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الفصل 12  

القاصرين األجاتب 
غير المصحوبين  

من هم القاصرين األجانب غير المصحوبين
)MSNA( بذويهم ؟ 

هم األطفال  القاصرون و بدون الجنسية إإليطالية أو جنسية إحدى دول االتحاد األوروبي و الذين 
يتواجدون على األراضي اإليطالية  ألي سبب و بدون مساعدة أو ممثل عنهم من اآلباء أو غيرهم 

من البالغين المسؤولين قانونًا عنهم وفقًا للقوانين المعمول بها في القانون اإليطالي .
يعتبروا  قانونية ال  المتواجدين بصورة غير  الوالدين  إيطاليا مع  الموجودين في  القاصرين  إن   

قاصرين غير مصحوبين بذويهم. 
ويدخل ضمن فئة  القاصرين غير المصحوبين بذويهم  القاصرون الذين يعيشون مع أشخاص  
غير الوالدين أو ليسوا في أي حال أوصياء أو اولياء أمور على أساس قرار رسمي ، وذلك ألن 

هؤالء األطفال ال يزالون محرومين من التمثيل القانوني وفقا للقانون االيطالي . 
لكن حتى األن هناك ما يثير الجدل في إعتبار القاصرين الذين تم  التعهد بهم من قبل األقارب 
ضمن الدرجة الرابعة  “في الواقع “  )األخ / األخت، الجد / الجدة، عم / عمة،  خال/ خالة، ابن 
أو بنت عم / عمة، إبن أو بنت خال/خالة ( وذلك ألن القانون اإليطالي ال يتطلب أي طابع رسمي 

للتعهد من قبل  السلطة القضائية . 
محكمة  تدخلت   ،  3.4.2019 بتاريخ  المقدم   9199/19 رقم  المرسوم  مع  األخيرة،  اآلونة  في 
النقض في الموضوع، و ارتأت ضرورة تعيين وصي من قبل محكمة األحداث في حالة القاصرين 
يعدون محرومين من صالحيات  الذين  الرابعة، و  الدرجة  أقربائه حتى  إلى  الموكلين  األجانب 

التمثيل و المسؤولية القانونية.
يجب االعتراف بحقوق حماية الطفل لجميع األطفال دون تمييز وذلك وفقاً ألحكام القانون اإليطالي 
واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 ، التي تنص على أنه في جميع القرارات المتعلقة 

به يجب أن يؤخذ بعين االعتبار االهتمام الفائق بالقاصرين .
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حال  في  إبالغها  يجب  التي  المختصة  السلطة  هي  ما 
تواجد القاصر األجنبي غير المصحوب بذويه ؟

في حال تم إكتشاف  وجود  القاصر األجنبي و غير مصحوب في إيطاليا يتم اإلبالغ فوراً إلى 
سلطات األمن العام والسلطات المحلية والممثلين القانونيين لمراكز إستقبال القاصرين  التي يتم  
االتصال معها  على أن تخطر على الفور مكتب المدعي العام في محكمة ا لقاصرين ومحكمة 
االستقبال  تدابير  على  للتصديق  وكذلك  عليه  الوصي  وتعيين  للقاصر  الحماية   لفتح  األحداث 
بوزارة  اإلندماج  وسياسات  للهجرة  العامة  المديرية  إلى  البالغ  إرسال  يجب  كما  أعدت.  التي 
التدابير  الوصي وغيرها من  تعيين  تتبنى قرار  أن  المراقبة و يجب  التعداد و  العمل ألغراض 
المتعلقة بالحماية من رئيس محكمة األحداث أو القاضي المختص بالوكالة بناء على قرار المحكمة  
أو  البلدية  رئيس  إلى  الوصي  دور  يعهد  أن  يمكن  كما  االستئناف  محكمة  أمام  الطعن  ويجوز 
مستشار السياسات االجتماعية أو مواطن خاص. بناء على  القانون 47/2017  و في كل محكمة 
أحداث توجد قائمة المرشدين المتطوعين : المواطنين العاديين و المواطنين الذين تم إختيارهم 
من قبل الضامنين لألطفال والمراهقين في اإلقليم  وهم جاهزون  لتولي حماية القاصرين غير 

المصحوبين  ) ثالثة قاصرين على األكثر لك وصي ( .

هل يمكن رفض القاصراألجنبي ؟
ومع بدء سريان القانون 47/2017 )ما يسمى . قانون “Zampa”( حيث تم النص صراحة على 

على أنه ال يمكن  رفض القاصرين األجانب غير المصحوبين بذويهم على الحدود. 
و اليمكن رفضه  دائما وبأي حال و بغض النظر عن أسباب دخول القاصر إلى إيطاليا  وبغض 

النظر عما إذا كان طالب لجوء أم ال.

هل يمكن طرد القاصر األجنبي ؟
ال يمكن طرد القاصرين األجانب باستثناء أسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة مع التحفظ على 
الحق في متابعة الوالدين أو مقدم الرعاية و يمكن أن تصدر محكمة األحداث أمر الطرد بناء على 
طلب مكتب الهجرة المختص بشرط أال تنطوي على خطر إلحاق ضرر جسيم بالقاصر كما يجب 

على محكمة األحداث أن تقرر على الفور وعلى أي حال في موعد أقصاه 30 يوًما .

ماذا تعني المساعدة الطوعية للعودة إلى الوطن ؟
المساعدة الطوعية للعودة إلى الوطن هو حكم يصدرعن محكمة األحداث إذا كان لم شمل القاصر 
مع أفراد األسرة في بلدهم األصلي أو في بلد ثالث يتوافق مع مصلحتهم العليا  وإثبات  أن الطفل 
سيصبح في  حالة أفضل و من أجل التحقق من وجود هذه الشروط  يتم إجراء التحقيقات إلعادة 
بناء الشبكة األبوية للطفل و األسرة وتقييمات حول وضعه في إيطاليا وأيضاً من خالل اإلستعانة 

بتقارير محددة من الخدمة االجتماعية خالل العملية يتم سماع الطفل وولي أمره شخصيا  
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كيف تتم تحديد هوية القاصر األجنبي ؟
لكي يتمكن القاصر من الحصول على حقوقه وتدابيرالحماية واالستقبال المنصوص عليها من 
أجل مصلحته من الضروري تحديد هويته أوالً حيث تتأكد سلطات األمن العام بمساعدة الوسطاء 
الثقافيين وفي حضور الوصي من هوية القاصر ويتم تحديد العمر بشكل رئيسي من خالل الوثائق 
التي تستخدم في تحديد الهوية )جواز السفر أو بطاقة الهوية حتى لو كانت غير سارية المفعول( أو 
شهادة ميالد أو وثيقة تعريف أخرى شريطة أن تكون مرفقة بصورة فوتوغرافية باستثناء الشكوك 
المعقولة بشأن أصالتها غير أنه إذا لم تكن هذه المعلومات متاحة وإذا كانت هناك شكوك تستند إلى 

العمر الذي تم التصريح به فسيتم إجراء التقييم االجتماعي الصحي للعمر .
وإختصاص الطلب للتقييم االجتماعي والصحي للعمر يرجع إلى مكتب المدعي العام في محكمة 
األحداث وبمجرد االنتهاء من التحقيقات تعتمد محكمة األحداث قراراً لتحديد العمر ويتم إخطار 
الطرف المعني والوصي عليه ويمكن استئنافه خالل 10 أيام أمام محكمة االستئناف. وطوال مدة 
إجراء فحص التأكد من العمر و بما في ذلك مرحلة الطعن يتم تعليق أي إجراء إداري وجنائي 
ناتج عن تحديد الهوية كشخص بالغ إلى أن يتم اتخاذ القرار و يعتبر الطرف المعني قاصرا أيضا 
لغرض تقديم طلب تصريح اإلقامة للقصر أو لطلب الحماية الدولية، فضال عن تدابير االستقبال.

ما هي الطرق الصحية و اإلجتماعية التي يتم بها تحديد 
العمر؟

يهدف التقييم االجتماعي والصحي للعمر إلى تحديد العمر الزمني للقاصر )الوقت من الوالدة إلى 
وقت الفحص(  من خالل الكشف عن العمر.

البيولوجي أي )درجة النضج التي تم التوصل إليها في وقت الفحص( و نظًرا ألن كل فئة عمرية 
تنضج بالسرعة التي تناسبها فإن فئة األشخاص الذين لديهم نفس العمر الزمني يمكن أن تكون 
مختلفة إختالفاً ماديا وبالتالي ال يمكن أبداً تحديد العمر الزمني بدقة  محددة بناًء على أساس النتائج 
الفيزيائية ولكن فقط يأخذ بها  من الناحية االحتمالية بالتغير الببيولوجي بنسبة هامش خطأ  ± 

سنتان بغض النظر عن الطريقة المستخدمة. 
وفقا لDPCM 234/2016  “ “  )الالئحة التنفيذية للتعريف وآلية تحديد سن القاصرين غير 
المصحوبين ضحايا االتجار ( والتي تنطبق بالقياس  أيضاًعلى جميع القاصرين ليسوا ضحايا 
االتجار التأكد من العمر  يجب أن تتم من فريق متعدد التخصصات في  المؤسسة الصحية العامة 
النفسي و  القاضي ، من خالل مقابلة اجتماعية و زيارة عالجية لألطفال والتقييم  التي يحددها 
بالعرق  تتعلق  االعتبار خصوصيات  بعين  التقييم  يأخذ  أن  النفسي.ويجب  العصبي  أو  الجسدي 

والثقافة و من خالل تطبيق أسلوب واحد في وقت واحد بدءا من األقل ضرراً 
العمر للشخص  ويجب  إمكانية تحديد  بالفعل  تم  إذا ما سبق و  وعدم تطبيق األساليب األخرى 
أن يأخذ باإلعتبار هامش الخطأ  الذي يجب بالضرورة اإلشارة إليه حتى يمكن اعتبار التقرير 
صحيحاً  التباين البيولوجي المذكور أعاله و الذي ينطوي على بيان القيم المدرجة بين الحد األدنى 

والحد األقصى للعمر.
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و إذا بقي الشك قائماً حتى بعد التقييم االجتماعي و الصحي للعمر   يفترض أن ال يكون لها أي 
تأثير قانوني )على سبيل المثال ، إذا أظهر التقرير ان العمر 18 عاًما و بهامش خطأ يبلغ ± سنتان  

سيتم اعتبار الطرف المعني قاصًرا(

إصدارها  يمكن  التي  اإلقامة  تصريح  أنواع  هي  ما 
للقاصرين األجانب غير المصحوبين MSNA؟

يمكن للقاصر األجنبي غير المصحوب  MSNA الحصول على تصريح إقامة بشكل رئيسي من 
خالل مسارين : المسار األول  ال يتطلب تقديم طلب اللجوء أو الذي ينشأ عن تقديم طلب الحماية 

الدولية )رابط من أجل اللجوء (
في  للقاصر  إقامة  وذلك عن طريق  تصريح  باللجوء  مرتبطة   غير  شهادة  إصدار  يتم   حيث 
الحاالت التي ال تتوفر  فيها شروط  كافية لنوع آخر من التصاريح )ألسباب عائلية مثالً ( ، بناًء 
على طلب من الطفل  مباشرة أو من خالل الشخص المسؤول  حتى قبل تعيين الوصي ، وتصريح 
اإلقامة صالح حتى بلوغ  سن الرشد. وعالوة على ذلك  وفقًا للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية 
بتاريخ 24/3/2014 ، يجب إصداره بشكل مستقل عن معرض تحديد هوية القاصر  واالعتراف 
له  بكافة  الحقوق األساسية المتعلقة بحيازة تصريح اإلقامة   مثل )التسجيل  في القيود المدنية ، 

خدمة  طبيب أطفال / طبيب الرعاية األولية ، االلتحاق بالمدارس(
إقامة ألسباب  الحصول على تصريح  المصحوب   األجنبي غير  للقاصر  يحق  ذلك   من  وبدالً 

عائلية إذا:
أ( يخضع للوصاية من قبل  مواطن إيطالي أو مواطن أجنبي مقيم بشكل قانوني بشرط توافر 

العيش المشترك  .
ب(  أن يعهد به  بشكل رسمي  إلى مواطن إيطالي أو مواطن أجنبي مقيم بشكل قانوني .

ج( أن  يعهد  به “بشكل فعلي  “ إلى أحد األقارب حتى  الدرجة الرابعة.
بناء على التعميم الصادر  من وزارة الداخلية ، في حالة تم أعتماده  من خالل حكم قانوني  أو 
عن  بديالً  الحماية  ويعتبر  إقامة  بسبب  يتم إصدار تصريح  القضائية  السلطة  قبل  الحماية من 

تصريح اإلقامة كونه قاصر  .

كيف يتم تجديد تصريح اإلقامة عند إتمام سن البلوغ ؟
إذا حصل القاصر األجنبي غير المصحوب على تصريح إقامة ألسباب عائلية  يستطيع عند بلوغ 
بالدراسة  تتعلق  إقامة ألسباب  إلى تصريح  تلقائيًا  اإلقامة  18 عاًما  من تحويل تصريح  العمر 
أو تصريح اإلقامة بسبب العمل الحر أو العمل الفرعي  أو تصريح اقامة من أجل الصحة أو 

احتياجات الرعاية. 
و من ناحية أخرى في حالة الحصول على تصريح كونه  قاصر يجب على القاصر األجنبي غير 
المصحوب  ومن أجل الحصول على االعتراف بتحويل التصريح  يجب عليه تحقيق  متطلبات 

محددة كالتالي  : 
1. حيازة جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة قانونية معادلة  
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2. اإلقامة في إيطاليا لمدة ال تقل عن ثالث سنوات والقبول لمدة ال تقل عن سنتين في مشروع 
اإلندماج اإلجتماعي والمدني و الذي تقوم بإدارته هيئة عامة أو خاصة ذات خصائص محددة )في 

هذه الحالة يلزم توفر أماكن اإلقامة( 
 أو بدالً من ذلك, فيما يتعلق بالشرط رقم 2:  

3. تقريرإيجابي صادرعن المديرية العامة لشؤون الهجرة والتكامل في وزارة العمل والسياسات 
االجتماعية. التي تستند في قرارها على فترة البقاء  في إقليم الدولة لمدة ستة أشهر على األقل  
قبل إتمام سن البلوغ  ، و بشكل موحد مع بدء مرحلة  اإلندماج و التكامل  االجتماعي والمدني 
)المدرسة ، التدريب ، العمل ، الخ( حيث  تخضع كل قضية على حدى  إلى  التقييم بشكل مستقل 
. بعد صدور القانون )  “Decreto Lamorgese  “ ( D.L. 130/2020  تم مجددا إدراج 
اإلمكانية التي بموجبها ال يبرر رفض تجديد تصريح اإلقامة من طرف والية األمن بسبب عدم 
إصدار تقرير اإلدارة العامة، و خاصة بعد انقضاء 20 يوما عن تاريخ تقديم طلب الرأي ألن 
صمت اإلدارة العامة يعتبرتقريرا إيجابيا و بالتالي مع وجود  مؤهالت أخرى وجب على والية 

األمن إصدار تصريح اإلقامة.
يجب تقديم طلب تحويل تصريح اإلقامة إلى مقر الشرطة المختصة قبل 60 يوًما من بلوغ القاصر 
عمر 18 عاًما وليس أكثرمن موعد أقصاه 60 يوًما بعد ذلك التاريخ من قبل ولي األمر و قبل 

بلوغ سن الرشد من قبل الشخص الوصي بعد بلوغ العمر 18 سنة

حال  في  اإلقامة  تصريح  على  المترتبة  األثار  هي  ما 
اإلدانة الجنائية ؟

إن إرتكاب  أي إدانة جنائية على األراضي اإليطالية ال يرتب اي أثر بشأن تصريح اإلقامة على 
القاصر باستثناء الجرائم التي  تشكل  خطر على أمن الدولة. ولكن بمجرد بلوغ سن الرشد   فإن 
التشريعات القانونية  تستبعد إمكانية إصدار أو تجديد تصريح اإلقامة في حالة اإلدانة الجنائية  

حتى وإن لم تكن اإلدانة في المرحلة النهائية .
القانون على اإلقامة الجبرية  في حالة   التي ينص  وفي بعض أنواع الجرائم  بما في ذلك تلك 
التلبس  )مثل: السرقة الموصوفة  ، والسطو ، والعنف الجنسي ، وما إلى ذلك(  فضالً عن كل 
ما يتعلق بالمخدرات و بغض النظر عن خطورة المادة  ونوعها و بالنسبة  للقاصرين الحاصلين 
على تصاريح إقامة ألسباب عائلية  يجب على مكتب الهجرة المختص  إصدار تقرير ما إذا كان 
يجب إصدار تصريح  إقامة أوعدمه على أن يأخذ في االعتبار طبيعة وفعالية الروابط العائلية و 

وجود الروابط العائلية واالجتماعية مع بلده األصلي  ومدة إقامته في إيطاليا .
إذا كان الشخص المعني فيما بعد  قد عوقب عن جريمة ارتكبها  و هو قاصر بالسجن أو من 
المشاركة  أدله ملموسه علي  تقديمه  المراقبة  و في حال  بديله لالحتجاز أو تحت  تدابير  خالل 
في برنامج المساعدة االجتماعية واالندماج سيصبح لديه هناك امكانيه ان مكتب الهجرة الخاص  
سيصدر تصريح أقامه ألسباب حاالت خاصة على اقتراح من المدعي العام للجمهورية أو القاضي 

المشرف في محكمه االحداث.
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األجانب  القاصرين  لتسجيل  المطلوبة  الشروط  ماهي 
غيرالمصحوبين بذويهم في خدمة الصحة الوطنية ؟

يتم ضمان التسجيل في SSN” خدمة الصحة الوطنية  اليوم  لجميع القاصرين بغض النظر عن 
مكان تواجدهم  على اإلقليم أو في أية  منطقة يقيمون  فيها في إيطالية  .

 إن القاصرين الموجودين على األراضي الوطنية حتى و لو بصورة غير نظامية  و لم يلتزموا  
الرعاية  ويستفيدون من  الوطنية  الصحة  في خدمات  تسجيلهم   يجب  واإلقامة   الدخول  بقواعد 
الصحية على قدم المساواة مع المواطنين اإليطاليين  بناًء  على )DPCM12.1.2017 - تعريف 

وتحديث المستويات األساسية للمساعدة(.
ويتم التسجيل اإللزامي في خدمة الصحة الوطنية  حتى في مرحلة  إصدار تصريح اإلقامة أو 

بدون .

 كيف تتم حماية حق القاصرين األجانب غير المصحوبين 
بذويهم ؟

يضمن الدستور اإليطالي وقانون المجتمع المحلي واالتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها من 
الدولة اإليطالية  الحق في التعليم والتدريب لجميع القاصرين وذلك دون تمييز قائم على أساس 

الجنسية أو على انتظام اإلقامة أو على  أية ظروف أخرى. 
قدم  على  اإللزامي  للتعليم  يخضعون  اإلقليم  في  الموجودين  األجانب  القاصرين  جميع  يزال  ال 
المساواة مع القاصر اإليطالي )وبالتالي ، من الممكن أن يكونوا قادرين على المشاركة في جميع 
أنشطة المؤسسة التي يتبع لها  القاصر(. ويجب ضمان فعالية الحق في الدراسة من قبل الدولة 

واألقاليم والسلطات المحلية ، بما في ذلك تفعيل دورات تعلم اللغة اإليطالية.
 يجب تحديد وتسجيل الطفل الذي ليس لديه وثائق على أساس البيانات التي يقدمها هو أوالوالد 
أو من يمثله  و في حال غياب الوثائق الكافية إلثبات هوية الطفل و الراشد. وإذا لم يتم تقديم أي 
وثائق في وقت الحق وبالتالي ال يمكن التأكد من صحة البيانات الشخصية ، فهذا ال يؤثر على 

إمكانية استمرار القاصر في دراسته والحصول على المؤهل التعليمي  .
 يحق للقاصر استكمال  مسار الدراسات و حتى في حال بلوغه سن الرشد وبغض النظر عن مكان 
القانون 47/2017 مع اإلشارة  تواجده على  األراضي اإليطالية و هذا ما نص عليه صراحةً 
إلى المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية و جميع األنواع والدرجات و في هذه الحالة سيتم 

إصدار الشهادات  النهائية مع بيانات التعريف المكتسبة منذ  وقت التسجيل  . 

ما هي خصائص طريقة تقديم اللجوء للقاصرين األجانب 
غير المصحوبين  ؟

الشرطة   مقر  فإن  المصحوب   غير  األجنبي  القاصر  قبل  من  الدولية  الحماية  طلب  تقديم  عند 
المختص فيما يتعلق بمكان اإلقامة  لمقدم الطلب  تقوم  بتعليق إجراءات  اإلقامة وإخطار محكمة 
األحداث  بشكل فوري ، والتي بدورها  يجب أن تقوم  بتعين الوصي على القاصر خالل  48 بعد 
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البالغ  أو إذا لم يتم تعيينه بعد فإن الشخص المسؤول عن مركز االستقبال الذي يوجد فيه القاصر 
يقوم  بممارسة  صالحيات الوصاية المؤقتة و اإلتصال  الفوري بمقر الشرطة لتأكيد  إجراءات 

تقديم الطلب. 
و للقاصرحق األولوية بأن يتم فحص طلب اللجوء الخاص به.

خالل المقابلة الشخصية في اللجنة اإلقليمية لالعتراف بالحماية الدولية ، يجب أن يكون هناك 
بالضرورة عنصر مؤهل وذو تدريب معين و بحضور الوصي والمحامي المعين وأي شخص 
يشكل دعم للقاصر )على سبيل المثال: المسؤول عن مركزاإلستقبال  الذي تم  فيه قبول القاصر  
( وعالوة على ذلك  وبعد سماع اللجنة في حضور الوصي  يمكن  لها سماع الطفل مرة أخرى 

بشكل منفرد إذا اعتبرت اللجنة أن هذا ضروري فيما يتعلق بوضعه ومصلحته الشخصية .
بهدف االعتراف بشكل من أشكال الحماية، فإن قصر السن  عموما ليس كاف ولكن وجب توفير 
مع/أو  الضعف  حالة  وجود  على  تبرهن  محددة  و  إضافية  أسباب  حول  المؤشرات  من  المزيد 
وجود مسيرة اندماج مهمة تحديدا،  والتي يمكن أن تبرر على األقل وجود شروط من أجل نوع 
إضافي من الحماية الخاصة التي أدخلها المرسوم التشريعي 2020/130 . فيما يتعلق بالحماية 
الدولية، من الضروري التعمق في ظرفية الطلبات المقدمة، من أجل التأكيد على وجود أي أفعال 
ضد الطفولة والمراهقة تعرض لها القاصر و التي في حال خطورتها يمكن أن تشكل نوعا من 
االضطهاد ذو صلة باالعتراف بوضع الجئ  )العنف المنزلي  ، واالتجار بالبشر ، واستغالل 

العمالة ، والزواج القسري ، و العيش في بلد المنشأ كقاصرين في الشوارع  وما إلى ذلك(.

ما هي إجراءات االستقبال التي تم إعدادها للقاصرين 
األجانب غير المصحوبين MSNA؟

ينقسم نظام االستقبال للقاصرين غير المصحوبين )الالجئين و مقدمي طلب اللجوء( إلى مرحلتين 
في المرحلة األولى ، يتم  إنقاذ القاصرين و إستقبالهم  و وتقديم كافة  االحتياجات والرعاية  الفورية  
في مراكز إستقبال   المرحلة األولى الحكومية الستقبال القاصرين التي تنشئها و تقوم بإدارتها  
للعمر  تقييم  الهوية  وأي  يتم خاللها إجراءات تحديد  يوًما  تتجاوز 30  لفترة ال  الداخلية  وزارة 
وتوفير معلومات لهم وشرح  الحقوق المعترف بها )بما في ذلك الحق في طلب الحماية الدولية( 
وكيفية ممارسة هذه الحقوق. يُطلب من مراكز االستقبال هذه )المسماة “مراكز FAMI”( أن 
تقدم للقاصرين مجموعة من الخدمات بما في ذلك الوساطة الثقافية اإلرشاد القانوني والرعاية 

الصحية والنفسية.
في  البلديات  قبل  من  معدة    ، ثان  مراكز الستقبال  إلى  القاصرين  نقل  الثانية  المرحلة  وتشمل 
إطار SAI: نظام االستقبال و االندماج ) و الذي سمي ب SPRAR  من 2002 إلى2018 ثم 

SIPROIMI  من 2018 إلى 2020( . 
ويجب أن تستوفي هذه المرافق الحد األدنى من معايير الخدمات والمساعدات التي تقدمها المرافق 
السكنية للقاصرين وأن تكون معتمدة وفقًا للتشريعات القانونية ذات الصلة و فيما يتعلق بمراكز 
FAMI )و CAS للقصر ( ، يجب عليهم أيًضا ضمان الخدمات التي تهدف إلى اإلندماج  و 
التوجيه  إلى  باإلضافة   ، المهني  والتدريب  التعليم   مثل  القاصر  االجتماعي واستقاللية  التكامل 

والمرافقة و  في اإلدراج بالعمل .
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إذا لم تكن هناك أماكن متوفرة في مراكز االستقبال وفي SAI ، يتم ضمان استقبال القاصرين  
مؤقتًا من قبل البلدية التي يوجد بها القاصر.

إذا لم يتم ضمان االستقبال حتى من قبل البلدية فإنه  اعتباًرا من أغسطس 2016 ، وبسبب وصول 
أعداد كبيرة من القاصرين   فإن المحافظ على استعداد لتفعيل مراكز اإلقامة المؤقتة )ما يسمى 
CAS ( للقاصرين  فوق سن الرابعة عشرة ، للوقت الالزم لالنتقال إلى المراكز المخصصة  

المذكورة أعاله.

إلى أي فترة ممكنة يتم تمديد إجراءات اإلستقبال  بعد 
سن البلوغ ؟

بناًء على نوع االستقبال الذي يتم فيه إدخال القاصر األجنبي غير المصحوب   ستكون اإلجراءات 
المخصصة له في سن الرشد مختلفة .

بالنسبة ألولئك الذين يتم استضافتهم في مرافق SAI  و ليسوا طالبي اللجوء و تكون هناك حاجة 
لستة أشهر أخرى من االستقبال بعد سن الرشد.

بالنسبة للقاصرين طالبي اللجوء المتواجدين حالياً في مراكز SAI  عند بلوغ سن  18 ، يستمر 
من  االنتهاء  حتى  للبالغين    CAS مراكز  في  أو  للبالغين    SAI مشاريع   إطار  في  إيواؤهم  
إجراءات االعتراف بالحماية ويمكن أن يتم تجديد فترة البقاء  لمدة  6 أشهر اخرى  بعد اعتماد 

الحكم النهائي من أجل طلب  الحماية.
و إذا كان القاصر  األجنبي غير المصحوب ليس من  المتقدمين بطلب اللجوء  ويقيم  في غير 
مراكز SAI، فإنه من الممكن أن  يفقد الحق في تدابير االستقبال بعد 18 سنة. ولتجنب االنقطاع 
المفاجئ ألي شكل من أشكال الدعم ومسار االستقالل الذاتي ، ينص القانون 47/2017 على أنه 
عندما يبلغ القاصر سن الرشد  وعلى الرغم من قيامه بمسار يهدف إلى االستقالل، يجوز لمحكمة 
األحداث أن تتصرف في تقديم طلب الدعم من الخدمات االجتماعية لفترة  ال يتجاوز 21 عاًما ، 
مع إمكانية االستقبال داخل SAI ، مما يؤدي إلى إطالة أمد المسؤولية وزيادة تأهيل القاصر بشكل 

كبير واالندماج اإليجابي في العمل االجتماعي. 
وبالنسبة للقاصرين األجانب غير المصحوبين الذين أمرت محكمة األحداث  بإجراء التمديد  فإن 
رأي المديرية العامة للهجرة غير ضروري بهدف  تحويل أو تجديد تصريح اإلقامة في سن 18 
عاماً ، وإذا لم يكن لديهم متطلبات الكافية  من أجل التحويل يجب على قيادة الشرطة المضي قدما 

في إصدار أو تجديد تصريح اإلقامة للحضانة.
لهم  تكفل  أو االستغالل، بحيث  االتجار  للقصر ضحايا  استقبال محددة  تدابير  اتخذت  أخيرا،  و 

الحماية الكافية حتى بعد بلوغهم سن الرشد.


