
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 رقم المعيار

 الحالة إدارة

 والعمل الصحة ذلك في بما ، اإلنسانية الخدمات مجاالت في البلدان من متنوعة مجموعة في الحاالت إدارة أنظمة تُستخدم

 الوقت وفي ومنتظمة مالئمة بطريقة وأسرته المنفرد الطفل احتياجات لمعالجة نهج هي الحالة إدارة. والعدالة االجتماعي

 أي ضمن مركزيا ً دورا ً تلعب أن يمكن الطريقة بهذه الحاالت إدارة. اإلحاالت أو/ و المباشر الدعم خالل من ، المناسب

ًأنظمةً. إعدادات الطارئة غير الحاالت أو الطوارئ حاالت في سواء االجتماعية، الرعاية أو الطفل لحماية نظام ًعلى بناء

فيًالسياقًالتالي:  حمايةًالطفلًالحالية)ًرسميةًوغيرًرسمية(،ًقدًيكونًدعمًإدارةًالحالةًمطلوباً 

 ينالمتضرر السكان باحتياجات لتفي إضافية إمكانيات الحالية، الحاالت إدارة نظم تتطلب حيث اإلنساني، العمل في .

 المتزايدة اإلعداد مع التعامل على قادرة غير أو الطوارئ بحالة الموجودة األطفال حماية خدمات تعطلت حيث أو،

 مع التعامل يتم قد ، الحالة هذه في. األسري االنفصال أو األطفال تجنيد مثل جديدة، محددة لمخاطر لتستجيب

 . المحلية األنظمة إلى نقلها أو الحاالت حل بمجرد البرنامج قإغال ويتم اإلنسانية الوكاالت قبل من الحاالت إدارة

 الحاالت إدارة خدمات تُنقل الطوارئ، حالة انتهاء بعد. الحاالت إدارة نظام يعمل ال حيث اإلنساني العمل مجال في 

 إلىمراحل يتحرك البلد انتقلت حال في الوطني األطفال رعاية لنظام األساس تشكل أو/و الوطنية المنظمات إلى

 .التنمية أو االنتعاش

 مثل للخطر؛ عرضة خاصة مجموعة الطفل حماية نظام يبلغ ال حيث والعالي، المتوسط الدخل ذات البلدان في 

 مالحظة للمراجعين

ًهام:ًيُرجىًاالطالعًعلىًالنسخةًالمراَجَعةًمنً"مقدمةًألساسًالمعاييرًاالستراتيجية"ًوالتيًتحتوىًعلىًاإلطارًالجديدًلهذاًالقسم،ًقبل

 اإلطالعًعلىًهذهً"المعايير".

 (.SMPCللمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفلًفيًالعملًاإلنسانيً)2012ًهذاًالمشروعًهوًنسخةًمحدثةًلمعاييرًعامً
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

ًً 
يرجىًاألخذًبعينًاالعتبارًأنً"المعاييرًالدنياًلحمايةًالطفل"هيًمعايير.ًفهيًليستًإرشاداتًحولًكيفيةًإعدادًالبرامج.ًحيثًتقدمً

يجبًعلىًالعاملينًالرجوعًإلىًًًقهًكحدًأدنىًفيًمجالًمحددًمنًأعمالًاإلنسانيةًلحمايةًالطفل.المعاييرًاألساسًالالزمًلماًيجبًتحقي
 ملفاتًاإلرشاداتًالموجودًبقسمًالمراجعًللحصولًعلىًمعلوماتًعنًكيفيةًتحقيقًالمعايير.

 
 رًفيًحجمهاًاإلجماليًالحالي.ًيرجىًمالحظةًأنًهذاًاإلصدارًيحتاجًإلىًتعديلًكبيرًمنًخاللًاختصارًالطولًللحفاظًعلىًالمعايي

 
هلًاللغةًواضحةًوسهلةًالفهم؟ًهلًيعكسًأفضلًالممارساتًًًعندًمراجعةًهذاًالملفًيرجىًالتفكيرًفيماًيلى:ًهلًهوًمفيدًللعاملين؟

 واألدلة؟ًماًهيًالنقاطًغيرًالضروريةًوالتيًيمكنًإزالتها؟

 دامًنموذجًالمالحظاتًالمرفقةًمرةًأخرى.الرجاءًاستخًكيفيةًتقديمًتعليقاتًبشأنًمشروعًالقرارًهذا:

اًعلىًمساهمتكًفيًتحسينًالمعاييرًالدنياًلحمايةًالطفل!  شكر 

 

 

 

 



 

 

 .بذويهم المصحوبين القاصرينغير أو اللجوء طالبي

 ذلك في بما الطفل، مايةلح االستجابة في أساسي عنصر وهي القطاعات، ومتعدد شامال ً دعما ً الحاالت إدارة أنظمة تشمل

 الناجون واألطفال ذويهم عن والمنفصلين المصحوبين غير واألطفال المسلحة، والجماعات المسلحة بالقوات المرتبطون األطفال

 . واالستغالل واإليذاء العنف من

ضلىًللطفلًهيًاألهميةًالرئيسية.ًضمنًإدارةًالحاالت،ًيجبًأنًتكونًآراءًوقراراتًالطفلًواألسرةًمحركًالعملية،ًوبقاءًالمصالحًالف

ًاالعتباراتًقبل ًيجبًموازنةًهذه ًللموظفين. ًوإشرافا  ًالحاالتًضماناتًإجرائيةًمالئمة،ًومعاييرًلحمايةًالبيانات،ًوتدريبا  ًتتطلبًإدارة

 اتخاذًقرارًبشأنًتنفيذًإدارةًالحالةً،ًأوًعندًبدءًدعمًوتعزيزًأيًنظامًحالي.ً

 المعيار

إدارةطريقةعبرالمستهدفةهيواحتياجاتهممميزون،طارئةأطفالحمايةتتطلبالتيالمخاوفذويعائالتهممعوالفتيانالفتياتإن

 ومسؤولمنظمجوفييعملونصلةذويخدماتمقدميمعوروابطا ًمباشرا ،دعما ًمتضمنةالمخصصة،الحاالت

 الرئيسية اإلجراءات

 الجاهزية
 

 .  األطفال تحمي التي واآلليات الحالي للسياق أفضل وفهم وتحليل تقييم .1551

 لوضع المجتمعية المنظمات في والعاملين حكومية، الغير والمنظمات الحالية، الحكومة ودعم التقييم، نتائج إلى استنادا ً .1551
 .الخدمات وتوفير الخطة تنفيذ في الدعم وتقديم الحاالت إدارة وخدمات نظم لتعزيز عمل خطة

 جميع فهم وضمان المعنيين من وغيرهم والمشرفين االجتماعيين للعاملين المفصل الوظيفة وصف اضاستعر أو وضع .1551
 .ومستمرة وداعمة منظمة، االشراف عملية بأن والتأكد والمهارات، المعرفة بناء. ألدوارهم الموظفين

 المخيمات، وإدارة ، أالملج المثال سبيل على) األخرى والقطاعات المصلحة أصحاب من مجموعة إمكانيات بناء .1551

 وإجراء للطفل، المناسبة االستجابة وتوفير المحتملة الحاالت لتحديد( والتعليم العيش كسب وسبل والتغذية، والصحة

 . عالميا ً متمركزة للطفل االستجابة أن من والتأكد آمنة إحاالت
 فيًالعملياتًالحاليةًوالمستقبلية.ًتطويرًآلياتًالمساءلةًوالتقييمًبالنسبةًلألطفال.ًضمانًدمجًتقييمًاألطفال .1555

 
 االستجابة

 

 .الطارئة اإلنسانية الحالة تأثير االعتبار في آخذين ،(أعاله ورد كما) المحيط تحليل اكتمال أو سريع تقييم بعد .1551
 كتأسيس الجوهرية الطفل حماية وإمكانيات مهارات تنمية ودعم الطفل لحماية منشآت توظيف أو تعزيز، في االستثمار .1551

  .الحالة إلدارة نظام اي

 القياسية العملية اإلجراءات كالنماذج،) تطورها ادعم أو متوفرة، تكون عندما الحالية الحالة إدارة أدوات على اعتمد .1551

متضمنةًوسائلً الوطني، والنظام اإلنساني، بالسياق ارتباطها من تتأكد لكي( إلخ البيانات، حماية اتفاقيات ،(الموحدة)

 احتياجاتًمحيطيةًخاصة،ًوحمايةًاألشخاصًالمتشردين.ًالتكيفًلتالئم
 من المزيد وإضافة الموحدة؛ التشغيل وإجراءات اإلحالة ومسارات الخدمة، إعداد تطوير عند مرحلي نهج استخدام .1551

 .واالستجابة المخاطر كتطور الوقت مرور مع التفاصيل

 ،(الجنس على القائم العنف عاملي متضمنا ً) بدايةال من الحالة إدارة عاملي جميع بين القوي التنسيق من التأكد .15511
 والمعايير به، يقومون وأين بالعمل، يقومون الذين األشخاص ذلك متضمنا ً األساسيات، على االتفاق على والتركيز
 .واألمنة الخالقية اإلحالة وطرق الحاالت، في األولويات وتحديد الحالة، إلدارة الجديرة



 

 

 وسبل ، والصحة ، والتعليم ، الجنس على القائم العنف ذلك في بما ، األخرى عاتالقطا مع وثيق بشكل العمل .15511
 بأمان إليهم والمشار للخطر، المعرضون والبنات األوالد تحديد لضمان القضائية واألنظمة ، القانون وتطبيق ، العيش
 .التخصصات والمتعدد والشامل المنسق الدعم يتلقون وأنهم ؛ لالحتياجات وفقا ً

 .بأمان وإحالتهم الضعفاء والفتيان الفتيات لتحديد والموارد بالمهارات لتتمتع المجتمعية اآلليات مع وثيق بشكل ملالع .15511

 
 الحالة إدارة خطوات

 

. الخطوات الموضحة أعاله مترابطة وكل خطوة قد تؤدي إلى عودة إلى مرحلة سابقة في ليست عملية خطيةمالحظة:ًإدارةًالحالةًهيً

 قدًيتكررًتطبيقًوتخطيطًالحالة،ًواستعراضًالحالةًعدةًمراتًقبلًأنًتغلقًالحالة.ًهذه العملية. التقييم: 

 
 :  وقبولهم للخطر المعرضين األطفال تحديد

 إذا ما حدد األولى، المقابلة أثناء. واإلحالة هذه الهوية تحديد عملية جيهلتو للخطر للعرضة معاييرمحددة على االتفاق .15511
 ...قدما المضي أجل من للخطر العرضة بمعايير تفي القضية كانت

 لتنفيذ الحالة عامل قبل من والعائلة الطفل من متبادلة موافقة/  المعرفة على مبنية موافقة على الحصول  .15511

 .الخدمات وقبول اآلخرين، الخدمات مقدمي مع الحالة عن لوماتالمع ولمشاركة المقابلة وتوثيق

 
 : التقييم

 الوقائية والعوامل المخاطر االعتبار بعين األخذ مع القبول، تاريخ من أسبوع خالل الطفل حالة تقييم  يتم أن من التأكد .15515
 ومخاوف والتعليم الرعاية مقدمي راتوقد ، الطفل وقدرة العمر العوامل تشمل أن يمكن. المجتمع وبيئة والعائلة، للطفل،

 . السالمة/  المخاطر
 أخذ تم ولما والشكاوى المخاوف تقديم كيفية الحالة، إدارة لعملية واضحا ً فهما ً واألطفال العائالت لدى أن من التأكد .15511

 واألسرة لطفل،وا العالقات، بناء الحاالت عاملي على يجب. الطفل تمنيات او أراء ضد كانت إذا خاصة معينة، قرارات
 .الطفل مصلحة في تتخذ التي القرارات توضيح ويجب ، واألمان واالنصات، باالحترام يشعرون حيث

 أو الثقافة، او العرقي، األصل أو أنثى، أو ذكر،) الحالة عامل بشخصية يتعلق بما الطفل تفضيالت االعتبار بعين األخذ .15511
 (اللغة



 

 

 .اإلجرائية الضمانات من أعلى مستوى القرارات تتطلب حيث( DIB) الفضلى المصالح تحديد تطبيق .15511
 
 : الحالة خطة تطوير

 . التقييم أسبوعين خالل( مناسبا ً ذلك كان إذا) واألسرة الطفل مع الحالة خطط تطوير .15511
 

 :  الحالة خطة تنفيذ
. الخدمة مقدمي إلى وإحالة مباشرين، وخدمات دعما ً تتضمن الخطة بأن إدراك بغية اإلجراءات اتخاذ من التأكد .15511

 تحقيق وضمان التقدم وتوثيق ، الحالة مؤتمرات وترتيب ، للخدمات والدعوة التنسيق عن مسؤول الحالة أخصائي
 . األهداف

 
  :المتابعة
 الخدمات على والعائلة الطفل حصول تأكيد وتتطلب الحالة إدارة عملية احلمر جميع في تحدث المتابعة أن من تأكد .15511

 أي ومعالجة تحديد على أيضا  المتابعة تساعد أن وينبغي. التغييرات وتحديد الطفل وضع ومراقبة ، المناسبين والدعم
 . والدعم الخدمات إلى الوصول في أسرته وأفراد الطفل يواجهها قد حواجز

 
 :مراجعة
 ، مستوفاة الحالة خطة في المحددة األهداف كانت إذا ما لمناقشة المشرفين وأحد ، والعائلة الطفل مع مراجعات إجراء .15511

 . الحالة عامل يقودها مراجعة. ضبطها وكيفية صلة ذات الخطة بقيت إذا
 

 إغالقًالحالةً
 الخاصة الوكاالت بين فيما الطفل حماية في الفاعلة الجهات جانب من الحاالت إلغالق التوجيهية المبادئ على يُتفق .15511

 . هذه تطبيق كان إذا القانونية، المتطلبات مع وتماشيا ً والسياق الحاالت بعدد

 

 
  مالحظات  العمل هدف المؤشر نوع

   النتائج مؤشرات

   المخاطر مستوى خفض فيها تم التي الحاالت من ٪ 1551

   الحالة خطة تحقيق مع مغلقة حاالت% 1551

 تقدمها التي الرضا مدى يقدرون الذين الرعاية ومقدمي األطفال من 1551٪
 5ُمرضية بأنها الحاالت إدارة خدمات

  

   5الحالة إغالق بعد بالسالمة متزايد شعور عن األطفال من ٪1551 أبلغ
   المؤشرات عملية/جودة

   5الحالة ملف قائمة في الجودة بمعايير تفي التي الحاالت من% 1555
 لإلجراءات الزمنية األطر تنفيذ فيها يتم التي الحاالت من ٪ 1551 تنفيذ يتم

 محددة فترات خالل( ذلك إلى وما ، والمراجعة ، الحاالت وخطط ، التقييم)
 الموحد العمل إجراء حسب

  

 تمثل) 11 و 15 بين الحاالت من حالة كل تتراوح الحاالت من% 1551
 (المخاطر منخفضة/  متوسطة/  عالية الحاالت وعدد األقدمية

  ال/نعم

 ذلك في بما) العمل حالة نوعية يدعم مكان في اإلشراف نظام وجود من1551%
 5(إلخ والمالحظات، الحالة، إدارة اجتماعات العادي، الفردي اإلشراف

  ال/  نعم

 العاملون يظهر5 بها المعمول الحاالت إلدارة  الوظائف وصف  من1551%
 5األمور بهذه كاملة معرفة بالحالة

  ال/  نعم

   األسرة/  الطفل موافقة/  بموافقة المتقدمة الحاالت حاالت من 15511٪

   5الحاالت إدارة كفاءات يستوفون الذين الحاالت إدارة موظفي من 15511٪

 



 

 

  التوجيهية المذكرات

 ًالنظم الُمّززة: .1
ً ًالطفل. ًلمخاوفًحماية ًإليقافًواإلستجابة ًاألنظمة ًتوجد ًالظروف، ًجميع  الرسمية واآلليات الحالي السياق فهم الضروري منفي

 يمكن. عليها واالعتماد ، بالفعل األطفال تحمي التي واألمومة األبوة وممارسات التقليدية الرعاية وممارسات ، الرسمية وغير

 الطوارئ حاالت ثناءأ( الحاالت إدارة ذلك في بما( )الناشئة أو) الموجودة والمحلية الوطنية الحماية نظم لتعزيز يكون أن

 . دائما ً تأثيرا ً

 
 االجتماعية العاملة والقوى ، الطفل لحماية القانونية األطر: هي إدراجها ينبغي التي الحاالت إدارة نظام مكونات بعض

 ماتالمعلو وتبادل ،( القياسية التشغيل إجراءات: أي) المشتركة واإلجراءات ، والفعالة اآلمنة اإلحالة وآليات ، المدربة

 مجال في الفاعلة الجهات أنشطة مع اإلنساني المجال في العاملين أنشطة تنسيق يعدً.المالية والموارد البيانات حماية واتفاقيات

ا البلد داخل الطويل المدى على االجتماعي العمل  . موازية أنظمة وضع أو االزدواجية لتجنب ضروري ا أمر 

 
 ص لدعم إدارة الحاالت:. تطوير استراتيجية مناسبة وسياق خا1

 في التحليل يأخذ أن يجب. الطوارئ حالة من األولى المرحلة خالل وكذلك ، التأهب من كجزء للوضع تحليل إجراء ينبغي

 (. الحاالت إدارة ذلك في بما) الطفل حماية أنظمة على وتأثيرها الطوارئ حالة وطبيعة مستوى الحسبان
 

 :يلي ما ذلك ويشمل.  القضايا من مجموعة حول معلومات تجميع األوسع السياق تقييم سيتطلب
o بالنسبةًلألطفالًوعائالتهم عنًالمحدداتًالرئيسيةًمنًالمخاطرًاألكثرًشيوعاً   طبيعةًوحجمًاحتياجاتًحمايةًالطفلً،ًفضالً 
o نتشارا تدعم التي المحلية والقيم والمعايير واألضرار الطفل حماية مخاطر مثل ، للمفاهيم المجتمع تصورات 

 .معينة ممارسات
o  وكذلك القائمة الدولية القوانين ًً ًوالمهاجرين ًالالجئين ًاألطفال ًعلى  ذلك في بما) واإلجراءات والسياسات السارية

 وتحديد لتقييم( المعلومات مشاركة واتفاقيات  البيانات، إدارة/  حماية وسياسات القائمة القياسية التشغيل إجراءات
  لإلبالغ إلزامية إجراءات أي ذلك في بما ، اللألطف الفضلى المصالح

o لها والتصدي األطفال حماية مخاطر منع في ودوره وموارده والمجتمع، الحكومة قدرة. 
o البيانات وتحليل المعلومات إلدارة الحالية األنظمة. 
o والتنسيق اإلحالة وآليات الخدمات، متعددة لها والمخطط الحالية الخدمات وجودة والموارد، والقدرات، الميدان، إعداد 

  .الهامة الثغرات إلى باإلضافة القياسية التشغيل وإجراءات
o السكان وتغطية ، المحتملة والمخاطر ، المالية والموارد ، البشرية الموارد ذلك في بما الداخلية الوكالة قدرة 

 واستراتيجية التوسع، إمكانيةو الحالية، والتدخالت ،( إدارتها يجب التي الحاالت نوع مثل) للخطر المعرضين

 .الكاملة الحالة إدارة خدمات إلدارة المحلية الهيئات استعداد لضمان االستراتيجيات/  االلتزام لتشمل المخرج
o واألمن الوصول قضايا 

 
 تدرج أن ينبغي. المطلوب الدعم ونوع للسياق؛ مالئمة استجابة هي الحالة إدارة كانت إذا ما بإعالمنا يقوم التحليل هذا

 مع مستمر أساس على والمراجعة التقييم متابعة تتم أن يجب. الموسع النظام في الوطنية اإللزامية التقارير تقديم متطلبات
 واالستجابة الطفل بحماية المتعلقة المخاوف لمنع الفاعلة الجهات من كاملة مجموعة وقدرات السكان، وتحرك السياق، تغير
 .لها

 
 صابة  والخطورة  والمرونةتحديد قابلية اال. 1

 المعرضين أو ، يواجهون الذين األطفال في البحث خالل من مشترك بشكل والمرونة والخطورة االصابة قابلية تعريف ينبغي
ا واإلهمال واالستغالل واإلساءة العنف أشكال ألكثر ، التعرض لخطر  االعتبار بعين األخذ يجب. معين محيط في شيوع 

 المجتمع قبل من المكتسبة وتلك بالموضوع، صلة ذات وسياسات قانونية، أطر تضمنها التي المسبقة، هيموالمفا التعاريف
 المجتمعات، ضمن مخفيين ولكنهم للخطر، عرضة أكثر هم والذين والنازحين، المهمشين باألطفال االهتمام يجب. واألطفال

 البحث،يجب هذا على استنادا ً(  العاجزين كاألطفال) األطفال حماية خدمات في يسجلوا ولم ، هويتهم، تحديد يتم لم ولذلك
 وتسجيل تحديد حول المجتمعات مالحظات قبل من إعالمها تم التي األخرى الوكاالت مع عليها واالتفاق المعايير تطوير
 مع وتعديلها اجعتهامر تتم وأن والواقعية بالشفافية لإلصابة القابلية معايير تتسم أن يجب. للخطر عرضة األكثر األطفال

 . لألطفال بالنسبة الحماية ومخاطر المحيط حول المعرفة اكتساب



 

 

 
 ]كفاءة الفريق[⇥[1]

 أن يجب. وآمن مهني وضع في الزمة إدارة إلنجاز المالئمة والكفاءات بالخبرات، يتمتع القضايا إدارة فريق أن من تأكد
 قادمة مرات التزامات عن فضال ً األطفال، واحتياجات األخصائيين قدرات االعتبار في الموظفين إلى األطفال نسبة تأخذ

 عملية تتم أن ينبغي.  األطفال لزيارة الجغرافية المسافات و اإلدارية والمسؤوليات القضايا وتعقد والمسؤوليات كاإلحاالت

 األخصائيين جميع يتلقى أن يينبغ. مستمر بشكل القدرات وبناء التوظيف عملية من كجزء والمعارف الموظفين مهارات تقييم

 ويعزز ، االجتماعي للعامل والممارسة التقنية القدرة تدعم عالقة هو اإلشراف. منظم المنتظم، واإلشراف المستمر، التدريب

 أنشطة اإلنساني المجال في الفاعلة الجهات تقوض أال المهم ومن. القضايا إلدارة والداعمة الفعالة الرقابة ويتيح الرفاهية،

 . المحلية النظم من الموظفين وإزالة أعلى مرتبات توفير خالل من الفاعلة الجهات لدى القائمة الحاالت إدارة دعم
 
 اإلجراءات الّملية القياسية )الموحدة(:-5

 في العاملين الخدمات ومقدمي الفاعلة الجهات مختلف بين والعالقات والمسؤوليات األدوار تحدد القياسية التشغيل إجراءات
 التي العملية تفاصيل يقدموا أن وينبغي. الطفل حماية من مختلفة أنواع مع التعامل بكيفية وتتعلق القضايا، إدارة نظام

 رسم ونظام ،( المطلوبة والوثائق الزمنية واألطر ، المشاركون األشخاص) الحالة إدارة خطوات من خطوة كل تتضمنها
 في القياسية التشغيل إجراءات تطوير يجب. المعلومات إدارة ونظام ، األطفال مع لالعم وعملية وطريقة ، واإلحالة الخرائط

 راءاتجإ ودجو حالة في. االستجابة تطور مع وتنقيحها مراجعتها يتم وأن اإلنسانية االستجابة من كجزء المناسب الوقت

. إلنسانيةا لالستجابة دةيدج يةوازم ةتشغيلي  راءاتجإ ضعو عن عوضا ً طويعهاتو جعتهارام ينبغي ، مسبقة يةوسن لتشغي
 يبلغ ال السياقات، بعض في المثال، سبيل السنوية،على التشغيل إجراءات تطوير عملية توجه أن ينبغي الفضلى المصالح مبدأ

 أن يجب ، الحالة هذه وفي. الطفل على اإلضافية والمخاطر العار وصمة بسبب الحاالت، بعض عن للشرطة الموظفون

 .وإدارتها القرارات هذه مثل اتخاذ كيفية لتحديد قائمة راءاتاإلج تكون

 
 (1إدارة المّلومات: )انظر أيضاً المقياس -1

 المعلومات ومشاركة فردية، حاالت لتوثيق النماذج من مجموعة ويتضمن الحالة؛ إلدارة رئيسي مكون هي المعلومات إدارة
 حماية. الحالة إلدارة القياسية العملية باإلجراءات المكونات هذه كل ربط يجب. بيانات وقاعدة البيانات حماية واتفاقيات

 من والتخفيف البيانات حماية مخاطر تحليل يتم أن بمكان األهمية من. الطفل حماية جوانب من أساسي جانب هي البيانات

 جميع وتدريب المعلومات وإدارة تالبيانا حماية اتفاقيات اعتماد ينبغي. الحاالت إدارة نماذج تطوير في أولى كخطوة حدتها

 مراحل من مرحلة كل في المعلومات لمشاركة احتياجاتها باعتبارها الحالة إلدارة الفاعلة الجهات تأخذ أن يجب. الموظفين

 . لذلك وفقا البيانات وقواعد واتفاقيات النماذج، وتعديل وتطوير الحالة إدارة نظام وتطوير اإلنسانية، االستجابة

 
 يد أولويات الحاالت:. تحد1
 القصير أو الفوري للعمل الحاالت بعض أولويات تحديد الضروري من يكون ما غالبا ً ، اإلنسانية الطوارئ حاالت في

ا األكثر االحتياجات تلبية من للتأكد األجل،  مقابل الحاالت بإدارة يتعلق فيما القدرات تحليل سيظهر. محدودة بموارد إلحاح 

 تحدد التي الحاالت تحديد في رئيسية عوامل ثالثة هناك. األولويات ضمن يوضع سوف ما للخطر ضةالعر ونطاق طبيعة

 الحماية مخاطر تطرح عندما ملحة الحاالت تعتبر. الالزمة اإلجراءات اتخاذ على والقدرة واإلضطرارية، القدرة،: األولويات

ًاعتبارن والسالمة، للحياة وفوريا ً خطيرا ً تهديدا ً ًفي ًاالجتماعيةآخذين ًوالبيئة ًواألسرة ًللطفل ًالحماية ًوعوامل ًالمخاطر  تعتبر. ا

 انفصال ظروف لتوثيق الفرصة تكون قد المثال، سبيل على – لهم بالنسبة حاسما ً الوقت يكون عندما أيضا ً ملحة الحاالت
 تحديد ينبغي الحاالت، متابعة عند(. أسرهم مع شملهم لم فرص زيادة وبالتالي)جدا ً محدودة جدا ً صغير طفل أو رضيع

 وسهلة الالزمة اإلجراءات الواضح من يكون حيث. الخطر لمستويات ووفقا ً حدا، على حالة كل أساس على األولويات

 الوقت في هذا يتم أن ينبغي-الرعاية بمقدمي االتصال أو أخرى خدمة إلى طفل إحالة عند المثال، سبيل فعلى المتابعة

 من المثال سبيل على منها، وجيزة فترة بعد أو الحالة على بناء مباشرة الحماية مخاطر من يدالعد معالجة يمكن. المناسب

 .الطفل بمكان إلعالمهم باألقارب االتصال طريق عن أو ، الخدمات إلى المسألة إحالة خالل
 
 . تّريف المصلحة الفُضلى:1

تتحددًهذهًالرفاهيةًبمجموعةًمتنوعةًمنًالظروفًالفردية،ًمثلًيصفًًرفاهيةًالطفلًعلىًنطاقًواسع.ًًمصالحًالطفلًالفضلىالمصطلحً

السن،ًوالجنس،ًومستوىًالنضجًوخبراتًالطفل،ًباإلضافةًإلىًعواملًأخرىًمثلًوجودًأوًغيابًالوالدين،ًونوعيةًالعالقاتًبينًالطفلًوً

مبدأًالمصالحًالفضلىًاألمن،ًمخاطرًالحماية،ًإلخ.(.ًاألسرة/ومقدموًالرعايةًوالحالةًالبدنيةًوالنفسيةًواالجتماعيةًللطفلًوحالةًحمايتهً)

ًالحقًفيًتقييمًمصالحهًالفضلىًوأخذهاًبعينًاالعتبارًكأهميةًرئيسيةًفيًجميعًاإلجراءاتًأوًالقراراتًالتيًتهمه.ًالللطفلًيعطيًالطفلً



 

 

الخدمةًاالجتماعيةًالعامةًأوًالخاصةًأوًينطبقًهذاًالشرطًعلىًجميعًاإلجراءاتًالتيًتؤثرًعلىًاألطفال،ًسواءًقامتًبهاًمؤسساتً

المحاكمًأوًالسلطاتًاإلداريةًأوًالهيئاتًالتشريعية.ًتتحملًالدولًمسؤوليةًوضعًإجراءاتًلتقييمًمصالحًالطفلًالفضلىًوتحديدهاً،ًويجبً

أنًتتماشىًممار  ساتهاًمعًاإلطارًالوطني.ًعلىًالجهاتًالفاعلةًفيًمجالًحمايةًالطفلًالمشاركةًفيًإدارةًالحاالتًأنًتضمنًدائماً 
 

نًفيًسياقًالالجئين،ًعندماًتكونًالدولةًغيرًراغبةًأوًغيرًقادرةًعلىًاستقبالًالالجئين،ًقدًتستخدمًالمفوضيةًالعلياًلألممًالمتحدةًلشؤو

دأًالمصالحًالفضلىًهوًالالجئينًنظامهاًللمصالحًالفضلىًكبديلًأوًكدعمًللنظامًالوطني،ًمعًالتسليمًبأنًالمسؤوليةًالرئيسيةًلتنفيذًمب

منًاالستعا ضةًاألولىًوًفيًمقدمةًاهتماماتًالدولة،ًحيثًينبغيًأنًيسعىًشركاءًاإلنسانيةًالمتاحونًلدعمًنظمًالحمايةًالوطنيةًللطفلًبدالً 

ءًكانواًغيرًمصحوبينًعنها،ًبناءًعلىًالمزاياًالقياسيةًلتعزيزًاألثرًالمفيدًفيًحمايةًاألطفال.ًجميعًاألطفالًالالجئينًوالمهاجرين،ًسوا

بذويهمًأوًال،ًلهمًالحقًبأنًتؤخذًمصالحهمًفيًعينًاالعتبارًكأهميةًرئيسية،ًكماًيحقًلهمًكذلكًتقييماتًوإجراءاتًالمصلحةًالفضلىً

 واإلجراءاتًعندماًيكونًذلكًمناسبا .
 

رعايةًبديلةًمناسبة،ًوخدماتًلمًشملًاألسرة،ًأوًإيجادًوهذاًيعنيًعمليا ،ًاإلجراءاتًوالقراراتًالتيًتؤثرعلىًًالطفلًالمنفرد،ًمثلًتوفيرً

حلولًدائمة،ًومراعاةًمصالحًالطفلًالفضلىًتتطلبًجهاتًحمايةًفاعلةًلتقييمًماًهوًفيًمصلحةًالطفلًأوًالطفلة،ًقبلًاتخاذًاإلجراء،ً

يمًمصلحةًالطفلًالفضلىًوتحديدهاًعلىًأساسًوجعلًهذاًفيًأولويةًاالهتمامات.ًبالنسبةًللقراراتًالمتعلقةًباألطفالًالمنفردينً،ًيجبًتقي

كلًحالةًعلىًحدةًمعًإيالءًاألهميةًللحالةًالخاصةًللطفل.ًوهذاًيتطلبًتقييمًوتحديدًللعناصرًالمرتبطةًبالحالةًلتحديدًأهميةًكلًعنصرً

علىًالمحيطًالمحددًللطفل.ًآراءًالطفلًهيًعنصرًأساسيًفيًتحديدًالمصالحًالفضلىًالتيًستحد لعمرًونضوجًاستناداً  دًأهميتهاًوفقاً 

 ذلك إلى أدت التي المؤثرات/  العوامل ذلك في بما اإلمكان، قدر لألطفال بوضوح النهائية القرارات شرح يجب. الطفل

 .القرار
 
 مؤتمرات الحالة: -1

 لمؤتمرات الدعوة يتم. لخطورةا عالية أو معقدة واحدة حماية قضية وتنسيق لمناقشة الوكاالت بين المشترك االجتماعمؤتمر الحالة هو 
 هناك تتواجد ان يجب. واحدة حالة في بالتنسيق متعددة لمؤسسات والسماح ، عليهم المشرف أو/ و الحالة اختصاصي قبل من الحالة

 تحظى أن ويجب الطفل دعم أجل من الحالة هذه حول' يعرفوا أن إلى بحاجة' الجميع ألن الحالة مؤتمر إلى ُدعيت التي الفاعلة الجهات
 معمول زمني أعمال جدول االجتماعات لهذه.  الطفل الرعاية مقدمي/للطفل المثبتة الموافقة إلى استناداً  هناك، لتكون باإلذن  هذهالجهات

ًهذهً للحاالت الحالة خطة ومراجعة لتطوير به ًتنفيذ ًينبغي ًللطفل. ًالفضلى ًللمصالح ًمشترك ًقرار ًإلى ًللوصول ًأو ًالخطورة، عالية

 راتًفيًمكانًمغلقًوسري.المؤتم
 

 الحاالت إدارة جودة مراقبة. 11

 التقييم إلى والحاجة مالئمة، مؤشرات استخدام ذلك ويشمل. الحاالت إدارة نظام في حاسم جزء هو والتقييم المراقبة نظام إن

 أن ينبغي. لإلشراف نظام ووجود الشكاوى، لتقديم ميكانيكية وإجراءات واألسرة، للطفل مرضية ومقابالت للبرنامج، المنتظم

 .المستفادة للدروس وفقا التنفيذ أساليب وضبط باستمرار، الحالة إدارة عملية ومراقبة لمراجعة موضع في النظم تكون

 

 الحالة إغالق. 11
 الضرر، من مأمن في الطفل ويصبح الحالة، خطة في مبين هو كما واألسرة، الطفل أهداف تتحقق عندماً القضية إغالقيتم

 االجتماعيين، العاملين مشرف موافقة الحالة إغالق يشمل. إضافية مخاوف هناك يوجد وال وسالمتهم، رعايتهم، دعم ويتم

 .واألسرة الطفل تشمل تشاور عملية بعد تغلق أن ويجب
 

 :الحاالت إلغالق أخرى أسباب

 يكون أن بشرط أي) رغباتهم لمعارضة أسباب توجد وال الدعم على الحصول في ترغب الطفل/  العائلة تعد لم 

 (للطفل آمن ا ذلك

 لتقديم انتقال عملية هناك تكون أن ينبغي 11الـ عمر األطفال يبلغ أن قبل ولكن. )سنة 11الـ عمر الطفل يبلغ 

 ذلك كان متى.  بالغين شبابا ً يصبحون عندما يحتاجونها التي المناسبة الخدمات تلقي في لالستمرار لهم الدعم

ا هذا يشكل أن بيج ، مناسب ا  (الحالة خطة من جزء 

 ( الحاالت إلدارة أخرى وكالة إلى نقله يتطلب حيث) المغطاة المنطقة في يعيش الطفل يعد لم 

 الطفل موت 
 

ًالطفلً. مختلفة وكالة إلى الحاالت إدارة مسؤوليات نقل عن حالة إغالق يختلف ًاحتياجات ًتطلبت ًإذا ًالقضايا ًفتح ًإعادة ويمكن

ًوبذلكًلنًيكونًالطفلً ًالسابقًهاما ، ًويكونًالحصولًعلىًتاريخًالحالة ًالحالة، ًإدارة ًتتطلبًاستجابة ذلك)ظهورًمخاوفًحمايةًجديدة



 

 

للحديثًعنًتجاربًسابقة.  مضطراً 
 

 المراجع

 ً،)(ًحولًحقًالطفلًبأنًيكونًلهًأوًلهاًمصالحًفضلىًتعتبرأهمية2013ً)14ًالعامًرقمًًالتعليقلجنةًاألممًالمتحدةًالمعنيةًبحقوقً)الطفل

 .S//S//Cًً،ًاتفاقيةًحقوقًالطفل/1111مايو11ًً،ًرئيسية

 ً،"107ًاالستنتاجًالمتعلقًباألطفالًضمنًالخطرًرقمًمفوضًاألممًالمتحدةًالساميً"المفوضيةًالعلياًلشؤونًالالجئين()IVVV(-2007ً،5ً
 .ptth://///.g74/dgho.dgr/odlro/Cw/.ww///.ptthً،ًمتوفرًفي:IVVV(ً–ً1111ً()111ً،ًرقم1111ًأكتوبرً

 كة بين الوكاالت حلف حماية الطفم في القضايا اإلنسانية ) مجموعة الّمم لحماية الطفم سابقاً( المبادئ التوجيهية المشتر
 إلدارة الحاالت وحماية الطفم. 

  حلف حماية الطفم في القضايا اإلنسانية ) مجموعة الّمم لحماية الطفم سابقاً( دليم التدريب على إدارة حالة حماية الطفم
 للّاملين االجتماعيين  والمشرفين والمديرين. 

 الحاالتإدارةلتقديمتوجيهيةمبادئاإلنسانيةالمساعداتظروففيالناجينباألطفالالعنايةً(1111) الدولية اإلنقاذ لجنة

 الجنسياالعتداءمنالناجينلألطفالالصحيةوالرعايةاالجتماعيةالنفسيةوالتدخالت

 التوجيهيةالمبادئلتنفيذميدانيدليل(.1111) الدولية االنقاذ ولجنة الالجئين لشؤون المتحدة لألمم العليا المفوضية

 الالجئينلشؤونالمتحدةلألممالعلياللمفوضية

 لألطفالالطفلحمايةبرامجضمنالحاالتإدارةممارسة( 1111) األطفال أنقذوا 

 والمساءلةالنظمإدارة( 1111) هوميس دي تيري منظمة 

 لشؤونالمتحدةلألمماالعليللمفوضيةالتوجيهيةالمبادئ(. 1111) الالجئين لشؤون المتحدة لألمم العليا المفوضية

 (1111) للطفلالفضلىالمصالحتحديدبشأنالالجئين

 ooo.owemiww.www 

 الوکاالت بين المشترکة الدائمة اللجنة (7002( )CAAI)في النفسي والدعم العقلية للصحة التوجيهية المبادئ 
 . الطارئة الظروف
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