
 

 

 13المعيار [1]

 األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم

 

[ يتعرض األطفال المنفصلين عن أسرهم بسبب الصراعات أو الكوارث أو النزوح السكاني أو ألسباب اقتصادية واجتماعية تعرًضا 2]

[ فهؤالء األطفال قد فقدوا رعاية أسرهم وحمايتها 3متزايًدا لمخاطر العنف وسوء المعاملة واالستغالل واإلهمال في حاالت الطوارئ. ]

 الحاجة إليهما، في وقت هم في أمس 

[ قد يحدث األنفصال بالصدفة أو 5[ ينتج انفصال األطفال عن عائالتهم عن أسباب مختلفة ويختلف مداه ونطاقه ولذلك يمكن تفاديه. ]4]

بشكل متعمد، وقد يسبق حالة الطوارئ أو ينتج عنها، فيحدث خاللها )االنفصال األساسي( ثم يحدث مرة أخرى بعدها )االنفصال 

[ قد تكون االستجابة اإلنسانية ذات أثر إيجابي أو سلبي على االنفصال، ويعتمد هذا األثر على درجة جاهزيتها واإلجراءات 6وي(. ]الثان

 التي تتبعها لتفادي انفصال األطفال عن عائالتهم ولحماية وحدة العائلة خالل تنفيذ كل برامجها ودوراتها البرنامجية. 

عائالتهم هم األطفال الذين انفصلوا عن كال الوالدين أو عن الشخص األساسي الذي يرعاهم بالقانون أو [ األطفال المنفصلين عن 7]

[ ولذلك فهذه الفئة قد تضم أطفااًل يرافقهم أشخاص آخرين بالغين من 8بالعرف، وهؤالء ال يكونون دائًما قد انفصلوا عن بقية أقاربهم، ]

وبين فهم األطفال الذين انفصلوا عن كال األبوين  واألقارب اآلخرين واللذين ال يرعاهم أي [ أما األطفال  غير المصح9عائالتهم. ]

 شخص بالغ مسؤول عن رعايتهم بالقانون أو بالعرف.  

[ وال يجب أن 11[ يجب أن يظل االفتراض بأن هناك من يجب أن يجتمع به الطفل قائًما حتى تثبت جهود البحث عكس ذلك. ]10]

وليس باالعتماد على شهادة -ل  غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم ب"األيتام" حتى يثبت من خالل جهود البحث ُيوصف األطفا

 أن كال األبوين قد توفيا. -الطفل

 مالحظة للمراجعين

  .2012( لعام SMPCهذه المسودة نسخة محدثة من المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني )

شروع هو هذا ير م ير مّدعم غ ّاي لم غرض ل شاورات ل م توي .ال ح ند ي ت س م لى ال ة أخطاء ع حوي فردات ن تم .وم ي س  

صالح ي هذه إ صدار ف ي اإل نهائ ير من ال ّاي م  .ال

  

 إرشادات حول  وليست . معايير ( هي )كما يوحي اسمها(SMPCيرجى العلم بأن المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني )

يجب على العاملين   يجب تحقيقه في مجال محدد من األعمال اإلنسانية لحماية الطفل. ما إذ تقدم المعايير أسس أقل كيفية إعداد البرامج. 

 لفات اإلرشادات الموجودة في قسم المراجع للحصول على معلومات إضافية عن كيفية تحقيق المعايير. الرجوع إلى م

ا لتصبح أقصر وتحافظ على الحجم الكلي الحالي للمعايير.   يرجى مالحظة أنه سيتوجب تعديل هذه النسخة تعديالا ملحوظا

هل لغته واضحة وسهلة الفهم؟ هل يعكس أفضل الممارسات   عاملين؟عند مراجعة هذا الملف يرجى التفكير فيما يلى: هل هو مفيد لل

 واألدلة؟ ما النقاط غير الضرورية التي يمكن حذفها؟ هل ُتناَقش في شكل معايير أم تبدو أكثر وكأنها إرشادات؟

 .هنايُرجى استخدام استمارة الرأي المرفقة التي يمكن الوصول إليه من   كيف تقدم رأيك في هذه المسودة:

 نشكرك على مساهمتك في تحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل.

http://surveys.phap.org/s3/CPMS-draft2-comments


 

 

 المعيار[ 12]

رعاية وفًقا تتم الوقاية من حاالت االنفصال عن األسرة واالستجابة لها ويحصل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على ال

 لمصالحهم الفضلى ومشاركتهم.  

 

 التعرف على الهوية وتوثيق الحالة والبحث وجمع  شمل األسرة. -اإلجراءات الرئيسية

 االستعداد والوقاية

استعراض/تحديد الهياكل الوطنية القانونية واألنظمة المجتمعية ذات الصلة بتكالف وإجراءات حماية األطفال وتحديًدا  [13] 13.1

تكاليف وإجراءات العمل مع األطفال الذين يفتقرون إلى الرعاية المناسبة وتكاليف وإجراءات الوقاية من انفصال العائلة 

أبعاد خطط االستعداد إلى ما خارج حدود الدولة عندما تكون الطبيعة اإلقليمية لمنطقة  يجب أن تمتد[14]واالستجابة النفصالها.

 النزوح والصراع مناسبة.

وهذا يشمل اإلجراءات التي   [16] دمج إجراءات االستعداد والتحضير في كل مراحل الدورات البرنامجية [15] 13.2

امل مع حاالت االنفصال على مستوى المجتمع وعلى تعمل على تقليل التعرض للخطر وعلى زيادة المرونة في التع

 المستوى الوطني.

تعريف العائالت بأهمية تسجيل األطفال عند والدتهم وبإعطاء األطفال نسخ من وثائق هويتهم لتبقى بحوزتهم  [17] 13.3

 لتفادي انفصالهم عن أسرهم وللمساعدة على اجتماعهم بهم في حال انفصالهم،

لفاعلة ذات الصلة والتأكد من وجود تنسيق يهدف لمنع انفصال األسرة ، وهذا يشمل إشراك جميع الجهات ا[18] 13.4

 توجيه المساعدة إلى األسر المعرضة لخطر االنفصال على وجه الخصوص ؛

االتفاق مع الهيئة الحكومية ذات الصلة وفريق حماية الطفل المعني بالتنسيق حول العناصر الرئيسية لنظام  [19] 13.5

رة الحاالت، ومن هذه العناصر اإلجراءات المتعلقة بتبادل المعلومات المراعية للسرية، الرضا/الموافقة المعلومات وإدا

، نماذج التسجيل الموحدة، مسودة إجراءات العمل لإلجراءات الرئيسية )التعرف على -الحرة عن علم،  حماية البيانات

 (؛ 15لجغرافية والوظيفية )انظر المعيار الهوية والتوثيق...إلخ( باإلضافة إلى مجاالت المسؤولية ا

التأكد من توفر إجراءات عمل موحدة توضح أدوار ومسؤوليات المشتركين في عمليات تحديد الهوية  [20] 13.6

والتوثيق...إلخ والمشتركين في البرامج المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  والعمل على جعلها 

ويجب أن يشتمل هذا على أساليب وبروتوكوالت [21](. 16لهياكل المجتمعية)انظر المعيار متكاملة مع أدوار ا

لإلحالة ولتبادل المعلومات بطريقة تراعي مبادئ السرية وحماية البيانات ، ويجب تحديث نظام إدارة المعلومات 

الضرورة ، يجب التفكير في عند [22](. 5و  1ليصبح بسيًطا وسهل االستخدام ومواكًبا للعصر)انظر المعيارين 

 حاجة هذه األدوات إلى أن تطور  دولًيا خارج الحدود؛

إنشاء خدمات لإلشراف على حاالت االنفصال بالتعاون مع نظام حماية الطفل الموجود، ومراجعة االستمارات [23] 13.7

الموافقة على وثائق الهوية المعترف بها التي يمكن استخدامها إلثبات هوية [24]المشتركة بين الهيئات ودراستها.

إعداد  [25]الطفل )وتشمل موطن الطفل األصلي( وإلثبات عالقة الطفل باألشخاص الذين يّدعون أنهم أقاربه.

 استمارات باللغات المناسبة عند الحاجة لذلك )أي استمارات متعددة اللغات(؛

التأكد من أن العاملين المحليين المختصين بحاالت االنفصال واألخصائيين االجتماعيين والمتطوعين في [26] 13.8

المجتمع والعاملين على الحدود وفي أمور الهجرة على درجة مناسبة من الخبرة ويتمتعون بالمهارات المطلوبة لرعاية 

ات التواصل مع األطفال وإجراء حوارات معهم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم ومن هذه المهار

بطريقة آمنة ومراعية لثقافتهم وجنسهم وعمرهم وقصورهم، ومن الخبرات التي يجب أن يكون العاملين على دراية 



 

 

بها معايير ومبادئ إدارة الحاالت والتدابير المضادة لعمليات التهريب واإلجراءات المتخذة إلتمام االستمارات والتعامل 

 ا بطريقة ممتازة.معه

العمل بالتعاون مع األطراف األخرى على تصميم مواد متاحة لألطفال ومناسبة لهم عن تفادي انفصال [27] 13.9

األسرة)مثاًل: منشورات، ملصقات، خط ساخن لألطفال المفقودين والمعثور عليهم، حمالت على الراديو(، وإخبار 

والعاملين في المجال اإلنساني عمن عليهم أن يحيلوا إليهم حاالت  األطفال والعائالت والمجتمعات والسلطات المحلية

 (. 16و 15و 3االنفصال )انظر المعايير

العمل مع الهيئات الوطنية والدولية ومع الحكومة للتخطيط لتقسيم العاملين حسب المناطق الجغرافية وحسب [28] 13.10

وجود تعاون مع لجان الصليب األحمر وجمعيات الصليب المهام الوظيفية إلى ُشعب لكل شعبة مسؤولياتها، والتأكد من 

األحمر الوطني والهالل األحمر الوطني المسؤولة عن البحث عن األسر وجمع شملها عبر الحدود ومع المفوضية 

يجب على مقدمي خدمات حماية األطفال التأكد [29]العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة المختصة باألطفال الالجئين.

معرفتهم النشطاء الذين ينسقون عمليات البحث عن األسرة، ومن معرفتهم كيفية إحالة حاالت االنفصال إليهم  من

 بسرية في الوقت المناسب.

 

 االستجابة 

 تقييم نطاق انفصال األسرة وأسبابه والمخاطر المترتبة عليه باالشتراك مع األطفال والمجتمعات،[30] 13.11

األسرة والعمل على تفاديه في مناطق االستقبال والوصول وأثناء التحركات تحديد حاالت االنفصال عن [31] 13.12

السكانية المخططة وفي المستشفيات )مثاًل: التأكد من أن كل طفل يدخل هذه المناطق حاماًل على معصمة عصبة 

 عليها اسمه والمعلومات األخرى المتعلقة بهويته(.

ال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم، وذلك بإنشاء مكاتب وضع خطة وقائية منظمة لتحديد هوية األطف[32] 13.13

تساعد على حماية األطفال ونقاط تفتيش، ومثاًل بإدخال ثقافة تحديد هوية األطفال بحيث  يصبح من المتعارف عليه 

تحديد هوية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم  من قبل األشخاص غير العاملين في مجال حماية 

هذه الخطة يمكن أن تطبق عند [33]الطفل ومن قبل المجتمعات والمتطوعين الذين يحتكون عادة بهؤالء األطفال.

نقاط التسجيل أو من خالل زيارة المجتمعات والمواقع أو  أثناء التوزيع أو من خالل استهداف مواقع محددة يتواجد 

 لمستشفيات ودور األيتام ؛فيها األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم مثل ا

بما -األسر على ترك أبنائهم أو أو إظهارهم  -دون قصد-تجنب الكشف علًنا عن المعلومات التي قد تشجع  [34] 13.14

على أنهم دون رعاية )مثاًل الفتراضهم أن األطفال الين يفتقرون إلى الرعاية سيحظون بمساعدة  -يخالف الحقيقة

العمل مع القطاعات األخرى للتأكد من أن البرامج ال تسبب انفصال األسرة طوًعا أو عن طريق [35]خاصة(.

 الصدفة(،

وضع نظام مراقبة لتحديد األطفال الذين لم يعد هناك من يصحبهم مؤخًرا الذين قد تكون أسرهم تركتهم أماًل [36] 13.15

في حصولهم على مساعدات، وتقييم ما إذا كان تقديم مساعدات مادية أو غذائية معينة سيؤدي إلى اجتماعهم بأسرهم 

 بأمان، 

ر المصحوبين والمنفصلين وأهالي األطفال المفقودين أن القيام بسرعة بإنشاء مراكز  يمكن لألطفال غي[37] 13.16

يسجلوا أنفسهم فيها ويحصلوا على المعلومات والخدمات عن طريق قنوات سياقية متنوعة باالشتراك مع أصحاب 

 المصلحة ذوي الصلة إذا كان ذلك مناسًبا،

وزيادة وعي المجتمعات  وضع نظام إلحالة حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم، [38] 13.17

 المحلية واألسر عن خدمات التحديد والتوثيق والبحث وجمع الشمل وأماكن هذه الخدمات وكيفية الوصول إليها، 



 

 

ما إذا كانت ترتيبات رعاية األطفال المنفصلين عن أسرهم مناسبة للمحيط الذي ُتنفذ  -بأسرع ما يمكن-تقييم  [39] 13.18

ية وما إذا كانت تصب في مصالحهم الفضلى، وذلك مع استمرار عملية فيه ومالئمة من الناحية الثقاف

 التأكد من وجود رقابة منتظمة على وضع األطفال المؤقت وعلى حمايتهم ورفاههم.[40]البحث.

 التأكد من أن ترتيبات الرعاية البديلة تشمل األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة وال تميزهم عن غيرهم.[41] 13.19

يير للعاملين المختصين بحاالت االنفصال تحدد لهم األطفال ذوي األولوية للتأكد من األطفال األكثر وضع معا [42] 13.20

 عرضة للخطر يحظون بالرعاية والرقابة أواًل.

التأكد من أن األطفال وأسرهم والمسؤولين عن رعايتهم يحصلون على المعلومات والمستجدات التي تخص [43] 13.21

 سبة وبطريقة آمنة يسهل الوصول إليها ومناسبة لألطفال ومراعية للحساسيات. حاالتهم بانتظام بوسائل منا

التأكد من أن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم يمكنهم الوصول بأمان إلى الخدمات ولهم [44] 13.22

يمية كغيرهم األولوية في الحصول على المساعدات وإجراءات الحماية، ويمكنهم دخول المدارس أو المؤسسات التعل

 من األطفال.

االتفاق في غضون أسبوعين من حالة الطوارئ مع الجهاز الحكومي المعني وبين المجموعة التي تعمل في  [45] 13.23

مجال حماية األطفال )أو الهيكل التنسيقي المشابه( على العناصر األساسية في نظام المعلومات وإدارة الحاالت 

 م وإجراءات لتبادل المعلومات،(، وهذا يتضمن نظا15)انظر المعيار 

لتبادل المعلومات وحمايتها عبر الحدود بما يتوافق مع مبادئ الحماية  -عند الحاجة-إضافة بروتوكوالت  [46] 13.24

 والقوانين المحلية/ اإلقليمية/ الدولية المعنية. 

تنسيق عمليات البحث وجمع شمل األطفال غير المصحوبين و المنفصلين بأسرهم التي تتم عبر الحدود مع [47] 13.25

اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعيات الصليب األحمر الدولي والهالل األحمر والهيئات الحكومية المعنية 

االت من الالجئين  يجب أن ُتنسق جهود عند االستجابة لح[48]باإلضافة إلى المنظمات األخرى بما يناسب الوضع.

البحث وجمع الشمل التي تتم عبر الحدود مع المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة، ويجب أن يكون مركز 

 آلية التنسيق في حاالت الالجئين خارج موطنهم األصلي.

نفصلين عن ذويهم من الالجئين تنسيق مراسالت منسقة للدعوة لحماية األطفال غير المصحوبين والم[49] 13.26

والمهاجرين، مع التركيز على أال يعانوا من التمييز في وصولهم إلى الخدمات والتسهيالت بما يتوافق مع المصالح 

يجب أن تحظى آليات العمل عبر الحدود باهتمام خاص لتسهيل جمع شمل األسر الموجودة  [50]الفضلى لألطفال.

 تمرار الرعاية والحماية.في دول مختلفة وللتأكد من اس

إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للبحث عن األسر وجمع شملها )على أن تكون المركزية إن أمكن(، إال إذا كان [51] 13.27

 (،5هناك واحدة بالفعل )انظر المعيار 

من توفر  باالعتماد على التقييم السريع العاجل، والـتأكد -بأسرع ما يمكن-البدء بعمليات البحث وجمع الشمل [52] 13.28

عدد كافي من العاملين ومن المعدات اللوجستية المطلوبة )مثاًل كاميرات، حواسيب، طابعات، خزائن مقفلة لحفظ 

[ يجب أن تكون األولوية لجمع المعلومات عن الرضع واألطفال الصغار وذوي 53الملفات، وسائل نقل...إلخ( ]

[ يجب أن تنسق 54أن هذه الحاالت تكون عادة األكثر تعقيًدا. ]االحتياجات الخاصة ولتوفير المواد الالزمة لهم حيث 

عمليات البحث بين كل النشطاء المشتركين في العملية المعنية وخاصة مع الوكاالت المنتدبة لمهمة معينة وبين 

 بعضها بعًضا، 

دة  واعتبار المصالح ( مبنية على التقييم المتعلق بإدارة كل حالة على ح15[ وضع خطة رعاية )انظر المعيار 55] 13.29

األخذ بعين االعتبار احتياجات الطفل الحالية من رعاية [56]الفضلى لكل طفل هي األساس الذي ُتبنى عليه الخطة. 

مؤقتة كمرحلة أولية مع النظر للحل طويل األمد )جمع شمل العائلة أو في النهاية الرعاية البديلة( على أن يتم ذلك 

ع الطفل وأسرته وغيرهم من األشخاص الذين لهم أهمية في حياة الطفل )انظر المعيار بأسرع ما يمكن وبالتشاور م



 

 

 وراجع المعيار االستراتيجي في الرعاية البديلة(، 15

بعد نتائج تتبع ناجحة، تحقق من العالقات بين األطفال والبالغين وقم بتقييم استعداد وقدرة الكبار المستقبلية  [57] 13.30

تقديم المساعدة المادية الالزمة  [58]ئمة، فضال عن رغبات الطفل والمصالح الفضلى.  لتوفير الرعاية المال

تعد كل  [59]لألسرة المستقبلة للسماح بالرعاية في نفس المستوى كغيرهم من األطفال في األسرة وفي المجتمع.

 القياسية(؛ 15ر من الطفل والرعاية قبل أنهم متحدون امتثاال لمعايير وإجراءات إدارة الحاالت )انظ

مكان يتم فيه تتبع نتائج إيجابية، لكن ال يمكن فيه لم شمل األسرة أو ُيحدد بأنه ليس في مصلحة الطفل  [60] 13.31

 الفضلى، وتقييم وتسهيل االتصال للطفل مع األسرة إذا كان ذلك يدعم رفاهية الطفل؛

ين تم جمع شملهم للتأكد من رعايتهم التأكد من وجود متابعة دورية وفي الوقت المناسب لألطفال الذ [61] 13.32

ال تفترض أن األطفال الذين تم جمع شملهم سيكونون بالضرورة تحت عناية جيدة، وقم بضمان  [62]-وحمايتهم

 الرصد الوثيق لهؤالء األطفال حتى يتضح أن طبيعة الرعاية كافية؛

البالغين الذين يتحملون مسؤولية رعاية  عند لم شمل الطفل أو وضعه مع أحد أقاربه، العمل على ضمان قيام  [63] 13.33

بتوقيع نموذج قبول المسؤولية عن الطفل علًنا، والترتيب لواحد أو أكثر من الزعماء المحليين المحترمين الطفل 

بالتوقيع العلني على استمارة الموافقة على رصد رفاهية الطفل واإلبالغ عن أي مشاكل إلى الهيئة المسؤولة عن 

 فل ورعايته.حماية الط

تنفيذ اآلليات المناسبة لرصد منتظم ومنهجي لسالمة  ورفاهية األطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين  )انظر [64] 13.34

 القياسية(؛ 15

ال تقم باتخاذ قرارات دائمة حول رعاية الطفل ما دام هناك فرصة لتتبع أفراد األسرة  وقبل إستنفاذ [65] 13.35

سبل التتبع المتاحة. وأبداً وال بأي حال من األحوال خالل السنة األولى من بدء التتبع النشط، ما لم تكن هناك ظروف 

للطفل( المبادئ التوجيهية لتعزيز احترام إطار زمني  علما بأن محاولة ) تحديد المصلحة الفضلى [66]استثنائية. 

 18ال يجوز التبني في أوضاع الطوارئ اإلنسانية )انظر   [67]مدتها سنتان للتتبع قبل اختيار الحلول البديلة.

  القياسية(.

 

 القياس

 النتائج المستهدفة مؤشر النتائج

 نعم وجود أنظمة مراقبة وخدمات لمنع االنفصال غير الضروري[68] .13.1

النسبة المئوية لألطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين تم فتح  انشطة التعقب عنهم في اطار [69]. 13.2

 اجراء الحالة وهي جارية التنفيذ  او تم اغالقها مصنفة حسب الجنس والعمر واالعاقة  .

80% 

 هدف االجراء مؤشر االجراء

السياق ، واإلجراءات التشغيلية القياسية ، ونظم المعلومات ، واإلحالة وإدارة  استمارات تسجيل معدلة [70] 13.3

 الحاالت في غضون أسبوعين من حالة الطوارئ

نعم
 

تحديد الهوية والتوثيق والتعقب ولم الشمل   RDDIنظام إدارة الحاالت في المكان الذي يسمح بإجراء [71]  13.4

 منسق في الوقت المناسب

 نعم



 

 

 

 المالحظات التوجيهية 

 . لمحة عامة13.1[77]

[  قد يضعهم أحد 79[ يمكن أن يحصل فصل األطفال بطريق الخطأ أثناء الرحلة إلى بر األمان، خالل هجوم أو أثناء حركة سكان. ]78]

 الوالدين في عهدة شخص آخر، وتم انفصالهم أثناء تقديم الخدمات ألنفسهم أو لمقدمي الرعاية، او تم التقاطهم من قبل عائلة اخرى اوعامل

تم التخلي عنه،  ٫النساني بعد ان تركه احد الوالدين للبحث عن موارد البقاء، اتخذ قرار المغادرة للبحث عن فرص اقتصادية في المجال ا

[ قد يكون هؤالء أيًضا أطفااًل في مؤسسة 81[ أو أنهم هربوا أو تم إرسالها بعيداً من عائالتهم. ]80تم االتجار به، اختطف أو كان يتيًما. ]

نها في بداية حالة الطوارئ ، والذين يمكن أن يكونوا في الغالب أطفااًل ذوي إعاقة والذين يميلون إلى التمثيل الزائد في تم التخلي ع

في الواقع،  األطفال األصغر سنا واألطفال المعوقين هم االكثر  [82]المؤسسات في العديد من البلدان المعرضة لخطر الطوارئ. 

فهم أسباب االنفصال في سياقات مختلفة أمر بالغ األهمية لضمان تحسين [83] -لرحلة أو الصراععرضة لخطر االنفصال أثناء ا

وبالفعل ، فإن تحديد مكان الفصل في السياق له آثار جوهرية على البرمجة ألن [84]التأهب وتدابير المنع واالستجابة األكثر صلة.

 كفاءة في إدارة حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. االفتقار إلى الضعف المتباين يمكن أن يؤدي إلى عدم ال

 

 . األيام األولى:13.2[85]

ساعة األولى بعد حالة  48-24أنها حيوية لتقييم الحالة بالنسبة لألطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين وبدء استجابات منسقة في  [86]

ينبغي اتخاذ خطوات للمساعدة على جمع شمل  [87]ت حاسمة تسمح  باقتفاء أثر األسر.لكي ال تفقد ايًضا معلوما  –طوارئ المفاجئة 

األسر، في أسرع وقت ممكن، بدءاً من الحاالت األكثر ضعفا مثل األطفال الرضع واألطفال الصغار واألطفال المعوقين، وتنظيم الرعاية 

اإلنساني دعم الهيئات الحكومية ينبغي على العاملين في المجال  [88]-جية(المؤقتة فورا، إذا كان هذا واقعًيا )انظر المعايير االستراتي

ذات الصلة، والمجتمعات المحلية على االضطالع باألدوار المناسبة، بناء على النظم القائمة لحماية األطفال، وتحديد جهات التنسيق 

رئيسية يمكن أن تنشر على نطاق واسع من خالل وسائل حيثما كان ممكناً ومناسباً، رسائل  [89]واالتصاالت لإلحاالت الطارئة.

اإلعالم، حث مقدمي الرعاية بالبقاء مع أطفالهن، واالستمرار في توفير الرعاية لألطفال الذين فقدوا أسرهم، فضال عن تسجيل هؤالء 

 افز النفصاالت اخرى .الرسائل ينبغي أن تصاغ بطريقة تفضي بانها ال تعطي حو [90]األطفال مع مراكز حماية األطفال. 

النسبة المئوية لألطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين  المسجلين الذين تم جمع شملهم مع مقدمي  [72] 13.5

 -عاقةمصنفة بحسب الجنس والسن واإل، الرعاية لهم

80%
 

النسبة المئوية لألطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين المسجلين الذين قد بدأ تحديد الهوية والتوثيق  [73] 13.6

والتعقب وجمع الشمل لهم  ولديهم حالة خطة وضعت في غضون أسبوعين من  التسجيل، مصنفة بحسب الجنس 

 -والسن واإلعاقة

90% 

النسبة المئوية لألطفال الذين هم جزء من تعريف المشاركة في تقييماتهم ومصالحهم الفضلى )وفقا  [74] 13.7

 ألعمارهم ونضجهم(

 

النسبة المئوية لألطفال الذين تلقوا زيارة متابعة واحدة على األقل في غضون شهر واحد بعد جمع  [75] 13.8

 -إلعاقةشملهم مع مقدمي الرعاية، مصنفة بحسب الجنس والسن وا

100% 

األطفال والشباب، واألسر، ومقدمي الرعاية، الكبار والمجتمعات المحلية، فضال عن السلطات المحلية  [76] 13.9

والعاملين في المجال اإلنساني تتلقى معلومات بشأن الوقاية المتعلقة باالستراتيجيات والخدمات فيما يتعلق بخطر 

 االنفصال

 نعم



 

 

 منع االنفصال في المنظمات والمجتمعات المحلية: 13.3 [91]

من بداية حالة الطوارئ ، وبناًء على التقييمات المجتمعية حول أسباب االنفصال باإلضافة إلى هياكل المجتمع الحالية والجهود [92]ب

ي إجراءات عملية لتجنب "فقدان أطفالهم" ، مثل ربط  عالمات تدل على المبذولة لمنع االنفصال واالستجابة له ، يجب دعم المجتمعات ف

هوية األطفال الرضع واألطفال الصغار ، وتعليم األطفال معلومات حيوية عن هويتهم العائلية ، وبيوتهم ومكان نقاط االجتماع في حاالت 

يواجهون صعوبات في التذكر أو قول المعلومات  إلعداد أساور المعصم لألطفال الذين قدويمكن تشجيع األسر  [93]الطوارئ. 

أخذ  تدابير مكيفة  [94]التعريفية؛ مثل، والرضع واألطفال الصغار واألطفال ذوي اإلعاقة السمعية، الكالمية، التنموية، أو المعرفية . 

وينبغي تدريب  [95]المجتمعات. لمنع االنفصال يتسم بأهمية خاصة في سياقات غير المخيمات أو المناطق الحضرية حيث يمكن تفريق

العاملين في المجال اإلنساني والسلطات ذات الصلة كيفية ضمان حماية األطفال والحفاظ على وحدة  األسرة عند إيصال المساعدات 

ميات الرعاية حيثما يقتضي األمر، ينبغي أن سياقها تعريف المرحة، استناداً إلى دينا [96]اإلنسانية، وخالل التدريبات لنقل السكان.

ينبغي أن تكفل األطراف الفاعلة دائماً مفهوم األطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين باللغة المحلية  [97]-العرفي والعالقات األسرية

خرين توفير الدعم لمقدمي الرعاية المؤقتة بحماية الطفل ينبغي أن يتم بطريقة ال تنشئ حوافز لألطفال اآل[98]-وضمن المعايير الثقافية

العمل مع الوكاالت  [99]للتسجيل كمنفصل، والتي ال تقوض استدامة ترتيب الرعاية )انظر المعيار االستراتيجي بشأن الرعاية البديلة(. 

ضمان  [100]المعنية باالمود الطبية وعمليات اإلجالء االمنية، وضمان تعزيز وحدة األسرة والمحافظة عليها خالل إجراءات اإلجالء.

 طفال طالبي اللجوء غير المصحوبين على نسخ وثائق الهوية الخاصة بهم و/أو العالمات التي تطابق وثائق هوية قانونية.  حصول األ

 . التنسيق:13.4[101]

التنسيق القوي أمر ضروري لتعزيز االستجابات البرنامجية الفعالة والحماية التي تنظر في المصالح الفضلى لكل طفل من األطفال غير  [102]

التنسيق ينبغي أن يستند على آليات تنسيق  حماية الطفل  القائمة، التي تشمل جميع  [103](.1  1المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم )انظر أيضا 

هذه المجموعة  تنسيق العمل بشأن التقييم ينبغي على [104]-مات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات المحلية والوطنية والدولية والوكاالتالمنظ

ين ومعايير التسجيل، تكييف النماذج وتحديد األدوار والمسؤوليات، ووضع إجراءات تشغيل موحدة للعمل مع األطفال طالبي اللجوء غير المصحوب

 تخول اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر مهمة توفير خدمات استعادة الروابط العائلية في سياق النزاعات[105].

يجب أن يتم جمع شمل األسرة عبر الحدود الدولية لألطفال الالجئين في تنسيق وثيق مع مفوضية شؤون  [106]المسلحة أو عبر الحدود الدولية. 

 لألطفال الالجئين العائدين إلى بلدهم األصلي، تطبيق إجراءات واعتبارات محددة . [107]الالجئين، ووفقا للمصالح الفضلى إلجراء.

 

 . كشف الهوية:13.5[108]

قد يحتوي على معلومات مفيدة   sorGorpفي سياقات حيث يتم تسجيل السكان المشردين، قواعد بيانات مثل برنامج المفوضية  [109]

ويجب  [110]عن األطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين، األطفال الذين يعيشون خارج الرعاية األبوية، واألسر التي يعيلها اطفال.

عية لتحديد الهوية في التسجيل، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية  حول من يجب أن يكون النظر في السياق وموازنة النو

بعض األطفال قد ال يمكن التعرف عليهم بسهولة أثناء التسجيل وبذلك يكونون أقل تمثياًل، في حين قد يختار البعض  [111]مسجاًل.

إذا تم تحديد االيفصال كمسألة [112]غير منفصلين بسبب الفوائد المتصورة. اآلخر التسجيل الفردي كأسر معيشية حتى عندما يكونون

تبعاً لحجم حالة الطوارئ وقدرات  [113]أثناء عمليات التقييم ، قم بتعريف المعايير السياقية لتحديد األطفال الذين يجب تسجيلهم. 

لفئات األكثر ضعفا مثل األطفال غير المصحوبين بذويهم، وتأجيل الوكاالت المعنية، قد يكون من الضروري التركيز في البداية على تلك ا

ينبغي وضع إليه مشتركة بين الوكاالت  [114]تحديد الهوية والوثائق المتعلقة باألطفال المنفصلين ولكن في رعاية كبار معروفين لهم. 

سيس الممارسات الجيدة الشاملة والدقيقة التي تدعم تأ[115]لتحديد الهوية واإلحالة كخطوة أولى في إعداد إجراءات التشغيل الموحدة.

تحديد األطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين  وتشمل التدريب لموظفي التسجيل في تحديد الهوية وضمان حماية األطفال 'مكاتب 

اللجوء غير المصحوبين في المواقع المساعدة' أو فحص النقاط. تحديد وتدريب الجهات الفاعلة الرئيسية التي يمكنها تحديد األطفال طالبي 

الرئيسية ، مثل نقاط الدخول أو التسجيل في المخيمات أو المستوطنات الرسمية / غير الرسمية ، والمرافق الطبية ، ومراكز التغذية ، 

رة وتوزيع موظفي العمل مع معسكر إدا [116]ومناطق السوق في السياقات الحضرية ، ومراكز الرعاية السكنية ، ومرافق االحتجاز. 

التسجيل لتحديد األطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بالتأكد من أن يتم تسجيل جميع  اعمار أفراد األسرة، وان األطفال غير االقارب 



 

 

ضمان  علم المجتمع بأهمية والغرض من تحديد  [117]واألسر حيث أكبر عضو هو طفل، واألطفال الوحيدين قد تم تحديدهم جميًعا. 

 ألطفال المنفصلين، لتفادي خلق عوامل الخوف في المجتمعات المحلية بأن هؤالء األطفال سوف يتم اخذهم بعيداً.ا

 . التسجيل والتوثيق:13.6[118]

في سياق إدارة حاالت حماية الطفل، ال ينبغي استخدام البيانات الشخصية لألطفال إال ألغراض حماية الطفل فحسب، مع التطبيق [119]

ينطوي التسجيل على تسجيل البيانات [120]م للقواعد المناسبة الخاصة بجمع البيانات واستخدامها واالحتفاظ بها والوصول إليها. الصار

وينبغي، خالل عملية التسجيل، أن ُيشرح لألطفال ألي أغراض سيتّم استخدام بياناتهم، بما في ذلك حقيقة أّن هذه [121]األساسية للطفل. 

يجب أن يؤكد [122]تّم مشاركتها مع الجهات اإلنسانية األخرى، وُيطلب الحصول على موافقتهم الواعية أو قبولهم بذلك. البيانات قد ت

موظفو التسجيل أّن األطفال منفصلون عن ذويهم بالفعل من خالل السعي إلى الحصول على المعلومات من األطفال وأفراد المجتمع. 

ال يتجّزأ من إدارة الحاالت الستكمال التقييم بما في ذلك تسجيل كافة المعلومات الالزمة لتنفيذ التتّبع، يعتبر التوثيق أيًضا جزًءا [123]

(. 15وتحديد احتياجات رعاية الطفل وحمايته، ووضع خطة إلدارة الحاالت وفًقا لمعايير  إدارة الحاالت ومبادئها )انظر المعيار 

يوافق الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعنية باألطفال غير المصحوبين  [125]قة. يمكن إجراء تقييمات سريعة أو معمّ  [124]

( على استمارات مشتركة لتسجيل األطفال UTAI( والفريق العامل المعني بإدارة الحاالت )RTAI-CT1Uوالمنفصلين عن ذويهم )

واحتياجات الحماية، وتوثيق احتياجات تتّبع األسرة.  غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وتقييم الحالة الفردية للطفل،

ويمكن تكييف هذه االستمارات بواسطة آلية التنسيق الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  في البلد. [126]

ّبب في ضائقة غير ضرورية ( بعملية التسجيل والتوثيق بطريقة تتفادى التس15يجب أن يقوم موّظفون مدّربون )انظر المعيار [127]

وينبغي إيالء األولوية للرضع وصغار األطفال في التوثيق الكامل  [128]لألطفال أو تؤدي إلى مزيد من االنفصال عن األسرة. 

والمحدد الذي يتالئم مع األطفال دون الخمس سنوات، لضمان إجراء مقابلة فورية مع أي شخص ُيحضر طفالً صغيًرا جداً لتقديم الرعاية 

تسجيل األطفال المفقودين وإجراء التوثيق بالنيابة عن ينبغي   [129]له، أو مصاحبة األطفال، وذلك تجّنًبا لفقدان المعلومات الهامة. 

قد يجري التسجيل والتوثيق  في الوقت نفسه، أو قد يشمل التوثيق إجراء المزيد من المقابالت  [130]أفراد األسرة الذين يبحثون عنهم.

ق ما إذا كان األطفال هم في رعاية شخص يتّم التوضيح في استمارات التسجيل والتوثي[131]مع الطفل، فضالً عن الزيارات المنزلية.

ويتّم التحقق من التسجيل والتوثيق مقابل وثائق الثبوتية  المتوفّرة  [132]راشد يعرفونه ويثقون به، وما إذا كان األشقاء موجودين أيًضا 

 للطفل لضمان دقة المعلومات.

 . نظام إدارة المعلومات الخاصة بحماية الطفل:13.7[133]

 RT1قد يكون لدى المنظمات أنظمة [135]( لدعم إدارة الحاالت في حاالت الطوارئ.RT1خدم أنظمة إدارة المعلومات )ُتست [134]

+ هي قاعدة بيانات قياسية تم تطويرها واستخدامها على مستوى مشترك بين الوكاالت لدعم إدارة الحاالت  UM RT1خاصة بها، إال أّن 

ن النماذج المشتركة بين الوكاالت الخاصة بالتقاط وإدارة حاالت األطفال غير المصحوبين يتّم تضمي[136]في حاالت الطوارئ. 

(. 15و 5والمنفصلين عن ذويهم، ضمن قاعدة البيانات، باإلضافة إلى إجراءات مشاركة المعلومات وحماية البيانات )انظر المعيارين 

تي تديرها المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين متاحة أيًضا ال sorGorpفي حاالت اللجوء، قد تكون قاعدة البيانات [137]

 وتدعم أنظمة إدارة المعلومات أنشطة تتبع األُسر من خالل:[138]كأداة للتحقّق من البيانات من أجل التتّبع. 

 تسجيل المعلومات عن الطفل غير المصحوب والمنفصل عن ذويه •

 امل االجتماعي أو الموقعفرز قوائم اإلجراءات حسب الع •

 إجراءات التتبع التي اتخذت حسب الحاالت •

 وضع عالمات على اإلجراءات المتأخرة •

 السماح بمطابقة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واألطفال المفقودين المسجلين• 

 المساعدة على تبادل المعلومات بشأن الحالة بين المناطق والوكاالت. •

ويتطلّب استخدام نظام إدارة  [140]كما يوفر الرصد والتقييم حول مدى فعالية البرامج وتحليل اّتجاهات حماية الطفل. [139]

 المعلومات وجود موّظفي البيانات ضمن كل وكالة، كما يتطلّب بناء القدرات المستمر للعاملين االجتماعيين وموّظفي البيانات.



 

 

 . التتّبع:13.8[141]

ّن التتّبع هو عملّية البحث عن مقّدمي الرعاية القانونيين األولين للطفل أو  مقّدمي الرعاية المعتادين أو أعضاء األسرة  اآلخرين إ[142]

يهدف التتّبع إلى إيجاد حل طويل األجل يخدممصالح الطفل الفضلى، ما يعني في العادة جمع شمل األطفال بذويهم [143]المقربين منه. 

يمكن أن يتّم إجراء  [145]ويشير أيًضا إلى البحث عن أطفال يقوم والدوهم بالبحث عنهم عنهم. [144]رين مقربين منهم. أو أقارب آخ

التتبع بطريقة مختلفة، ولكن ينبغي دائًما إجراء التتّبع مع مراعاة مبادئ السرية وحماية البيانات، كما يمكن أن يتّم ربطه بشبكات 

ظم األسرة الممتدة، والمجموعات الدينية( وأن يستند إلى تحليل المخاطر التي تهّدد األطفال غير المصحوبين المجتمعات المحلية )مثل ن

يمكن إجراء التتّبع الجماعي باستخدام مختلف األدوات والتكنولوجيات، مثل البث اإلذاعي، أو اإلنترنت، [146]والمنفصلين عن ذويهم.

ويشمل تتّبع كل حالة على حدة البحث  [147]باستخدام الملصقات، أو عن طريق الصور.  أو خالل اجتماعات المجتمع المحلي، أو

ويمكن أيًضا العثور  [148]النشط الذي يقوم به العاملون االجتماعيون من أجل أفراد األسرة في مواطنهم األصلية أو أماكن االنفصال.

أما في حاالت الالجئين  [149]رها من قواعد البيانات لتسجيل السكان.على معلومات عن أفراد األسرة باستخدام السجالت المدنية وغي

 والمشردين داخلًيا، ينبغي أن يتّم تنسيق التتّبع مع مفوضّية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة، حسب االقتضاء.

 . التحقّق:13.9[150]

ا إذا كانت العالقة المزعومة حقيقية، وفي التأّكد من استعداد الطفل وأفراد األسرة لجمع إّن التحقّق هو عملية تتمّثل في التحقق مم [151]

 [153]يعتبر التحقّق ضرورًيا لتقييم الظروف الالزمة لجمع شمل األطفال، وضمان أالّ يسلّم الطفل إلى الشخص الخطأ. [152]الشمل.

 وعادة ما يتّم التحقق من عالقة ما من خالل مطابقة المعلومات من كال الطرفين دون أن يكونوا على اّتصال، وطلب التحقق من األسئلة.

وينبغي أن تؤخذ اعتبارات بشأن إبرام اتفاقات مع أمانات السجالت المدنية والوطنية للمساعدة في التحقق من الهوية، وذلك عند  [154]

قد يلزم إجراء عملّيات تحقّق أعمق للرضع واألطفال الصغار، واألطفال  [155]متى يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى. االقتضاء و

وُيعّد التحقّق ضرورًيا إلجراء تقييم لمصالح الطفل الفضلى أو تحديدها في جميع الحاالت  [156]الذين يعانون من صعوبة في التواصل.

واستناًدا إلى تاريخ  [158]ا أيًضا التأكد من أّنه تّم وضع خطة عمل لدعم عودة الطفل إلى األسرة.ويعتبر ضروريً  [157]المعقّدة.

وقد يكون هناك حاجة إلى  [159]الطفل في األسرة أو سبب االنفصال، قد يكون ضرورًيا ومناسًبا التوسط بين الطفل وأفراد أسرته.

ع الشمل مع األهل أو األشقاء الراشدين أو وضعه مع أحد أقاربه يخدم مصالح الطفل بعض الوقت للقيام بذلك، أو لتحديد ما إذا كان جم

 الفضلى.

 . جمع شمل األسرة وإعادة اإلدماج:13.10[160]

إّن جمع شمل األسر هو عملية الجمع بين الطفل واألسرة أو القائم على رعالية الطفل السابق بغية إنشاء أو إعادة إنشاء الرعاية  [161]

وينبغي أن يتّم جمع شمل [163](. 15ويجب إعداد الطفل واألسرة والمجتمع لعودة الطفل )انظر المعيار [162]يلة األجل.الطو

ويكون  [165]كما ينبغي أن يّتبع الدعم نهًجا منّسًقا يستند إلى المجتمع. [164]األطفال مع األسر بما يتماشى مع اإلطار القانوني للبلد. 

د جمع الشمل  أهميةقصوى وينبغي اّتباع ُنهًجا مختلفة )نظراً للغة والمهارات اإلنمائية(، في تقييم رفاه الطفل تبعاً لزيارات المتابعة بع

ينبغي أن يتّم جمع شمل األسرة عبر الحدود بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب األحمر  والجمعيات الوطنية للصليب  [166]لعمره.

مفوضية في حالة الالجئين والهيئات الحكومية ذات الصلة وغيرها من الجهات الفاعلة التي تعمل على تقارير األحمر والهالل األحمر، وال

إّن جمع الشمل وإعادة إدماج األطفال هو  [167]المعامالت المالية عبر الحدود وفًقا للحاالت وتقوم بذلك بالتنسيق مع ما ورد أعاله. 

ثر من مجرد إعادة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه إلى أسرته أو القائم على الرعاية عملية وليس حدًثا، وهو ينطوي على أك

وفي هذا الصدد، يلزم اّتخاذ قرارات متأنية بشأن [169]وُيتوقع من الجهات الفاعلة أن توفّر إعادة إدماج آمنة وفعالة. [168]األولي.

إلى دعم طويل األجل. وفي إطار إعداد األسر، أثبتت النهج الهادفة إلى بناء  سرعة إعادة اإلدماج مع بعض األطفال الذين يحتاجون

ويشّكل تنسيق االستجابات مع مجموعة واسعة من [170]القدرات الموجودة للتصدي لألسباب الجذرية لالنفصال أّنها ذات قيمة. 

ع مراعاة القدرات المتطورة، يحّق لألطفال المشاركة في م [171]الجهات الفاعلة في المجتمع جزًءا أساسًيا من عملية إعادة اإلدماج. 

 جميع القرارات التي تؤثر عليهم، وينبغي أن تّتخذ القرارات فيما يتعلق بإعادة إدماجهم بما يخدم مصالحهم الفضلى كاعتبار رئيسي.

 



 

 

 . المتابعة:13.11[172]

روف األسرة بسبب النزاع أو الفقر المزمن إلى صعوبات في عملية يمكن أن يؤدي االنفصال الطويل األجل أو التغييرات في الظ [173]

وتستند كمية المتابعة الالزمة  [175]وينبغي إجراء المتابعة المستمرة، مع استكمالها بالمراقبة المجتمعية. [174]إعادة اإلدماج.

 (.15عيار ونوعها إلى إجراء تقييم الحتياجات كل طفل، ويكون الرصد الدقيق ضرورًيا )انظر الم

 . الحفاظ على وحدة األسرة:13.12[176]

إّن عدم وجود ما يكفي من الغذاء أو المأوى أو التعليم أو فرص كسب العيش أو عدم معرفة األهل كيفية رعاية طفل يعاني من [177]

فال على أمل أن يتلقوا رعاية أفضل. إعاقة، يمكن أن يدفع األطفال إلى مغادرة أسرهم أو يتسّببوا في أن يتخلى القائمون على رعاية األط

وقد يجد األطفال أنفسهم عرضة لخطر التجنيد في القوات أو الجماعات المسلحة، أو الهجر، أو االتجار بهم أو العمل االستغاللي. [178]

المعرضة لخطر  لذلك ينبغي أن تعمل الجهات الفاعلة في حماية الطفل مع القطاعات األخرى للتأّكد من أن تتلقى األسر [179]

االنفصال على الخدمات األساسية، أو تدريب األهل، أو الحماية االجتماعية أو الدعم لحماية سبل كسب العيش لكي يتمّكنوا من البقاء 

 يمكن أن تكون مرافق الرعاية السكنية بمثابة عامل سحب يؤدي إلى االنفصال األسري وال ينبغي اعتبارها إالّ خيار رعاية[180]مًعا.

بديل ألقصر وقت ممكن، في حين أن الرعاية البديلة األسرية أو المجتمعية هي الخيارات المفضلة للرعاية المؤقتة )انظر معايير 

 االستراتيجية(.
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