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وال بد من تضمني أصوات ومشاركات الالجئني من النساء والرجال جامعة نيو ساوث ويلز ،أسرتاليا
يف كل املستويات ،وينبغي تضمني إجراءات محددة لبناء املساواة
يف الجندر يف املحاور األربع لربنامج عمل العقد ،كام ينبغي لتلك
اإلجراءات أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق ،وعليها أن
Pittaway E, Bell C and Bartolomei L (2017) Strengthening the response .1
تشتمل عىل دعم عميل للدول والجهات الفاعلة من غري الدولto refugee women and girls in the Comprehensive Refugee Response ،
وينبغي أن يكون هناك آلية مساءلة وآليات رصد مجدية للتأكد Framework, University of New South Wales
من أن االلتزامات املتعلقة باملساواة يف الجندر تتحول إىل حامية (تعزيز االستجابة للنساء والفتيات الالجئات يف إطار االستجابة الشاملة لالجئني)
www.unhcr.org/595b7f344.pdf
فعالة لكل الالجئني .وميكن للمجتمع املدين واملنظامت غري  .2ترأس فريق التدقيق الجندري ليندا بارتولوماي وإيلني بيتاوي َ
وض َّم ممثلني عن
الحكومية وكل أصحاب املصلحة الرئيسيني أن يساعدوا من خالل مجتمعات الالجئني وهم تشريي زاهاو وميليكا شيخ الدين وتينا ديكسون وأباجوك بيار
التأكد من أن اإلسهامات التي يقدمونها يف عملية االتفاق تعالج وشذى الريحاوي ،وحصل الفريق عىل دعم إضايف من تشارلون بيل وغريالدين دوين.
 .3فعالية عىل هامش النقاشات املوضوعية للعقد العاملي حول الالجئني  :2الحامية يف
املساواة يف الجندر يف كل جانب من جوانب الحامية.
البحر
www.arts.unsw.edu.au/research/forcedmigration-research-network

إيلني بيتاوي E.Pittaway@unsw.edu.au
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نظمة اجتامعات مشاركة ،شبكة أبحاث الهجرة القرسية

Bartolomei L, Dixson T, Sheikh-Eldin M, Zahau C and Pittaway, E .4
(2017) Gender Audit Report on the Second and Third Thematic Discussion
on the Global Compact on Refugees,
(تقرير التدقيق الجندري حول النقاش املوضوعي الثاين والثالث حول العقد العاملي
لالجئني)
www.unhcr.org/5a251b537.pdf

قانون ‘زامبا’ اإليطايل :زيادة درجة الحامية لألطفال غري املصحوبني ببالغني

جوزيف ليليوت

حقوق األطفال غري املصحوبني ببالغني الواصلني إىل إيطاليا ،ومع َّأن
َسنَّت إيطاليا ترشيعاً شا ِم ًال لحامي ِة
ِ
هناك عيوباً يف الطريقة التي ُتعا ِم ُل فيها إيطاليا هذه الفئة املستضعفة الخاصة ،تؤسس املقاربة اإليطالية
القامئة عىل الحامية ملثالٍ يُحت َذى به يف الدول األخرى.
يف مـارس/آذار  ،2017أصبحـت إيطاليـا الدولـة األوروبيـة األوىل
التـي َ َّ
شعَـت إطـار عمـلٍ شـاملٍ لحاميـة األطفال غير املصحوبني
ببالغين .وكان مشروع القانـون قد ُقـ ِّد َم قبل ثالث سـنوات تقريباً
كسـب تأييـ ٍد َن َسـ َقتها منظمات
للمـرة األوىل وتبـع ذلـك حملـ َة
ِ
حقـوق اإلنسـان طيلـة مـدة القـراءة الربملانيـة ملشروع القانـون
ثـم حصـل مشروع القانـون على اإلقـرا ِر تحـت اسـم ‘أحـكام
1
تدابير الحاميـة للقارصيـن األجانـب غير املصحوبين ببالغين’
تصويـت األغلبيـة العظمـى مـن النـواب .ويشـار إىل القانون
على
ِ
ِب ْاسـم قانـون زامبـا نسـب ًة إىل السـيايس اإليطـايل الـذي اِقرتحـه
و ُب ِنيـت أحكامـه على الخبرة املمتـدة يف امليـدان مـع األطفال غري
املصحوبين ببالغين وعلى مبـادئ حقـوق الطفـل الدوليـة.

“النظـام األكثر تفصي ًال يف توفري الحامية لألطفـال يف أوروبا” ،وجاء
قانـون زامبـا اسـتجابة لتزايـ ِد األعـداد الكبيرة مـن األطفـال غير
املصحوبين ببالغين املسـافرين عبر البحـر املتوسـط إىل إيطاليـا.
ويف الفترة املمتـدة مـا بين  1يناير/كانـون الثـاين و 31ديسـمرب/
كانـون األول  2017دخـل  15779مـن األطفـال غير املصحوبين
ببالغين إيطاليـا عبر البحـر2.وأىت غالبية هؤالء األطفـال من الدول
اإلفريقيـة ومـن بنغالديـش وسـوريا ،وتشير كثير مـن التقاريـر
الصـادرة مؤخـراً إىل الصعوبة التي تتسـم بها رحالتهـم وإىل وقوع
حـاالت من اإلسـاءات الجنسـية والبدنيـة التي غالباً مـا يواجهونها
إضافـة إىل تعرضهـم لخطـر اسـتغالل عصابـات االتجـار بالبشر.3

وعلى مسـتوى االتحـاد األورويبُ ،ا ِّت ِخ َـذت عـدد مـن الخطـوات
ولقـي هـذا القانـون ترحيبـاً مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولة للتصـدي لحاجـات الحاميـة الخاصـة باألطفـال غير املصحوبين
كنمـوذج ُيحتَـ َذى بـه يف الـدول األوروبيـة األخـرى ،ببالغين مبـا يف ذلك مراجعـة منظومـة اللجوء األوروبية املشتركة،
(اليونيسـف)
ٍ
أمـا منظمـة إنقـاذ الطفـل ( )Save the Childrenفوصفتـه بأ َّنـه وتوجيـه االتحـاد األورويب بشـأن العـودة ،وتنفيـذ خطـة عملهـا
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الخاصـة بالقارصيـن غير املصحوبين ببالغين لألعـوام -2010
2014.4ورغـم كل هـذه اإلجـراءات والجهـود التـي بذلتهـا بعـض
دول االتحـاد األورويب مـا زالـت بعـض الـدول تفتقـر إىل القوانين
الخاصـة أو األطـر العامـة الشـاملة للتصـدي لحاجـات الحاميـة
لألطفـال غير املصحوبين ببالغين.

مل الشـمل األرسي وتوفير تصاريـح اإلقامـة والوصـول إىل الرعايـة
الوالديـة وتدريـب األوصيـاء وتعيينهم وتقديم املسـاعدة لضحايا
االتجـار بالبشر .وينـص القانـون على إنشـاء منظومـة معلومات
وطنيـة ُت َص َّم ُـم مـن أجـل متابعة األطفـال غري املصحوبين ببالغني
تضمـن املعلومـات الخاصـة مبوقعهـم وحاجاتهـم
يف إيطاليـا و َت َّ
الفردية.

باسـتقبال األطفـال غير املصحوبين ببالغين يف إيطاليـا والتعامـل
معهـم وتقـدم لهـم ضامنـات بالحـد األدىن مـن الرعايـة .واألهـم
مـن ذلـك َّأن القانـون يعكـس الحقـوق الرئيسـية الـواردة يف
اتفاقيـة األمـم املتحـدة لحقـوق الطفل مبـا فيها الحـق يف الرعاية
الصحيـة والتعليـم والتمثيـل القانـوين وحـق سماع ب ِّينا ِت ِهم خالل
املرافعـات القضائيـة واإلداريـة ،وينـص القانـون أيضـاً على مبـدأ
أفضـل مصالـح الطفل.

ال شـك يف َّأن هـذا القانـون ُ َي ِّثـل خطـوة إيجابيـة ويضرب ً
مثلا
يحتـذى بـه يف الـدول األخـرى ،ل ِّكـنَّ ضمان تنفيـذه الفعـال مـن
األمـور الصعبـة على مـا يبـدو .فتوفير السـكن املالئـم والـكايف
لألطفـال غير املصحوبين ببالغين والوصايـة والرعايـة الصحيـة
ً
متويلا واسـتطاعة كافيتني.
والتعليـم وغريهـا مـن األمور تتطلـب
لكـنَّ جـودة هـذه الخدمـات يف كثير مـن أنحـاء إيطاليـا ومـدى
إتاحتهـا مـا زالـت أقل مـن املعايير املطلوبة .ويسـوء الوضع أكرث
بسـبب الضعـف الذي يعتري منظومـة االسـتقبال اإليطالية التي
ال يقـدم قانـون زامبا كثيراً من التعليمات لتصحيحهـا و َين ِت ُج عن
ذلـك إسـكان معظـم األطفـال غير املصحوبين ببالغين يف صقلية
أو كاالبريـا .كما َّأن كثيراً منهـم ُيح َر ُم َ
ـون مـن حـق الوصـول إىل
منظومـة حاميـة طالبـي اللجـوء والالجئين ويبقـون يف مرافـق
االسـتقبال األوليـة ملـدد زمنيـة مطولـة أو يف مراكـز االسـتقبال
املؤقتـة .و َين ِتـج عـن ذلـك شـعور باإلحبـاط لـدى األطفـال غير
املصحوبين ببالغين بسـبب هـذه الخدمـات املضغوطـة يف تلـك
املناطـق وسـوء ظـروف املسـكن وإطالـة أمـد فترات االنتظـار
وغيـاب املعلومـات الخاصـة باللجـوء وإجـراءات مل الشـمل
األرسي وهـذا مـا يجعلهـم يف أغلـب األحيـان يختفون مـن مراكز
االسـتقبال ويحاولـون الوصـول إىل أماكـن أخـرى مـن إيطاليـا
أو أوروبـا .وعندمـا يفعلـون ذلـك فإنهـم يعرضـون أنفسـهم إىل
مخاطـر مجـددة لإلسـاءة واالتجـار بالبشر.

أحكام القانون
ُت ِنشـئ مـواد قانون زامبـا وأحكامه وتعـدل عدة إجـراءات ترتبط تحديات التنفيذ

و ُت ِقـ ُّر املـادة األوىل مـن القانـون مبواطـن االسـتضعاف الخاصـة
باألطفـال غير املصحوبين ببالغني وتضمن لهـم الحقوق والحامية
ذاتهـا املمنوحـة لألطفـال اإليطاليين واألوروبيين .وهنـاك مـادة
أخـرى تنـص على الحظـر التـام إلعـادة أي طفـل غير مصحـوب
ببالغين وإزالتـه مـن إيطاليـا مـا مل يكـن ذلـك بأمر مـن املحكمة
ويف ظـروف اسـتثنائية وال يجـوز فعـل ذلك بأي حـال من األحوال
إذا مـا أنطـوى عليـه رضر خطير بحـق الطفـلِ  .و َيشترِط القانون
أيضـاً تنفيـذ إجـراءات تحديـد الهويـة فـور وصـول الطفـل غير
املصحـوب ببالغين يف إيطاليا ثم ُي َن َّفذ اسـتقصاء مـن أجل تحديد
اإلجـراءات املسـتقبلية التـي يجـب أن تنصـب بأفضـل مصالـح
الطفـل .وإذا كان هنـاك أي يشء معقـول حـول عمـر الطفـل،
فيجـب تنفيـذ إجـراءات تحديـد العمر رشيطـة اسـتخدام الطرق
ً
تدخلا بالشـؤون الخاصـة مـا أمكـن ذلـك .وينبغـي تنفيـذ
األقـل
إجـراءات التحديـد ضمـن عرشة أيـام يف مرافق االسـتقبال األولية
ويجـب على هـذه املرافـق أن تسـتويف املعايير الدنيـا لضمان
الحاميـة الكافيـة للطفـل يف إسـكانه وحقوقـه الرئيسـية .وبعـد
 30يومـاً ،ينبغـي نقـل الطفـل إىل مراكـز ثانويـة ضمـن املنظومة
اإليطاليـة لحاميـة طالبـي اللجـوء والالجئين.

وأدركـت إيطاليـا هـذه التحديـات ،فاتخـذت الخطـوات الالزمـة
ٌ
قانون يف ديسـمرب/كانون
لتحسين عمليـة التنفيـذ ،ومن هنا ُسـنَ
األول  2017للتعامـل مـع مزيـ ٍد مـن إجـراءات الوصايـة وهنـاك
أيضـا تدابير أخـرى قيـد التصميـم تسـعى إىل زيـادة قـدرات
مراكز االسـتقبال وعـدد األوصياء املتاحني5.و ُي َّ
خط ُـط اآلن لتصميم
وينـص القانـون أيضـاً على وجـوب توفير الخدمـات الصحيـة املامرسـة املثلى ونرشهـا باإلضافـة إىل جمـع البيانـات الخاصـة
اإليطاليـة لألطفـال غير املصحوبين ببالغين خلال إقامتهـم يف واملفصلـة.
إيطاليـا و ُيلـ ِز ُم إدخالهـم إىل املؤسسـات التعليميـة .ومبوجب هذا
القانـون ،يتمتـع هـؤالء األطفـال أيضـاً بحـق االطلاع الكامل عىل ومبـا َّأن األطفـال غير املصحوبين ببالغين يعانـون بطبيعتهم من
مـا يتعلـق بالتمثيـل القانوين ويلـزم القانـون الدولـة بتقديم تلك مواطـن ضعـف كبيرة فذلـك يحتـم على الـدول أن تطـور أطرها
الخدمـة لهـم مجانـاً دون مقابـل .و ُت َعـد ُِّل مـوادٌ أخـرى يف قانـون العامـة القامئـة على حقـوق اإلنسـان وتنفذهـا تنفيـذاً فعـاالً
زامبـا إجـراءات سـابقة أو تقـدم إجـراءات جديـدة فيما يخـص مـن أجـل حاميـة هـؤالء األطفـال .فلـو كان هنـاك أي ثغـرات يف

نرشة الهجرة القرسية 57

مقاالت عامة

فرباير/شباط 2018

81
www.fmreview.org/ar/syria2018

القوانين فذلـك قـد يـؤدي إىل معاملـة األطفـال غير املصحوبين جوزيف ليليوت j.lelliott1@uq.edu.au
ببالغين بطـرق ال تتلاءم مـع حقوقهـم املمنوحـة لهـم وفقـاً مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة كوينزالند
للقانـون الـدويل .ومـع َّ
أن هنـاك ثغـرات واضحـة ومواطـن عجـز www.uq.edu.au
كبيرة يف معاملـة إيطاليـا لألطفـال غير املصحوبين ببالغينُ ،ي ِّبي
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri‘ .1
قانـون زامبـا الـذي أقرتـه حديثـاً َّ
أن البلاد بـدأت تتخـذ خطوات ’non accompagnati
ترشيعيـة قويـة ملنـح هـؤالء األطفـال كل العطـف والحامية التي UNHCR (2018) Italy: Unaccompanied and Separated Children (UASC) .2
يسـتحقونها .أمـا الـدول األخـرى التـي متثـل وجهـات أساسـية Dashboard, December 2017
َّ
(إيطاليا :لوحة القيادة لألطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني ببالغني ،ديسمرب/
لألطفـال غير املصحوبين ببالغين فما زال عليهـا سـن القوانين كانون األول http://bit.ly/UNHCR-ItalyUASC-2018 )2017
التـي متاثـل أو تضاهـي الحاميات املبنية عىل الحقـوق يف إيطالياUNICEF (2017) A Deadly Journey for Children: The Central .3 .
أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة على سـبيل املثـال Mediterranean Migration Route
فنحـن نجـد َّ
(رحلة املوت لألطفال :مسار الهجر عرب منتصف املتوسط)
َتع َمـدُ على الـدوام إىل إعـادة األطفـال غير املصحوبين ببالغين www.unicef.org/publications/index_94905.html
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العزوف الطوعي عن الحركة :أصوات السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ

كارول فاربوتكو

بدأ املجتمع الدويل منذ سنوات قليلة بزيادة الرتكيز عىل الحركة وإعادة النقل املخطط له لألشخاص
املتأثرين بالتغري املناخي .لكنَّ كثرياً من السكان األصليني يف منطقة املحيط الهادئ يقولون إ َّنهم ينوون
البقاء يف الجزر التي عاش عىل أرضها أجدادهم.

يتزايـد إعـراب السـكان األصليين يف بلـدان املحيـط الهـادئ
ألسـباب ثقافيـة وروحيـة
عـن تفضيلهـم البقـاء يف أراضيهـم
ٍ
حتـى لـو عنـى ذلـك مواجهتهـم للتدهـور الكبير يف الصحـة
وسـ ُبل كسـب الـرزق الناجـم عـن التغير املناخـي ،ويصـل
ُ
األمـر يف بعـض الحـاالت إىل أن يقولـوا إ َّنهـم مسـتعدون
للمـوت يف أراضيهـم بـدالً مـن أن ُيعـا َد نقلهـم إىل أماكـن
َ
مجـال التخطيـط ووضـع
أخـرى ،وينبغـي للعاملين يف
السياسـات املتعلقـة بتغير املنـاخ االعرتاف مبخاوف السـكان
األصليين والتواصـل معهـم بطريقـة مالمئـة مـن الناحيتين
الثقافيـة واألخالقيـة.

ويبـدي السـكان األصليـون الذيـن ميثلـون النسـبة العظمـى
كثير مـن مجتمعـات املحيـط الهـادئ ً
فهما
مـن السـكان يف ٍ

جيـداً للمخاطـر املتعلقـة بتغير املنـاخ كاحتمال أن تصبـح
املناطـق السـاحلية غير صالحة للسـكن .ويف بعـض األحيان،
ش َكـت املجتمعـات املحليـة يف التعامـل مـع قضايـا التغير
ُأ ْ ِ
املناخـي لعقـو ٍد عـدّ ة كما أبـ َدت حكوماتهـم نشـاطاً واضحاً
يف املفاوضـات الدوليـة املتعلقـة بالتغري املناخي منذ نشـأتها
يف الثامنينيـات .أ ّمـا التغيرات الطارئـة على الظـروف البيئية
يف منطقـة املحيـط الهـادئ والتـي تؤثر عىل األمنـاط املناخية
وإنتـاج املحاصيـل والثروة السـمكية َف ُحـ ِددَت ونو ِق َشـت
على نطـاق واسـع يف منظومـات معـارف السـكان األصليين،
وأصبـح مـن املألـوف إطلاق املبـادرات املحليـة للتكيف مع
تغير املنـاخ التـي غالبـاً مـا ميولهـا املانحـون الدوليـون حتى
يف األماكـن النائيـة.
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