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  :الملخص

الملحة على صعید العالقات الدولیة، یتناول ھذا البحث إحدى القضایا اإلنسانیة 

أال وھي مدى فعالیة آلیات الحمایة الدولیة لحقوق األطفال الالجئین وجدیتھا، لما یرتبط 

بھا من صعوباٍت وتحدیاٍت متعلقٍة بازدیاد أعداد الالجئین في شتى أنحاء العالم، باإلضافة 

ؤالء األطفال في ضوء تقاعس إلى القدرة على توفیر االحتیاجات والمتطلبات األساسیة لھ

المجتمع الدولي عن تقدیم المساعدات والدعم المادي للبلدان المستضیفة لھم، في محاولٍة 

مع التركیز على (للبحث عن الحلول الممكنة والمالئمة لمشكلة أزمة األطفال الالجئین 

  ).أطفال سوریا الالجئین في دول الجوار أنموذجاً 

األطفال  ، ، القانون الدولي لالجئین ایة األطفال الالجئینحم :  الكلمات المفتاحیة

، مخیمات دول  ، دراسة تطبیقیة ألوضاع األطفال ، الحمایة الدولیة السوریون الالجئون

  . الجوار
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Abstract: 

This research deals with one of the urgent humanitarian 

issues in the field of international relations, namely, the extent 

of the effectiveness and seriousness of international 

protection mechanisms for the rights of refugee children, due 

to its difficulties and challenges related to the increasing 

number of refugees around the world. In addition to the ability 

to provide the basic needs and requirements of these 

children, in the light of the failure of international community to 

provide financial support and aid to the countries hosting 

them, in an attempt to find possible and appropriate solutions 

to the problem of refugee children's crisis. With the focusing 

on the Syrian refugee children in the neighboring countries as 

a model.   
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  محاية األطفال الالجئني بني القانون والواقع

 
ً
  األطفال السوريون الالجئون يف دول اجلوار أمنوذجا

  :المقدمة
لحمایة في دوٍل یضطر العدید من األشخاص إلى مغادرة بلدانھم األصلیة طلباً ل

أخرى، نتیجة شعورھم بالخوف وعدم األمان، بسبب النزاعات المسلحة واألزمات 
األخرى، وفي تلك األثناء یتم تجاھل بعض االحتیاجات الخاصة لفئاٍت مختلفٍة من 

ومن بینھم النساء واألطفال والمرضى (الالجئین، ممن یعانون من مواطن ضعٍف محتملٍة 
، وال یخصص لھؤالء األشخاص الموارد الالزمة ..)عاقةوكبار السن وذوي اإل

لمساعدتھم وتغطیة طلباتھم األساسیة في معرض الحمایة التي یتلقونھا، في ضوء ازدیاد 
  .اتساع الفجوة بین تلك االحتیاجات والتمویل المقدم من قبل الدول المضیفة والمانحة

الجئین إتاحة الخدمات ولھذا یركز البحث على أھمیة أن تضمن برامج حمایة ال
  . لجمیع األطفال على قدم المساواة، وبما یتالءم مع أولویاتھم واحتیاجاتھم

  :أھداف البحث وتساؤالتھ
  :یمكن إجمال أھداف ھذه الدراسة فیما یلي

 .بیان األساس القانوني لحمایة األطفال الالجئین-١
 .ياستعراض حقوق األطفال الالجئین وفقاً ألحكام القانون الدول-٢
تناول معوقات الحمایة الدولیة التي یتمتع بھا األطفال الالجئون تجاه الدولة -٣

 .المضیفة لھم
 .توضیح أوضاع األطفال السوریین الالجئین في مخیمات دول الجوار-٤

 :وبناء على ما تقدم فإن التساؤالت التي یحاول البحث اإلجابة عنھا ھي اآلتیة

  دواعیھ؟ما مفھوم الالجئ وما أسباب اللجوء و-١
  ما أبرز حقوق الالجئین في الدولة المضیفة وفقاً ألحكام القانون الدولي؟-٢
ما طبیعة الحمایة الدولیة التي یتمتع بھا األطفال الالجئون تجاه الدولة المضیفة -٣

 لھم؟
 ما أبرز معوقات الحمایة الدولیة لألطفال الالجئین؟-٤
  الجوار؟ ما أوضاع األطفال الالجئین السوریین في مخیمات دول-٥

 :إشكالیة البحث
تتجلى اإلشكالیة في البحث عن كیفیة تحسین أوضاع األطفال في دول اللجوء، 

  .بما یضمن تمتعھم بالحیاة الكریمة، والوصول إلى حلول حاسمٍة لمعاناتھم
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 :أھمیة البحث
تكمن أھمیة الدراسة في تناولھا قضیة الحمایة القانونیة المتعلقة باألطفال 

في ظل تزاید أعداد األشخاص الفارین من االضطھاد الذي یھدد حیاتھم الالجئین، 
والباحثین عن اللجوء اآلمن، وازدیاد حجم معاناتھم المرتبط باتساع دائرة بؤر 
الصراعات الدولیة، وتفاقم معاناة الالجئین في العدید من بلدان اللجوء، لذا كان البد من 

  .، بحثاً عن السبل الكفیلة بتوفیر حمایة حقوقھمالتطرق لھذه المسألة اإلنسانیة الملحة
ویركز البحث في جانبھ التطبیقي على وضع األطفال السوریین الالجئین في 

، وما یعانونھ من نقٍص في الخدمات )لبنان، والعراق، واألردن، وتركیا(دول الجوار 
ولة عن المقدمة لھم، في ضوء ضعف إسھامات المجتمع الدولي، وغیاب السلطة المسؤ

متابعة تنفیذ االلتزامات الخاصة بحمایة الالجئین، والسیما الفئة األكثر ضعفاً منھم، أال 
  .وھي األطفال

 :منھج البحث
اعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي من خالل وصف مشكلة البحث، أال 

وال  ،العمليآلیات حمایة حقوق األطفال الالجئین بین أحكام القانون الدولي والواقع  وھي
یقتصر البحث على حد الوصف وتوفیر المعلومات ورصد البیانات الدقیقة لھا، وإنما 
یتعدى ذلك إلى تحلیل الوثائق والتقاریر الدولیة التي تعنى بھا موضوع الدراسة، وتقدیم 
الدالئل واألمثلة المبرھنة علیھا، للوصول في الختام إلى مجموعة من النتائج والتوصیات 

  .سبةالمنا
  :مخطط البحث

األساس القانوني  ینقسم البحث إلى مطلبین رئیسین، إذ یتناول المطلب األول
لحمایة الالجئین، ویبرز مفھوم الالجئ بحسب القانون الدولي لالجئین، ویبین طبیعة 
الحمایة العامة التي یتمتع بھا األطفال تجاه الدولة المضیفة لھم بوصفھم الجئین، أما 

الحمایة الدولیة الخاصة باألطفال الالجئین، بصفتھم من أكثر  ني فیبحث فيالمطلب الثا
واالنتقال بعدھا  أبرز االحتیاجات الخاصة بھم، فئات الالجئین ضعفاً، من خالل تناول

 .إلى دراسٍة تطبیقیٍة ألوضاع األطفال السوریین الالجئین في مخیمات دول الجوار
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  اطب اول

 وس اادوون اا  نل اطا   

یستند األساس القانوني لحمایة األطفال الالجئین على القانون الدولي لالجئین، 
والذي یستمد مصادره األساسیة من اتفاقیة األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئین عام 

ض الوثائق ، باإلضافة إلى بع١٩٦٧، والبروتوكول االختیاري الملحق بھا عام ١٩٥١
  .١الدولیة واإلقلیمیة المتعلقة بحقوق الالجئین

، الركیزة األساسیة لنظام حمایة الالجئینوتعد االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین 
وأحد أھم الصكوك الدولیة الخاصة بإرساء الحقوق وتوضیح المبادئ األساسیة المتعلقة 

خاص المشمولین وغیر المشمولین بتوفیر المساعدة والعون لھم، وتحدید المعاییر لألش
بأحكامھا، وااللتزامات القانونیة المترتبة على عاتق الدول المضیفة لھؤالء الالجئین من 

  . ٢أجل حمایتھم
ویتناول البحث فیما یلي مفھوم األطفال الالجئین، وطبیعة الحمایة المقررة لھم 

  .وفقاً ألحكام القانون الدولي وقواعده اآلمرة
  :المفھوم القانوني للطفل الالجئ_  الفرع األول

للوصول إلى مفھوم الطفل الالجئ فإنھ ال بد من التطرق إلى أبرز االتفاقیات 
  .والمواثیق الدولیة التي حددت المقصود بالطفل ثم بالالجئ

  : تعریف الطفل في القانون الدولي_ أوالً 
واثیق الدولیة، وردت العدید من التعریفات الخاصة بالطفل في المعاھدات والم

كل "، والتي نصت أن الطفل ھو ١٩٨٩ولعل أھمھا ما جاء في اتفاقیة حقوق الطفل عام 
إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق 

  .٣"علیھ

                                      
، والنظام األساسي لمفوضیة ١٩٦٧اإلعالن بشأن الملجأ اإلقلیمي عام : ھم ھذه االتفاقیات نذكرمن أ ١

، ١٩٦٦، ومبادئ بانكوك حول وضع ومعاملة الالجئین عام ١٩٥٠األمم المتحدة لشؤون الالجئین عام 
، وإعالن ١٩٦٩واتفاقیة منظمة الوحدة اإلفریقیة بشأن الجوانب المختلفة لمشاكل الالجئین في إفریقیا 

، وتوصیات المجلس األوروبي المعنیة بالحالة الواقعیة ١٩٨٤قرطاجنة لدول أمریكا الالتینیة عام 
 .١٩٩٤، واالتفاقیة العربیة لتنظیم أوضاع الالجئین في الدول العربیة عام ١٩٧٦لالجئین عام 

الجئین، نشرة الھجرة القسریة مستقبل حمایة ال: إریكا فیلر، اتفاقیة وضع الالجئین في عامھا الخمسین ٢
  .٦. ، ص٢٠٠١تموز / ، یولیو١٠الصادرة عن مركز دراسات الالجئین في جامعة أكسفورد، العدد 

تشرین  ٢٠من اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ  ١المادة  ٣
  .١٩٨٩نوفمبر / الثاني
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، ١٩٩٩وما جاء في االتفاقیة الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال عام 
جمیع األشخاص دون سن الثامنة "تعبیر الطفل الوارد في االتفاقیة على والتي طبقت 

  .١"عشرة
ووفقاً لإلجراءات التي تتخذھا مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین فإن كلمة 

یقصد بھا سائر األطفال الذین ھم موضع اھتمام للمفوضیة، بمن فیھم األطفال " أطفال"
ن وعدیمو الجنسیة ممن یتلقون الدعم والمساعدة من الالجئون وطالبو اللجوء والنازحو

  .٢المفوضیة
  :تعریف الالجئ_ ثانیاً 

كل " بأنھ  ١٩٥١ُیعرف الالجئ وفقاً لالتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین لعام 
شخص موجود خارج بلد جنسیتھ، ولدیھ خوف نابع من سبب وجیھ من التعرض 

انتمائھ إلى فئٍة اجتماعیٍة معینٍة أو آرائھ لالضطھاد، بسبب عرقھ أو دینھ أو جنسیتھ أو 
  . ٣"السیاسیة، وال یستطیع أو ال یرید بسبب ذلك الخوف أن یعود إلى مواطنھ األصلي

وقد اقتصرت االتفاقیة على توفیر الحمایة لألشخاص الذین أصبحوا الجئین 
جاء  ، ومن بعد٤نتیجة أحداٍث وقعت في أوروبا في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

، والذي وسع من نطاق انطباقھا الزماني ١٩٦٧البروتوكول الملحق باالتفاقیة لعام 
والمكاني، وأصبحت االتفاقیة ساریًة على الالجئین عموماً، دون أي تعییٍن للحدود 

  .٥الجغرافیة أو المھل الزمنیة
وبالعودة إلى تعریف االتفاقیة نجد أنھا اشترطت إلطالق وصف الالجئ على 

ص الفار من االضطھاد أن یكون سبب الخوف نابعاً من أحد األسباب الخمسة الشخ
العرق، أو الدین، أو الجنسیة، أو االنتماء إلى جماعٍة اجتماعیٍة (المذكورة أال وھي 

ولكنھا لم تلزم الالجئ بأن یقدم أیة  ،)معینٍة، أو اآلراء السیاسیة التي یتبناھا ھذا الشخص
ان مرتبطاً بأحد ھذه األسباب، وإنما تركت مسألة تقییم وجود أدلٍة على أن اضطھاده ك

  .سبب اللجوء من عدمھ للدولة نفسھا
  

                                      
ر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفوریة للقضاء علیھا من االتفاقیة الخاصة بحظ ٢المادة  ١

  .١٩٩٩حزیران / یونیو ١الصادرة عن منظمة العمل الدولیة في 
المبادئ التوجیھیة لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بشأن تحدید المصلحة الفضلى لألطفال،  ٢

 .٨. ، ص٢٠٠٨أیار / سرا، مایومكتب مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، جنیف، سوی
من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین الصادرة عن الجمعیة العامة لألمم  ١من المادة ) أ(الفقرة  ٣

 . ١٩٥١كانون األول / دیسمبر ١٤بتاریخ ) ٥- د( ٤٢٩المتحدة بموجب قرارھا رقم 
 .١٩٥١المادة األولى من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین عام  ٤
ادة األولى من البروتوكول الخاص بوضع الالجئین، الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة الم ٥

 ٤، ودخل حیز النفاذ في ١٩٦٦كانون األول / دیسمبر ١٦بتاریخ ) ٢١-د( ٢١٩٨بموجب قرارھا رقم 
  . ١٩٦٧تشرین األول / أكتوبر
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كل إنسان تتعرض حیاتھ "وقد عّرف الدكتور علي صادق أبو ھیف الالجئ بأنھ 

أو سالمتھ البدنیة أو حریتھ للخطر، خرقاً لمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
  . ١"حق بطلب الملجأوعندئٍذ یكون لھ ال

وھو ما یجعل الالجئ مختلفاً عن النازح داخلیاً؛ ألن الالجئ یوجد خارج البلد 
الذي یحمل جنسیتھ، بینما النازح یبقى داخل حدود دولتھ، ولكن تضطره الظروف إلى 
مغادرة مكان إقامتھ األصلي، كما ویختلف الالجئ عن المھاجر بأن األول یترك بلده 

لتعرض لالضطھاد، في حین أن الثاني یھاجر طوعیاً ألسباب اقتصادیة قسریاً خشیة ا
  .مثالً، دون أن یحتاج لحمایة الدولة التي یھاجر إلیھا

ومن األھمیة بمكان توضیح أن االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین استثنت كل من 
ارتكب جریمة حرب أو جریمة ضد السالم أو ضد اإلنسانیة، وكذلك استبعدت من 

تكب خارج بلد اللجوء جریمًة جسیمًة غیر سیاسیة الطابع قبل قبولھ بصفة الجئ، ار
  . ٢إضافًة إلى من ارتكب أفعاالً مناھضة لمبادئ األمم المتحدة وأھدافھا

وقد أحسنت االتفاقیة في استثناء ھؤالء األشخاص من نطاق تنفیذ أحكامھا، لما 
اتھم أم على المجتمعات المضیفة لھم، یتمتعون بھ من خطورة إجرامیة سواًء على مجتمع

وفي الوقت نفسھ فإن ھذا یمنع من استخدام نظام اللجوء كوسیلة للتھرب من تحمل 
  .المسؤولیة واإلفالت من العقوبة المترتبة على ارتكاب الجرائم الخطیرة

  :تعریف الطفل الالجئ_ ثالثاً 
بخصوص مصطلحي  بعد استعراض التعاریف التي أوردتھا االتفاقیات الدولیة

الطفل والالجئ، فإنھ من الممكن القول إن الطفل الالجئ ھو كل شخٍص یقل عمره عن 
ثماني عشرة سنة، وقد ھاجر من موطنھ األصلي إلى بلٍد آخر طلباً لألمان، وھرباً مما 
یتعرض لھ من عنٍف أو تھمیٍش أو اضطھاٍد بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، أو 

، أو الفقر المدقع، أو نقص الغذاء والدواء، أو غیر ذلك من األسباب الكوارث الطبیعیة
  . التي تعرض حقوقھم اإلنسانیة األساسیة لالنتھاك

وتنقسم أوجھ الحمایة المقررة لألطفال الالجئین بموجب القانون الدولي إلى 
  .حمایٍة عامٍة، وحمایٍة خاصٍة، وھو ما سنحاول التطرق إلیھ فیما یلي

  :الحمایة العامة المقررة لألطفال الالجئین في الدولة المضیفة_ ني الفرع الثا
بصفة الالجئین ) بمن فیھم األطفال(یترتب على االعتراف لألشخاص عموماً 

تمتعھم بحٍد أدنى من الحقوق والحریات التي یستحقونھا بوصفھم أجانب مقیمین على 
خاصة بصفتھم الجئین أراضي الدولة الملجأ، كما أنھم یحظون ببعض الحقوق ال

  .موجودین داخل حدود الدول المضیفة، وھو ما سیتم تناولھ فیما یلي

                                      
/ أشخاص القانون الدولي/ ئ العامةالنظریات والمباد: علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام ١

 . ٢٤٩. ، ص١٩٩٢الحیاد والحرب، مطبعة منشأة المعارف، اإلسكندریة، / المنازعات الدولیة
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ١من المادة ) و(الفقرة  ٢
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الحقوق والمزایا التي یتمتع بھا األطفال بوصفھم أجانب مقیمین في _ أوالً 
  : بلدان اللجوء

یقع على عاتق دول اللجوء بموجب االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین مجموعة 
إذ ینبغي . بالحمایة الدولیة) بمن فیھم األطفال(ل تمتع الالجئین من االلتزامات التي تكف

علیھا أن تعاملھم دون أي تمییٍز بسبب العرق أو الدین أو الجنسیة، وأال تمیز فیما بینھم 
  .١في تقدیم الحمایة أو في الحقوق والفرص

إذ تنص االتفاقیة على أن على الدول المضیفة أن تعامل الالجئین معاملتھا 
، سواًء فیما یتعلق مثالً باالعتراف ٢جانب المقیمین على أراضیھا بصفٍة نظامیةٍ لأل

، أو بحیازة األموال المنقولة أو غیر المنقولة أو ٣بأحوالھم الشخصیة واإلقرار بھا
، وأن تعترف بحقھم بالوصول إلى المحاكم الوطنیة للدولة المضیفة، ٤امتالكھا أو إیجارھا

الطریقة التي یعامل بھا مواطنوھا، من حیث درجات التقاضي،  والتقاضي أمامھا بنفس
والحق في التمتع بحریة ممارسة . ٥والحصول على المعونة القضائیة، واإلعفاءات

  .٦شعائرھم الدینیة، وتوفیر التربیة الدینیة التي یجدونھا مناسبة ألبنائھم
لحسابھم ویجب السماح لالجئین بممارسة العمل المأجور، أو العمل الحر 

. ٧الخاص، بما في ذلك العمل في الزراعة والصناعة والتجارة، أو ممارسة المھن الحرة
على أن ھذا الحق ال یمنع الدولة المضیفة من تطبیق بعض القیود على حق الالجئین في 
العمل، طالما أنھا تخضع مواطنیھا لنفس ھذه القیود، كما بالنسبة لألحكام المتعلقة 

  . ٨األجر والضمان االجتماعيبساعات العمل و
ویجب على دول اللجوء توفیر أفضل معاملٍة ممكنٍة لالجئین الموجودین على 

، وعلیھا أن تعاملھم بنفس الطریقة التي تعامل بھا ٩أراضیھا فیما یخص حق اإلسكان
، كما ویترتب علیھا أن تمنحھم الحق في ١٠مواطنیھا بشأن التعلیم الرسمي واإلغاثة العامة

  نقل الحر داخل أراضیھا، والحق باختیار محل إقامتھم أو مغادرتھا، وفقاً لنفس األنظمة الت
  

                                      
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٣المادة  ١
  .١٩٥١خاصة بوضع الالجئین من االتفاقیة ال ٧المادة  ٢
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ١٢المادة  ٣
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ١٣المادة  ٤
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ١٦المادة  ٥
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ١٥المادة  ٦
 .١٩٥١ن االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین م ١٩و  ١٨و  ١٧المواد  ٧
سنان طالب عبد الشھید، حقوق وواجبات الدولة المضیفة لالجئ اإلنساني، مجلة الغري للعلوم  ٨

  .٣٠٨. ، ص٢٠٠٩، الكوفة، ١٣، العدد ٤االقتصادیة واإلداریة، المجلد 
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٢١المادة  ٩

  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٢٣ و ٢٢المادتان  ١٠
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، مع إلزام الدول المضیفة بإصدار بطاقات ھویة شخصیة ١التي تطبقھا على األجانب

ووثائق سفر لالجئین النظامیین، وذلك لتمكینھم من السفر إلى الخارج، بما ال یتعارض 
، وأخیراً یترتب على دول الملجأ تسھیل استیعاب الالجئین ٢وطنيمع مقتضیات األمن ال

ومنحھم جنسیتھا بقدر اإلمكان، بغیة تحقیق إدماجھم وتخفیف معاناتھم إلى أكثر حٍد 
  .٣ممكنٍ 

  
الحقوق المقررة لألطفال بوصفھم الجئین موجودین داخل حدود الدول _ ثانیاً 

  :المضیفة
ن الثامنة عشر عاماً ما یزید عن نصف أعداد یمثل األطفال الذین تقل أعمارھم ع

  .٤الالجئین المسجلین حول العالم
ومن الواجب على الدول المضیفة ضمان ثالثة حقوٍق أساسیٍة في ھذا المجال، أال 

في طلب اللجوء، والحمایة من اإلعادة القسریة ) بمن فیھم األطفال(حق الالجئین : وھي
ى الحق بالبقاء على أراضي الدولة المضیفة إلى أن یتم إلى بلدانھم األصلیة، باإلضافة إل

  .الوصول إلى حٍل دائٍم لمشكلتھم، وھو ما سیتم تناولھ تفصیالً فیما یلي
  

  :حق طلب اللجوء - ١

یحق لكل شخٍص أن یغادر بلده بأي وسیلٍة، وأن یطلب الدخول إلى أراضي 
في حال كانت حیاتھ بلدان أخرى طلباً للجوء وخالصاً من االضطھاد داخل دولتھ، 

معرضة للخطر أو التھدید، ما لم یكن مداناً بارتكاب جریمة غیر سیاسیة، أو مالحقاً 
  . ٥لقیامھ بأعماٍل تناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئھا

ولكن اإلشكالیة أن الدول غیر ملزمٍة قانوناً بمنح حق اللجوء لجمیع األشخاص 
وة بین حقوق األفراد وحقوق الدول، وھنا یبرز دور الذین یطلبونھ، وبالتالي فإن ھناك فج

المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین التابعة لألمم المتحدة، والتي تتركز أنشطتھا في ضمان 

                                      
 .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٢٦المادة  ١
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٢٨و  ٢٧المواد  ٢
 .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٣٢من المادة  ٣٤الفقرة  ٣
 ٢٠١٩ئین السوریین المسجلین في الدول المجاورة لسوریا عام على سبیل المثال بلغ العدد الكلي لالج ٤

  .ملیون طفل ٢.٥ملیوناً، منھم  ٥.٦حوالي 
Report: "Syrian Crisis Fast Facts", UNICEF, August 2019. 
https://www.unicef.org/mena/reports/syria-crisis-fast-facts 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب  ١٤المادة  ٥
من االتفاقیة الخاصة  ٣٢، وكذلك المادة ١٩٤٨كانون األول / دیسمبر ١٠، )٣-د(ألف  ٢١٧القرار 

  .١٩٦٧ص بوضع الالجئین من البرتوكول الخا ٣٢، المادة ١٩٥١بوضع الالجئین 
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االعتراف بالالجئین، ومنحھم الحمایة القانونیة الدولیة، والتأكد من احترام حقوقھم 
  .١حلول دائمٍة لمشاكلھماألساسیة، ریثما یتم االنتھاء من معاناتھم وإیجاد 

  
 :الحق في الحمایة من اإلعادة القسریة لدولة االضطھاد- ٢

یحظر على البلدان المضیفة لالجئین إرجاعھم قسریاً إلى بلدھم األصلي أو إعادة 
توطینھم في بلٍد ثالٍث یمكن أن یواجھوا فیھ اضطھاداً، أو تھدیداً خطیراً على حیاتھم أو 

لبي اللجوء على الحدود في حال لم یكن لدیھم إمكانیة طلب حریتھم، كما یمنع رفض طا
  .٢اللجوء في مكان آخر

ویعد من قبیل االنتھاك لمبدأ حظر اإلعادة القسریة أي صورة من صور النقل 
، ٣بالقوة كاإلبعاد أو التسلیم غیر الرسمي أو خارج نطاق القانون أو الرد أو الطرد

قسریة حاالت العودة الطوعیة إلى البلد األصلي، وبالتالي یستبعد من نطاق اإلعادة ال
والتي یقرر فیھا الالجئون الرجوع إلى وطنھم، بناًء على إرادتھم الحرة، ودون وجود أي 

  .تدابیر أو إجراءات قسریة تجبرھم على مغادرة البلد الملجأ
وكاستثناٍء من ھذا المبدأ فإنھ یجوز للبلد المضیف إبعاد الالجئین النظامیین 

لموجودین داخل أراضیھ، إذا كان ھذا اإلبعاد مرتبطاً بأسباٍب استثنائیٍة تتصل بالمحافظة ا
، أو إبعاد أولئك الموجودین بشكٍل غیر نظامي، على ٤على األمن الوطني أو النظام العام

أنھ یمنع على دولة الملجأ فرض عقوباٍت جزائیٍة علیھم، أو فرض قیوٍد على تنقالتھم، إال 
  .٥ة وضعھم القانوني فیھا، أو ریثما یتم قبول دخولھم إلى بلٍد آخربعد تسوی

كما یستثنى من مبدأ حظر الرد أو الطرد أیضاً كل الجئ تتوفر دواٍع معقولٍة 
لوصفھ خطراً على أمن الدولة التي یقیم فیھا، نظراً لسبق صدور حكٍم قضائي باٍت یدینھ 

االستثناء لمصلحة الدولة المضیفة حفاظاً  ، إذ قرر ھذا٦بارتكاب جرم استثنائي الخطورة
  .على كیانھا، وكي ال یسبب إقامة الالجئین فیھا خطراً أو ضرراً على أمنھا واستقرارھا

وال یجوز للدولة المضیفة تنفیذ طرد أو إعادة الالجئ الذي یمثل خطراً على 
راٍر قضائي متخٍذ األمن القومي، أو الذي ارتكب جرماً استثنائي الخطورة إال تطبیقاً لق

  وفق األصول اإلجرائیة القانونیة، ویحق لالجئ في ھاتین الحالتین أن یمثل أمام السلطة 

                                      
المادة األولى من النظام األساسي لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، المعتمد من الجمعیة  ١

  .١٩٥٠كانون األول / دیسمبر ١٤المؤرخ في ) ٥- د( ٤٢٨العامة لألمم المتحدة بموجب قرارھا رقم 
2 Prita Sydhoff &Tahir Ali & Others, Protecting Refugees/ A Field Guide 
for NGOS, United Nations Publications, May 1999, P. 12. 

  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٣٣من المادة  ١الفقرة  ٣
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٣٢من المادة  ١الفقرة  ٤
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٣١المادة  ٥
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٣٣من المادة  ٢فقرة ال ٦
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المختصة من أجل تقدیم األدلة على براءتھ واستئناف القرار الصادر بھذا الخصوص، 
ویجب في حال إقرار قرار الطرد أن یمنح مھلًة زمنیًة معقولًة یستطیع أن یلتمس خاللھا 

  . ١قبولھ كالجئ في دولٍة أخرى بصورٍة قانونیةٍ 
مع العلم أن مبدأ حظر اإلعادة القسریة یعد من مبادئ القانون الدولي العرفي، 

، وھو ما یعني أن على ٢الذي تم النص علیھ صراحًة في عدٍد كبیٍر من الوثائق الدولیة
اتفاقیة األمم المتحدة  جمیع الدول احترامھ والعمل بمقتضاه، وإن لم یكونوا أطرافاً في

، وبالتالي فإن انتھاك ھذا المبدأ یمنح الحق للمفوضیة السامیة ٣الخاصة بوضع الالجئین
لألمم المتحدة لشؤون الالجئین للتدخل القانوني مع السلطات المختصة، نظراً لكونھا 

الجئین، الجھة المعنیة باإلشراف على تطبیق االتفاقیات الدولیة المعنیة بحمایة حقوق ال
  .٤ورفع تقاریرھا المتعلقة بمدى االلتزام بھذه االتفاقیات إلى األمم المتحدة

  
  : الحق بالبقاء إلى أن یتم الوصول إلى حٍل دائمٍ  - ٣

یتمتع الالجئون بالحمایة القانونیة طیلة مدة بقائھم على أراضي الدولة المضیفة 
خالل العودة طواعیًة إلى بلدانھم  إلى أن یتم الوصول إلى حٍل دائٍم لمعاناتھم، سواًء من

األصلیة بعد استقرار األوضاع فیھا، وبما یضمن العودة اآلمنة والكریمة لھم، أم من 
، وإن لم ٥خالل االندماج بالمجتمعات المضیفة لھم، وضمان توفیر األمن واالستقرار لھم

راً واستعداداً لتقبل یكن ذلك ممكناً فمن خالل إعادة توطینھم في بلداٍن أخرى، أكثر استقرا
  .  ٦أعداد الالجئین الموجودین

وكملخٍص لما سبق فإن لألطفال الالجئین الحق في رعایة الدولة المضیفة لھم 
وحمایتھا، بما یضمن تمتعھم بالحقوق من مأوى ومأكل وصحة وتعلیم، وكذلك احترام 

من الجدیر بالذكر أن و. حقھم بعدم الرد قسراً إلى بلدانھم التي فروا منھا طلباً للجوء
االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین قد أشارت إلى أن حل مشكلة الالجئین غیر ممكن دون 

                                      
  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٣٣المادة  ١
المادة الثالثة من إعالن األمم المتحدة : من الوثائق الدولیة التي نصت على حظر اإلعادة القسریة نذكر ٢

ة من اتفاقیة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب وغیره من ، والمادة الثالث١٩٦٧بشأن اللجوء اإلقلیمي لعام 
، والمادة الثامنة من إعالن ١٩٨٧ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة لعام 

، والمادة الخامسة من ١٩٩٢األمم المتحدة بشأن حمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري لعام 
منع والتقصي الفعالین لعملیات اإلعدام خراج نطاق القانون واإلعدام التعسفي مبادئ األمم المتحدة لل

  .١٩٨٩واإلعدام دون محاكمة لعام 
3 Prita Sydhoff &Tahir Ali & Others, Op. Cit, P. 10. 

  .١٩٥١من االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ٣٥المادة  ٤
 .٢٩٩. سنان طالب عبد الشھید، المرجع السابق، ص ٥
عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ٦

 .٢٥٩. ، ص٢٠٠٤
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- ١٦٠  - 

 

وجود تعاوٍن دولي لمساعدة الدول المعنیة على تحمل األعباء الباھظة المترتبة على كفالة 
ارة ھذا ، إال أن اإلشكالیة ھنا أن االتفاقیة قد سكتت عن تحدید كیفیة إد١حقوق الالجئین

التعاون ووسائل الوفاء بااللتزامات الدولیة المتعلقة بھذا الخصوص ومدى إلزامیة 
التعاون الدولي، مما یبرز ضرورة العمل جدیاً على التصدي لھذه المسألة، لضمان تحمل 

  .  المجتمع الدولي أعباء الالجئین، بشكٍل یكفل تمتعھم بجمیع حقوقھم األساسیة

                                      
  .١٩٥١الفقرة الرابعة من دیباجة االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین  ١
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ب اطا  

ن ال اط ا دوا   

ذكرنا سابقاً أن الحمایة الدولیة المقررة لالجئین تنطبق أیضاً فیما یخص حقوق 
عدم جواز التمییز بین األطفال : األطفال الالجئین، ومن ذلك على سبیل المثال ال الحصر

ایة الصحیة الالجئین، أو بینھم وبین الالجئین الراشدین في مجال التمتع بالرع
  .واالجتماعیة، وعدم جواز إرغامھم على العودة قسراً إلى بلدھم األم

إال أن ھناك أحكاماً خاصًة تتعلق بحمایة األطفال الالجئین، بما یراعي أوجھ 
الضعف واالحتیاجات الخاصة بھم، والسیما فیما یتعلق بأولئك المنفصلین عن ذویھم، أو 

اإلھمال أو العنف أو االستغالل أو االعتداء الجنسي أو  الذین تعرضوا مسبقاً للتعذیب أو
االتجار أو التجنید اإلجباري أو سواھم من األطفال أصحاب االحتیاجات الطبیة وذوي 

  .وسیتناول البحث فیما یلي أبرز ھذه االحتیاجات. ١اإلعاقة
  :أبرز االحتیاجات الخاصة باألطفال الالجئین_:الفرع األول 

یاجات الخاصة باألطفال الالجئین في البلدان المضیفة بصورٍة تعد تلبیة االحت
فعالٍة من أكبر التحدیات التي تواجھ آلیات الحمایة الدولیة لالجئین، لما یقتضیھ ذلك من 

  .توفیٍر لموارد إضافیة من أجل تقدیم المساعدة المطلوبة لألطفال
فیر السالمة والحمایة وتتركز االحتیاجات الخاصة باألطفال الالجئین عادًة في تو

لھم، وضمان الرعایة الصحیة والتغذیة الكافیة، وكفالة حصولھم على التعلیم المناسب، 
  :وفقاً لما یلي

  :حمایة األطفال وسالمتھم_أوالً 
إن من حق األطفال الذین ینتقلون كالجئین من وطنھم إلى بلٍد آخر أن یحصلوا 

بتین، في حال لم یعد بقاؤھم في بلدانھم آمناً، وأن على المساعدة والحمایةـ اإلنسانیة المناس
  .٢یتمتعوا بنفس الحقوق التي یتمتع بھا األطفال في بلد اللجوء

وتشمل حمایة األطفال الالجئین وسالمتھم ثالثة مجاالت رئیسة تسعى للحد من 
  :المخاطر التي تھددھم واالستجابة لالحتیاجات الخاصة لھم، وتتمثل في اآلتي

  
فمن الضروري مراعاًة للمصلحة الفضلى للطفل : ظ على الروابط األسریةالحفا -١

عدم فصلھ عن والدیھ األصلیین إال للضرورة القصوى، وأن یتم جمع شمل 

                                      
األمم  االتفاق العالمي بشأن الالجئین،"تقریر مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین بعنوان  ١

  ١٨. ، ص٢٠١٨المتحدة، نیویورك، 
  .١٩٨٩من اتفاقیة حقوق الطفل عام  ٢٢المادة  ٢
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، نظراً لصعوبة ١أسر األطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم
استمرارھم بعیداً عن عائالتھم ودون وجود شخص بالغ یعتني بھم ویضطلع 

 .سؤولیة تربیتھمبم

كما ینبغي تقدیم الحمایة والرعایة المؤقتة ضمن أسٍر بدیلٍة بالنسبة لألطفال 
الفارین بمفردھم إلى بالد اللجوء، على أن یحصل األطفال على رعایٍة مناسبٍة 
من أشخاٍص یحترمون دینھم وثقافتھم ولغتھم والجوانب األخرى من حیاتھم، 

أسرھم في أقرب فرصٍة سانحٍة، لضمان أن وذلك إلى أن یتم لم شملھم مع 
 .٢یعیشوا في بیئٍة آمنٍة، توفر لھم الحمایة والرعایة المالئمتین

دعم حق األطفال بالوصول إلى العدالة، ویتضمن ھذا الدعم تطویر األنظمة  -٢
القضائیة الخاصة باألحداث، والتي ال تقتصر على األطفال المخالفین للقانون 

 .٣الضحایا والشھود على الجرائم وحسب، بل تضم أیضاً 

إذ یجب تقدیم الحمایة والرعایة لألطفال : حمایة األطفال الالجئین من العنف -٣
الالجئین وخصوصاً المتضررین من األزمات اإلنسانیة من جمیع أشكال 
العنف واالعتداء وسوء المعاملة واالستغالل التي تھدد حیاتھم أو صحتھم 

عمل على منع تلك االنتھاكات والتصدي لھا والتحقیق ، وال٤الجسدیة أو النفسیة
  .٥فیھا وعدم التسامح مطلقاً مع مرتكبیھا والقیام بمحاكمتھم

  :الرعایة الصحیة والتغذیة_ ثانیاً 
من االحتیاجات األساسیة ذات األولویة التي یجب تلبیتھا لألطفال الالجئین حقھم 

حٍة للشرب، في ظل بیئٍة صحیٍة نظیفٍة في الحصول على طعاٍم صحي، ومیاٍه نظیفٍة صال
  .وآمنةٍ 

  
  
  

                                      
المبادئ التوجیھیة لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بشأن تحدید المصلحة الفضلى لألطفال،  ١

 .٢٩. المرجع السابق، ص
  .٣٢. نفس المرجع، ص ٢

3 Report: "Child Protection from Violence, Exploitation and Abuse", 
United Nations Children's Fund, 2009, P. 11. 

من قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن تعزیز تنسیق المساعدة اإلنسانیة التي تقدمھا  ١٦الفقرة  ٤
، ٢٠١٦كانون األول / دیسمبر ٨األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، الصادر بتاریخ 

)A/RES/71/127.(  
من قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن تعزیز تنسیق المساعدة اإلنسانیة التي تقدمھا  ١٧الفقرة  ٥

  .األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، المرجع السابق
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إذ ینبغي تمكین األطفال الالجئین من التمتع بأفضل رعایٍة صحیٍة یمكن بلوغھا، بما 
یتناسب مع طبیعتھم الضعیفة، مع ضمان حقھم في مستوى معیشي مالئم لنموھم البدني 

  . ١والعقلي والنفسي واالجتماعي
ل ورفاھیتھم، فإنھ ینبغي األخذ بالحسبان بأن على المجتمع ولضمان حمایة األطفا     

الدولي توفیر التمویل والدعم الطبي للمؤسسات الصحیة في البلدان المضیفة، ومدھا 
بمن فیھم (بالموارد والخبرات الالزمة، لتتمكن من زیادة قدراتھا ومساعدة الالجئین 

خرون في المجتمع فیما یتعلق في الحصول على ما یحصل علیھ األشخاص اآل) األطفال
، كما یجب إیالء االھتمام بتوفیر المتطلبات والخدمات الطبیة الخاصة ٢بالرعایة الصحیة

  .٣باألطفال الالجئین الذین یعانون من أمراٍض أو إعاقاٍت معینةٍ 
  :التعلیم_ ثالثاً 

لة التي ینبغي للدول المضیفة توفیر التعلیم لألطفال الالجئین، ومنحھم نفس المعام
تعامل بھا مواطنیھا فیما یخص التعلیم االبتدائي، ومنحھم أفضل معاملة ممكنة على أال 
تقل بأي حاٍل من األحوال عن تلك الممنوحة لألجانب بالنسبة لفروع التعلیم غیر 

  .٤االبتدائي
، ٥ویتعین علیھا أیضاً حمایة األطفال من أي عمل قد یؤدي إلى إعاقة تعلیمھم

تق المجتمع الدولي توفیر الدعم المادي والتقني الالزم للمؤسسات التربویة، ویقع على عا
مع الحرص على ارتیادھم المدارس فور وصولھم البلد الجدید، مع ضمان مساعدتھم 

، ویشمل حق التعلیم أیضاً تأھیل ٦على التنقل بطریقة آمنة من أجل الحصول على التعلیم
العقلیة والجسدیة، وصقل شخصیاتھم، وتقویة روح األطفال، وتنمیة مواھبھم وقدراتھم 

 .٧التعاون لدیھم

                                      
  .١٩٨٩من اتفاقیة حقوق الطفل عام  ٢٧و  ٢٤المادتان  ١

2 New York Declaration for Refugees and Migrants/ Comprehensive 
Refugee Response Framework, Resolution adopted by the General 
Assembly on 19 September 2016, 71/1. 

المبادئ التوجیھیة لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بشأن تحدید المصلحة الفضلى لألطفال،  ٣
 .٦٣. المرجع السابق، ص

  .١٩٥١الالجئین  من االتفاقیة الخاصة بوضع ٢٢المادة  ٤
  .١٩٨٩من اتفاقیة حقوق الطفل عام  ٣٢المادة  ٥

6 New York Declaration for Refugees and Migrants/ Comprehensive 
Refugee Response Framework, Op. Cit. 

  .١٩٨٩من اتفاقیة حقوق الطفل عام  ٢٩المادة  ٧
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إذ إنھ مما ال شك فیھ أن التعلیم أداةٌ مھمٌة لتوعیة األطفال بحقوقھم، ولیس ذلك 
وحسب، بل إن لھ أثراً بارزاً في حمایتھم من االنخراط في صفوف المقاتلین، أو العمل 

  .ستغاللھم جنسیاً، فضالً عن الزواج المبكردون السن القانونیة، إضافًة إلى إمكانیة ا
  

  :أوضاع األطفال السوریین الالجئین في مخیمات دول الجوار: الفرع الثاني 
، ونجم عنھ العدید ٢٠١١شباط / اندلع النزاع في األراضي السوریة في فبرایر

طر ما من االنتھاكات الجسیمة، من قتٍل وتعذیٍب وتشریٍد واختفاٍء قسري، األمر الذي اض
لبنان، (یربو على خمسة مالیین شخٍص إلى الھرب خارج البالد، سواًء إلى دول الجوار 

، أم بلدان اللجوء األجنبیة، خوفاً من نیران المعارك ١)وتركیا، واألردن، والعراق
وتعسف األجھزة األمنیة، أو ھرباً من ممارسات بعض الجماعات اإلسالمیة المتطرفة، 

  .٢قتصادیة السیئة خاصًة بعد فقدانھم منازلھم وأعمالھمأو بسبب األوضاع اال
ولكن اإلشكالیة التي حصلت ھي أن معظم الالجئین السوریین في البلدان 
المجاورة لسوریا باتوا یعانون ظروفاً معیشیًة مأسویًة، في ظل استقبال الدول اإلقلیمیة 

األساسیة من مأكٍل ومشرٍب لكٍم ھائٍل من الالجئین، وعدم قدرتھا على تلبیة متطلباتھم 
وملبٍس وتعلیٍم، خاصًة وأن معظم ھذه الدول تعاني أصالً أزماٍت مالیة واقتصادیة وشحاً 

  .٣في الموارد وضعفاً في البنیة التحتیة
في وقٍت اقتصر فیھ دور المنظمات الدولیة على العمل اإلغاثي وتقدیم 

و الدول المستقبلة، في حین بلغ المساعدات اإلنسانیة عبر المنظمات غیر الحكومیة أ
تمویل خطط االستجابة لدعم الالجئین في المجالین اإلنساني واإلنمائي في أفضل الحاالت 

  ، وھو ما یعني وجود نقٍص شدیٍد في المساعدات مقترٍن بتقصیٍر في ٤% ٥٠ما یقل عن 

                                      
تتواجد في لبنان في كل من مناطق عرسال یتوزع الالجئون السوریون في مخیماٍت في دول الجوار  ١

وطرابلس، وفي تركیا في أورفة وكلس وغازي عنتاب وكھرمان ومرعش وبخشین وییالداغي والتتوز 
والعثمانیة وكوفتشي وأدیمان، باإلضافة إلى ثالثة مخیمات حدودیة بالقرب من معبر باب الھوى في 

واألزرق، وفي العراق في بغداد واألنبار  قریتي أطمة وقاح، وفي األردن في الزعتري والرمثا
  .وكردستان

Syrian Regional Refugee Response, United Nations High 
Commissioner of Refugees, April 2020, available at: 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?Page=Country&LocationId=1
22&Id=22 
2 Syrian Regional Refugee Response, Op. Cit. 

الالجئین / ھادي الشیب وسمیرة ناصري، مسألة الالجئین بین الحل القانوني والواقع السیاسي ٣
/ ألمانیا، العدد األول، ینایر/ القانون، برلینالفلسطینیین والسوریین أنموذجاً، مجلة العلوم السیاسیة و

  .٢٢٤. ، ص٢٠١٧كانون الثاني 
4 Syrian Regional Refugee Response, Op. Cit.   
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وٍة تمویلیٍة الوفاء بعھود الدعم الدولي للتصدي ألزمة الالجئین السوریین، ووجود فج
  .كبیرٍة بین االحتیاجات واألموال الواردة إلى المنظمات اإلنسانیة من الدول المانحة

وسنحاول فیما یلي التعرف إلى الوضع اإلنساني لألطفال السوریین الالجئین في 
دول الجوار، للتعرف على مدى انسجامھ مع االتفاقیات الدولیة التي كفلت الحمایة العامة 

  .ھموالخاصة ل
  :واقع خدمات السكن -_أوالً 

یواجھ معظم األطفال السوریون الذین یعیشون بصحبة أھالیھم في المخیمات 
اللبنانیة واألردنیة أوضاعاً كارثیًة، لما تقاسیھ ھذه المخیمات من اكتظاٍظ ونقٍص شدیٍد في 

ن األمطار التھیئة والخدمات، فأغلبھا ال یقیھم من درجات الحرارة المرتفعة صیفاً أو م
، وكذلك الحال بالنسبة إلى أكثر من ربع مساكن اللجوء اللبنانیة والتركیة ١والثلوج شتاءً 

  .٢التي تفتقر إلى وجود خدمات الصرف الصحي ومرافق النظافة
وفي الوقت ذاتھ ال تتلقى األسر السوریة الالجئة خارج المخیمات الرسمیة 

ما یتعلق بالسكن، نظراً للتقاعس الدولي في المخصصة إلیواء الالجئین أیة مساعداٍت فی
التعاون بتمویل المساعدات اإلنسانیة، وھو ما یضطر ھؤالء الالجئین إلى لعیش في 

  . ٣مناطق عشوائیة أو غیر آمنٍة أو ضمن مباٍن مھجورٍة أو غیر مكتملٍة ودون المستوى
  : الوضع اإلغاثي والصحي في دول الجوار المضیفة لالجئین -ثانیاً 

ت تعاني معظم المخیمات النقص الحاد في توفیر المساعدات اإلنسانیة والمستلزما
الطبیة، وانتشار األمراض واألوبئة، وعدم القدرة على تلبیة االحتیاجات الصحیة ألفراد 
العائالت السوریة الالجئة فیھا، بما في ذلك التمكن من الوصول بسھولٍة إلى خدمات 
الرعایة الصحیة، والقدرة على تطعیم األطفال أو توفیر الدعم الالزم لذوي االحتیاجات 

  .٤الخاصة منھم
عود السبب في تردي الواقع الصحي في المخیمات إلى االرتفاع المطرد في وی

أعداد الالجئین في ھذه المخیمات، ومحدودیة المساعدات والموارد المقدمة من قبل 
المنظمات الدولیة والجمعیات الخیریة، وعدم قدرتھا على تغطیة نفقات خدمات الرعایة 

  . ٥الصحیة

                                      
  .٢٣٩. ھادي الشیب وسمیرة ناصري، المرجع السابق، ص ١

2 Report: "Syrian Crisis Fast Facts", Op. Cit. 
3 Syrian Regional Refugee Response, Op. Cit.   

ُحرمت حوالي نصف العائالت السوریة الالجئة في األردن والعراق ولبنان من حقھا في النفاذ إلى  ٤
  .خدمات الرعایة الصحیة على سبیل المثال

Report: "Syrian Crisis Fast Facts", Op. Cit. 
، "ة في لبنانالجئون سوریون بحاجة إلى رعایة صحی/ خیارات مؤرقة"تقریر منظمة العفو الدولیة  ٥

  .٧. ، ص٢٠١٤
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اك عدداً ال بأس بھ من األطفال السوریین الالجئین بحاجة ومن جھٍة أخرى فإن ھن      
إذ  إلى الحصول على الرعایة الصحیة لعالج ما یعانونھ من إعاقاٍت جسدیٍة أو عقلیٍة،

ترتبط المشاكل الصحیة المنتشرة بین األطفال بإصاباٍت أو أمراٍض تعرضوا لھا إما في 
  .١في بلدان اللجوء أثناء النزاع في سوریا، أو بسبب صعوبة األوضاع

وأخیراً فإن من الضروري تعزیز خدمات الدعم النفسي واالجتماعي المقدمة 
، ٢لھؤالء األطفال، وعدم اتخاذ أي قراٍر من شأنھ التسبب بالمزید من الضغوط النفسیة

فبحسب دراسٍة أجرتھا الیونیسیف فإن ھناك أكثر من ملیون طفل سوري الجئ بحاجة 
، نظراً لما مروا بھ من ظروٍف عصیبٍة وتجارَب ٣راض النفسیةإلى العالج من األم

مؤلمٍة، ولتعرضھم قبل فرارھم من سوریة ألشكال مختلفٍة من العنف والقصف 
  . ٤واالنتھاكات الفظیعة، ولما یعانونھ أیضاً في بعض دول اللجوء من العنصریة والتنمر

  : الوضع الغذائي في مخیمات اللجوء -ثالثاً 
ما یزید على ثلثي األسر السوریة الالجئة في المخیمات اللبنانیة  ُیالحظ أن

واألردنیة تشتكي نقص األمن الغذائي، وسوء التغذیة أو نقصھا، وعدم القدرة على توفیر 
  . ٥ المطالب األساسیة من غذاٍء صحي ومیاٍه نقیٍة صالحٍة للشرب

غذائیة المقدمة من وھناك أیضاً قصوٌر شدیٌد في توفیر السلل أو الكوبونات ال
برنامج الغذاء العالمي لھؤالء الالجئین، ویرجع التقصیر في القدرة على توفیر القسائم 

  . ٦الغذائیة إلى العجز الدولي في التعامل مع مسألة تمویل حصول الالجئین على التغذیة

                                                                                                   
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/mde180012014ar.
pdf  

، "لبنان الجئون سوریون بحاجة إلى رعایة صحیة في/ خیارات مؤرقة"تقریر منظمة العفو الدولیة  ١
 .٧. المرجع السابق، ص

المبادئ التوجیھیة لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بشأن تحدید المصلحة الفضلى لألطفال،  ٢
 .٦٨. المرجع السابق، ص

3 www.unicef.org  
4 Report: "Pushed to the Edge: Syrian Refugees Face Increased 
Restrictions in Lebanon", Amnesty International Publications, 2015, p. 
22.   
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2417852015ENGL
ISH.PDF  
5  Report: "Syrian Crisis Fast Facts", Op. Cit. 
6 Report: "Pushed to the Edge", Op. Cit, p. 6.  
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  :واقع الخدمات التعلیمیة المقدمة لألطفال الالجئین_-رابعاً 

سوریون الالجئون في دول الجوار إلى واقٍع تعلیمي سیئ، إذ یتعرض األطفال ال
تشیر التقاریر أن نحو نصف الطلبة السوریین في لبنان واألردن غیر ملتحقین بالمدارس، 
من جراء تدفق أعداٍد كبیرٍة منھم إلیھا مما تسبب في ضغٍط كبیٍر على الخدمات 

الذي یعاني منھ ھؤالء الالجئون، مما األساسیة، ومن ضمنھا التعلیم، باإلضافة إلى الفقر 
یدفعھم إلى التخلي عن التعلیم نتیجة عدم القدرة على تحمل أعبائھ المالیة، یضاف إلى 
ذلك ضعف المساعدات المالیة المقدمة للمجتمعات المضیفة لالجئین، وأسباٌب أخرى 

  .١تتعلق ببعد المسافة واالكتظاظ والتعرض لظاھرة التنمر في بلدان اللجوء
وھو ما یؤدي بطبیعة الحال إلى عواقب مدمرة على حیاة ھؤالء األطفال 

 . المستقبلیة، ویفقدھم قدرتھم على االندماج والتعایش وإعادة بناء مجتمعاتھم
  :قضیة عمالة األطفال السوریین الالجئین في دول الجوار - خامساً 

سرھم، في ظل یضطر كثیر من األطفال السوریین إلى العمل إلعالة أنفسھم وأ
، إذ بلغت معدالت عمالة األطفال السوریین الالجئین في ٢ظروٍف غیر إنسانیٍة في الغالب

، وتتجلى األسباب ٢٠١١األردن أربعة أمثال معدالتھا ما قبل األزمة السوریة عام 
الكامنة وراء انتشار ھذه الظاھرة في حرمان األطفال من فرصة التعلم وصعوبة التحاقھم 

الدراسیة، فضالً عن غالء تكالیف المعیشة، وعدم وجود الدخل الكافي  بالمقاعد
لعائالتھم، وبالتالي حاجتھم الماسة إلى مساعدة أسرھم على توفیر قوتھم الیومي، 

كما تؤدي عوامل . ٣باإلضافة إلى رغبة أصحاب العمل بتشغیلھم نظراً النخفاض أجورھم
على استصدار تصاریح عمٍل بشكٍل أخرى من قبیل عدم قدرة الالجئین السوریین 

شرعي، ومنع الالجئین غیر النظامیین أو المقیمین ضمن المخیمات من التقدیم على 
طلبات تصاریح العمل، واألجور المتدنیة االستغاللیة لمن یعملون بصفٍة رسمیٍة أو غیر 

الف من وأخیراً فإن ھناك اآل. ٤رسمیٍة من زیادة االعتماد على األطفال في كسب الدخل

                                      
1 Report: "Syrian Crisis Fast Facts", Op. Cit.  

بینت الدراسات أن أغلب األطفال السوریین في دول الجوار یخضعون إلى ظروف عمٍل خطرٍة،  ٢
یاً، مقابل دخٍل یومي یبلغ أربعة إلى سبعة ویعملون دون إجازاٍت، وألكثر من ثماني ساعاٍت یوم

  .دوالرات
أنور البني، حقوق الطفل في سوریا بین الواقع والقانون، المركز السوري للدراسات واألبحاث 

  .٢٠١٩تشرین الثاني / نوفمبر ٢١القانونیة، 
https://sl-center.org/?p=1294  
3 Report: "We're Afraid for Their Future/ Barriers to Education for 
Syrian Children in Jordan", 2016. 
https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-
future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan  
4 Report: "We're Afraid for Their Future/ Barriers to Education for 
Syrian Children in Jordan", Op. Cit. 
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األطفال السوریین المنفصلین عن ذویھم، والذین وصفتھم منظمة الیونیسیف بأنھم في 
وضٍع ھٍش ومعرضین لالستغالل بصوره المختلفة، والتي من ضمنھا عمالة األطفال، 

  . ١نظراً لعدم امتالكھم الوثائق القانونیة
  

ي عمٍل یؤثر علیھم أو وھو ما یناقض اتفاقیة حقوق الطفل التي تمنع تشغیل األطفال بأ
یعوق حقھم في التعلیم، أو یكون ضاراً بصحة الطفل أو نموه البدني أو العقلي أو 

  .٢الروحي أو االجتماعي
  :ظاھرة الزواج القسري والمبكر في دول اللجوء المجاورة -سادساً 

ارتفع عدد حاالت الزواج المبكر في أوساط العائالت السوریة في مخیمات 
اورة، وبحسب الدراسات فإن الزواج المبكر شائٌع في المخیمات أكثر من اللجوء المج

، فعلى سبیل المثال أشارت إحصاءات منظمة ٢٠١١انتشاره في سوریا قبل عام 
قبل األزمة، بینما ارتفعت نسبة % ١٢الیونیسف أن نسبة الزواج المبكر في سوریا كانت 

كما أن نصف النساء السوریات ، ٢٠١٤عام % ٣٢الزیجات السوریة في األردن إلى 
  .٣ المتزوجات في المخیمات األردنیة قد تزوجن قبل بلوغھن سن الثامنة عشر

وقد یرجع السبب وراء ذلك إلى انتشار الفقر، تدني نسب األمان، والتسرب من 
، مع ما یمكن أن ینتج عن الزواج المبكر من آثاٍر سلبیٍة ٤المدارس في بلدان اللجوء

  .  ف األسري واالستغالل والحرمان من الحقوق الفردیةكالتعرض للعن
  :إشكالیة الترحیل واإلبعاد القسري لألطفال -سابعاً 

یضاف إلى كل ما ذكر سابقاً ما فرضتھ بعض الدول اإلقلیمیة المستضیفة 
لالجئین من قیوٍد، وما أدى إلیھ ذلك من تعریض األطفال وذویھم إلى خطر االعتقال 

من ھذه المخیمات، في مخالفٍة صریحٍة لمبدأ عدم اإلعادة القسریة،  والترحیل القسري
والذي یلزم تلك الدول بحظر إعادة الالجئین إلى بلدانھم األصلیة أو دوٍل أخرى یحتمل 

  .أن یتعرضوا فیھا لالضطھاد أو النتھاكات حقوق اإلنسان
یمات وعلى سبیل المثال تعرض بعض الالجئین السوریین الموجودین في المخ

اللبنانیة إلى حمالت من االعتقال والحبس وتقیید الحریة والتنكیل، بذریعة وجود دواعي 
  أو مخاوف أمنیة كانتھاء صالحیة تصریحات اإلقامة أو عدم توفر الكفیل، وما رافق تلك 
الحمالت من اإلھانة والتعذیب والترحیل واإلخالء القسري آلالف منھم، ومن بینھم 

  .١أطفال

                                      
1 Report: "Syrian Crisis Fast Facts", Op. Cit. 

  .١٩٨٩اقیة حقوق الطفل عام من اتف ٣٧المادة  ٢
3 Report: "We're Afraid for Their Future/ Barriers to Education for Syrian 
Children in Jordan", Op. Cit.  
4  Report: "Syrian Crisis Fast Facts", Op. Cit. 
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نقول إنھ بالرغم من الجھود التي قدمتھا دول الجوار لمساعدة أطفال  ختاماً 
سوریا الالجئین فیھا وتوفیرھا المالذ اآلمن لھم والحفاظ على سالمتھم، إال أنھ وفي 
الوقت ذاتھ لم تكن معظم مخیمات الالجئین قادرًة على أن تقدم الحد المقبول من الخدمات 

في تقدیم المساعدات الغذائیة والصحیة، وتوفیر الخدمات والمساعدات اإلنسانیة المتمثلة 
اإلیوائیة والتعلیمیة، فضالً عن مخالفة مبدأ عدم الرد القسري، خاصًة إذا ما قارنا واقع 
ھذه المخیمات بالممیزات الكثیرة التي حصل علیھا أطفال سوریا الذین لجأوا إلى معظم 

لقیھم الدعم واالھتمام الكبیرین في مجاالت الدول الغربیة، من توفیٍر لكامل حقوقھم، وت
التعلیم والسكن والمساعدات المالیة والخدمات الصحیة واالجتماعیة، بل ومنحھم الحق 

  . بالحصول على اإلقامة والجنسیة

                                                                                                   
1 Report: "Pushed to the Edge", Op. Cit p. 19. 
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  الخاتمة
مع ازدیاد حاالت النزاعات والصراعات المسلحة، والتي تعد المحرك األساسي 

ینبغي التشدید على أھمیة توفیر عالم وتفاقم حجم مشكالتھم، الزدیاد تدفق الالجئین حول ال
الحمایة الضروریة لألطفال الالجئین بما یتماشى مع الكرامة اإلنسانیة، ویراعي 

الخاصة باألطفال، بما یشمل الرعایة الجسدیة والعقلیة والنفسیة األساسیة االحتیاجات 
ن الدولي لھم، ویعینھم على تجاوز ویضمن تمكینھم من حقوقھم التي كفلھا القانو لھم،

ریثما یتم إعادتھم آمنین إلى بلدانھم  ،الظروف الصعبة التي یمرون بھا بسبب اللجوء
  .بمحض إرادتھم، أو اندماجھم وتوطینھم في مجتمعاٍت وطنیٍة جدیدةٍ 

النتائج وقد خلص البحث في الحمایة الدولیة لألطفال الالجئین إلى مجموعٍة من 
   :وردھا على النحو التالين والتوصیات

  :النتائج_ أوالً 
إن منظومة الحمایة الدولیة لألطفال الالجئین شاملة ومالئمة لالحتیاجات -١

الخاصة لھم، ولكن اإلشكالیة الحقیقیة المرتبطة بھا ھي عدم تفعیل االتفاقیات 
والوثائق الدولیة على أرض الواقع، وغیاب آلیات المتابعة أو الجزاء الرادع 

  . حال مخالفة القواعد القانونیة المقررة لصالح األطفال الالجئین في

یجب احترام الحقوق األساسیة لألطفال الالجئین وتعزیزھا طیلة مدة وجودھم -٢
في الدول المضیفة، وتوفیر الظروف المالئمة لیعیشوا بأماٍن وكرامٍة، 

ایة وتمكینھم من ممارسة حقوقھم التي كفلتھا االتفاقیات الخاصة بحم
حقھم في ، باإلضافة إلى الالجئین، من مسكٍن وصحٍة وغذاٍء وتنقٍل وتعلیمٍ 

طلب اللجوء، والحمایة من اإلعادة القسریة، والحق بالبقاء على أراضي 
  .الدولة المضیفة إلى أن یتم الوصول إلى حٍل دائٍم لمشكلتھم

 فال الالجئینلألط إعادة النظر في نظام الحمایة الدولیةھناك حاجٌة ماسٌة إلى -٣
لمعالجة مشكلة ضعف استجابة ورعایتھم، وتحدید اإلجراءات العملیة 

لتلبیة االحتیاجات الخاصة المجتمع الدولي وتعاونھ مع البلدان المضیفة لھم، 
الالجئین، بحیث ال یؤدي لجوءھم إلى تفویت فرصھم في التعلیم، أو  باألطفال

 .دمات األساسیةالحصول على الرعایة الصحیة، وغیرھا من الخ

  :التوصیات_ ثانیاً 
وجوب اتخاذ التدابیر الالزمة للحد من األسباب المؤدیة إلى لجوء   -١

وتعزیز التدابیر الرامیة إلى األطفال، كمحاربة التعذیب واالضطھاد، 
ومجابھة الفقر والتھمیش إنھاء العنف واالستغالل الجنسي لھم، 

والحقوق األساسیة، والتمییز، ومنع التعرض النتھاك الحریات 
  .وغیرھا من األسباب المؤدیة إلى اللجوء
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ضرورة مطالبة الدول والمنظمات الدولیة بتقدیم المزید من الدعم للبلدان   -٢
المضیفة لالجئین، وبشكٍل خاص تلك التي تعاني عجزاً اقتصادیاً 
تجاه مواطنیھا، لتكون بدورھا قادرة من القیام بواجباتھا المتعلقة 

 .احتیاجات األطفال الالجئین على النحو المنشودبتلبیة 
اتخاذ الخطوات الكفیلة للوفاء بااللتزامات الخاصة بالتعاون الدولي في   -٣

مجال تقدیم المعونات اإلغاثیة واإلنسانیة والصحیة لالجئین عموماً، 
واألطفال على وجھ الخصوص، مع النص على جزاءاٍت رادعٍة 

بواجباتھا وتتملص من مسؤولیاتھا للدول التي تتخلف عن القیام 
 .المترتبة علیھا بموجب قواعد القانون الدولي

الستكمال تعلیم الدول المستضیفة لالجئین توفیر البیئة المناسبة في   -٤
تمكینھم من الوصول إلى الخدمات التعلیمیة، من األطفال الالجئین، و

، ةوتھیئة المزید من الفصول الدراسی خالل زیادة سعة المدارس
 .، وتوظیف معلمین جددوتطویر القدرات التعلیمیة

وضع السیاسات الخاصة بمنع ظاھرة تفشي عمالة األطفال الالجئین،   -٥
والعمل على التصدي لألسباب الكامنة وراءھا ومعالجتھا، من خالل 
توفیر أسس الحیاة الكریمة ألسر الالجئین، وتحسین ظروفھم 

م المالیة دون الحاجة إلى دفع المعیشیة وتمكینھم من سد التزاماتھ
  . أطفالھم إلى العمل بسٍن مبكرةٍ 

لما  الحرص على عدم إعادة الالجئین األطفال قسراً إلى بلدانھم األصلیة،  -٦
، إعماالً یسببھ ذلك من معاناة من خطر العودة إلى العنف واالضطھاد

 لمبدأ عدم الرد القسري الذي یحّرمھ القانون الدولي، والسعي لتوفیر
بدائل أخرى تتفق مع المعاییر الدولیة الخاصة بتحقیق المصلحة 

 .الفضلى لألطفال
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         الجزء األولم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

- ١٧٣  - 
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https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/mde18
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الفضلى لألطفال، مكتب مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، جنیف، 

  .٢٠٠٨أیار / سویسرا، مایو
النظام األساسي لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، المعتمد من الجمعیة  -٩
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https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/mde180012014ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/mde180012014ar.pdf
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