرت اليونيسيف   ٢٠١٠يف باكستان يف عام     اليت حدثت   ويف أعقاب الفيضانات      -٥٠

ودعمت . لوازم الكتابة والرسم ومرافق متنقلة مناسبة لألطفال يف املناطق املتضررة يف السند           
اليت قدمت  " شاحنات قوافل املساعدة  "اليونيسيف محالت التوعية اجملتمعية األسبوعية وتعبئة       

، أنـشأ   ٢٠٠٦ويف عـام    . )٣٣(ال اجملتمع احمللي قبل وصول املرافق املتنقلة      معلومات إىل أطف  
التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة مرافق مناسبة لألطفال يف لبنان ميكنهم فيها اللعب والـتعلم              

  .)٣٤(املوظفون يف املقررات معلومات عن التوعية باأللغام األرضيةكما أدرج . بأمان

  الوقاية من االنفصال  )د(  
من السهل أن ينفصل األطفال، ال سيما الصغار منهم واملعوقون، عن أسـرهم يف                -٥١

قـد  و. حاالت الكوارث الطبيعية عندما ينصّب كل االهتمام على التعامل مع اآلثار الفورية           
إذا مل تتوافر ألسرهم القدرة أو املساعدة       طفال غري املصحوبني    أليصبح هؤالء أيضاً يف عداد ا     

  .همالالزمة لرعايت
وكثرياً ما يعيش األطفال املنفصلون عن أسرهم أشهراً أو أعواماً داخـل خميمـات                -٥٢

ويزيد هذا  . )٣٥(وترتيبات رعاية أخرى مثل املؤسسات، أو يوضعون على قوائم التبين الدويل          
ولـيس غريبـاً أن     . إىل حد كبري تعرض األطفال لالستغالل واإلساءة واالختطاف واالجتار        

املنفصلون أو غري املصحوبني بأجسادهم للحصول على الغذاء أو أشـكال           يقايض األطفال   
، مبن فيهم موظفـو حفـظ الـسلم         بالغني من ذوي النفوذ واملوارد    أخرى من املساعدة من     

كما يفتقر األطفال املنفصلون إىل املوارد اليت تساعدهم على إعادة بناء           . )٣٦(والعمل اإلنساين 
  .حياهتم يف أعقاب كارثة

__________ 

 .رد اليونيسيف على االستبيان )٣٣(
)٣٤( Save the Children Child Protection Initiative, “Child Protection: Taking action against all forms of 

abuse, neglect, violence and exploitation,” (footnote 39). 
ليم يف الطوارئ بأن تشريد األطفال يدوم فترة متوسـطها          تفيد الشبكة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتع       )٣٥(

 .مثانية أعوام
)٣٦( Save the Children, Protecting Children in Emergencies: Escalating threats to children must be 

addressed, Policy brief, vol.1, No. 1, Spring 2005, p. 9. 
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االنفصال خـالل   للحيلولة دون   عمل اليونيسيف على إقرار بروتوكوالت حمددة       وت  -٥٣
وباملثل يضع التحالف الدويل إلنقاذ     . ألسباب طبية أو دخول املؤسسات االستشفائية     اإلجالء  

  .)٣٧(الطفولة نظماً خاصة غداة الكوارث ويعلم األفراد بكيفية جتنب االنفصال

  مرحلة ما بعد الطوارئ مباشرة  -٣  

  دعم ورعاية األطفال واألسر  )أ(  
حيتاج األطفال يف الطوارئ أيضاً، عالوة على تلبية احتياجاهتم املادية األساسية، إىل              -٥٤

محاية من الضرر البدين واالستغالل والعنف اجلنساين والضيق النفسي االجتماعي واالنفصال           
  .)٣٨(أيضاً إىل تعليم جيدوحيتاج األطفال . األسري والتجاوزات املتصلة بالتشريد القسري

جلنـة اإلنقـاذ    كُلّ من   ولتنسيق الرعاية والدعم املقدمني إىل األطفال وأسرهم، قام           -٥٥
الدولية والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة واليونيسيف بوضع وترويج نظام موحد مشترك بني            

 ُصمم يف األصـل     ورغم أن هذا النظام   . الوكاالت إلدارة املعلومات املتعلقة حبماية األطفال     
 لـدعم مجيـع اجملـاالت       ٢٠٠٩لتيسري تعقب األسر ومل مشلها، فقد أُعيد تصميمه يف عام           

  .)٣٩( بلدا١٧ًواستخدم هذا النظام حىت اآلن يف . املواضيعية حلماية الطفل
، أنشأت األمـم املتحـدة      ٢٠٠٨وعقب هبوب إعصار نرجس يف ميامنار يف عام           -٥٦

.  واألطفال يرأسها اليونيسيف واالحتاد الدويل إلنقـاذ الطفولـة         جمموعة معنية حبماية النساء   
ووفرت اجملموعة منتدى للتنسيق والتخطيط بني األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية مـن             

. أساسـية أخـرى   حاجيـات   أجل تلبية احتياجات األطفال الناجني الذين فقدوا أسرهم و        
ة، ما أفضى إىل بـرامج أكثـر جـدوى          وكانت استجابة مجيع الوكاالت مستنرية ومنسق     

  .)٤٠(وفعالية

  إيداع األطفال لفترة قصرية  )ب(  
كون األطفال، أكثر من أي وقت مضى، كفالتـهم أو          يف ظروف االنفصال، قد ي      -٥٧

حماوالت كافية لتسجيلهم أو    تبنيهم أو ملخاطر املسارعة يف إيداعهم مرافق الرعاية دون بذل           
  .ديد مصاحلهم الفضلىتعقب أسرهم أو مل مشلها أو حت

أو الوصـاية أو    ) التقليدية أو غري الرمسية أو املرتبـة      (وتشمل الرعاية املؤقتة الكفالة       -٥٨
ويف حني ينبغي إعطاء األولوية للرعاية األسرية، ميكن أن تكـون الرعايـة             . الرعاية اجملتمعية 

__________ 

)٣٧( Save the children, “Child Protection Fact Sheet” (see footnote 7), p. 3. 
)٣٨( Save the Children, Protecting Children in Emergencies (see footnote 37), p. 1. 
 .رد اليونيسيف على االستبيان )٣٩(
)٤٠( Save the Children, “Child Protection Fact Sheet” (see footnote 7), p. 4. 
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نظيم واألمن وتترك األطفال    غري أن مؤسسات كثرية تفتقر إىل الت      . املؤقتة اخليار املتاح الوحيد   
تعمل حالياً مع حكومة    إهنا   وقائياً إذ    اختذت اليونيسيف إجراءً  قد  و. )٤١(هنباً لإلمهال واإليذاء  

  .)٤٢(مراكز الرعاية يف البلديف هاييت على تسجيل مجيع األطفال املودعني 

  تعقب األسر ومل الشمل  )ج(  
تيجيات الرئيسية اليت تركـز عليهـا        ومل مشلها إحدى االسترا    )٤٣(ميثل تعقب األسر    -٥٩

. لطوارئلاملنظمات ووكاالت املعونة الدولية لضمان دمج محاية األطفال يف برامج االستجابة 
ومن أدوات هذه االستراتيجية الربنامج املشترك بني الوكاالت لتعقب األسر ومل مشلها، الذي             

يز قدرة احلكومـات علـى      يتوخى تيسري تعقب األسر ومل مشلها يف حاالت الطوارئ وتعز         
       وقام الفريق العام املعين بالتسجيل السريع والرعاية املؤقتـة لألطفـال           . )٤٤(تسجيل األطفال 
 يف هاييت، بوضع إجراءات تشغيلية      الرعاية االجتماعية ، بالتعاون مع إدارة     )٤٥(غري املصحوبني 

ة هلذه اجلهود، تسىن مل     ونتيج. ٢٠١٠موحدة لتعقب األسر ومل مشلها يف أعقاب زلزال عام          
             ويف إريتريـا، دعمـت     .  أطفال وأسـرهم أو مـن يرعـوهنم يف هـاييت           ١  ٣٠٣مشل  

دور الكفالـة   عن طريـق     مل مشل األسر و    بفضل يتامى وأطفال ضعفاء     ٥ ٤٠٧اليونيسيف  
  .اجلماعية والتبين احمللي

لتابع للجنة الدولية للصليب    وتشمل األدوات املتاحة ألنشطة التعقب املوقع الشبكي ا         -٦٠
FamilyLinksاألمحر واملعنون   

، الذي يتوخى مساعدة األفراد على التواصل من جديد مع          )٤٦(
واستحدثت الشركات عـدداً    .  ما أقارهبم الذين انفصلوا عنهم نتيجة لكارثة طبيعية أو نزاع        

      املنفـصلني  من التكنولوجيات األخرى للمساعدة على حتديد موقع األشخاص املفقـودين و          
Person Finder (Google)مبا يف ذلك تكنولوجيات 

  .CrisisCommons وUshahidiو )٤٧(
واخلدمات االجتماعية الدولية على    الرعاية االجتماعية   ويف قربص، تتعاون خدمات       -٦١

ويف حال العثور علـى     . بلداهنم األصلية الصعيد الوطين من أجل العثور على أسر األطفال يف          

__________ 

 .املرجع ذاته )٤١(
 .رد اليونيسيف على االستبيان )٤٢(
)٤٣( Tracing refers to the process of searching for family members or primary legal or customary 

caregivers or for children by their parents or caregivers, with the objective of reunification. 
)٤٤( Save the Children, “Child Protection Fact Sheet” (see footnote 7), p. 5. 
)٤٥( The working group is comprised of Save the Children, Heartland Alliance, UNICEF, World 

Vision, Terre des Hommes, International Rescue Committee and ICRC. 
 .http://www.icrc.org/FAMILYLINKSانظر  )٤٦(
االستجابة لألزمات هذه يف قاعدة بيانات مفتوحة متكن األفراد من إرسال طلبات معلومات علـى               تتمثل أداة    ) ٤٧(

 .الشبكة أو تقدمي معلومات عن مكان شخص ما؛ وهي مستخدمة يف تركيا وشيلي ونيوزيلندا وهاييت واليابان
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ة، جيري إعداد تقرير اجتماعي بشأن قدرة األسرة على قبول الطفل وتقييم إلمكانيـة              األسر
ويف ميامنار، تعمل اللجنة الوطنية إلدارة الكوارث الطبيعية أيضاً على مل مشل            . العودة املأمونة 

استفادة األطفال من األطفال املفقودين واملنفصلني ووالديهم، وتقدم املساعدة الالزمة لضمان         
  .التعليمامج بر

  على الصعيدين الوطين والدويلالتبين   )د(  
يف كل أزمة إنسانية، تسعى الدول ووكاالت املعونة الدولية ومنظمات اجملتمع املدين              -٦٢

وكثرياً ما يصنف األطفال الناجون تـصنيفاً       . إىل محاية األطفال بانتشاهلم من املناطق املتأثرة      
.  أسرهم وجمتمعاهتم إىل دور األيتام أو تتبناهم أسر جديدة    خاطئاً على أهنم يتامى وينقلون من     

ميكن أن تزيد إىل حد كبري حجم الضرر قصري األمد وطويل األمـد             " الطيبة املضلَّلَة "وهذه  
أثبتت التجربة أن البنـات واألوالد      قد  و. الذي يلحق األطفال واألسر املتأثرة بكارثة طبيعية      

ن رعاية أفضل ويتعافون بوترية أسرع يف بيئة أسرية داخل          عادة ما يعيشون بأمان أكرب ويلقو     
  .)٤٨(جمتمعاهتم احمللية

وعادة ما يكون تقدير عدد األطفال من يتامى الكوارث الطبيعية مبالغاً فيه، بينمـا                -٦٣
  .)٤٩(ُينتقص يف أحيان كثرية من قدرة اجملتمع على رعاية أطفاله

الستبيان، بوجود تشريعات متعلقة مبسألة     وأفادت عدة دول جميبة، يف ردودها على ا         -٦٤
ويف الربتغال، ال جيوز ألي كيان يفحص ويقيم حالـة     . على الصعيدين الوطين والدويل   التبين  

التبين عملية الطفل االجتماعية والقانونية أو يتوىل تنفيذ مشروع التبين أن يتصرف كوسيط يف 
صدر القرار النهائي املتعلق بالتبين بأمر      وي. حبيث ال يوجد أي اتصال مباشر باألسرة الطبيعية       

  .قضائي
" سارعت"وغداة الزلزال يف هاييت، رضخت بلدان مضيفة كثرية للضغوط الداخلية و           -٦٥

ألغراض التبين يف تلك البلـدان  )  سنة١٨ أشهر و٣تتراوح أعمارهم بني (إىل ترحيل أطفال   
 األطفـال اهلـايتيني دون إذن     ولوحظ أيضاً أن اإلسراع يف نقل     . على أساس معايري خمصصة   

  .؛ فبعض األطفال كانوا يف طور التبين قبل حدوث الزلزالهغسّوله ما يقضائي أمر مل يكن 

   احلماية والعدالةمن األطفال استفادة   )ه(  
إليـه  أشري  يتمثل أحد املكونات األساسية لعملية التعرف على هوية الضحايا كما             -٦٦

إلجراءات املناسبة، مبا فيها آليات اإلبالغ والـتظلم املـستقلة    أعاله يف ضمان إقرار وإتاحة ا     

__________ 

)٤٨( Save the Children, Misguided Kindness: Making the rights decisions for children in emergencies, 

London, 2010; Save the Children, Protecting Children Policy brief (see footnote 37), p. 2. 
)٤٩( Save the Children, Misguided Kindness (see footnote 49), p. 1. 
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غري أن نقص آليات العدالة أو      . )٥٠(والسريعة والفعالة واملركزة على الطفل أو املالئمة للطفل       
من الصعب على الضحايا األطفال اللجوء إليها أمور جتعل حمدودية اإلملام هبا أو الوصول إليها 

كثري من احلاالت، تشجع تسوية القضايا بواسطة اآلليات اجملتمعيـة          ويف ال . يف أحيان كثرية  
  .لتسوية املنازعات اليت قد ال تكفل دائماً وصول األطفال الضحايا إىل العدالة بصورة فعالة

هـا يف جمـال     ظم بلداً يف تعزيز نُ    ١٣١، دعمت اليونيسيف قرابة     ٢٠١٠ويف عام     -٦٧
 بلداً آخر، مبا يف ذلـك بلـدان معرضـة           ١٥وباشر  . ونظمها القضائية الرعاية االجتماعية   
مسحاً وتقييماً شاملني   ) مثل غواتيماال وموزامبيق وباكستان وبنغالديش    (للكوارث الطبيعية   
ها مدخالً مشتركاً لفهم نظم محاية      ئاليونيسيف وشركا كُلّ من   وحدد  . لنظم محاية األطفال  

  .)٥١(األطفال باعتباره إطاراً مرجعياً مشتركاً
ر آليات التظلم واإلبالغ واملشورة املالئمـة       وال ُيعرف الكثري عن مدى توافر وتيسّ        -٦٨

مستويات اإلساءة إىل األطفال واسـتغالهلم يف حـاالت         على الرغم من ارتفاع     و. لألطفال
  .)٥٢(عن تلك احلاالت يعاين من نقص مزمنالطوارئ، فإن اإلبالغ 

  إعادة البناء يف املدى الطويل/التعايف  -٤  
يف خضم الرغبة الطبيعية يف إعادة األمور إىل ما كانت عليه، قد تتسارع اجلهود حنو                 -٦٩

التخطيط ميكن أن تؤبد أو تفاقم أسباب ضعف السكان والبنية األساسية           سيئة  القيام بأنشطة   
  .)٥٣(املادية، مما يذكي حدة املخاطر اليت يواجهها األطفال

راسات اآلثار وتصميم الـربامج واملـشاريع       ، حيتاج إجراء د    ما ويف أعقاب كارثة    -٧٠
والتفاوض على متويل إعادة البناء وضمان هذا التمويل والشروع يف أنشطة إعادة البناء وقتاً              

  .لذلك ُيترك أضعف الناس، ال سيما األطفال وأسرهم، من دون دعم كاٍف. طويالً
 احملدودة والعوائـق    عرقل بسبب القدرات  تالتعايف طويل األمد أو ي    تأخر  وميكن أن ي    -٧١

وكثرياً ما تصطدم جهود التعايف أيضاً      . السياسية وعدم التزام اجملتمع الدويل بتقدمي دعم مايل       
من جانب املنظمات احلكومية وغري احلكومية والوكـاالت        يعوزها التنسيق   رفية  ظبتدخالت  

دي ملـسائل   اجلهود أو عدم التص   ازدواجية  الدولية وجهات معنية أخرى، مما قد يفضي إىل         
  .)٥٤(تستدعي العناية

__________ 

 .A/HRC/15/56ملزيد من التفاصيل عن إنشاء وتشغيل آليات اإلبالغ والتظلم، انظر الوثيقة  )٥٠(
 .رد اليونيسيف على االستبيان )٥١(
)٥٢( Save the Children, No One to Turn To: The under-reporting of child sexual exploitation and abuse 

by aid workers and peacekeepers, London, 2008, pp. 1, 3 and 12. 
 .٣املرجع ذاته، الصفحة  )٥٣(
)٥٤( UNDP, “Post-Disaster Recovery Guidelines” (Version 1), New York, n.d., pp. 2-3; Save the 

Children, “Child Protection Fact Sheet” (see footnote 7), p. 4. 
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شاملة حلماية  نشاء نظم ووضع استراتيجيات     غري أن مرحلة إعادة البناء تتيح فرصة إل         -٧٢
األطفال تتضمن جمموعة من القواعد االجتماعية والقوانني والسياسات واخلدمات الراميـة إىل            

  .)٥٥(يع ضروب االستغاللالبيع وجلمملخاطر ضمان محاية الضحايا األطفال والضحايا املعرضني 
عرض برنامج األمم املتحدة اإلمنائي سلسلة من املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة             قد  و  -٧٣

بعد الكوارث، وهي تتوخى أيضاً حتديد واغتنام الفرص الساحنة ملباشرة          يف مراحل ما    بالتعايف  
  .)٥٦(عملية تعاٍف فعلية ومستدامة ميكن أن تغري األوضاع وأن تصلحها يف اآلن ذاته

  أنشطة الرصد والتقييم واملتابعة املستمرة  )أ(  
عزيز محايـة   يشكل إنشاء نظم الرصد واملساءلة وتشغيلها الفعال جزءاً ال يتجزأ من ت             -٧٤

ورغم أن عدداً من الدول يوفر أداة لرصـد إيـداع           . لطوارئلاألطفال يف أنشطة االستجابة     
الـدول الـيت    فـإن   األطفال يف ترتيبات الرعاية البديلة عن طريق خمتلف الوزارات احلكومية،           

 ال سيما   -أنشأت نظاماً شامالً الستعراض التقدم احملرز والصعوبات اليت يواجهها اجملتمع احمللي            
  . قليل جّداً يف أعقاب كارثة طبيعية-األطفال 

وتنص املبادئ التوجيهية املتعلقة بالرعاية البديلة لألطفال على أن مجيـع حـاالت               -٧٥
الرعاية البديلة جيب أن تكون موضوع استعراض منـتظم للتحقـق مـن             مرافق  اإليداع يف   

  .)٥٧(مالءمتهااحلاجة إليها ومدى استمرار 
ض الدول، تتحمل وزارات حكومية مسؤولية املتابعـة املـستمرة حلـاالت       ويف بع   -٧٦

مرافق الرعاية البديلة لفترات قصرية أو طويلة ألهنم غري مـصحوبني أو            يف  األطفال املودعني   
ويف قربص، توكل هذه املهمة، حبسب السياق، يف أغلب األحيان إىل           . ن عن أسرهم  ومنفصل

ن املتابعة قد جتري بتنسيق مع اخلـدمات االجتماعيـة          موظفي اخلدمات االجتماعية، غري أ    
  .اهلجرةمكتب الدولية ووزارة الداخلية و

وتسهر الوزارات احلكومية ذاهتا يف الغالب على ضمان حصول األطفال على الرعاية           -٧٧
ويف مولدوفا، أقامت وزارة العمل واحلمايـة االجتماعيـة         . والدعم الالزمني للتعايف الكامل   

راكة مع إحدى اجلمعيات هبدف التشجيع على استخدام آلية لالستجابة النفـسية     واألسرة ش 
  .الطفل النفسية بعد حدوث أزمةحتسني حالة تساعد على 

عن اخلطوات اليت قامت هبا الدول أو السلطات احمللية للبحث عن املعلومات املتاحة   و  -٧٨
  . قليلةاألطفال املفقودين

__________ 

 .A/HRC/15/56ية األطفال، انظر الوثيقة املزيد من املعلومات عن إنشاء نظم مح )٥٥(
)٥٦( UNDP, “Post-Disaster Guidelines” (see footnote 55). 
 .تبيانرد اليونيسيف على االس )٥٧(
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  املعلومات بني العناصر الفاعلة املختصةبادل ة وتحتليل األوضاع بعد الكارث  )ب(  
 عن طريق الفريق العامل     أقر عدد من املنظمات ووكاالت املعونة الدولية، خصوصاً         -٧٩

وجيـري  . املعلومات بني اجلهات املعنيةبادل املعين حبماية األطفال، عمليات إبالغ متكن من ت     
ورة املبادرات املقبلة املتعلقة بتصميم وختطيط      هذه املعلومات وتطبيقها يف سياق بل     تبادل  أيضاً  

ما يلزم من ومع ذلك، تفتقر املنظمات ووكاالت املعونة الدولية حالياً إىل . االستجابة والتعايف
املفروضة علـى  قيود  الالقدرات واإلرادة لالضطالع هبذا العمل، ويعزى ذلك بقدر كبري إىل           

  .املوارد

  مرحلة الوقاية والتخفيف  -٥  

  تسجيل الوالدات ومجع البيانات  )أ(  
 مليون طفـل    ٥١ لىتفيد تقديرات املشروع الدويل لكفالة األطفال بأن ما يزيد ع           -٨٠

وتساعد اهلوية القانونية على محاية الطفل من التبين غـري     . )٥٨(سنوياً ال يسجلون عند الوالدة    
د ملّ الشمل يف حالـة      وقد يتسبب االفتقار إليها يف تعقيد جهو      . القانوين وانتهاكات أخرى  

وتعيش نسبة كبرية   . األطفال املنفصلني عن أسرهم، ال سيما إذا أطلق على الطفل اسم جديد           
الكـربى  وأفريقيا جنوب الصحراء )  يف املائة٦٤(من األطفال غري املسجلني يف جنوب آسيا        

طفال عرضـة  حيث تشكل الكوارث الطبيعية هتديداً دائماً، ما جيعل هؤالء األ)  يف املائة  ٦٣(
وعملت اليونيسيف مع حكومة بنغالديش على إنشاء نظام إلكتروين لتـسجيل           . خلطر أكرب 

  .)٥٩(الوالدات هبدف تيسري تطبيق هذه العملية

  بناء القابلية للتأقلم وتدعيم القدرة وإذكاء الوعي  )ب(  
هـا علـى    أثبتت اليونيسيف أن القابلية للتأقلم ضرورية أيضاً للتعايف، وميكن تعزيز           -٨١

املستويات الفردية واجملتمعية واملؤسسية قبل حدوث الكوارث الطبيعيـة للمـساعدة علـى             
  .)٦٠(التأهب لطوارئ املستقبل واحلد من تأثرياهتا

ومحالت التوعية، قبل حدوث الكارثة وبعدها، ضرورية لضمان وعي اجملتمعـات             -٨٢
قد يتعرض ّمما إلساءة واالستغالل وخبطر العنف واما واألطفال وأسرهم مبخاطر كارثة طبيعية  

لذا جيب على تلك األطراف أن تدرك كيفية منع تلك االنتهاكات     . له األطفال يف تلك احلالة    

__________ 

 ”,Ellen Mouravieff-Apostol, “The significance of Birth Registration in Today’s Worldانظر أيـضاً   )٥٨(

International Federation of Social Workers, 2006. 
 .رد اليونيسيف على االستبيان )٥٩(
 .IVاملرجع ذاته، الصفحة  )٦٠(
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 بوسائل منها اإلطار القانوين للحماية وما يتصل به من خـدمات            التصّدي هلا واإلبالغ هبا و  
  .)٦١(حلماية الطفولة

لطتهم يف خميمات اإلغاثـة وأن يطلبـوا        ومن السهل أن يسيء األفراد استعمال س        -٨٣
قدمت وكالة التعاون اإلمنائي الـدويل      قد  و. خدمات جنسية مقابل تلبية احتياجات أساسية     

يف هاييت من أجل التصدي ملسائل      ) السويد(السويدية متويالً للتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة       
جهـات اتـصال    يب وتعيني   العنف اجلنساين واالستغالل اجلنسي عن طريق التوعية والتدر       

 بـأن الفتيـات   )٦٢(ورغم توافر هذه اخلدمات، تفيد منظمة هيومن رايتس واتـش      . تمعيةجم
  .والنساء أمهلن بصورة خطرية يف جهود التعايف

، أقام التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة شراكة  ٢٠١٠ويف أعقاب زلزال شيلي يف عام         -٨٤
 محاية األطفال من االعتداء اجلنـسي، وذلـك         مع الشرطة وإدارة العمل االجتماعي هبدف     

بتنظيم دورات تدريب وتوعية مع املدارس واملراكز الصحية واجملالس القروية لشرح ظـاهرة             
  .)٦٣(االعتداء والعنف اجلنسيني والتعريف بآليات اإلبالغ املتاحة

ف وتشمل أمثلة برامج التوعية الدولية جمموعة أدوات تعليميـة أعـدهتا اليونيـسي              -٨٥
. "Riskland"واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث وفيها لعبة طاولة تسمى            

هو برنامج آخر أطلق محلة تثقيفية      ) التعلم والرصد العامليان من أجل البيئة      (GLOBEوبرنامج  
مليون تلميذ يف العامل من اختاذ إجـراءات بـشأن   لى  هبدف متكني ما يزيد ع     ٢٠١١يف عام   
ويف إطار ائتالف األطفال يف مواجهة تغري املناخ، يعمل أطفال          . ئل البيئية املتصلة باملناخ   املسا

يف السلفادور على التصدي خلطر الفيضانات واالنزالقات األرضية على وجـه اخلـصوص             
غرس األشجار؛ ويف جمتمع حملي آخر، يقوم األطفال بغرس أعشاب قوية ممتدة اجلذور            بفضل  

  .)٦٤(اجلبليةلوقف االنزالقات 
وات لتثقيف األطفال فيما يتعلـق باملخـاطر   ـاً خط ـدان كثرية أيض  ـواختذت بل   -٨٦

ويفيد تقريـر الكـوارث العامليـة       . الطبيعية والتأهب للكوارث يف سياق املقررات املدرسية      
(World Disasters Report) يف املائة من البلدان اليت ردت على استقصاء األمم ٤٠ بأن قرابة 

 ٢٠٠٥حدة يف املؤمتر العاملي للحد من الكوارث املعقود يف كـويب يف اليابـان يف عـام          املت
ويف سلوفينيا، أُدرج يف مقررات املدارس االبتدائية       . )٦٥(بالفعل ذكرت أهنا توفر هذا التثقيف    

__________ 

)٦١( Save the Children, “Child Protection Fact Sheet” (see footnote 7), p. 7. 
)٦٢( Human Rights Watch, Nobody Remembers Us: Failure to protect women’s and girls’ right to 

health and security in post earthquake Haiti, New York, August 2011. 
)٦٣( Save the Children, “Child Protection in Emergencies Fact Sheet, (see footnote 9), p. 5. 
)٦٤( IFRC, World Disasters Report 2009, (see footnote 14). 
 .املرجع ذاته )٦٥(
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أما يف  ". احلماية من الكوارث الطبيعية والكوارث األخرى     "موضوع اختياري جديد بعنوان     
 للطوارئ مع املنظمـات      عملت اليونيسيف على بلورة اتفاقات تعاون حتسباً       مدغشقر، فقد 

املشاركة، هبدف ضمان استجابات سريعة ومناسـبة التوقيـت يف حـاالت اإلعـصار أو               
  . )٦٦(الفيضان

  تصميم وتنفيذ خطط الوقاية من الكوارث واحلد من خماطرها  )ج(  
 إطار شراكة مع برنامج     ويف. وضعت حكومات عديدة خططاً للحد من الكوارث        -٨٧

تدعيم قدرة واستعداد السلطات احمللية "األمم املتحدة اإلمنائي، وضعت مقدونيا برناجماً بعنوان        
، وهو برنامج يتوخى تدعيم القدرة والقابلية للتأقلم من أجـل           "يف حاالت الكوارث الطبيعية   

ة عمل حلماية األطفال    كذلك وضعت ميامنار خط   . التخطيط للكوارث الطبيعية والتعايف منها    
يف الطوارئ، وستنفذ هذه اخلطة مع وكاالت األمم املتحدة ومنظمـات حكوميـة دوليـة               

نظاماً للحمايـة مـن الكـوارث       "وأقرت سلوفينيا   . ومنظمات غري حكومية واجملتمع املدين    
يتصدى للكارثة يف مجيع مراحلها ويسهل التعاون بني مجيـع           "الطبيعية والكوارث األخرى  

  .ت اإلنقاذ وغريها من اخلدمات وفقاً ملبادئ موحدةخدما
وقد حال عدم توافر معلومات عن األطفال يف الكوارث الطبيعية دون بلورة تدابري               -٨٨

احلد من خماطر الكوارث، هبدف تنمية      "والحظت اليونيسيف أن    . الوقاية واالستجابة املناسبة  
ايد باعتباره استراتيجية أساسية للتكيف مع قدرة اجملتمعات على التأقلم، بات حمل اعتراف متز      

 يف حني يدعو التحالف الدويل إلنقاذ الطفولة إىل دمج محايـة األطفـال يف               )٦٧("تغري املناخ 
  .)٦٨(خطط احلد من خماطر الكوارث

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  

  االستنتاجات  -ألف  
محاية األطفال يف الكوارث    يف حني ال تزال الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن            -٨٩

الطبيعية، يتعذر عليها يف أحيان كثرية الوفاء هبذه االلتزامات نتيجة لغيـاب أو ضـعف               
ورغم تعدد العناصر الفاعلة واجلهات املعنية الـيت تقـدم          . اهلياكل املؤسسية والقانونية  

 لطوارئ يف حاالت الكوارث الطبيعية، ما زال األطفـال معرضـني          لخدمات االستجابة   
وكثرياً ما يؤدي االفتقار إىل إطـار       . خلطر كبري داخل النطاق املشمول باحلماية وخارجه      

__________ 

)٦٦( UNICEF, 2011 Humanitarian Action for Children, (see footnote 5), p. 4. 
 .املرجع ذاته )٦٧(
)٦٨( Save the Children, “Child Protection Fact Sheet, (see footnote 7), p. 4. 
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شامل لتنسيق وتوزيع األدوار واملسؤوليات بني اجلهات املستجيبة الدولية واحمللية املتعددة           
. ووجود ثغرات كبرية يف احلمايةعلى حنو ال طائل منه إىل التباس األمور وازدواج اجلهود 

 واحلال أن الكـثري     -اقم هذا الوضع بسبب حدود الواليات التنظيمية أو تداخلها          ويتف
 عالوة على ندرة البيانات الكمية والنوعية اليت مـن          -منها ال يتصدى حلماية األطفال      

  .شأهنا أن توضح مدى املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال يف الكوارث الطبيعية
ا فيها تقدمي اخلدمات يف إطار الواليات وتنفيذ  مب-وتصطدم جهود محاية األطفال    -٩٠

وتظهر . املبادرات املشتركة بني الوكاالت واملبادئ التوجيهية، بنقص فادح يف الدعم املايل  
ثغرات احلماية أيضاً عندما تفتقر اجلهات املستجيبة يف املرحلتني األوىل والثانية إىل القدرة             

وينبغي نقل  . )٦٩(جيهية واملعايري املتعلقة حبماية األطفال    أو اخلربة الالزمة لتنفيذ املبادئ التو     
املـساءلة والرصـد    يف كنـف    التركيز من االستجابة إىل األزمة حنو التأهب والتخطيط         

  .واملتابعة املنتظمة واملستمرة يف إطار الواليات

  التوصيات واألدوار واملسؤوليات  -باء  

  الدول واملنظمات الدولية  -١  
كومات أن تكفل توافر خـدمات الوقايـة واحلمايـة والتعـايف            من واجب احل    -٩١

ومالءمتها لألطفال وتيسرها هلم مجيعاً عند حدوث كارثة طبيعية أو يف أقرب وقت ممكن              
  .بعد اآلثار األوىل

وقائم على احلقوق حلماية األطفال     متني  وقبل حدوث الكارثة، ينبغي إقرار نظام         -٩٢
على املستوى اجملتمعي بغية منع وختفيض احتماالت تعرض        كما ينبغي تعزيزه والترويج له      

  . ماكارثة طبيعيةعند حدوث األطفال للعنف واإلساءة واإلمهال واالستغالل 
وينبغي التفكري يف إنشاء وكالة تنسيق وطين مجاعي ومتعدد القطاعـات تكـون               -٩٣

  .فري املواردقادرة على حتديد األولويات وتوزيع األدوار واملسؤوليات والتعهد بتو

  اجملتمع الدويل  -٢  
عندما تفتقر دولة ما إىل القدرة أو املوارد الالزمة للوفـاء بالتزاماهتـا، ينبغـي                 -٩٤

للمجتمع الدويل، مبا فيه الدول األخرى واملنظمات املاحنة ووكاالت األمم املتحـدة، أن             
  .مهايكفل، بواسطة املساعدة التقنية واملالية، محاية حقوق الطفل واحترا

__________ 

درات املهنية املتصلة بتوفري احلماية لألطفال يف حاالت الطوارئ، انظر الفريق العامل            لالطالع على حتليل للق    )٦٩(
 Addressing capacity gaps in Child Protection in Emergencies (CPIE): Aاملعين حبمايـة األطفـال،   

scoping exercise on Child Protection in Emergencies staff capacity with career development 

programme options for mid-level CPIE specialists, 2010. 
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وينبغي أن تقوم املنظمات ووكاالت املعونة الدولية خبطوات يف سبيل ضمان دمج              -٩٥
محاية األطفال يف قطاعات متعددة باعتبارها عنصراً أساسياً يف االستجابة اإلنسانية ومجـع         

وال بد من توخي احلذر الواجب عند تعـيني         . البيانات وبناء القدرات والتنسيق والدعوة    
  .فني املختصنيوتدريب املوظ

ومثة حاجة كبرية إىل استثمارات هائلة من اجملتمع الدويل وإىل زيادة التمويل من               -٩٦
أجل ضمان توافر املساعدة املتعلقة حبماية األطفال قبل الكـوارث الطبيعيـة وأثناءهـا              

  .)٧٠(طر الكوارثاخموبعدها، وذلك يف إطار احلرص على أمور منها الوقاية واحلد من 

  القطاع اخلاص واملسؤولية االجتماعية للشركاتالعاملة يف اصر الفاعلة العن  -٣  
القطاع اخلاص اليت تقدم املساعدة يف حـاالت        ة يف   لالعامال بد للعناصر الفاعلة       -٩٧

الكوارث الطبيعية أن تعمل يف إطار االمتثال التام للمعايري واملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة              
 ذلك املضي يف وضع وتوضيح املقاييس واملعايري العامليـة          ويستدعي. باألزمات اإلنسانية 

  .)٧١(للمسؤولية االجتماعية للشركات فيما يتصل بالكوارث الطبيعية

  التعاون بني الدول واملنظمات واجلمعيات الدولية والوطنية  -٤  
جيب على اجلهات املعنية أن تعمل معاً على حتديد وتوزيع األدوار واملـسؤوليات          -٩٨
قة حبماية األطفال وعلى دعم التنسيق بني القطاعات يف هذا الصدد منذ أوىل مراحل              املتعل

  .الطوارئ
وينبغي توزيع األدوار واملسؤوليات الرئيسية بني العناصر الفاعلة املـستجيبة يف             -٩٩

مـع حـاالت    طي  اجملاالت األساسية وفقاً لواليات املنظمات وخربهتا وقدراهتا على التعا        
  .ومسائل حمددة

وينبغي القيام خبطوات لضمان إقرار آليات تبادل املعلومات والتنسيق وتدعيمها            -١٠٠
  .قبل حدوث الطوارئ

وال بد من استعراض شامل للمسائل املتصلة بالواليات وللتنسيق الفعـال بـني               -١٠١
وينبغي أن تقوم مجيع املنظمات واخلدمات القطاعية باسـتعراض طـرق           . اجلهات املعنية 

تفـاقم  إىل نظمها وممارساهتا، ولو بغري قـصد،      حّتى ال تؤدي    حاالت الطوارئ   عملها يف   
وجيب عليها أيضاً ضمان امتثال أنشطتها الـسياساتية        . املخاطر اليت يتعرض هلا األطفال    

__________ 

)٧٠( CPWG, Too Little, Too Late (see footnote 12), pp. 34-35. 
 ”Children’s Rights andة،ـانظر اليونيسيف، االتفاق العاملي لألمم املتحدة والتحالف الدويل إلنقاذ الطفول )٧١(

“Business Principles Initiativeاملبادئ العشرة"االتفاق العاملي لألمم املتحدة،  و." 
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والربناجمية امتثاالً متاماً للمبادئ التوجيهية واملعايري املعتمدة يف إطار املنظمـات الدوليـة             
  .)٧٢(كة بني الوكاالت فيما يتصل حبماية األطفال يف الكوارث الطبيعيةواملبادرات املشتر

وجيب احلرص على دمج احلماية يف مراحل التصميم والتنفيـذ األوىل لـربامج               -١٠٢
املساعدة، وإيالء اهتمام كبري ملسائل السياسة العامة والتهديدات واملخـاطر واألصـول            

  . واإلبالغ الفعالنياجملتمعية واملمارسة وبناء القدرات والرصد
وينبغي التفكري يف استحداث وظائف مسؤولني عن محاية األطفال داخل أفرقـة              -١٠٣

وينبغي أن يتلقى مجيع املوظفني القطريني واجلاهزين للنشر، مبن فيهم          . االستجابة اإلنسانية 
  . الطبيعيةمنسقو األمم املتحدة الدائمون، تدريباً شامالً يف جمال محاية األطفال يف الكوارث

وينبغي النظر يف إبرام اتفاقات تعاون قبل الطوارئ بـني الـدول واملنظمـات                -١٠٤
  . مارثة طبيعيةا إىل ضمان استجابة سريعة ومناسبة التوقيت عند حدوث كاملشاركة، سعياً

وال بد من النظر يف استحداث آليات للمساءلة تكفل تبين العناصـر الفاعلـة                -١٠٥
سألة محاية األطفال وامتثاهلم املبادئ التوجيهية املعتمـدة يف حـاالت           الوطنية والدولية م  
  .الكوارث الطبيعية

  جماالت القلق الرئيسية  -٥  

  حتديد اهلوية والتسجيل  )أ(  
يف إطار عمليات التقييم السريع لالحتياجات والقدرات املتصلة حبماية األطفال،            -١٠٦

ملنفصلني عن أسرهم وتـسجيلهم وتوثيـق       ينبغي حتديد هوية األطفال غري املصحوبني وا      
وينبغي القيام بذلك باسـتخدام     .  ساعة من حدوث كارثة طبيعية     ٧٢حاالهتم يف غضون    

  .طريقة مقبولة جلمع البيانات تكفل سهولة التبادل وحتترم مبدأ السرية حلماية هوية الطفل
ح هوية جديدة إال    وينبغي تقدمي وثائق اهلوية يف أقرب وقت ممكن؛ وينبغي أال ُتمن            -١٠٧

وحيثما أمكن، ينبغي استخدام استمارة التسجيل الكامل املتفق عليهـا           ،)٧٣(كحلّ أخري 
  .يف املرحلة األوىل من التقرير) االستمارة الطويلة(دولياً 

__________ 

مبا فيها املبادئ التوجيهية واملعايري واملبادرات الصادرة عن الفريق العامل املعين حبماية األطفال واليونيـسيف           )٧٢(
 .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والتحالف الدويل إلنقاذ الطفولة

الوكاالت واخلاصة باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن أسرهم        يرد يف املبادئ التوجيهية املشتركة بني        )٧٣(
  أن وينبغي. أن من الواجب تزويد اجملتمع احمللي مبعلومات واضحة عن أهداف التسجيل          ) ٢٦انظر احلاشية   (

 .تكون مجيع العناصر الفاعلة واجلهات املعنية على بّينة من الشروط املتصلة بتوثيق حاالت األطفال
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أو حمدودية املوارد، ميكن تسجيل كل طفـل باسـتخدام          /وعند ضيق الوقت و     -١٠٨
وميكن تكييـف   . )٧٤()االستمارة القصرية (دولياً  استمارة التسجيل السريع املتفق عليها      

  . بعد الشروع يف تنسيق االستجابةظروف احملليةاالستمارة وفقاً لل
تسجيل التفاصيل األساسـية هلويـة     توّخي الّدقة يف    وينبغي بذل جهود من أجل        -١٠٩

الئـه  األطفال، مبا يف ذلك اسم الطفل ووالديه وبيانات إقامته وجمتمعه احمللي وتاريخ إج            
وينبغي أن حيصل كل طفل على نسخة من ملفه ينبغي أن تبقى    . )٧٥(واجلهة املكلفة برعايته  

وينبغي أن ُتعلق على ثياب كل طفل شارة حتمل امسه          . يف حوزته وأن تتضمن وثائق سفره     
وعند اإلمكان، ينبغي أخذ صـورة فوتوغرافيـة للطفـل          . واسم جمتمعه احمللي األصلي   

نبغي أن ُتسلم نسخ من امللف إىل الوالدين والـسلطات الوطنيـة            وي. وإدراجها يف ملفه  
ووكالة رصد حمايدة مثل وكالة التعقـب       ) إذا لزم األمر  (واملنظمة املسؤولة عن اإلجالء     

  .املركزية التابعة للجنة الدولية للصليب األمحر
لتجنب التسجيل املفرط، والتركيز على أضعف األطفـال        اختاذ خطوات   وينبغي    -١١٠
  .احلاالت املستعجلة مثل األطفال الصغار وأولئك العاجزين عن التعريف بأنفسهمو

وجيب احترام املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بتبادل املعلومات ونشرها وينبغي            -١١١
االستغالل أو  احتماالت  تطبيق الضمانات الكافية حلماية هوية األطفال وخصوصيتهم من         

  .إساءة االستخدام
وينبغي أن يكون املهنيون املؤهلون موجودين للتعرف يف مرحلة مبكـرة علـى               -١١٢

األطفال الذين هم بالفعل أو ميكن أن يكونوا ضحايا للبيع واالستغالل يف الـدعارة ويف               
  .املواد اإلباحية

  اإلجالء املأمون واملؤقت  )ب(  
هدة عناصـر   ينبغي تقييد نقل األطفال وسفرهم داخل البلد وخارجه، حىت يف ع            -١١٣

االختطاف أو االجتـار أو     ملخاطر  فاعلة حكومية، وذلك هبدف احلد من تعرض األطفال         
، وجب تطبيق إجراءات صارمة لضمان حتديـد        وإذا ما اعُترب اإلجالء ضرورياً    . االختفاء

  .هوياهتم وتسجيلهم وحتديد مكاهنم وتوفري ترتيبات الرعاية هلم
مـن  طفال عن مكان إقامتهم مع أفراد أسرهم         إجالء األ  ، عند اإلمكان  ،وينبغي  -١١٤
وينبغي عدم اللجوء إىل الفصل إال كمالذ أخري وبصورة مؤقتة وأن يقتصر ذلك             . البالغني

ك املكان وال ميكن أو يتعذر لعلى احلاالت اليت ال ميكن فيها توفري احلماية واملساعدة يف ذ
 قريبة قدر اإلمكان من مرتل الطفل       وينبغي إجالء األفراد حنو أماكن    . إجالء األسرة كاملة  

__________ 

)٧٤( CPWG Task Force, “Draft child protection minimum standards,” 2011, p. 46. 
 .املرجع ذاته )٧٥(
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وأسرته وأن جيري ذلك مبوافقة مستنرية وكتابية من الوالدين وأن يتوافق ومصاحل الطفل             
  .الفضلى
وكاالت أو أفراد يعملون يف إطار خطـة        على أيدي   إال  تم اإلجالء   وينبغي أال ي    -١١٥

 يؤخذ هذا الرأي بعني     وينبغي أن تتاح لألطفال فرصة التعبري عن رأيهم وأن        . عمل منسقة 
وينبغي احلفاظ على الصلة بني الطفل وأسرته والقيام خبطوات يف سبيل ملّ مشـل              . االعتبار

  .األسرة بأسرع ما ميكن
وجيب تقييم حقوق الالجئني واألطفال املشردين واحتياجاهتم من احلماية تقييمـاً             -١١٦

  .)٧٦(دقيقاً ومحايتها قبل إعادهتم

  ة لألطفالهتيئة أماكن آمن  )ج(  
مالجئ على حدة يتوافر فيها األمـن واحلراسـة الالزمـان           /ينبغي هتيئة أجنحة    -١١٧

وينبغي أن يشرف على هذه األجنحـة   . لألطفال املنفصلني عن أسرهم أو غري املصحوبني      
أفراد كبار أمناء وأكفاء خمتارون بدقة ومدربون خصيصاً للتعامل مع حـاالت العنـف              

  .الطوارئ، وقادرون على التحري وتقدمي الدعمأثناء اجلنسي، ال سيما 
وينبغي توفري أماكن آمنة ومالئمة لألطفال يف املالجئ أو املخيمات املؤقتة حيث              -١١٨

ميكنهم الراحة واللعب بصورة عادية وتلقي الرعاية والدعم بإشراف مهنيني ومدربني ويف            
ترابط /ن ذاته كنقطة اتصال   وميكن أن تستخدم األماكن اآلمنة يف اآل      . كنف األمن الالزم  

  .بالنسبة إىل املنظمات غري احلكومية والوكاالت الدولية املختصة

  الوصول إىل آليات محاية الطفل والعدالة  )د(  
ـ              -١١٩ م جيب أن يكون األطفال وأسرهم على علم بوجود وتوافر آليات إبالغ وتظلّ

هذه اآلليـات بـال متييـز يف        مستقلة وسريعة وفّعالة ومالئمة لألطفال، وينبغي أن تتاح         
  .ويقتضي ذلك إنشاء شبكة لإلحالة وتشغيلها بفعالية. )٧٧(األماكن املخصصة لألطفال

  الوقاية من االنفصال  )ه(  
ينبغي أن يشجع احلكومات واجلهات املاحنة وموظفو الوكاالت الوطنية والدولية            -١٢٠

وينبغي .  من االنفصال غري املقصود    واجملموعات العقائدية واجملتمعات احمللية أنشطة الوقاية     

__________ 

؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز           ١٣انظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة        )٧٦(
 واتفاقية منظمـة    ؛١٢؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة         ‘٢‘)د(٥العنصري، املادة   

 .، املادة خامساً)١٩٦٩(الوحدة األفريقية بشأن اجلوانب اخلاصة مبشاكل الالجئني يف أفريقيا 
 .A/HRC/15/56انظر الوثيقة  )٧٧(
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مثل حتديـد نقطـة     (تشجيع األسر على وضع استراتيجية للّم الشمل يف حال االنفصال           
  ).التقاء معينة

وينبغي توفري ترتيبات اإليواء املؤقتة وتقدمي اخلدمات األساسية بغية جتنب انفصال        -١٢١
  .األطفال عن أسرهم بغري قصد

  وأسرهمدعم ورعاية األطفال   )و(  
ينبغي أن خيضع مجيع األطفال لتقييم هبدف حتديد مدى حاجتهم إىل رعاية وعالج        -١٢٢

وينبغي أن  . أو يف املدى الطويل   /االجتماعية على الفور و    - من الناحيتني الطبية والنفسية   
تكون الرعاية املناسبة متعددة التخصصات وأن تشمل شىت أنواع الرعاية واملساعدة اليت            

الضحايا األطفال يف املدى القصري واملتوسط والطويل للتعايف وإعادة االنـدماج           حيتاجها  
  .بالكامل
وينبغي أن متكن نظم التسجيل والتدوين من مجع معلومـات بـشأن حـاالت                -١٢٣

  . االستغالل املمكنة أو الفعلية واملتورطني فيها، وأن تتيح رصد فرادى احلاالت ومتابعتها

  رة قصريةإيداع األطفال لفت  )ز(  
وينبغي عدم اللجوء إىل    . ينبغي إعطاء األولوية للرعاية املؤقتة األسرية أو اجملتمعية         -١٢٤

غياب بدائل أخرى؛ غـري أن      عند  الرعاية املؤسسية أو الداخلية إال كإجراء قصري األمد         
  . هذا اخليار ينبغي أال يستبعد إذا ما اعترب متفقا ومصاحل الطفل الفضلى

 احلاالت، ينبغي إعالم األطفال باخليارات املتاحة هلم ومتكينـهم مـن            ويف مجيع   -١٢٥
  .التعبري عن آرائهم ومراعاة تلك اآلراء

  تعقّب األسر وملّ مشلها  )ح(  
. إن حتديد اهلوية والتدخل يف مرحلة مبكرة ضروريان لزيادة احتماالت ملّ الشمل             -١٢٦

  . لصغار واألطفال غري املصحوبنيوينبغي إعطاء األولوية لتحديد مكان أسر األطفال ا
وينبغي أن تقوم أنشطة التعقب على هنج مركزي متسق وبواسـطة اسـتمارات               -١٢٧

موحدة ونظم متالئمة ميكن أن تيسر التعاون وتقاسم املعلومات وأن حتّد مـن إمكانيـة               
  . التكرار

  التبين الوطين والدويل  )ط(  
 إىل حني فـصل الدولـة أو الـسلطات      ينبغي أال يسمح بالتبين الوطين والدويل       -١٢٨

املختصة يف مسائل األهلية القانونية ويف مدى مالءمة خيار التبين بالنسبة إىل الطفل مـن               
  .النواحي النفسية والطبية واالجتماعية
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ويف عمليات التبين، ينبغي إعطاء األولوية لألقارب أو األفراد املنتمني إىل اجملتمع              -١٢٩
وينبغي عدم اللجوء إىل التبين الدويل إال كمـالذ أخـري           . قايف للطفل احمللي أو احمليط الث   

وينبغي ). ١٩٩٣(وعلى حنو ميتثل أحكام اتفاقية الهاي بشأن التبين على الصعيد الدويل            
النظر يف حظر إبعاد األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن أسرهم دون إذن من احلكومة       

  .الطارئ ما مل يكن ذلك ألغراض العالج الطيب
وينبغي القيام خبطوات لتعقب وإيقاف املعامالت املالية املتصلة ببيـع األطفـال              -١٣٠

ولتدريب حّراس احلدود والشرطة الوطنية على كشف واعتراض حماوالت إبعاد األطفال           
  .من البلد دون هوية حمددة ووثائق سليمة

   املستمرةأنشطة الرصد والتقييم واملتابعة املستقلة  )ي(  
ينبغي أن تضع الدول آلية رصد وإبالغ منهجية وشاملة لتوفري معلومات سريعة              -١٣١

وينبغي أن  . وموضوعية ودقيقة وموثوق هبا خبصوص االنتهاكات املرتكبة يف حق األطفال         
تكون آلية محاية األطفال يف سياق كارثة طبيعية حمل رصد ملدة سنتني على األقـل بعـد                 

  .حدوث الكارثة
لقيام بأنشطة متابعة لرصد آثار ملّ مشل األسر وضمان رفـاه األطفـال             وينبغي ا   -١٣٢

وينبغي أن ُيعهد باملتابعة إىل نظم حمليـة        . وحصوهلم على الرعاية يف مرافق الرعاية البديلة      
  .مؤهلة للسهر على رفاه األطفال أو إىل هياكل جمتمعية

ترتيبات رعاية األطفال   وجيب على الدول املضيفة أيضا أن تكفل الرصد املنتظم ل           -١٣٣
          املوجودين يف أقاليمها واخلاضعني لواليتها وأن حترص على وجود اخلـدمات املناسـبة،             

  .مبا فيها آليات اإلبالغ، وتضمن توافرها ومعرفة الناس هلا

  املعلومات يف مرحلة ما بعد الكارثةبادل التحليل وت  )ك(  
لة باستعراض تقييمي ألية إجراءات هتدف إىل       ينبغي أن تقوم مجيع العناصر الفاع       -١٣٤

حتديد الثغرات يف محاية األطفال وأن توصي بتدابري تصحيح ميكن اختاذهـا يف حـاالت               
  . بغية احلد من املخاطر ومعاجلة أوجه تأثر األطفالالطوارئ مستقبالً

وينبغي أن يكون تصميم مالجئ وخميمات الطوارئ وتوزيعها حمـل اسـتعراض              -١٣٥
وينبغـي حتليـل    . على أمن األطفال  املخاطر احملتملة   ر شاملني هبدف حتديد ومعاجلة      وحتوي

تصميم التدخالت، مبا يشمل برامج توزيع العمل والغذاء واإلمدادات لتحديد آثارهـا            
املقصودة وغري املقصودة على حقوق الطفل، مبا يف ذلك احتمال ختلي الوالـدين عـن               

  .األطفال أثناء البحث عن عمل
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وينبغي أن تقوم اجلهات املعنية باستعراض استباقي شامل لقدراهتا علـى محايـة               -١٣٦
وينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومـات بوضـوح        . األطفال يف حال حدوث كارثة طبيعية     

  .وإتاحتها على نطاق واسع للعناصر الفاعلة العاملة يف جمال الكوارث الطبيعية

  الوقاية والتخفيف  )ل(  

  لبياناتالتسجيل ومجع ا    
 مجـع   وجيب على الدول أن تكفل أيـضاً      . جيب تسجيل كل طفل عند الوالدة       -١٣٧

  .خبصوص مجيع األطفال املقيمني يف مؤسساتموثوقة وتسجيل معلومات 
وقبل حدوث الكوارث، ينبغي للمنظمات املسؤولة عن رعاية األطفال ومحايتهم            -١٣٨

ع البيانات ميكـن اسـتخدامه       جلم منطقيأن تتعاون على وضع نظام مركزي ومنسق و       
لتسجيل املعلومات الشخصية األساسية اخلاصة بكل طفل حيتاج إىل اإلجالء يف سـياق             

 مبا فيها أوىل اجلهـات املـستجيبة،        ،وينبغي أن تتلقى مجيع اجلهات املعنية     . كارثة طبيعية 
  . على استخدام هذا النظامتدريباً

  بناء القدرات والقابلية للتأقلم    
 إىل املضي يف دعم القابلية للتأقلم، ينبغي االهتمام بتنمية قدرة األطفـال يف              اًسعي  -١٣٩

هذا اجملال بوسائل منها استحداث آليات التأقلم والتكيف، وتنمية قدرة األطفال علـى             
احلفاظ على أنفسهم أثناء الكوارث الطبيعية، كما ينبغي وضع برامج لتنمية الثقة بالنفس             

  .ت لدعم األقرانوإقرار خمططالغري وبا
وال بد من تدعيم قدرة اجملتمعات احمللية على محاية األطفال بسبل منـها تنظـيم            -١٤٠

حلقات تدريبية بشأن محاية األطفال واملطالبة بتعديالت تشريعية وسياساتية وتعيني أفراد           
  . كبار أمناء وتكوين جلان للحماية

  التوعية    
األطفال وأسرهم مبعلومات عن املخاطر املتصلة   ينبغي تنظيم محالت توعية لتزويد        -١٤١

 وعي  وجيب أن تكفل الدول أيضاً    . بالكوارث الطبيعية، السيما املخاطر احملدقة باألطفال     
  .األطفال وأسرهم حبقهم الالمشروط يف املساعدة اإلنسانية يف حاالت الكوارث الطبيعية

  دوثهاتصميم وتنفيذ خطط الوقاية من الكوارث واحلد من خطر ح    
جيب أن تدرج التدابري السياساتية والربناجمية والتشغيلية الفعالة حلماية األطفال يف   -١٤٢

            الكوارث الطبيعيـة والتأهـب هلـا واالسـتجابة إليهـا           خماطر  مجيع مراحل احلد من     
  .والتعايف منها
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 إلقرار وتدعيم   وينبغي استخدام البيانات اجملمعة بواسطة نظم املعلومات املركزية         -١٤٣
الكـوارث  خماطر  نظم املعلومات املعززة بالقرائن باعتبارها ضرورية جلهود التخفيف من          

وينبغي نـشر الـدروس     . والتأهب هلا وحتسني نظم محاية األطفال يف الكوارث الطبيعية        
  .املستفادة على نطاق واسع

اصر الفاعلـة يف    وينبغي أن تكفل الوكاالت واملنظمات الدولية وغريها من العن          -١٤٤
اجملال اإلنساين مراعاة حقوق الطفل بالدرجة األوىل يف تصميم وتنفيـذ خطـط العمـل            

  .املتعلقة بتقدمي اخلدمات أثناء الكوارث الطبيعية

        


