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نهج قائم على حقوق الطفل تجاه 
إعادة اإلدماج المستدامة للعائدين من 

األطفال واألسر
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تم تطوير هذه الوحدة بالتعاون مع
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دليل إعادة اإلدماج

مقدمة

 . وُيعتبر االأطفال 
51

في عام 2019 بلغ عدد المهاجرين الدوليين 272 مليون �سخ�س كان 33 مليون �سخ�س من بينهم اأطفااًل

المهاجرون �سعفاء الحال �سواء كانوا م�سحوبين بوالديهم اأو القائمين برعايتهم اأو غير م�سحوبين بذويهم، بما يعني 

اأنهم ال يتمتعون برعاية اأ�سخا�س را�سدين م�سوؤولين قانونياً عنهم واأّنهم منف�سلون عن الم�سوؤولين االأولين عن رعايتهم 

تبعيتهم  عن  نا�سئاً  يكون ظرفياً  اأن  يمكن  ال�سعف  وهذا   .
52

االآخ��ري��ن اأقربائهم  بال�سرورة منف�سلين عن  يكونوا  اأن  دون 

 .
53

لم�سارات الهجرة غير القانونية اأو عن تعر�سهم للمهربين والمتاجرين باالأ�سخا�س اأو عن و�سعهم المتاأ�سل كاأطفال

وتزداد �سدة �سعف االأطفال المهاجرين، بما في ذلك خطر التعر�س للعنف واال�ستغالل واالعتداء، عندما ال يرافقهم اأحد 

. 
54

اأو عندما يكونون منف�سلين عن ذويهم

دوافع الهجرة غالباً ما تكون مزيجاً من االأ�سباب المختلقة المعقدة التي قد تتداخل فيما بينها؛ و�سواء هاجر االأطفال 

لمفردهم اأو اإذا ما كانوا بكل ب�ساطة م�سحوبين باأ�سرهم فاإن القرار يكون قد اتخذه اأ�سخا�س كبار. وت�سمل الدوافع الفرار 

تقت�سر  واأحياناً  ال�سخ�سية.  والطموحات  التطلعات  وتحقيق  والحماية،  االأم��ان  وراء  وال�سعي  واال�سطهاد،  النزاعات  من 

خيارات االإقامة الطويلة المدة في بلدان العبور اأو في البلدان الم�سيفة على الحق في طلب اللجوء والم�سارات التكميلية 

من قبيل التاأ�سيرات الأ�سباب اإن�سانية، ولّم �سمل االأ�سر، والتراخي�س الموؤقتة، وغير ذلك من مخططات ت�سوية الو�سعية. 

الم�سيفة  بالبلدان  اإقامتهم  اأثناء  مركزهم  فقدان  اأو  االإقامة  حيث  من  و�سعيتهم  ت�سوية  على  القادرين  غير  واالأطفال 

اأو تلقائياً.  اإطار م�ساعدة ما  اأن يتم في  اإلى البلدان االأ�سلية يمكن  اإلى البلد االأ�سلي. والعودة  يواجهون احتمال العودة 

وتحركها التغيرات في االأو�ساع بالبلد االأ�سلي اأو البلد الم�سيف، اأو الرغبة في لّم �سمل اأفراد االأ�سرة، وا�ستنفاد الخيارات 

المجدية لت�سوية و�سعية االإقامة في البلد الم�سيف اأو بلد المق�سد، اأو العودة الق�سرية، اأو الترحيل. وفي نهاية المطاف 

فاإن االأطفال يعودون غير م�سحوبين بذويهم اأو بدون رفقة اأ�سرهم الأنهم غير قادرين على البقاء في البلد الم�سيف اأو 

غير راغبين في ذلك.

وي�ستلهم حل م�ستدام ي�سمل العودة واالندماج المحلي واإعادة التوطين بالمبادئ التوجيهية التفاقية حقوق الطفل، بما في 

ذلك م�سالح الطفل الف�سلى، ومبداأ عدم التمييز، والحق في البقاء والنماء وحق الطفل في اإ�سماع �سوته بما يتما�سى مع 

�سنه ودرجة ن�سجه. والعودة )واإعادة االإدماج( اأحد الحلول الم�ستدامة الممكنة لالأطفال المهاجرين. وتركز هذه الوحدة 

تحديداً على هذا الحل الم�ستدام بيد اأنها ال تناق�س اإعادة االإدماج المحلي واإعادة التوطين. 

ومن المفرو�س اأال يعود االأطفال اإلى و�سع قد يكونون فيه في خطر التعر�س لالإيذاء اأو تكون فيه حياتهم في خطر اأو في 

مخالفة لمبداأ عدم الطرد. ول�سمان م�سالح الطفل الف�سلى ورفاهه، بما في ذلك ن�ساأته وترعرعه في بيئة تراعي حقوقه 

اإع��ادة  اإل��ى  للهجرة  الدولية  المنظمة  االإدم��اج. وت�سير  اإع��ادة  العودة م�ساعدة م�ستدامة في مجال  ترافق عملية  اأن  يجب 

االإدماج بو�سفها عملية اإعادة اإدماج اأو اإعادة اإدراج المهاجرين في مجتمعهم على اإثر عودتهم )انظر المرفق 10 لالطالع 

على قائمة بالم�سطلحات والتعاريف الرئي�سية(. 

ا�ستجابة �ساملة وقائمة  اإعادة االإدم��اج المعقدة تتطلب  باأن عملية  اإلى ذلك، ت�سّلم المنظمة الدولية للهجرة  وباالإ�سافة 

 https://data.unicef.org/topic/child�migration�and�displacement/migration/. انظر  51

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6)2005(، »معاملة االأطفال غير الم�سحوبين والمنف�سلين عن ذويهم خارج بلد   52

المن�ساأ«، ال�سفحة 5. 

.(IOM, Handbook for Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation and Abuse p. 251 (Geneva, 2019  53

المنظمة الدولية للهجرة، »تلبية احتياجات االأطفال المهاجرين« )جنيف، 2018(.  54

https://publications.iom.int/books/reintegration-handbook-practical-guidance-design-implementation-and-monitoring-reintegration
https://publications.iom.int/books/reintegration-handbook-practical-guidance-design-implementation-and-monitoring-reintegration
https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/
https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
https://eea.iom.int/sites/default/files/publication/document/7-IOM-Addressing-needs-migrant-children.pdf
https://eea.iom.int/sites/default/files/publication/document/7-IOM-Addressing-needs-migrant-children.pdf
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على اأ�سا�س الحقوق على الم�ستويات الفردي والمجتمعي والهيكلي، اإلى جانب اإقامة �سراكات متينة مع الجهات المعنية 

الرئي�سية. وهذا النهج االإيكولوجي ُي�سلم باأهمية االأ�سر والمجتمعات المحلية والقوانين وال�سيا�سات واالأطر التي توجهها. 

واإعادة االإدماج الم�ستدامة تبداأ قبل مغادرة الطفل للبلد الم�سيف عن طريق تاأمين اال�ستقبال المالئم واتخاذ ترتيبات 

الرعاية في بلد االأ�سل قبل عودة الطفل.

النطاق

ترّكز هذه الوحدة على اإعادة اإدماج االأطفال العائدين واأ�سرهم. وهذا يمثل جهداً تعاونياً بين المنظمة الدولية للهجرة 

ومنظمة االأمم المتحدة للطفولة )اليوني�سيف(، ويقوم على اأ�سا�س ا�ستعرا�س لكل ما ُكتب عن المو�سوع والت�ساور مع خبراء 

حماية الطفل ونمائه واإعادة اإدماجه. وكجزء من عملية نماء الطفل ُتجرى زيارات ميدانية في اأمريكا الو�سطى واأفريقيا 

ال�سرقية والغربية الإر�ساد درا�سات الحاالت واالأمثلة العملية. وهذه الوحدة م�سّممة كاأداة عملية حول كيفية اإدماج درا�سات 

اأجل االأطفال العائدين. وترّكز الوحدة على تعزيز حماية الطفل ونظم الرعاية  اإعادة االإدماج المالئمة وت�سجيعها من 

االجتماعية، واإدارة الحاالت لتي�سير االإحالة اإلى التعليم والحماية واالجتماعية والرعاية ال�سحية والو�سول اإلى العدالة 

وغير ذلك من الخدمات المنا�سبة، وتو�سي الوحدة بتحديد اأولويات المجتمعات المحلية والموارد والممار�سات العائلية.

وت�ستهدف الوحدة مجموعة وا�سعة من الجهات المعنية بتقديم الدعم ذي ال�سلة باإعادة االإدماج على مختلف الم�ستويات 

والمراحل، بما في ذلك الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل و�سلطات الهجرة وموّفرو الخدمات المحليون وال�سركاء 

غير  االأط��ف��ال  فيهم  بمن  العائدين،  االأط��ف��ال  م��ن  لمجموعة  تتطرق  وه��ي  اأخ���رى.  فاعلة  جهات  بين  م��ن  التنمية،  ف��ي 

الم�سحوبين واالأطفال المنف�سلين عن ذويهم العائدين اإلى اأ�سرهم، واالأو�سياء القانونيون، وموّفرو الرعاية، ف�ساًل عن 

تراعيها  الجن�س  بنوع  الخا�سة  واالعتبارات  ال�سن  واعتبارات  االأ�سلية.  بلدانهم  اإلى  اأ�سرهم  اأف��راد  العائدين مع  االأطفال 

الوحدة باأكملها من اأولها اإلى اآخرها.

ترّكز على م�ساعدة  الوحدة  ف��اإن  الف�سلى  الطفل  اأنها تخدم م�سالح  تقّيم على  ما  ن��ادراً  الق�سرية  العودة  اأن عمليات  بما 

اإلى جانب التو�سية باأن توّفر  االأطفال واالأ�سر على العودة الطوعية واإع��ادة االإدم��اج تم�سياً مع م�سالح الطفل الف�سلى، 

ويعاد  يعودون  قد  المهاجرين  االأطفال  اأن  به  الم�سّلم  من  لكن   .  
55

اآخ��ره��ا اإل��ى  اأولها  من  باأكملها  العملية  في  الم�ساعدة 

اإدماجهم في عدد من ال�سياقات والظروف التي يمكن اأن ت�سمل العودة الق�سرية اأو العودة التلقائية بقدر اأدنى من الم�ساعدة 

اأو بدون اأية م�ساعدة على االإطالق في اأي جزء من اأجزاء عملية العودة. وتوّفر الوحدة توجيهات يمكن اأن ُتلهم م�ساعدة 

اإعادة اإدماج االأطفال واأفراد االأ�سر العائدين اإلى بلدهم االأ�سلي في هذه الظروف.

وت�ستر�سد الوحدة باأمثلة عملية من مجموعة وا�سعة من �سياقات اإعادة االإدماج واالإدماج االجتماعي والتنمية المجتمعية 

وغير ذلك من ال�سياقات التي تجمع بينها الديناميكا المحيطة بعملية اإعادة االإدماج. وجميع االأمثلة واالإر�سادات ت�سعى اإلى 

تقديم مقترحات لحل الم�سكلة والعمل في حدود الموارد المتاحة وحفز التفكير المبتكر الإيجاد الحلول لدعم العائدين 

ال�سياق  مع  تم�سياً  بمرونة  ُت�ستخدم  اأن  يجب  واإنما  ناهية  اآم��رة  تكون  اأن  الوحدة  بهذه  ُيق�سد  وال  واالأ�سر.  االأطفال  من 

والموارد المتاحة والو�سع واالحتياجات الخا�سة بالعائدين من االأطفال واالأ�سر. 

الهجرة:  �سيا�سات  ناتاليا األون�سو كانو واإيرينا تودوروفا، “نحو االمتثال لحقوق الطفل في العودة واإعادة االإدماج”، “الممار�سة في مجال   55

عدد خا�س حول العودة واإعادة االإدماج”، المجلد التا�سع، العدد 1، كانون الثاني/ يناير - اآذار/مار�س 2019؛ ال�سفحات 21-15.

https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-1-january-2019-march-2019
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-1-january-2019-march-2019
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-1-january-2019-march-2019
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-1-january-2019-march-2019
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المحتويات

الُنهج القائمة على حقوق الطفل والُنهج المراعية للطفل تجاه الم�ساعدة على  اإي�ساح  تتبع الوحدة بنية الدليل بهدف 

اإعادة االإدماج في �سياق النهج المتكامل. وتتاألف الوحدة من خم�سة ف�سول تغطي المبادئ الرئي�سية لحقوق الطفل والنهج 

المتكامل واإعادة االإدماج المراعية للطفل على الم�ستويات الفردي والمجتمعي والهيكلي وموؤ�سرات ر�سد وتقييم الم�ساعدة 

اإعادة االإدماج. والجمهور الم�ستهَدف ب�سكل عام يتمثل في مديري البرامج ووا�سعيها، ومديري الحاالت، وموفري  على 

الخدمات، والموظفين الحكوميين المحليين والوطنيين وال�سركاء في التنفيذ والمانحين وموظفي الر�سد والتقييم. 

والجمهور الم�ستهَدف يختلف اختالفاً طفيفاً فيما يت�سل بكل ف�سل من الف�سول وبالتالي �سترد االإ�سارة اإلى ذلك، ح�سب 

االقت�ساء.

الفصل 6-1: المبادئ الرئيسية من أجل نهج متكامل وقائم على حقوق الطفل 
تجاه إعادة اإلدماج

رسائل رئيسية 

• احتياجات 	 لتلبية  بال�سمولية  يتميز  منظوراً  االأبعاد  والمتعددة  المعقدة  االإدم��اج  اإع��ادة  عملية  تتطلب 

العائدين من االأطفال واالأ�سر.

• يرّكز النهج المتكامل تجاه اإعادة االإدماج على االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية - االجتماعية 	

اإليها  يعودون  التي  المحلية  والمجتمعات  واالأ�سر  العائدين  ف��رادى  الحتياجات  اال�ستجابة  �سياق  في 

والعوامل الهيكلية التي تنظم ذلك.

• مع 	 تم�سياً  العودة  ق��رار  اإل��ى  الخلو�س  عند  االإدم���اج  اإع��ادة  تجاه  الطفل  القائم على حقوق  النهج  يبداأ 

كاأ�سحاب  يعودون كجزء من وحدة عائلية يجب معاملتهم  الذين  واالأطفال  الف�سلى.  الطفل  م�سالح 

اأن عمليات  حقوق فردية بما في ذلك تطبيق مبداأ »الم�سالح الف�سلى« في جميع االأوق��ات. وفي حين 

العودة الق�سرية ال ُتقّيم اأبداً على اأنها تخدم م�سالح الطفل الف�سلى فاإنها �ستظل تتطلب قيام �سلطات 

حماية الطفل والرعاية االجتماعية بتحديد الم�ساعدة على اإعادة االإدماج وتقديم هذه الم�ساعدة اإلى 

العائدين من االأطفال واالأ�سر في مجتمعاتهم المحلية االأ�سلية. 

• اإعادة االإدماج الم�ستدامة بدعم التخطيط لما قبل المغادرة حيثما اأمكن ذلك بت�سجيع التعاون 	 تتعزز 

عبر الحدود بين �سلطات حماية الطفل والرعاية االجتماعية و�سلطات الهجرة وغيرها من ال�سلطات.

الم�سوؤولون عن

التقييم والر�سد

ال�سركاء في التنفيذ الحكومة المحليةالمانحون م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ موفرو الخدمات الحكومة الوطنية

الموظفون االآخرون

مديرو/

وا�سعو البرامج
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6-1-1 توخي نهج متكامل تجاه إعادة إدماج األطفال واألسر

النهج  ال��ذي يقوم عليه  واالأ�سا�س  االإدم��اج.  اإع��ادة  الم�ساعدة على  نهج متكامل تجاه  اعتبارات توخي  1 تنظر في  الوحدة 

احتياجات  لتلبية  بال�سمولية  تتميز  ا�ستجابة  تتطلب  االأبعاد  والمتعددة  المعقدة  االإدم��اج  اإع��ادة  عملية  اأن  هو  المتكامل 

االأطفال واأفراد االأ�سر العائدين، مع مراعاة محيطهم وظروفه ال�سخ�سية. ويرّكز النهج المتكامل تجاه اإعادة االإدماج على 

االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية - االجتماعية في �سياق اال�ستجابة الحتياجات فرادى العائدين والمجتمعات 

المحلية التي يعودون اإليها والعوامل الهيكلية التي تنظم ذلك. 

يتاألف النهج المتكامل من ثالثة م�ستويات دعم: 

• الم�ستوى الفردي الذي يعالج االحتياجات واأوجه ال�سعف الخا�سة باالأطفال واأفراد االأ�سرة العائدين؛	

• الم�ستوى المجتمعي الذي ي�ستجيب لالحتياجات واأوجه ال�سعف والم�ساغل لدى المجتمعات المحلية التي يعود اإليها 	

المهاجرون؛

• الم�ستوى الهيكلي الذي يعزز الحوكمة الر�سيدة واالإدماج واالإ�سراك في مجال الهجرة مع الجهات الفاعلة المحلية 	

خدمات  اإلى  اأ�سرهم  واأفراد  العائدين  االأطفال  و�سول  وتي�سير  االجتماعي  الوئام  لتي�سير  الوطنية  وعبر  والوطنية 

الدعم.

في اإطار كل واحد من هذه الم�ستويات الثالثة يتطرق النهج المتكامل لثالثة اأبعاد من اأبعاد اإعادة االإدماج:

• العي�س 	 �سبل  وتعّزز  االقت�سادية  الحياة  في  االإدماج  اإعادة  تدعم  التي  االإدماج  اإعادة  جوانب  االقت�سادي  الُبعد  يغطي 

الم�ستدامة لالأ�سر؛ 

• والعدالة 	 وال�سكن  والتعليم  ال�سحة  مخططات  قبيل  من  العامة  الخدمات  اإلى  الو�سول  يغطي  االجتماعي  الُبعد 

والحماية االجتماعية التي تعزز تمتع الطفل بحقوقه االقت�سادية واالجتماعية والثقافية؛

• يغطي الُبعد النف�سي - االجتماعي اإعادة اإدماج االأطفال العائدين واأفراد اأ�سرهم في �سبكات الدعم بما ي�سمل االأ�سدقاء 	

واالأقارب والجيران وهياكل المجتمع المدني، ف�ساًل عن االنخراط مجدداً في القيم و�سبل العي�س واللغة والمبادئ 

االأخالقية والتقاليد في مجتمع بلد العائد االأ�سلي، بما ي�سهم في التمتع بالحقوق الثقافية. وهذا ي�سمل االعتماد على 

قدرة العائدين على التاأقلم والتوفيق بين تجاربهم واآرائهم ال�سخ�سية وقيم مجتمعاتهم االأ�سلية. 

وتنفيذ نهج متكامل من خالل عد�سة ترّكز على حقوق الطفل وتراعي م�سالح الطفل يتطلب درا�سة تاأّثر الطفل بدور 

والت�سريعات.  وال�سيا�سات  المحلية  والمجتمعات  وال��م��دار���س  االجتماعية  والرعاية  الطفل  حماية  و�سلطات  العائالت 

ما  واإنما غالباً  باأي ترتيب معين  اأولوياتها  البع�س وال تحدد  والم�ستويات واالأبعاد لي�ست م�ستر�سلة وال ي�ستبعد بع�سها 

توؤثر في بع�سها البع�س وتتفاعل فيما بينها.

اإعادة  ُت�ستخدم المعلومات التي يتم الح�سول عليها بخ�سو�س العوامل التي توؤثر في  اأن  اأن ي�سهر المهنيون على  يجب 

اإدماج الطفل نتيجة لتحديد الجهات المعنية وجمع المعلومات، للعمل مع الحكومات المانحة ومنا�سرتها فيما يت�سل 

العائدين  االأطفال  لحقوق  المالئمة  المراعاة  تولي  اأن  ل�سمان  االإدم��اج  الإع��ادة  وبرامجها  و�سيا�ساتها  با�ستراتيجياتها 

واحتياجاتهم. واأحياناً يمكن اأن يعني تركيز ا�ستراتيجيات الم�ساعدة في مجال اإعادة االإدماج على الدعم االقت�سادي للكبار 

العائدين االجتماعية والنف�سية  الكفاية. واحتياجات  الخا�سة بما فيه  االأطفال  تلبية احتياجات  المعي�سية عدم  ولالأ�سر 

يعملوا  اأن  يجب  والمانحون  االقت�سادية.  االحتياجات  جانب  اإل��ى  االإدم��اج  اإع��ادة  برامج  في  اإدراجها  يجب  االجتماعية   -

مع �سلطات البلدان االأ�سلية على اإدماج البرمجة الخا�سة باالأطفال العائدين في الهياكل والمنظومات الوطنية ويجب 

اإعطاء االأولوية  اأو دولية مع  اإقليمية  اأو  المتما�سك من خالل برامج ثنائية االأط��راف  اأن يقدموا الدعم الطويل االأج��ل 

للتدخالت وتطوير القدرات على الم�ستوى المحلي. 
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6-1-2 وضع برنامج شامل إلعادة اإلدماج

ت�ستر�سد عملية اإعادة االإدم��اج بتنفيذ اإج��راءات م�سالح الطفل الف�سلى والتخطيط الإعادة االإدم��اج قبل العودة في حالة 

وبالن�سبة  الق�سرية.  العودة  بعد  االأ�سلي  البلد  في  الهوية  وتحديد  الو�سول  ل��دى  بم�ساعدة  يتمتعون  الذين  العائدين 

بالن�سبة لالأطفال  االأ�سرة  اأثر  تقّفي  بما في ذلك  والرعاية،  اال�ستقبال  ترتيبات  تتم  بم�ساعدة  يتمتعون  الذين  للعائدين 

ت�ساعد  االأ�سلي  البلد  اإل��ى  الو�سول  ول��دى  العودة.  قبل  تتم  الف�سلى،  الطفل  مع م�سالح  تم�سياً  اأح��د  يرافقهم  الذين ال 

التدخالت ال�ساملة لعدة قطاعات التي تدعمها م�ساركة الجهات المعنية المتعددة على النهو�س باإعادة االإدماج الم�ستدامة. 

6-1-2-1 المبادئ التوجيهية لوضع نهج متكامل قائم على حقوق الطفل تجاه إعادة اإلدماج

ت�سّكل االأطر الت�سريعية الدولية واأدوات ال�سيا�سات العامة واأدوات االإر�ساد والتوجيه اأدناه االأ�سا�س لتفاهم م�سترك ومجموعة 

من المعايير والمبادئ التوجيهية لتاأمين الحماية والعودة االآمنة في ظل الكرامة واإعادة االإدماج الم�ستدامة لالأطفال 

واأفراد االأ�سر العائدين اإلى بلدانهم االأ�سلية. والمبادئ التوجيهية تنطبق في كامل عملية اإعادة االإدماج، بما في ذلك قبل 

الخلو�س اإلى قرار العودة في البلد الم�سيف: 

• اتفاقية حقوق الطفل 	

• اتفاقية عام 1950 الخا�سة بو�سع الالجئين وبروتوكولها لعام 1967	

• االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم	

• االتفاق العالمي من اأجل الهجرة االآمنة والمنظمة والنظامية 	

• مبادئ االأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال )2009(	

• قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة ب�ساأن االأطفال المحرومين من رعاية الوالدين	

• المعايير الدنيا لحماية الطفل )2019(	

• المبادئ التوجيهية الم�ستركة بين الوكاالت الإدارة الحاالت وحماية الطفل	

م�شالح الطفل الف�شلى. م�سالح الطفل الف�سلى يجب تاأمينها ب�سكل �سريح في كامل االإجراءات الفردية كجزء ال يتجزاأ 

من اأي قرار اإداري اأو ق�سائي فيما يتعلق بدخول الطفل اأو اإقامته اأو عودته اأو اإيداعه في موؤ�س�سة اأو رعايته اأو احتجاز اأو 

. ومراعاة م�سالح الطفل الف�سلى في حالة االأطفال المهاجرين تعني اإيجاد حل 
56

طرد والد له �سلة بمركز الطفل كمهاجر

م�ستدام يكفل حماية االأطفال وبقاءهم ونماءهم في االأجل الطويل �سواء كانوا في اأ�سرة اأو غير م�سحوبين اأو منف�سلين 

. وبالن�سبة لالأطفال الذين ال يرافقهم اأحد، اإذا ما ارتئي اأن تقّفي اأثر االأ�سرة واإعادة 
57

عن ذويهم اأو عن القائمين برعايتهم

لّم �سملها يخدمان م�سالح الطفل الف�سلى فاإن االأمر يحتاج اإلى توفير رعاية بديلة واتخاذ ترتيبات و�ساية قبل العودة، 

كما يحتاج االأمر اإلى دعم عملية اإعادة االإدم��اج. ويجب عدم ال�سعي وراء العودة اإذا كانت العودة مخالفة لم�سالح الطفل 

الف�سلى. 

المادة 3)1( من اتفاقية حقوق الطفل. ولجنة االأمم المتحدة الم�ستركة بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع   56

العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم، 2017، التعليق العام الم�سترك رقم 3)2017( للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 

الهجرة  �سياق  االإن�سان للطفل في  المتعلقة بحقوق  العامة  المبادئ  ب�ساأن  الطفل  22)2017( للجنة حقوق  والتعليق رقم  اأ�سرهم  واأفراد 

الدولية، الفقرة 30. 

ناتاليا األون�سو كانو واإيرينا تودوروفا، »من اأجل االمتثال لحقوق الطفل في العودة واإعادة االإدماج، الممار�سة في مجال �سيا�سات الهجرة:   57

عدد خا�س بالعودة واإعادة االإدماج«. المجلد التا�سع، العدد 1، كانون الثاني/ يناير - اآذار/ مار�س 2019؛ ال�سفحات 21-15.  

https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-1-january-2019-march-2019
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-1-january-2019-march-2019
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الوحدة 6 : نهج قائم على حقوق الطفل جتاه إعادة اإلدماج املستدامة للعائدين من األطفال واألسر

عدم التمييز. الدول ملَزمة باحترام و�سمان حقوق جميع االأطفال �سواء كانوا هم اأو ذووهم مهاجرين في و�سع قانوني 

. ويجب اأن تقّدم الم�ساعدة 
58

اأو غير قانوني اأو طالبي لجوء اأو �سحايا اتجار بالب�سر اأو عديمي الجن�سية اأو اأطفااًل عائدين 

الهوية  اأو  الجن�سي  الميل  اأو  ال�سن  اأو  الجن�سية  على  تقوم  م�سبقة  اآراء  اأو  تمييز  دون  العائدين  اأو  المهاجرين  لالأطفال 

اأو اأي مركز اآخر. ومن المو�سى به في  اأو اأي مركز اجتماعي  اأو اللغة  اأو الدين  اأو االإثنية  اأو العرق  اأو العجز  الجن�سانية 

التطبيق العملي اإدراج مبداأ عدم التمييز في �سيا�سات موّفري الخدمات فيما يت�سل ب�سون الطفل وغير ذلك من ترتيبات 

توفير الخدمات.

ت�شجيع م�شاركة الطفل الهادفة. ت�سّلم المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل في التعبير عن اآرائه وت�سجع 

هذه المادة احترام حق الطفل في التعبير عن اآرائه بحرية وفي مراعاة تلك االآراء في جميع القرارات ما يتفق و�سن الطفل 

اإ�سراك الطفل في ا�ستك�ساف الحلول الم�ستدامة المتاحة والنتائج الممكنة. وفي حالة الخلو�س  ودرجة ن�سجه. ويجب 

اإلى قرار عودة يتم�سى مع م�سالح الطفل الف�سلى يجب اإبقاء الطفل على اطالع في كل مرحلة من مراحل عملية العودة 

واإعادة االإدماج. ويجب اأن يي�ّسر اأو�سياء معينون وممثلون قانونيون عملية ن�سر المعلومات بطريقة مالئمة ل�سن الطفل 

من اأجل �سمان الموافقة الم�ستنيرة من االأطفال الذين ال يرافقهم اأحد والمنف�سلين عن ذويهم. 

مبداأ عدم الطرد. مبداأ عدم الطرد يحمي االأطفال المهاجرين من العودة اإلى بلدان توجد فيها اأ�سباب مو�سوعية تدعو 

اإلى اعتقاد اأنهم �سوف يكونون في خطر حقيقي للتعر�س ل�سرر ال يمكن جبره. وت�سمل االعتبارات الخطر الحقيقي الذي 

تتعر�س له حياة الطفل ويتعر�س له بقاوؤه ونماوؤه ف�ساًل عن الحرمان من الحرية، ويتطلب اأن ينظر بعناية في االنتهاكات 

الخا�سة بحقوق االإن�سان للطفل ومحركات هجرة الطفل المحددة من قبيل التهديدات ذات ال�سلة بزواج الطفل وغير ذلك 

من اأ�سكال العنف القائم على نوع الجن�س والتجنيد الق�سري في الجماعات الم�سلحة الحكومية وغير الحكومية، واالتجار 

وغير ذلك من اأ�سكال اال�ستغالل واالإيذاء، بما في ذلك اأ�سواأ اأ�سكال عمل االأطفال. 

اإنفاذ نهج قائم على الحقوق. يتطلب توخي نهج قائم على الحقوق اإدماج معايير وقواعد ومبادئ حقوق االإن�سان في 

جميع خطوات اإعادة االإدماج. ويجب اأن تقوم جهود اإعادة االإدماج الم�ستدامة على الحقوق والمبادئ المكر�سة في اتفاقية 

االأمم المتحدة لحقوق الطفل والت�سريعات الوطنية ويجب اأن ُتطبق مع مراعاة �سن الطفل ونوع جن�سه ومقدراته اأو على 

 . ويتعين على ال�سلطات المعنية بحماية الطفل والرعاية االجتماعية وغيرها من 
59

اأ�سا�س اأي و�سع اآخر من اأو�ساع الطفل

ال�سلطات المعنية بعملية اإعادة االإدماج ال�سهر على تنفيذ كامل مجموعة حقوق الطفل اأثناء عملية اإعادة االإدماج تم�سياً مع 

 .
60

طابعها المترابط وغير القابل للتجزئة الذي يق�سي بعدم تقديم اأي حق من حقوق الطفل على اأي حق اآخر

ال�شرية والخ�شو�شية. يجب و�سع بروتوكوالت لتقا�سم المعلومات مع مراعاة معايير حماية البيانات فيما بين الدول 

العاملون االجتماعيون ومديرو  يكفل  واأن  الوطنية  ال�سلطات  تكفل  اأن  الخدمات. ويجب  بين موّفري  ال�سلة وفيما  ذات 

الحاالت ومنظمات توفير الخدمات �سرية المعلومات على النحو المالئم، بما في ذلك بيانات الطفل ال�سخ�سية وو�سعه 

كمهاجر اأو عائد وال�سهر على عدم تقا�سم هذه البيانات اإال على اأ�سا�س الحاجة اإلى المعرفة وبموافقة االأ�سر اأو االأو�سياء 

المعلومات  تقا�سم  وقايتها  وحواجز  البيانات  بروتوكوالت حماية  تمنع  اأن  ويجب  الف�سلى.  الطفل  اأ�سا�س م�سالح  وعلى 

الأغرا�س لها ب�سلة بالهجرة. 

2 من اتفاقية االأمم المتحدة لحقوق الطفل، لجنة االأمم المتحدة الم�ستركة بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق  المادة   58

العمال  جميع  حقوق  بحماية  المعنية  للجنة   )2017(3 رقم  الم�سترك  العام  التعليق   ،2017 اأ�سرهم،  وافراد  المهاجرين  العمال  جميع 

االإن�سان لالأطفال في  المتعلقة بحقوق  العامة  المبادئ  ب�ساأن  22)2017( للجنة حقوق الطفل  اأ�سرهم والتعليق رقم  واأفراد  المهاجرين 

�سياق الهجرة الدولية، الفقرة 9.  

اإميلي ديالب وجوانا ويدج »مبادئ توجيهية ب�ساأن اإعادة اإدماج االأطفال«، ال�سفحة 7، الفريق الم�سترك بين الوكاالت المعني باإعادة اإدماج   59

االأطفال )2016(. 

المرجع نف�سه..   60

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20Children%27s%20Reintegration%20DIGITAL%20.pdf
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20Children%27s%20Reintegration%20DIGITAL%20.pdf
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المحتمل  ال�سرر  اأن تقّيم  الرعاية وعليها  المقّدمة للم�ساعدة واجب  الفاعلة  اأي �شرر. يقع على الجهات  اإلحاق  عدم 

الناتج عن اأي اإجراء مقترح. ويجب اأال ُترجاأ اإذا لم يمكن هناك �سبب وجيه يدعو اإلى اعتقاد اأن حالة المهاجر قد تزداد 

�سوءاً عما كانت عليه من قبل. ودعم االأطفال العائدين المعّر�سين للعنف واال�ستغالل واالعتداء يجب اأال يلحق اأي �سرر 

باأ�سرتهم اأو يت�سّبب في و�سمهم في مجتمعهم االأو�سع.

اإعطاء االأولوية لوحدة االأ�شرة. يجب اأال ُيف�سل الطفل عن والديه رغماً عن اإرادته، في ما عدا اإذا قررت ال�سلطات المخت�سة، 

. ولالأ�سر 
61

رهناً بمراجعة ق�سائية وطبقاً للقوانين واالإجراءات ال�سارية، اأن الف�سل �سروري من اأجل م�سالح الطفل الف�سلى 

الم�سوؤولية االأولى عن تن�سئة الطفل ونمائه. وبالتالي فاإنه يجب اأخذ كل الحيطة الالزمة للحفاظ على وحدة االأ�سرة، وو�سع حد 

الحتجاز الطفل في �سياق الهجرة وت�سجيع تعزيز االأ�سرة لدعم نماء الطفل وتح�سين بيئته المبا�سرة. ويمكن اأن ي�سمل ذلك فتح 

مركز قانوني الأفراد اأ�سرة الطفل في البلد الم�سيف اأو تقّفي اأثر االأ�سرة ولّم �سملها فيما يخ�س االأطفال الذين ال يرافقهم اأحد 

قبل العودة اأو لدى تحديد البلد االأ�سلي والت�سجيل، اإذا تقرر اأن ذلك يخدم م�سالح الطفل الف�سلى. 

النهج متعدد القطاعات. ُيعد دعم محيط الطفل، ف�ساًل عن االأبعاد المتعددة لنماء الطفل، يتطلب توخي نهج متعدد 

والعدالة  والتعليم  ال�سحة  ذلك قطاعات  في  بما  المعنية،  الجهات  وا�سعة من  ي�سمل مجموعة  والقطاعات  التخ�س�سات 

ومنظمات  المحلية،  والمجتمعات  واالأ�سر،  واالأطفال،  الطفل،  وحماية  االجتماعية  الحماية  في مجال  الفاعلة  والجهات 

الم�ساعدة  االإدم��اج وتحديد  اإعادة  �سياق  وتقييم  الخا�س.  والقطاع  والبرلمانات،  الدينية،  والمنظمات  المدني،  المجتمع 

المتاحة في مجال اإعادة االإدماج وو�سع اآليات لالإحالة يي�سر توخي نهج متعدد القطاعات من خالل الم�ساعدة المن�ّسقة 

في مجال اإعادة االإدماج وما ات�سل بذلك من خدمات.

تعزيز نظم حماية الطفل ورعايته. تتمثل اأف�سل طريقة لدعم اإعادة اإدماج االأطفال العائدين الم�ستدامة في اإقامة 

نظام ي�ستجيب الحتياجات الطفل ُي�ستنبط ب�سكل جيد ويحمي الطفل ويرعاه ويكون قادراً على تحديد احتياجات االأطفال 

ال�سعفاء والتطرق لهذه االحتياجات ور�سدها. ولو اأن الدعم المحدد االأه��داف لالأطفال المهاجرين العائدين قد يكون 

�سرورياً لدى الو�سول اإاّل اأن نجاح ا�ستدامة المتابعة واإعادة االإدماج المجتمعيتي االأ�سا�س �سيتوقف على قدرات نظام حماية 

الطفل ورعايته. وبالتالي يتعين تركيز جهود اإعادة االإدماج على ربط واإدماج االأطفال المهاجرين العائدين بنظم حماية 

الطفل ف�ساًل عن تعزيز قدرة �سلطات الرعاية االجتماعية على اال�ستجابة الحتياجات جميع االأطفال ال�سعفاء. والتعاون 

الثنائي لتعزيز اآليات اإدارة الحاالت واالإحالة عبر الحدود على الم�ستوى الوطني وعلى م�ستوى المجتمع المحلي ي�سجع 

ا�ستمرارية الرعاية لالأطفال العائدين واأ�سرهم. 

المستدامة  اإلدمــاج  إعادة  بخصوص  مرجعية  قائمة  لوضع  الرئيسية  االعتبارات   2-2-1-6
المراعية لمصالح الطفل 

وعلى  الفردي  الم�ستوى  على  المعلومات  لجمع  الرئي�سية مقترحات  االعتبارات  بخ�سو�س  اأدن��اه  المرجعية  القائمة  توّفر 

الم�ستويين المجتمعي والهيكلي وهي ت�سري على كامل االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية - االجتماعية مع مراعاة 

ال�سن ونوع الجن�س والمقدرة وغير ذلك من الخ�سائ�س الممّيزة للطفل، ف�ساًل عن مرحلة عملية العودة واإعادة االإدماج. وفي 

الحاالت التي ي�سدر فيها قرار العودة عن ال�سلطات االإدارية اأو الق�سائية في البلد الم�سيف توؤثر االعتبارات الرئي�سية على 

عملية تخطيط اإعادة االإدماج. والقائمة المرجعية باالعتبارات الرئي�سية يمكن اأن تطّبق لدى الو�سول اإلى البلد االأ�سلي اأو بعد 

عملية التحديد ح�سب االقت�ساء. وتطّبق القائمة المرجعية على االأطفال غير الم�سحوبين والمنف�سلين عن ذويهم واالأطفال 

في االأ�سر اأثناء مراحل ما قبل العودة والعودة واإعادة االإدماج ح�سب ما يكون مالئماً. ويمكن اأن ُت�ستخدم ل�سمان توافق عملية 

العودة واإعادة االإدماج وتحديد االحتياجات ذات االأولوية وم�سالح الطفل المهاجر والعائد الف�سلى مع المبادئ التوجيهية 

اأعاله. 

المادة 9 )1( من اتفاقية االأمم المتحدة لحقوق الطفل.   61

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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6 2
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هل اأن العائلة واالأ�سرة اآمنتان للطفل؟البيئة اآلمنة

هل كان هناك اأي �سرر في ال�سابق؟ اإذا كان الحال كذلك ما هو نمط 

اتجاه تواتر حدوث ال�سرر؟ هل اأن الظروف غير االآمنة متوا�سلة؟

ما هي المخاطر التي يتعر�س لها الطفل في مجاالت الزواج وعمل 

االأطفال واالتجار باالأطفال وبت�سويه االأع�ساء التنا�سلية لالإناث وغير 

ذلك من انتهاكات حقوق الطفل؟

ماذا كانت وما هي االآن عالقات الطفل الهامة؟األسرة واألقارب

ما نوعية )بما في ذلك م�سائل ال�سالمة وال�سون( ومدة دوام جميع 

عالقات الطفل الوثيقة: الوالدان؛ القائمون بالرعاية؛ االأ�سقاء؛ 

وغير ذلك من اأفراد االأ�سرة؛ والكبار االآخرون؛ واالأطفال في المجتمع 

المحلي الثقافي؟

ما مدى تعلق الطفل بهم )طول مدة اأي انف�سال وال�سن عند االنف�سال 

وما اإلى ذلك(؟

ماذا كان اأو ما يمكن اأن يكون تاأثير االنف�سال عن اأية عالقة هامة )في 

الما�سي والم�ستقبل المنظور(؟

ماذا يمكن اأن يكون االأثر المحتمل للتغير في الم�سوؤولين عن رعاية 

الطفل؟

ما هي مقدرات الوالدين والقائمين بالرعاية واالأقرباء؟

ما هي وجهات نظر القائمين بالرعاية والمقربين من الطفل؟

ما هي اإمكانية لّم �سمل االأ�سرة )بعد تقّفي اأثرها والتاأكد وتقييم 

العالقة(؟

 .Unaccompanied and Separated Children = UASC  62
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الحقوق ذات 
الصلة بالهوية 

والحق في النماء

ما هي الخ�سائ�س المحددة للطفل، من قبيل ال�سن والجن�س والهوية 

الجن�سانية والميل الجن�سي والمقدرة اأو الخ�سائ�س المميزة االأخرى 

التي تم اأخذها بعين االعتبار؟

كيف يمكن اأن ُت�سان باأف�سل ما يمكن هوية الطفل، بما في ذلك 

جن�سيته وا�سمه وعالقاته العائلية؟

كيف يمكن لتن�سئة الطفل )ال�سبكة الثقافية وال�سبكة المجتمعية( اأن 

ت�ستمر باأف�سل ما يمكن؟

كيف يمكن لخلفية الطفل االإثنية والدينية والثقافية واللغوية اأن 

ت�ستمر باأف�سل ما يمكن )اأي كيف يمكن اأن ُتفهم باأف�سل ما يمكن 

ثقافة الطفل وتقاليده(؟ اإذا كان طفل قد ق�سى فترة طويلة من 

الزمن خارج بلده االأ�سلي ربما عا�س اأو قد يعي�س تجارب مختلفة. كيف 

يمكن ا�ستك�ساف الخالفات الممكنة وحّلها قبل لّم �سمل االأ�سرة؟

كيف يمكن اأن تتحقق االأمور من قبيل الراحة والترفيه والم�ساركة في 

اللعب واالأن�سطة الترفيهية المالئمة ل�سن الطفل؟

ما هو االإجراء )ما هي االإجراءات( الإعمال حق الطفل في ال�سحة 

الج�سدية والعقلية؟

كيف يمكن ربط االأطفال الكبار بتطوير المهارات المنا�سبة والتدريب 

المهني اأو الم�ساريع ال�سغرى الم�ستدامة اإذا كان من المحتمل اأن 

تكون هناك حواجز اأمام اختيار االأطفال الكبار اأو ت�سجيلهم في التعليم 

الر�سمي؟

كيف يمكن للطفل اأو لل�ساب اأن يوؤّمن باأح�سن ما يمكن اآفاق االنتقال 

الناجح اإلى مرحلة البلوغ )العمل والزواج وتكوين اأ�سرة(؟

المراعاة النشطة 
لوجهات نظر 

الطفل

هل اأن المعلومات المقدمة للطفل عن العملية والخيارات مو�سوع 

النظر واالعتبارات والنتائج ذات ال�سلة بكل حل من الحلول الم�ستدامة 

ُينظر فيها بطريقة يفهمها الطفل؟

هل تم الح�سول على وجهات نظر الطفل ورغباته وم�ساعره بخ�سو�س 

كل عامل من العوامل الم�سار اإليها اأعاله )في الما�سي والحا�سر 

والم�ستقبل فيما يت�سل بجميع الحلول الم�ستدامة الممكنة، بما في 

ذلك العودة(؟

هل تم تقييم م�ستوى فهم الطفل ودرجة ن�سجه، اأي قدرة الطفل على 

ا�ستيعاب وتقييم اآثار الخيارات المطروحة؟

هل تم النظر في االأهمية الواجب اإعطاوؤها الآراء الطفل )في �سوء 

الفهم اأعاله(؟

االعتبارات 
على مستوى 

المجتمع 
المحلي
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ما هي م�ستويات ال�سالمة في المواقع الجغرافية مو�سوع النظر، مثاًل البيئة اآلمنة

العنف واالتجار باالأطفال وخطر االنتقام وتجنيد االأطفال في القوات 

الم�سلحة؟

ما هي م�ستويات ال�سالمة في المجتمع المحلي، مثاًل مواقف المجتمع 

المحلي التي يمكن اأن توؤدي اإلى و�سم اأطفال معينين، بمن فيهم 

اأولئك الذين هاجروا وعادوا؟

ما هي اآليات الر�سد القائمة ل�سمان ا�ستمرارية تقييمات ال�سون في 

ال�سياق العائلي؟
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ما هي اال�ستمرارية )من حيث االأ�سخا�س واالأماكن( ال�سرورية األسرة واألقارب

لم�ساعر الطفل واإح�سا�سه باالأمن واال�ستقرار؟ 

حقوق الهوية 
والحق في النماء

ما هو م�ستوى الح�سول على التعليم والتعّلم وجودة نتائج التعليم 

والتعّلم - اإمكانية الو�سول اإلى التعليم والتعّلم واالآفاق المتاحة 

لال�ستمرار في التعليم؟ ما هي الحلول الم�ستدامة الممكنة لدفع 

الر�سوم المدر�سية والتكاليف ذات ال�سلة بالدرا�سة؟

ما م�ستوى الح�سول على الرعاية ال�سحية والدعم المتخ�س�س 

وجودة هذه الرعاية وهذا الدعم بالن�سبة لالأطفال ذوي االحتياجات 

االإ�سافية، بما ي�سمل الدعم النف�سي - االجتماعي؟

كيف يمكن للطفل اأن يتمتع بم�ستوى معي�سي الئق يتفق مع نمائه 

الج�سدي والعقلي والنف�ساني والروحي واالأخالقي واالجتماعي؟ 

ما هي النظم القائمة لتوفير اإمكانية الو�سول ب�سكل مالئم اإلى 

الخدمات؟

المراعاة النشطة 
لوجهات نظر 

الطفل

ا هي الفر�س والهياكل المجتمعية التي ت�سمح للطفل بتقا�سم اآرائه 

والتعبير عن احتياجاته ذات االأولوية

االعتبارات على 
المستوى الهيكلي 
)مثل التشريعات 

أو السياسات 
الوطنية 
والمحلية(

ما م�ستوى االأمان في المجتمع عامة؟

ما مدى انت�سار الظواهر التالية:

- العنف المجتمعي

- العنف القائم على نوع الجن�س

- اأوجه التفاوت اأو الالم�ساواة على اأ�سا�س نوع الجن�س

هل هناك جماعات اأو اأ�سخا�س في و�سع ه�سا�سة وتهمي�س ب�سكل خا�س؟

هل اأن الطفل اأو االأ�سرة جزء من المجموعات المحددة على اأنها في و�سع ه�سا�سة اأو تهمي�س؟

هل توجد قواعد اجتماعية اأو اأ�سكال و�سم اأخرى قد توؤثر في اإح�سا�س الطفل بال�سالمة؟ 

ماهي االأطر واللوائح وال�سيا�سات والقوانين القائمة لحماية االأطفال، بما في ذلك طاقات �سلطات حماية الطفل ورفاهه 

االجتماعي؟

ما هو اإطار الكفاءة والتطور المهني القائم ل�سمان تمتع المهنيين الذين يجرون تقييمات ال�سون ويوفرون الخدمات لالأطفال 

 ؟
63

بالتدريب والموؤهالت ذات ال�سلة للقيام بهذه االأن�سطة على النحو المالئم

ما مدى توافر الخدمات المجتمعية االأ�سا�س واإدارة الحاالت و�سبكة االإحالة العملية لتلبية احتياجات الطفل في مجال النماء 

االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي - االجتماعي على مر الزمن؟

ما هي ال�سيا�سات والممار�سات التي ت�سجع م�ساركة الطفل الن�سطة اأو تعطي االأولوية لوجهة نظر الطفل في القرارات المتخذة 

نيابة عنه؟

ما هي متطلبات ال�سحة العامة التي ت�سمل التح�سين واالختبار والتقييمات الطبية اأو متطلبات العزل بالن�سبة لالأطفال 

العائدين؟

63

ر الذين ال يرافقهم اأحد في اليونان« )اأثينا، 2014(.  المنظمة الدولية للهجرة، »تنمية احتياجات الق�سّ  63

https://greece.iom.int/sites/default/files/IOM%20Greece_UAM%20final_0.pdf
https://greece.iom.int/sites/default/files/IOM%20Greece_UAM%20final_0.pdf
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وإعادة  العودة  على  للمساعدة  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج   :2-6 الفصل 

اإلدماج على مستوى الطفل واألسرة الفردي

رسائل رئيسية:

• يعالج النهج القائم على حقوق الطفل تجاه اإعادة االإدماج احتياجات الطفل العاجلة والطويلة االأجل في 	

اإطار اتفاقية حقوق الطفل. وت�سمل هذه االحتياجات تنمية العالقات والمهارات االجتماعية والعاطفية 

للوحدة  اأو  لالأ�سرة  والمجتمعية  االقت�سادية  والم�ساركة  وال�سحة  التعليم  اإل��ى  والو�سول  والحياتية 

القائمة بالرعاية بتوافق مع نمو الطفل. 

• اجتماع فرادى العوامل ومرحلة نماء الطفل والبيئة التي تحيط بالطفل والعوامل التي ت�سجع القدرة 	

على التكيف واآراء الطفل بما يتفق و�سنه ون�سجه، كلها اأمور �سوف توّجه الم�ساعدة على اإعادة االإدماج 

بالن�سبة لفرادى االأطفال.

• اإدارة الحاالت طريقة لتنظيم العمل والقيام به لمعالجة احتياجات فرادى االأطفال )واأ�سرهم( بطريقة 	

مالئمة ومنهجية واآنية، من خالل الدعم المبا�سر واالإحالة. 

• يتمثل اإجراء الممار�سات الف�سلى في تخطيط عملية تقييم الم�سالح الف�سلى وتحديد هذه الم�سالح 	

يلتم�سون  الذين  والعائدين  المهاجرين  لالأطفال  بالن�سبة  للحاالت  العامة  واالإدارة  للتقدير  والمعيار 

حلواًل م�ستدامة. 

• اإعادة االإدماج لي�ست حدثاً وحيداً فريداً واإنما هي عملية اأطول ت�سمل االإعداد ال�سامل والدعم في مجال 	

العودة بما يتفق مع  اإلى قرار ب�ساأن  اإع��ادة االإدم��اج لدى الخلو�س  المتابعة. وال بد من تقييم خيارات 

م�سالح الطفل الف�سلى.

• يجب اأن تتر�سخ الم�ساعدة على اإعادة االإدماج في نظام �سامل لحماية الطفل ورعايته يفي بااللتزامات 	

الوطنية والدولية في اآن واحد تجاه العائدين وكذلك تجاه اأبعاد اإعادة االإدماج االجتماعية واالقت�سادية 

والنف�سية - االجتماعية.  

ال�سركاء في التنفيذ م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ موفرو الخدمات الحكومة المحلية

الموظفون االآخرون

مديرو/

وا�سعو البرامج

�سانعو ال�سيا�سات
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مقدمة

يعالج النهج القائم على حقوق الطفل تجاه اإعادة االإدماج احتياجات الطفل العاجلة والطويلة االأجل في اإطار اتفاقية حقوق 

التعليم  اإلى  والو�سول  والحياتية  والعاطفية  االجتماعية  والمهارات  العالقات  تطوير  االحتياجات  هذه  وت�سمل  الطفل. 

الطفل.  نماء  مع  بتوافق  بالرعاية  القائمة  الوحدة  اأو  االأ�سرة  جانب  من  والمجتمعية  االقت�سادية  والم�ساركة  وال�سحة 

ومجموعة متعددة من العوامل، بما في ذلك الخ�سائ�س ال�سخ�سية المميزة وجوانب تجربة الهجرة، توؤثر جميعها على 

اإعادة االإدماج على الم�ستوى الفردي. وتقوم العوامل الفردية على القدرة على التكيف في �سياق البيئة المحيطة بالطفل 

وعوامل  الوقائية  والعوامل  الهجرة.  برحلة  ال�سلة  ذات  المحنة  مواجهة  في  الفردية  ومهاراته  وقدراته  نمائه  ومرحلة 

المخاطرة المحتملة يمكن اأن ُت�سهم في قدرة الطفل على التكيف والم�سي ُقدماً في طريق اإعادة االإدماج الم�ستدامة اأو 

يمكن اأن تقّو�س هذه القدرة. وعوامل الخطر ت�سمل التعر�س لالتجار باالأطفال وعمل االأطفال والتهريب الم�سّدد وغير 

ذلك من اأ�سكال اال�ستغالل.

ومن بين العوامل الرئي�سية التي توؤثر في اإعادة اإدماج الطفل ما يلي:

• والمجتمع 	 االأ�سرة  ا�ستثمار  بعد  الهجرة  رحلة  وف�سل  االأقران.  ومجموعات  المحلي  والمجتمع  االأ�سرة  وقبول  دعم 

�سر. 
ُ
المحلي اإلى حد كبير غالباً ما ينتج عنه و�سم اأو انتقام بالن�سبة للعائدين من االأطفال واالأ

• التمتع بفر�س التعليم والتدريب. 	

• الو�سول اإلى الخدمات ال�سحية، بما في ذلك ال�سحة العقلية والدعم النف�سي - االجتماعي. 	

• االعتبارات الخا�سة بالطفل من قبيل ال�سن والجن�س ونوع الجن�س والهوية والميل الجن�سي والقدرات اأو غير ذلك من 	

الخ�سائ�س الفردية المميزة للطفل. فاالأطفال الكبار قد يحتاجون، على �سبيل المثال، اإلى خيارات مالئمة ومجدية 

فيما يت�سل بالم�ساعدة على اإعادة االإدماج االقت�سادية.

القوة  اأهمية  الف�سل  وُيبرز  واالأ�سر.  االأطفال  العائدين من  الحاالت لال�ستجابة الحتياجات  اإدارة  2 نهج  الف�سل  ويبحث 

العاملة في مجال الخدمات االجتماعية ويوّفر اإر�سادات بخ�سو�س مختلف خطوات عملية اإدارة الحاالت التي يجب تكييفها 

ح الر�سم البياني اأدناه خطوات اإدارة الحاالت التي اقترحتها المبادئ التوجيهية الم�ستركة بين  مع ال�سياق المحلي. ويو�سّ

اإعادة االإدم��اج على الم�ستوى الفردي الوارد  الوكاالت الإدارة الحاالت وحماية الطفل وين�ّسقها مع عملية الم�ساعدة على 

و�سفها في الوحدة 2. والخطوات المبّينة اأدناه مترابطة وكل واحدة منها قد تتطلب الرجوع اإلى مرحلة �سابقة من مراحل 

. ولي�ست هناك مدة محددة ال بد 
64

العملية في حين يمكن اأن تتكرر خطوات اأخرى عدة مرات قبل اإنهاء حالة من الحاالت 

اأن تكتمل فيها كل خطوة من الخطوات. غير اأن ال�سلطات الوطنية والجهات المعنية ذات ال�سلة يمكن اأن ت�سع اإر�سادات 

توجيهية لتحديد القيود الزمنية المنا�سبة. 

تحالف حماية الطفل في العمل االإن�ساني، »المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل االإن�ساني«، ال�سفحة 200. )2019(.    64

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094
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اإدارة الحاالت وتعزيزها في مختلف ال�شياقات

يجب اأن يتر�ّسخ نظام اإدارة الحاالت في نظام وطني عملي لحماية الطفل. ويتمثل الهدف الرئي�سي من نظام اإدارة 

اأن يح�سل الطفل على خدمات حماية جيدة بطريقة منظمة وفعالة تتميز  حاالت حماية الطفل في ال�سهر على 

بالكفاءة، بما يتفق مع احتياجات الطفل. ويتولى عامل الخدمات االجتماعية، اأو تتولى مجموعة من العاملين - 

المهنيين اأو �سبه المهنيين - القيام بالمهام ذات ال�سلة بعملية اإدارة الحاالت، انطالقاً من تقييم احتياجات الطفل 

وو�سواًل اإلى تنظيم الخدمات المالئمة وتن�سيقها، ف�ساًل عن ر�سد وتقييم اإي�سال الخدمات. والبع�س من الموارد 

الرئي�سية يحتاج اإلى اإدارة فعالة للحاالت بما ي�سمل االإجراءات الت�سغيلية الموحدة واالأدوات والعاملين المدَربين 

وال�سمانات لمعالجة البيانات ال�سخ�سية، والنقل اأو اأجهزة الهاتف اأو غير ذلك من اأجهزة االت�سال، وتوفير مكان 

لعقد االجتماعات، وو�سع نظام للتوثيق ي�سمل ا�ستخدام التكنولوجيا. واالعتماد على اآليات ر�سمية وفي نف�س الوقت 

تعزيز القدرات التقنية والمالية للجهات الفاعلة غير الر�سمية والمجتمعية، ومعالجة المخاطر االأمنية والمخاطر 

اآليات االإحالة، واإذكاء الوعي بتوفير الخدمات  الفردية التي يواجهها الطفل، وم�سح الخدمات المتاحة، وتطوير 

المتاحة، كلها اأمور يمكن اأن تعالج الثغرات المحتملة في الوقت الذي يتم فيه و�سع نظم اإدارة الحاالت وتعزيزها. 

والتن�سيق بين منظمات المجتمع المدني والتن�سيق بين القطاعات المتعددة يكمالن اإدارة الحاالت ل�سمان تقديم 

الم�ساعدة االآنية في مجال اإعادة االإدماج لل�سعفاء من االأطفال المهاجرين اأو العائدين. 
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المساعدة المراعية لمصالح الطفل 

في مجال إعادة اإلدماج على المستوى الفردي

قيا�س وتوثيق نجاح اإعادة 	•

االإدماج الم�ستدامة بالن�سبة 

لالأطفال/اأفراد االأ�سر في 

مجتمعاتهم المحلية

ا�ستخدام موؤ�سرات موّحدة 	•

الإعادة االإدماج الم�ستدامة 

تحدد متى تنتهي عملية 

الدعم ذات ال�سلة باإعادة 

االإدماج.

توثيق الممار�سة الجيدة 	•

لتوجيه التدخالت 

وال�سيا�سات الهيكلية 

التي تعزز اإعادة االإدماج 

الم�ستدامة

تي�سير م�ساركة الطفل في 	•

قرار متى تنتهي الم�ساعدة

الر�سد والمتابعة ب�ساأن 	•

خطة اإعادة االإدماج الفردية 

للطفل واالأ�سرة وتقييم 

جوانب ال�سعف المتوا�سلة

اإ�سراك الهياكل المجتمعية 	•

االأ�سا�س لحماية الطفل في 

الر�سد والمتابعة

اإقرار وتطوير اأدوات 	•

وبروتوكوالت الر�سد 

والتقييم وتواتر المتابعة* 

التن�سيق مع الجهات 	•

الفاعلة ال�ساملة لعدة 

قطاعات والمعنية بحماية 

الطفل التي �سوف ت�سارك 

في الم�ستقبل في الر�سد 

والمتابعة المركزين على 

الطفل

تي�سير م�ساركة الطفل 	•

في عملية المتابعة 

واال�ستعرا�س

و�سع اآليات لالإحالة واإقامة 	•

دعم مجتمعي االأ�سا�س 

وو�سع اآليات وقائية 

مجتمعية محلية 

التن�سيق بين الجهات 	•

الفاعلة في �سبكات االإحالة 

ذات ال�سلة المرّكزة على 

الطفل واالأ�سرة والهياكل 

المجتمعية االأ�سا�س 

اإ�سراك قطاعات التعليم 	•

وال�سحة والحماية 

االجتماعية والو�سول اإلى 

العدالة وغير ذلك من 

القطاعات ذات ال�سلة 

تي�سير م�ساركة الطفل في 	•

تنفيذ خطة اإعادة االإدماج

تنفيذ خطة اإعادة االإدماج	•

و�سع اآليات لالإحالة واإقامة 	•

دعم مجتمعي االأ�سا�س 

وو�سع اآليات وقائية 

مجتمعية محلية 

التن�سيق بين الجهات 	•

الفاعلة في �سبكات االإحالة 

ذات ال�سلة المرّكزة على 

الطفل واالأ�سرة والهياكل 

المجتمعية االأ�سا�س 

اإ�سراك قطاعات التعليم 	•

وال�سحة والحماية 

االجتماعية والو�سول اإلى 

العدالة وغير ذلك من 

القطاعات ذات ال�سلة 

تي�سير م�ساركة الطفل في 	•

تنفيذ خطة اإعادة االإدماج

تقييم الم�سالح الف�سلى 	•

ُيقيم ب�سكل �سمولي مجاالت 

ال�سعف واحتياجات فرادى 

االأطفال اأو االأ�سر والمجتمع 

المحلي قبل المغادرة في 

البلد الم�سيف اأو في بلد 

العبور اأو لدى اال�ستقبال 

في البلد االأ�سلي

تي�سير م�ساركة الطفل في 	•

عملية التقييم؛

تقييم االحتياجات 	•

االجتماعية والنف�سية - 

االجتماعية واالقت�سادية 

لالأ�سرة في البلد االأ�سلي؛

تقييم �سياق البلد االأ�سلي، 	•

و�سبكة االإحالة والبنى 

التحتية )ال�سياق الهيكلي(

التن�سيق عبر الحدود 	•

وم�سائل الموافقة واإدارة 

البيانات، قبل المغادرة وبعد 

الو�سول اإلى البلد االأ�سلي

بالن�سبة لالأطفال غير 	•

الم�سحوبين تحديد االأ�سرة 

اأو الو�سي وتقييم مدى 

ا�ستن�ساب لّم ال�سمل. 

تحديد الطفل في البلد 	•

الم�سيف اأو بلد العبور

االإطار الت�سريعي الدولي 	•

اأو االإقليمي فيما يت�سل 

بحقوق الطفل

بروتوكوالت الحماية 	•

المراعية لم�سالح الطفل 

للمهاجرين من االأطفال 

واالأ�سر

إنهاء احلالة املتابعة واالستعراض إعادة  خطة  تنفيذ 
اإلدماج

تخطيط إعادة 
اإلدماج

التقييم التحديد والتسجيل
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6-2-1 مقدمة إلدارة الحاالت 

ومنهجية  مالئمة  بطريقة  اأ�سرهم(  )واأف���راد  االأط��ف��ال  ف��رادى  احتياجات  لتلبية  العمل  لتنظيم  طريقة  ال��ح��االت  اإدارة 

 . وتبداأ عملية اإدارة الحالة بتحديد الهوية والت�سجيل وتنتهي بتنفيذ الحل 
65

وحينية، من خالل الدعم المبا�سر اأو االإحالة

الم�ستدام. وهي ت�سمل العمل مع االأطفال واالأ�سر لتحديد اأهداف اإعادة االإدماج، وو�سع خطط الإعادة االإدماج لتحقيق تلك 

االأهداف، وتوفير الخدمات لتلبية االحتياجات المحددة في التقييمات، وتقدم الر�سد �سوب اإنجاز خطط اإعادة االإدماج 

واإنهاء الحاالت متى تحققت االأهداف.

في حين اأن و�سع قوة عاملة جيدة للخدمات االجتماعية حيوي لتاأمين م�ساعدة من�سقة وموّحدة ومكّيفة وفق االحتياجات 

في مجال اإعادة االإدماج عبر جميع القطاعات فاإن الم�سوؤولية عن اإدارة حاالت حماية الطفل غالباً ما تكون م�ستركة بين 

قطاعات ووكاالت مختلفة من قبيل الرعاية االجتماعية والتعليم وال�سحة واالأمن والعدالة وت�سمل اتخاذ اإجراءات من 

كل من الجهات الفاعلة الر�سمية وغير الر�سمية اأو الجهات الفاعلة على م�ستوى المجتمع المحلي. والعاملون في مجال 

الخدمات االجتماعية المكلفون بمهمة اإدارة الحاالت ي�ساهمون في اإعادة االإدماج الم�ستدامة من خالل توفير المعلومات 

قبل المغادرة اأو بعد الو�سول وربط العائدين من االأطفال واالأ�سر بالخدمات المتاحة على م�ستوى المجتمع المحلي وعلى 

الم�ستويين المحلي والوطني. ويجب اأن تكون الم�ساعدة في مجال اإعادة االإدماج را�سخة في نظام �سامل لحماية الطفل 

اأو مركزه  النظر عن جن�سيته  ب�سرف  الطفل،  تجاه  �سواء  والدولية على حد  الوطنية  االلتزامات  بكل من  يفي  ورعايته 

كمهاجر.  

6 -2-1-1 اختصاصات قوة العمل في مجال الخدمات االجتماعية ومديري الحاالت أو المرشدين 
االجتماعيين

االخت�سا�سات ومجاالت التدريب التالية مو�سى بها لقوة العمل المعنية بالخدمات االجتماعية الداعمة لم�ساعدة االأطفال 

العائدين في مجال اإعادة االإدماج.

)اأ( الفهم الجيد لنماء الطفل. يجب اأن يكون لدى مديري الحاالت العاملين مع االأطفال فهم م�ستفي�س ل�سن الطفل 

اأو االأطفال فيما يت�سل بمرحلة نمائهم. وهذا يعني اأن يكون مديرو الحاالت مثقفين ملمين بنماء الطفل الج�سدي 

والفكري وا لعاطفي واالجتماعي واللغوي منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى �سن المراهقة. 

اأن يكون مديرو الحاالت حا�سلين على تدريب  التقييم النفسي - االجتماعي المراعي لمصالح الطفل. يجب  )ب( 

التقاطع  تقييم  القدرة على  ال�ساملة. وهذا يت�سمن  - االجتماعية  النف�سية  التقييمات  اإدارة  اأو مكت�سبين لخبرة في 

المخاطر  و�سائر  المحلي،  والمجتمع  والمحيط،  واالأ�سرة،  العجز،  اأو  والقدرة  والتعليم  وال�سحة  النمو  مرحلة  بين 

وعوامل الوقاية وال�سمات النف�سية ال�سخ�سية والعوامل النف�سية - االجتماعية التي توؤثر في م�ستوى قدرة الطفل 

على ال�سمود.

)ج( الموافقة المستنيرة في التعامل مع األطفال وموفري الرعاية. يجب اأن يفهم مديرو الحاالت الم�سائل المتعلقة 

بالموافقة، بما في ذلك عملية ك�سب الموافقة الم�ستنيرة من الوالد اأو موّفر الرعاية اأو الو�سي، ف�ساًل عن القدرة 

على اإ�سراك الطفل با�ستخدام و�سائل توا�سل مراعية للطفل لتي�سير الح�سول على الموافقة الم�ستنيرة من الطفل 

طبقاً لمرحلة نمائه.

المبادئ التوجيهية الم�ستركة بين الوكاالت الإدارة الحاالت وحماية الطفل. »دور اإدارة الحاالت في حماية الطفل: دليل لمديري ال�سيا�سات   65

والبرامج والر�سدين االجتماعيين« )لندن، 2014(. 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10255/pdf/cm_guidelines_eng_.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10255/pdf/cm_guidelines_eng_.pdf
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)د( صفارات اإلنذار وعالمات الخطر وأعراض االعتداء على الطفل وكربه. يجب اأن يكون مديرو الحاالت العاملون 

مع االأطفال ملمين بمختلف عالمات ومظاهر االعتداء واالإهمال والكرب واال�ستغالل فيما يت�سل باالأطفال بح�سب 

مرحلة نمائهم وال�سياق الثقافي اأو االجتماعي الذي يعي�سون فيه. وامتداداً لذلك يجب اأن يفهم مديرو الحاالت من 

العالمات واالأعرا�س بما فيه الكفاية لمعرفة متى وعند اأي م�ستوى يحتاج الطفل اإلى متابعة اأو اإحالة اإلى خدمات 

اإ�سافية.

األخالقيات والحدود المالئمة في التعامل مع األطفال. يجب اأن يفهم مديرو الحاالت تعّقد الم�سائل ذات ال�سلة  )ه( 

القدرة  اأي�ساً  ولكن  مهنية  ح��دود  و�سع  كيفية  معرفة  ذلك  وي�سمل  االأطفال.  مع  العمل  عند  والحدود  باالأخالقيات 

على نيل وك�سب ثقة االأطفال على النحو المالئم باالمتثال اإلى قواعد �سلوك و�سيا�سة �سون الطفل القابلة للتطبيق 

واإدارة حدود ال�سرية والخ�سو�سية لدى تبادل المعلومات مع االأو�سياء اأو القائمين بالرعاية اأو غيرهم من المهنيين 

وت�سجيع م�ساركة الطفل الهادفة مع االإبقاء على مراعاة م�سالح الطفل الف�سلى. 

6-2-1-2 تيسير مشاركة الطفل الهادفة أثناء التخطيط للحاالت 

الم�شورة ب�شاأن الحاالت

اإقامة الثقة ونيلها اأولوية لت�سجيع م�ساركة الطفل الهادفة. وجودة الطريقة التي ي�سارك بها المر�سد االجتماعي اأو مدير 

الحالة في نيل الثقة والقدرة على ذلك تي�ّسر جميع الخطوات والغايات االأخرى الأغرا�س جل�سة الم�سورة. وعندئذ يمكن 

: 
66

اأن تي�ّسر جل�سة الم�سورة ما يلي

• اإقامة عالقة قائمة على الم�ساعدة؛	

• م�ساعدة االأطفال على رواية ق�ستهم من وجهة نظرهم ال�سخ�سية؛	

• االإن�سات لالأطفال باهتمام وعناية؛	

• م�ساعدة االأطفال على اتخاذ قرارات م�ستنيرة؛	

• م�ساعدة االأطفال على البناء على نقاط قوتهم والت�سليم بها.	

6-2-1-3 تقنيات النهوض بإسداء المشورة فيما يتصل بالحاالت ومشاركة الطفل

اإ�سراك االأطفال في اإدارة الحاالت وعملية اإ�سداء الم�سورة يمكن اأن يي�ّسرهما ا�ستخدام تقنيات مختلفة رهناً ب�سن الطفل 

 . 
67

ومرحلة نمائه وما�سيه وظروفه الخا�سة

• اأو العائلية. وكل 	 اإ�سداء الم�سورة الفردية اأو الجماعية  طريقة إسداء المشورة. ت�سمل اأنواع طرائق اإ�سداء الم�سورة 
اأو ال�ساب.  اأهداف العمل الذي ياأمل مدير الحالة القيام به مع الطفل  بتركيز  طريقة من الطرق لها مزاياها رهناً 

والم�سورة الفردية توّفر فر�سة االهتمام المبا�سر وت�ستهدف ب�سكل خا�س احتياجات الطفل على اأ�سا�س فردي. ويمكن 

اأن ت�ساعد الم�سورة الجماعية على معالجة العزل االجتماعي وُتطّبع تجربة الطفل. ويمكن اأن ت�ساعد الم�سورة العائلية 

على اإ�سراك اأفراد االأ�سرة في دعم الطفل وفي نف�س الوقت ا�ستك�ساف ديناميكا االأ�سرة التي يمكن اأن توؤثر في ا�ستدامة 

دعم اإعادة االإدماج.

• استخدام األنشطة المبدعة. ا�ستخدام االأن�سطة المبدعة يمكن اأن ي�ساعد االأطفال على الم�ساركة في اإدارة الحاالت 	
وفي عملية اإ�سداء الم�سورة. ويمكن اأن ت�سمل االأن�سطة ا�ستخدام اللعب والفنون والمو�سيقى والدراما ورواية الق�س�س 

وغير ذلك من االأن�سطة المبتكرة التي ت�سمح للطفل بالتعبير عن نف�سه واإبداء رغباته فيما يتعدى ا�ستخدام اللغة. 

كاترين موليني، م�سروع �سوفيي، معهد التعليم، لندن، »مبادئ توجيهية الإ�سداء الم�سورة لالأطفال والمراهقين: دليل تدريبي للمدر�سين   66

وقادة نادي �سوفيي« )لندن، 2009(.  

المرجع نف�سه.    67

http://sofie.ioe.ac.uk/materials/SOFIE_counselling%20materials_Malawi.pdf
http://sofie.ioe.ac.uk/materials/SOFIE_counselling%20materials_Malawi.pdf
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ابتكار م�سمون مراٍع لم�سالح الطفل و�سرح المواد التي قد تكون لوال ذلك مفرطة  اأي�ساً  وباإمكان مديري الحاالت 

التعقيد بالن�سبة للطفل وقد ي�سعب عليه فهمها، وذلك با�ستخدام تقنيات االإبداع ال لعر�س االأفكار اأو المعلومات اأو 

المفاهيم. 

• »التلقائية« مع األطفال. من االأهمية بمكان تخ�سي�س الوقت الالزم في بداية عالقة اإدارة الحالة وجل�سة الم�سورة 	
االأولى وما يكفي من الوقت لبناء عالقة جيدة مع الطفل. ويمكن اأن ي�سمل ذلك تحية الطفل والتحدث عن �سيء ما 

ي�سهل فهمه اأو يرّوح عن النف�س، بما ي�سمح للطفل بتوجيه مدير الحالة نحو مناق�سة ما هو مهم ومريح بالن�سبة له. 

وهذه التقنية ُتعرف ب� »التلقائية« الأن مدير الحالة يتوا�سل مع الطفل بعفوية عو�ساً عن فر�س اأجندة مدير الحالة. 

والتوا�سل يمكن اأن ي�سبه الدعابة اأو الن�ساط المبدع بالن�سبة للطفل دون �سن 12 عاماً اأو التحدث عّما يروق ل�سخ�س 

�سغير في ال�سن وال يروق لطفل اأكبر �سناً. 

6-2-2 خطوات إدارة الحاالت 

6-2-2-1 تحديد الهوية والتسجيل

بحماية  المعنية  ال�سلطات  اأو  بالهجرة  المعنيون  الفاعلون  واالأ�سر  االأطفال  من  العائدين  هوية  بتحديد  يقوم  اأن  يمكن 

الطفل والرعاية االجتماعية واأفراد المجتمع المحلي بمجموعة متنوعة من الطرق: 

• عند العبور اأو عند النقاط الحدودية عندما يكونون يحاولون دخول اإقليم دولة ما؛ 	

• في بلد م�سيف و�سلوا اإليه حديثاً؛	

• على اإثر اإقامة اأطول اأجاًل في بلد م�سيف فقدوا فيه مركزهم النظامي اأو ظلوا فيه بدون وثائق هوية؛	

• لدى العودة اإلى بلدانهم ومجتمعاتهم االأ�سلية.	

حماية حقوق الطفل أثناء عملية تحديد الهوية والتسجيل
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مراعاة مصالح الطفل ومراعاة خصائص الجنسين. النظر في اأوجه �سعف الطفل الخا�سة بما في ذلك 
ما اإذا كان الطفل م�سحوباً بذويه اأو منف�ساًل عنهم و�سنه ونوع جن�سه وعجزه وقدرته على التاأقلم مع مراعاة 

البيئة المحيطة بالطفل. وتي�سير االإحالة اإلى الخدمات المبا�سرة، بما في ذلك الم�ساعدة الطبية العاجلة

التسجيل. اإجراء مقابالت اأولية لجمع بيانات الطفل ال�سخ�سية و�سيرته االجتماعية بطريقة تراعي �سنه ونوع 
. تبداأ عملية توثيق الحاالت بجمع البيانات 

68
جن�سه، وبلغة يفهمها الطفل، ويقوم فيها موظفون موؤهلون مهنياً

ويجب اأن تظل العملية �سرية ويمكن با�سترجاعها ب�سهولة على اأ�سا�س الحاجة اإلى المعرفة. والطفل واالأ�سرة 

)اأو الو�سي في حالة االأطفال الذين ال يرافقهم اأحد( يجب اأن يعطيا موافقتهما المتروية على الت�سجيل. 

تقييم خاص بالسياق المحدد. اإجراء اأو تي�سير تقييم للبلد االأ�سلي موّزع بح�سب المنطقة اأو البلدية 
مع االإحالة المرجعية الخا�سة باأوجه �سعف الطفل. ويجب اأن يقدم التقييم الذي يجرى في البلد االأ�سلي 

معلومات عن االأو�ساع االقت�سادية وال�سيا�سية واالأمنية والموؤ�س�سية على الم�ستويين المحلي والوطني. 

وم�سح الجهات المعنية وموّفري الخدمات جانب هام من جوانب هذه التقييمات ويجب مزيد ا�ستك�ساف هذه 

الجوانب في مرحلة تخطيط اإعادة االإدماج. ويتطلب ذلك التحديث المتواتر للقدرات واالحتياجات والجاهزية 

واالإمكانات المحتملة الإقامة �سراكات متعددة القطاعات، ومعايير توفير الخدمات على الم�ستويين المحلي 

والوطني. 

68

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، 2005.   68

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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الوحدة 6 : نهج قائم على حقوق الطفل جتاه إعادة اإلدماج املستدامة للعائدين من األطفال واألسر

6-2-2-2 التقييم ألغراض االحتياجات الفردية للطفل واألسرة 

الخ�سو�س،  بهذا  المخاطر  اأو عوامل  ال�سعف  اأوجه  اأو  الحماية  واالأ�سرة في مجال  الطفل  احتياجات  التقييم  ي�ستك�سف 

التقييمات  الأغرا�س   ،2 الوحدة   ،2-2 البياني  الر�سم  )انظر  بذلك.  ال�سلة  ذات  والموارد  بالتاأقلم  يت�سل  فيما  والقدرات 

المقترح اإجراوؤها قبل و�سع خطة اإعادة االإدماج(. واإجراء الممار�سات الف�سلى الذي يتاألف من تقييم الم�سالح الف�سلى 

وتخطيط العمليات وتحديد الم�سالح الف�سلى هو المعيار لتقييم اإدارة الحاالت ب�سكل عام ل�سالح االأطفال المهاجرين 

والعائدين الذين يلتم�سون حلواًل م�ستدامة. وتقييم الم�سالح الف�سلى اأداة لحماية فرادى االأطفال. ويمكن اأن يتم هذا 

التقييم في مراحل مختلفة من مراحل عملية تقييم الم�سالح الف�سلى لتقدير االإجراءات التي ُتتخذ والتي قد يكون لها 

تاأثير مبا�سر على م�سالح الطفل الف�سلى. ويجب اأن يكون اإجراء الم�سالح الف�سلى جزءاً من مجموعة �ساملة لحماية 

الطفل بدعم من ال�سركاء الدوليين وال�سركاء من المجتمع المدني حيثما ال تكون القدرات الوطنية الإجراء عملية تقييم 

6 من دليل المنظمة الدولية للهجرة لحماية وم�ساعدة المهاجرين  الم�سالح الف�سلى ت�سير ب�سكل عملي كلياً. والجزء 

المعر�سين للعنف واال�ستغالل واالعتداء يوفر مزيداً من المعلومات عن كيفية تطبيق مبداأ الم�سالح الف�سلى باأح�سن ما 

70
 
69

يمكن في الممار�سة العملية.

حماية حقوق الطفل أثناء عملية تحديد الهوية والتسجيل
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تحديد أوجه الضعف الفردية.  اإجراء تقييم للم�سالح الف�سلى عند تحديد االأطفال غير الم�سحوبين اأو 
المنف�سلين عن ذويهم اأو االأطفال في االأ�سر الذين تبدو عليهم عوامل خطر من قبيل االعتداء اأو العنف اأو 

اال�ستغالل. 

اإلحالة إلى سلطات حماية الطفل.  اإحالة االأطفال الذين ال يرافقهم اأحد المحددين في نقاط العبور اأو 
في النقاط الحدودية في بلد م�سيف اأو في بلدانهم االأ�سلية اإلى �سلطات حماية الطفل اأو �سلطات الرعاية.

الوصول إلى وصي مؤهل.  توفير اإمكانية الو�سول اإلى و�سي موؤهل اأو مدرَّب واإلى ممثل قانوني يمكن اأن 
يبني الطفل معه عالقة ثقة واإجراء ا�ستعرا�س عام الأن�سطة الطفل واإعطاء الموافقة على قرارات التعليم 

والحياة االجتماعية. ويجب اأن ُيعّين الو�سي من خالل عملية اإدارية اأو ق�سائية. 

تقييم آمن وميسور. توفير اإمكانية الو�سول اإلى الماأوى االآمن والتعليم والخدمات ال�سحية، بما في ذلك 
 . 

69
التخطيط لما قبل المغادرة ومراعاة ظروف العائلة والعالقات االجتماعية

توفير الرعاية المالئمة. تاأمين مكان اإقامة مالئم م�ستقل عن المهاجرين اأو العائدين الكبار لالأطفال 
المهاجرين الذين ال يرافقهم اأحد والمنف�سلين عن ذويهم. وتحديد االأولويات في الرعاية البديلة القائمة 

على االأ�سرة وحظر احتجاز االأطفال المهاجرون في البلد الم�سيف.  

تقفي أثر األسرة في أقرب وقت ممكن.  بالن�سبة لالأطفال المهاجرين غير الم�سحوبين والمنف�سلين عن 
  . 

70
ذويهم يجب تقفي اأثر اال�سرة فوراً وتقييم لّم �سملها اإذا ثبت اأن ذلك يخدم م�سالح الطفل الف�سلى

ناتاليا اآلون�سو كانو واإيرينا تودوروفا، »نحو االمتثال لحقوق الطفل في العودة والهجرة من جديد، الممار�سة في مجال �سيا�سات الهجرة:   69

عدد خا�س ب�ساأن العودة والهجرة من جديد«. المجلد التا�سع، العدد 1، كانون الثاني/ يناير - اآذار/ مار�س 2019؛ ال�سفحات 21-15. 

يجب اإجراء تقييم لتقفي اأثر االأ�سرة ما لم يتقرر اأن ذلك ال يخدم م�سالح الطفل الف�سلى. انظر: المفو�سية االأوروبية، »درا�سة مقارنة   70

ر« )2011(؛ ال�سفحة 166.  ب�ساأن الممار�سات في مجال عودة الق�سّ

ر الوحدة 5 للم

https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-1-january-2019-march-2019
https://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-ix-number-1-january-2019-march-2019
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/return_of_children-final.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/return_of_children-final.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/return_of_children-final.pdf


214

دليل إعادة اإلدماج

تحديد المصالح الفضلى. للعودة م�ساعفات طويلة االأجل على بقاء الطفل ورفاهه وال بد من اإخ�ساعها 
لتحديد للم�سالح الف�سلى. وتقييم الم�سالح الف�سلى يوؤدي اإلى تحديد هذه الم�سالح في الحاالت التي يكون 

فيها الطفل بحاجة اإلى حل م�ستدام. ويجب اأن يتم ذلك في البلد الم�سيف قبل العودة ولكن يجب اأن يوجه 

اأي�ساً رعاية االأطفال العائدين في االأجل الطويل المحددين في البلد االأ�سلي. ويجب اأن يقوم مدير الحالة 

لتقييم الم�سالح الف�سلى بدعوة المر�سد االجتماعي والو�سي والممثل القانوني واالأخ�سائي في علم نف�س 

االأطفال وغيرهم من الفاعلين والجهات المعنية ذات ال�سلة في مجال حماية الطفل اإلى اجتماع ُي�سهم في 

اإيجاد حل م�ستدام. ويجب اأن يكون موثقاً ويبحث التدابير الفورية والموؤقتة والطويلة االأجل وي�سمل م�ساركة 

الطفل. 

تيسير مشاركة الطفل وفهمه.   حيثما ال يوافق الطفل على عملية تحديد للم�سالح الف�سلى يخل�س اإلى اأن 
 . ويجب اأن تتاح 

71
العودة هي اأف�سل حّل م�ستدام يجب اأن يتلقى الطفل دعماً لفهم الو�سع والخيارات المتاحة

له فر�سة الو�سول اإلى عملية طعن ومراجعة للقرار. ويجب اإبقاء االأطفال في االأ�سر على علم بكل مرحلة من 

مراحل العملية ويجب اأن توؤخذ اآراوؤهم بعين االعتبار بما يتفق مع �سنهم ودرجة ن�سجهم. 

تقرير تحديد المصالح الفضلى. يقوم مدير تحديد الم�سالح الف�سلى، باال�ستناد اإلى المعلومات المجّمعة 
من تقييم البلد االأ�سلي وتقرير الدرا�سة المنزلية فيما يخ�س االأطفال غير الم�سحوبين ومن �سائر الخبراء 

العاملين مع الطفل من قبيل المر�سدين االجتماعيين واالأو�سياء، ب�سياغة تقرير تحديد الم�سالح الف�سلى 

الذي يجب اأن يعر�س اأي�ساً تنفيذ الحل الم�ستدام. واأثناء هذه العملية يجب اأن ت�ستمر عملية تبادل المعلومات 

بين البلد الم�سيف والبلد االأ�سلي والجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل والرعاية االجتماعية. ويجب اأن 

تتقيد المعلومات المتباَدلة بين ال�سلطات الوطنية بالبروتوكوالت عبر الوطنية لتبادل البيانات، بما في ذلك 

�سرية البيانات والخ�سو�سية.

71

وكالة االتحاد االأوروبي المعنية بالحقوق االأ�سا�سية، »عودة االأطفال غير الم�سحوبين: اعتبارات الحقوق االأ�سا�سية« )فيينا، 2019(.   71

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-returning-unaccompanied-children_en.pdf
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درا�شة الحالة 1: التو�شل اإلى حل م�شتدام ي�شتند اإلى تحديد الم�شالح الف�شلى في البلد االأ�شلي: 

اإثيوبيا.

يغادر اأطفال عديدون في اإثيوبيا بيوتهم لمجموعة متنوعة من االأ�سباب من بينها الفقر واال�سطهاد، والقوانين 
 

االجتماعية التمييزية القائمة على نوع الجن�س، و�سغط النظراء، واال�سطرار اإلى دعم االأ�سرة اأو التخفيف من 

ي�سافرون عبر طرق هجرة  يمكنهم تحقيقها في قريتهم. فهم  باأنه ال  االأطفال  ي�سعر  التي  والتطلعات  اأعبائها، 

يمكن اأن تعر�سهم لخطر العنف واالعتداء واال�ستغالل، بما في ذلك االتجار باالأطفال. وفي منطقة تيغري �ُسّجلت 

مغادرة 360 طفاًل تركوا مقاطعة )»وري��دا«( معينة في نهاية عام 2019. وكان هدف هوؤالء االأطفال الهجرة اإلى 

المملكة العربية ال�سعودية عبر جيبوتي واليمن. والعديد منهم تم اعترا�س �سبيلهم اأثناء العبور اإلى اليمن وتمت 

م�ساعدتهم على العودة اإلى اإثيوبيا اأو اإرغامهم على ذلك. وقامت �سلطات اإنفاذ القانون باعترا�س �سبيل مراِهَقين 

ان�سما اإلى مهاجرين اآخرين في محاولة للتوجه اإلى المملكة العربية ال�سعودية قبل بداية رحلتهم اإلى اليمن وتم 

نقلهم اإلى ماأوى لل�سليب االأحمر بجيبوتي.

عودتهم  لتي�سير  المراهقين  لنقل  الم�ساعدة  للهجرة  الدولية  المنظمة  قدمت  بجيبوتي  الماأوى  من  وانطالقاً 

اإلى اأدي�س اأبابا، كجزء من عودتهم الطوعية وبرنامج اإعادة اإدماجهم. ووّفر مركز العبور التابع للمنظمة الدولية 

اإ�سافي من اليوني�سيف. وفي  للهجرة اال�ستقبال لتوفير الماأوى الموؤقت والدعم وخدمات حماية الطفل بدعم 

مركز العبور باأدي�س اأبابا، وبعد ا�ستقبال االأطفال رهناً بكمية ونوعية المعلومات المتباَدلة م�سبقاً في بعثة المنظمة 

الدولية للهجرة، يتم النظر في موا�سفات كل طفل للتاأكد من البيانات المتوفرة عنه. وبعد عملية التحديد وتبين 

الموا�سفات واإ�سداء الم�سورة ب�ساأن الحالة التي يقوم بها مر�سد اجتماعي، ُيجرى تقييم الحتياجات الطفل في 

االأجل الق�سير والمتو�سط والطويل بما ي�سمل تقفي اأثر االأ�سرة، بما يف�سي اإلى عملية تحديد للم�سالح الف�سلى. 

وكانت النتيجة التي خل�ست اإليها عملية تحديد الم�سالح الف�سلى للمراهَقين، التي تمت من خالل عملية فردية، 

لّم �سمل االأ�سرة. 
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وتمت مرافقة المراهَقين اإلى وحدتهم االإدارية )كيبيلي( )وهي اأ�سغر وحدة اإدارية في اإثيوبيا( من ِقبل مر�سد 

باأ�سرتيهما عن  وات�سل  اأ�سلهما  تاأكد من  اجتماعي من قريتهما  وا�ستقبلهما مر�سد  العبور  اجتماعي من مركز 

اإلى المر�سد  باأ�سرتيهما وتم ت�سليم ملفي حالتيهما  طريق المر�سد االجتماعي بالقرية. وتم لّم �سمل الطفلين 

االجتماعي المحلي الأغرا�س متابعة وتنفيذ خطتي رعايتهما. 

اأ�سرتيهما ثم قام بعد ذلك  وقام المر�سد االجتماعي قبل كل �سيء بتقييم كيفية ا�ستيطان الطفلين مجدداً مع 

بمتابعة خطتي رعايتهما. وكان اأحد المراهقين يرغب في فتح ك�سك �سغير بمنطقة ال�سوق فيما اأبدى المراهق 

الثاني رغبته في تربية الماعز على نطاق �سغير. واطلع المر�سد االجتماعي على معايير االأ�سرة للح�سول على 

قرو�س �سغيرة وات�سل بائتالف المجتمع المحلي للرعاية لتمويل الم�سروعين المقترحين. وائتالفات المجتمعات 

المحلية هياكل طوعية على م�ستوى المجتمع المحلي على نطاق القرية يوفر الدعم الأفراد المجموعة المحلية 

 .
72

الجزئي االقت�ساد  �سعيد  على  لالأن�سطة  والهبات  القرو�س  ذلك  في  بما  ه�سا�سة،  و�سع  في  اأنهم  يتبّين  الذي 

واالئتالفات المجتمعية جزء من هياكل حماية الطفل االأقل ر�سمية على م�ستوى المجتمع المحلي في اإثيوبيا 

وتدعم وت�سرف عليها وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية في اإثيوبيا.

ن�شائح للنجاح:

تعزيز تعاون الجهات المعنية في دعم التحديد والتقييم االآنيين.	•

اإ�سراك المر�سدين االجتماعيين على م�ستوى المجتمع المحلي في تنفيذ عمليات الم�ساعدة والر�سد والمتابعة 	•

فيما يت�سل باإعادة االإدماج نظراً لوثاقة �سلتها بالمجتمع المحلي ودورها الحيوي في تحديد وتي�سير الدعم 

المتاح لالأطفال ال�سعفاء في المجتمع المحلي.

تي�سير م�ساركة الطفل في كامل عملية العودة واإعادة االإدماج.	•

اأبعاد 	• ال�سياقات على م�ستوى المجتمع المحلي لتعزيز  اإ�سراك هياكل حماية الطفل االأقل ر�سمية في تطوير 

اإعادة االإدماج االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية - االجتماعية.

72

الحال.  ل�سعفاء  والدعم  الرعاية  لتوفير  المنظمات  اأو  االأفراد  من  مجوعة  تكونها  مجتمعية  منظمات  المجتمعية:  الرعاية  ائتالفات   72

الموارد وتحول  ا�ستراتيجيات محلية وتحدد  التكيف تطور  قادرة على  ت�سجيع قيام مجتمعات محلية  االئتالفات هو  والهدف من هذه 

دون اال�ست�سعاف واله�سا�سة على م�ستوى المجتمع المحلي، وتعزيز راأ�س المال االجتماعي وت�سجيع التغيرات في القواعد االجتماعية. 

االجتماعي  المال  راأ�س  وتعزيز  ال�سعفاء  لدى  االقت�سادية  القدرات  تعزيز  يلي:  ما  المحددة  المجتمعية  االئتالفات  اأهداف  بين  ومن 

لت�سجيع الدعم المتباَدل وتعزيز التغير في القواعد االجتماعية، ودعم ال�سعفاء في التمتع بالخدمات االجتماعية االأ�سا�سية والحماية 

اإثيوبيا،  بحكومة  االجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزارة  التنمية.  م�ساعي  ودعم  المحلية  الموارد  وتعبئة  القانونية،  والخدمات  االجتماعية 

االإطار اال�ستراتيجي الوطني الئتالفات الرعاية المجتمعية، من اإعداد مركز خدمات تطوير الم�ساريع والبحوث في مجال التنمية، اأدي�س 

اأبابا، اإثيوبيا )اآب/ اأغ�سط�س، 2018(.

https://www.bdscdr.com/
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6-2-2-3  تخطيط إعادة اإلدماج

 . ويجب 
73

اإعادة االإدماج لي�ست عملية تحدث مرة واحدة واإنما هي عملية اأطول اأجاًل تتطلب دعماً مكثفاً لالإعداد والمتابعة

اأن ي�سكل التخطيط االأ�سا�سي الإعادة االإدماج االأ�سا�س الذي يجب اأن يقوم عليه قرار العودة وتعجيل تنفيذ القرار عندما 

لة بتن�سيق مع الطفل واالأ�سرة  يتبين اأن العودة تخدم م�سالح الطفل الف�سلى. ويجب اأن تو�سع خطة اإعادة االإدماج المف�سّ

في البلد االأ�سلي، ويقوم بذلك المر�سد االجتماعي اأو مدير الحالة اأو منظمة توفير الخدمات الم�سوؤولة عن اال�ستقبال. 

وال بد من توخي الحذر وتوفير معلومات دقيقة عن الخدمات المتاحة باال�ستناد اإلى م�سح الخدمات والجهات المعنية. 

البلد  في  تبداأ  اأن  المثالية  الناحية  التي يجب من  االإدم��اج  اإع��ادة  عملية تخطيط  اأثناء  بها  التالية مو�سى  واالعتبارات 

الم�سيف ولكن يمكن اأن تتم اأي�ساً في البلد االأ�سلي في حالة العودة الق�سرية )انظر الف�سل 1، قائمة مرجعية باالعتبارات 

الرئي�سية ب�ساأن الم�سائل المحددة المراد ا�ستك�سافها(. 

حماية حقوق الطفل أثناء عملية تخطيط إعادة اإلدماج
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صون األطفال.  يجب تاأمين ذلك قبل عملية العودة واإعادة االإدماج واأثناءها. 

االتصاالت عبر الحدود بين البلد المضيف والبلد األصلي.  اإن التوا�سل عبر الحدود يي�سر عملية اإدارة 
الحاالت وي�سجل بداية الم�ساعدة على اإعادة االإدماج

توفير معلومات دقيقة   عن خيارات اإعادة االإدماج واالأو�ساع في البلد االأ�سلي. 

مناقشة وتاأكيد رغبات واحتياجات الطفل العائد واأ�سرته، بما ي�سمل االأبعاد االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي 
- االجتماعي. ويمكن اأن ي�سمل ذلك، على �سبيل المثال ال الح�سر، التدريب االقت�سادي والمهني، والح�سول 

على التعليم، والتمتع بالرعاية ال�سحية وال�سكن والخدمات االجتماعية والوثائق واالأغذية والماء والخدمات 

النف�سية - االجتماعية.

تحديد من يجب اأن يلبي االحتياجات المحددة وما الذي يجب اأن يحدث لتلبيتها ومتى يجب اأن تتم 

االإجراءات.  

تاأكيد اأن االأ�سرة والبيت مأمونان للطفل وتحري اأية اأو�ساع عنف واعتداء في الحا�سر اأو الما�سي.

استعراض عالقات الطفل العائلية وعالقات قرابته،  بما في ذلك طول المدة واآثار الف�سل بالن�سبة 
لالأطفال غير الم�سحوبين وطاقات االأولياء ومقدمي الرعاية وغير ذلك من العالقات الوثيقة.

مراعاة حق الطفل في الهوية وحقه في التنمية، من قبيل اتخاذ االإجراءات لتلبية احتياجاته البدنية 
واحتياجاته في مجال ال�سحة العقلية والح�سول على التعليم والتدريب المهني لالأطفال االأكبر �سناً، بما يتفق 

مع �سنهم وجن�سهم وغير ذلك من الخ�سائ�س المميزة لهم والم�ساركة في االأن�سطة الترفيهية بما يتما�سى مع 

�سن الطفل ونوع جن�سه وغير ذلك من الخ�سائ�س المميزة له، وخلفيته اللغوية وتربيته الثقافية. 

المراعاة الفعلية لوجهات نظر الطفل،  بما ي�سمل توفير معلومات اآنية ودقيقة وتقييم فهم الطفل ودرجة 
ن�سجه ومدى االأهمية التي يجب اإعطاوؤها لوجهات نظره.

النظر في الدعم الفوري الق�سير االأجل )مرة واحدة اأو على مدى عدة اأ�سابيع( مقابل التخطيط الطويل 

االأجل )عدة اأ�سهر اأو �سنة اإلى �سنتين( مع الن�س على الر�سد الدوري الذي يقوم تواتره على م�ستوى المخاطر 

واحتياجات الطفل.

اإيميلي دالب وجوانا ويدج، »مبادئ توجيهية ب�ساأن اإعادة اإدماج االأطفال«، ال�سفحة 7. الفريق الم�سترك بين الوكاالت المعني باإعادة اإدماج   73

االأطفال )2016(. 

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20Children%27s%20Reintegration%20DIGITAL%20.pdf
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يجب، متى اأمكن ذلك، اأن يوّقع االأطفال واالأ�سر على خطة اإعادة االإدماج ويجب اأن يح�سلوا على ُن�سخ من اأجل المتابعة. 

والعنا�سر المكّونة لخطة اإعادة االإدماج يجب اأن ت�سمل الم�ساعدة الفورية من قبيل تلبية االحتياجات االأ�سا�سية والم�ساعدة 

الطبية والم�ساعدة النقدية والدعم الطويل االأجل المرّكز على االأبعاد االجتماعية واالقت�سادية والنف�سية - االجتماعية 

)انظر المرفق 3 بالدليل الذي يعر�س نموذجاً لخطة اإعادة االإدماج(.  

المساعدة على إعادة اإلدماج االقتصادية

يمكن اأن يواجه العائدون من االأطفال واالأ�سر تحديات عدة لدى العودة ب�سبب الم�سائل االأمنية اأو التجنيد المحتمل اأو 

اإمكانيات  ال�سفر و�سعف  اأجل  المتكّبدة من  الديون  ل�سداد  الممكنة  وال�سروط  اأيدي مجموعات م�سلحة  اال�سترقاق على 

الو�سول اإلى التعليم وفر�س ك�سب �سبل العي�س، من بين م�ساغل عديدة اأخرى. وقد تم الت�سديد على قدرة الوالدين على 

المواجهة على اأنها عامل رئي�سي بالن�سبة لالأ�سر التي تتلقى م�ساعدة من اأجل العودة الطوعية وم�ساعدة الأغرا�س اإعادة 

االإدماج بالن�سبة للذين يتعاملون ب�سكل اأف�سل مع الظروف المحفوفة بالتحديات لدى العودة. ويالَحظ اأنه اإذا كان االأولياء 

قادرين على التكيف فاإن اأطفالهم ينزعون اإلى التعامل ب�سكل اأف�سل مع الو�سع. والم�ساعدة على اإعادة االإدماج االقت�سادية 

يمكن اأن ت�سجع القدرة على التكيف من خالل خلق اأو تعزيز اأن�سطة مدرة للدخل واإتاحة فر�س للتمويل البالغ ال�سغر، 

كانوا  الذين  لل�سباب  وبالن�سبة  المهني.  والتدريب  المهارات،  وتطوير  والتوظيف،  المجتمعية،  اأو  الجماعية  والمبادرات 

يعملون قبل العودة اأو ال�سباب الذين هم في �سن العمل ويرغبون في الم�ساركة في اأن�سطة مدرة للدخل، يمكن توفير منحة 

الإعادة االإدماج تحتاج اإلى تقييم بعناية. وعموماً يجب اأن يكّمل الم�ساعدة االقت�سادية على اإعادة االإدماج راأ�سمال تكميلي 

للم�ساريع العائلية القائمة اأو م�ساعدة االأ�سر على اإقامة ن�ساط ُمدر للدخل. ويمكن اأن ت�سمل اأي�ساً التوظيف. ويجب اأن 

تكون تدابير اإعادة االإدماج االقت�سادية متالئمة مع احتياجات العائد ومهاراته الخا�سة، ومع �سوق العمل المحلية، ومع 

ال�سياق االجتماعي والموارد المتاحة، ويجب اأن ترافقها حياة اجتماعية �سحية وحالة نف�سية - اجتماعية �سليمة )انظر 

الوحدة 2، الف�سل 2-4 لتكوين فكرة عامة على مختلف اأنواع اإعادة االإدماج االقت�سادية(. 

المساعدة االجتماعية على إعادة اإلدماج

ت�سمل الم�ساعدة على اإعادة االإدماج االجتماعية الم�ساعدة المبا�سرة واالإحالة اإلى الخدمات المالئمة مع اال�ستر�ساد باآليات 

االجتماعي  والدعم  والتعليم  ال�سكن  ت�سمل  وهي  المجتمعية.  اأو  المحلية  اأو  الوطنية  الر�سمية،  وغير  الر�سمية  االإحالة 

القانونية  والخدمات  المهارات  وتطوير  القانونية  والوثائق  ال��والدة  عند  والت�سجيل  ال�سحية  الرعاية  على  والح�سول 

ومخططات الحماية االجتماعية ورعاية االأطفال والتدابير االأمنية الخا�سة وخيارات الرعاية الموؤقتة والبديلة وتقفي 

�سر ودرو�س تربية االأطفال والو�سول اإلى العدالة )انظر الوحدة 2، الف�سل 2-5 لتكوين فكرة عامة 
ُ
�سر ولّم �سمل االأ

ُ
اأثر االأ

عن مختلف اأنواع الم�ساعدة االجتماعية المو�سى بها لو�سع خطة الإعادة االإدماج(. 

المساعدة على إعادة اإلدماج النفسية - االجتماعية على المستوى الفردي

تقديم دعم ال�سحة العقلية والدعم النف�سي - االجتماعي عن�سر حيوي من العنا�سر المكّونة للم�ساعدة على اإعادة االإدماج 

وي�سمل االأن�سطة على الم�ستويات الفردي والعائلي والمجتمعي. والكرب الذي يحدث ب�سبب الهجرة اأو اأثناءها يمكن اأن 

يوؤثر على قدرة االأطفال على التاأقلم، ولو ب�سكل موؤقت فقط. وخدمات ال�سحة العقلية والرعاية النف�سية - االجتماعية 

اأو  اإعادة االإدم��اج وتمنحهم االأداة والف�ساء الالزمين للتعافي بعد فترات الكرب  تمّكن االأطفال من الم�ساركة في عملية 

 - النف�سي  والدعم  العقلية  ال�سحة  مجال  في  الدعم  من  متفاوتة  م�ستويات  اإلى  االأطفال  مختلف  و�سيحتاج  االنف�سال. 

 - النف�سي  والدعم  العقلية  ال�سحة  مجال  في  متخ�س�سة  تدخالت  اإل��ى  االأطفال  من  قليل  عدد  يحتاج  وقد  االجتماعي، 

االجتماعي. وتتراوح االحتياجات في هذا المجال بين الخدمات االأ�سا�سية التي يمكن توفيرها على اأ�سا�س اأ�سمل والخدمات 

المتخ�س�سة لالأ�سخا�س الذين يعانون من م�ساكل �سابقة اأو نا�سئة في مجال ال�سحة العقلية. ومعظم االأ�سخا�س اإذا ما 

عطوا بع�س الوقت. 
ُ
ُوّفر لهم مناخ اآمن ومحمي وراٍع بعد فترة كرب �سيكونون قادرين على العودة اإلى �سابق عهدهم اإذا ما اأ
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الوحدة 6 : نهج قائم على حقوق الطفل جتاه إعادة اإلدماج املستدامة للعائدين من األطفال واألسر

اأن�سطة  التكيف من خالل  القدرة على  تعزيز  واإنما على  توفير خدمات متخ�س�سة فورية  التركيز على  يكون  اأال  ويجب 

مالئمة وت�سجيع اإيجاد بيئة هادفة.

6-2-2-4 تنفيذ خطة إعادة اإلدماج

ُيعد توخي نهج محوره االأ�سرة يحدد احتياجات الطفل ويرّكز على تعزيز قدرات االأ�سرة لحماية الطفل ورعايته اأمراً حيوياً 

لتحقيق اإعادة االإدماج الم�ستدامة. ومن الناحية المثالية يجب اأن تبداأ الم�ساعدة على اإعادة االإدماج في البلد الم�سيف 

والمهارات  والتعليم  الهوية  ووثائق  االأولية  التقييمات  تبادل  خالل  من  االأ�سلي  البلد  في  مترابطة  بطريقة  وتتوا�سل 

وال�سهادات، ح�سب االقت�ساء. غير اأن التقييم وخطة اإعادة االإدماج يجب اأن يراعيا مرحلة رحلة الهجرة التي تحدد انتماء 

الطفل، �سواء اأكان ذلك في مرحلة العبور اأو في البلد الم�سيف اأو لدى العودة اإلى البلد االأ�سلي. 

الطفل واالأ�سرة في جميع  اأن يعمل مع  المعّين يجب  بالحالة  المعني  المر�سد  اأو  الحالة  اأو مدير  والمر�سد االجتماعي 

خطوات اإدارة الحالة ما لم يو�َس بتو�سيف محدد اأثناء عملية وما لم يكن الطفل واالأ�سرة غير را�سيين بالمر�سد المعني 

بالحالة. وفي نهاية المطاف فاإن مدير الحالة اأو المر�سد االجتماعي م�سوؤول عن متابعة خطة الحالة وتوفر الخدمات 

للتاأكد من تلبية احتياجات الطفل.

حماية حقوق الطفل أثناء عملية تخطيط إعادة اإلدماج
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الخدمات المباشرة، من قبيل الدعم النف�سي - االجتماعي اأو برامج تعلم تربية االأطفال، يمكن اأن يوفرها 
المر�سد االجتماعي اأو مدير الحالة اأو العامل المعني بالحالة اأو يمكن الح�سول عليها من خالل االإحالة اإلى 

موفري الخدمات المتاحين.

تيسير المشاورات الروتينية المراعية لمصالح الطفل مع الطفل واالأ�سرة ال�ستعرا�س االإجراءات والتقدم 
المحرز. 

إحالة األطفال واألسر إلى الدوائر المختصة  بما ي�سمل االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية - 
االجتماعية المقترحة في خطة اإعادة االإدماج. 

التدريب االقتصادي والمهني. اإذا اعُتبرت الم�ساعدة االقت�سادية خيار دعم مالئماً يجب توفير الدعم في 
مجال الدخل لالأ�سر )اأو للطفل مبا�سرة رهناً ب�سنه ورهناً بالت�سريعات وال�سيا�سات ال�سارية( من اأجل تلبية 

االحتياجات االأ�سا�سية لمعالجة المحركات المتعددة الأوجه �سعف االأ�سرة - الطفل التي يمكن اأن ت�ساهم في 

تفاقم االأ�سباب الجذرية لالنف�سال عن االأ�سرة اأو تت�سبب في الهجرة غير ال�سرعية.

التمتع بالرعاية الصحية. م�ساعدة االأطفال واالأ�سر على الح�سول على الم�ساعدة الطبية الالزمة. 

الحصول على الوثائق. وم�ساعدة االأطفال واالأ�سر على الح�سول على وثائق الت�سجيل المدني والحالة 
المدنية من قبيل الت�سجيل عند الوالدة وغير ذلك من الوثائق الالزمة مثل ن�سخ ال�سجل الدرا�سي.

التحديث اآلني بخصوص الخدمات القائمة  اآليات و�سبكات االإحالة، اإلى جانب م�سارات االإحالة الموّثقة 
ومراكز التن�سيق، لتي�سير الو�سول اإلى الخدمات المنا�سبة. 

السرية والخصوصية  ميجب الحفاظ عليهما من خالل اإجراءات وبروتوكوالت ت�سغيل موّحدة متفق عليها 
بين �سركاء االإحالة، بما في ذلك الح�سول على الموافقة من الطفل واالأ�سرة لتبادل المعلومات الأغرا�س 

االإحالة مع الدوائر ذات ال�سلة وتحويل ملفات الحاالت. 
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الدعم الذي يستهدف حاالت الضعف المعقدة.  تقييم وتوفير دعم اإ�سافي محدد كهدف ومتخ�س�س 
لالأطفال ذوي اأوجه ال�سعف المتقاطعة من قبيل االأطفال غير الم�سحوبين اأو االأطفال المنف�سلين عن ذويهم، 

والمراهقات، والمراهقات الحوامل واالأمهات في �سن المراهقة، واالأمهات الالتي تعر�سن لالتجار والعنف 

واالعتداء واال�ستغالل، واالأطفال الم�سابين بفيرو�س نق�س المناعة الب�سري/ االإيدز، واالأطفال ذوي االإعاقة 

. 
74

وغيرهم من االأطفال الذين لهم احتياجات معّقدة

6-2-2-5 المتابعة واالستعراض

الغر�س من المتابعة واال�ستعرا�س هو التاأكد من اأن خطة الحالة يجري تنفيذها طبقاً لالإجراءات المتفق عليها وتلبي 

من  ذلك  وغير  واالأ���س��رة  الطفل  مع  روتيني  ب�سكل  ُيجريا  اأن  يجب  واال�ستعرا�س  والمتابعة  واالأ���س��رة.  الطفل  احتياجات 

اإذا كانت خطة اإعادة  الجهات المعنية ال�ستعرا�س التقدم المحرز، وتاأكيد توفير الخدمات، وتحديد الثغرات، وتقييم ما 

االإدماج م�ستمرة في تلبية احتياجات الطفل، والقيام عند اللزوم با�ستعرا�س وتعديل االإجراءات المتفق عليها. و�سيتوقف 

اأو  اإج��راءات فورية  اإدارة الحالة ترّكز على  اإذا كانت عملية  تواتر المتابعة واال�ستعرا�س على م�ستوى المخاطر وعلى ما 

اأن  اأ�سا�س يومي، في حين  اأن يكون على  اأحيان كثيرة بتواتر يمكن  المتابعة في  اأن تتم  االأج��ل. ويمكن  اأو طويلة  موؤقتة 

اال�ستعرا�س يتم على مدى فترة من الزمن تتراوح بين عدة اأ�سهر وعامين اأو اأكثر وي�سمل نهجاً متعدد القطاعات وم�ستركاً 

بين الوكاالت. والمتابعة يمكن اأن ُتجرى من خالل مكالمات هاتفية اأو اجتماعات مع الطفل واالأ�سرة اأو زيارات منزلية؛ 

اأو العامل المجتمعي. ويوّفر اال�ستعرا�س  اأو المدر�س  اآليات مجتمعية لدعم الطفل مثل المر�سد ال�سحي  اأو من خالل 

فر�سة للطفل ومدير الحالة والم�سرف لتقييم التقدم المحرز في التنفيذ ولتقييم ما اإذا كان الطفل اأو االأ�سرة بحاجة اإلى 

خدمات اإ�سافية اأو خدمات متنوعة متباينة. 

اأدناه االإج��راءات التي  اإدارة الحالة وتح�ّسن حالة الطفل. ويبين الجدول  ويمكن تكييف المتابعة واال�ستعرا�س مع تقدم 

74
يمكن اأن تخ�سع لمتابعة وا�ستعرا�س دوريين. 

المتابعة واالستعراض
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مشاورات روتينية مراعية لمصالح الطفل. يجب اأن يي�سر المر�سد االجتماعي اأو العامل المعني بالحالة 
اإجراء م�ساورات روتينية تراعي م�سالح الطفل مع الطفل واالأ�سرة ال�ستعرا�س االإجراءات والتقدم المحرز.

تحسين البيئة المنزلية.  دعم االأوليات في تنفيذ اال�ستراتيجيات والمعارف المكت�سبة في درو�س تربية 
االأطفال بما يوؤدي اإلى تح�ّسن في البيئة المنزلية.  

التدريب االقتصادي والمهني. يجب اأن ي�ستعر�س العامل المعني بالحالة بانتظام حالة الن�ساط المدر 
للدخل اأو التدريب المهني والتكيف معها.

التمتع بالرعاية الصحية. يتمتع االأطفال وتتمتع االأ�سر باإمكانية الح�سول على الم�ساعدة الطبية الالزمة 
اأو يكونون قد اأبلغوا عن وجود حواجز يجري التطرق لها.

اتفاقية حقوق الطفل:  العام، حالة  2019. »تقرير االأمين  26 تموز/ يوليه  المتحدة،  العامة لالأمم  الرابعة وال�سبعون للجمعية  الدورة   74

تعزيز وحماية حقوق الطفل« )االأمم المتحدة، نيويورك(. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Status%20of%20the%20Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child%20-%20Report%20of%20the%20Secretary-General%20%28A-74-231%29%20%5BEN%5D.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Status%20of%20the%20Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child%20-%20Report%20of%20the%20Secretary-General%20%28A-74-231%29%20%5BEN%5D.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Status%20of%20the%20Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child%20-%20Report%20of%20the%20Secretary-General%20%28A-74-231%29%20%5BEN%5D.pdf
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الوحدة 6 : نهج قائم على حقوق الطفل جتاه إعادة اإلدماج املستدامة للعائدين من األطفال واألسر

الحصول على الوثائق. باإمكان االأولياء الو�سول اإلى مكتب اإح�ساءات ال�سجل المدني واالإح�ساءات الحيوية 
للح�سول على �سهادات الوالدة وغير ذلك من وثائق الحالة المدنية، واإلى المكاتب االأخرى من اأجل الح�سول 

على الوثائق ذات ال�سلة مثل ن�سخ ال�سجالت المدر�سية.

التقييم المستمر. النظر في تخطيط الدعم الفوري الق�سير االأجل )لمرة واحدة اأو لعدة اأ�سابيع( ف�ساًل 
عن الدعم الطويل االأجل )عدة اأ�سهر اأو ما بين �سنة و�سنتين( مع ا�ستراط القيام بر�سد دوري يقوم تواتره على 

م�ستوى الخطر واحتياجات الطفل. ويجب تقييم وا�ستعرا�س المخاطر القائمة والنا�سئة للطفل واالأ�سرة.

6-2-2-6 إنهاء الحالة

يح�سل اإنهاء الحالة عندما تكون عملية اإعادة اإدماج الطفل واالأ�سرة قد اكتملت وتكون الرعاية والحماية المالئمتان قد 

تحددتا واأن العملية جارية واأنه ال توجد اأية م�ساغل اإ�سافية اأخرى. ويمكن اأي�ساً اإنهاء الحالة في الحاالت التالية: 

• لم يعد الطفل ولم تعد االأ�سرة بحاجة اإلى دعم.	

• قد بلغ الطفل �سن الثامنة ع�سرة. غير اأنه من المو�سى به اأن ُيح�سب ح�ساب مرحلة انتقالية ومرحلة ربط ب�سبل عي�س 	

م�ستقلة وخدمات اأخرى. 

• وفاة الطفل.	

اأ�سهر على االأقل  اأن ياأذن به مدير الحالة وهو يتطلب ا�ستمرار زيارات الر�سد بعد ذلك لمدة ثالثة  اإنهاء الحالة يجب 

رهناً بدرجة تعقد الحالة. ويجب اأن ُتخّزن ملفات و�سجالت الحالة بطريقة اآمنة وماأمونة لفترة محددة من الزمن وفقاً 

لبروتوكوالت الوكاالت القائمة والت�سريعات الوطنية.  

درا�شة الحالة 2: الم�شاعدة على اإعادة االإدماج متعددة االأبعاد لالأطفال العائدين في كوت ديفوار 

في كوت ديفوار ت�ساعد المنظمة الدولية للهجرة بانتظام االأطفال غير الم�سحوبين واالأطفال المنف�سلين عن 

 2017 اأيار/ مايو  ذويهم واالأطفال العائدين مع والديهم، وكذلك االأمهات غير المتزوجات. وفي الفترة ما بين 

واآب/ اأغ�سط�س 2020 �ساعدت المنظمة 539 طفاًل عائدين مع والديهم و162 طفاًل غير م�سحوبين ومنف�سلين 

اإجمالي عدد العائدين الذين تمت م�ساعدتهم من خالل المبادرة  11 في المائة من  عن ذويهم، ما يمثل ن�سبة 

الم�ستركة بين االتحاد االأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين واإعادة اإدماجهم.

اإجراء الم�سالح الف�سلى وتقفي  اإلى  وبالن�سبة لالأطفال غير الم�سحوبين والمنف�سلين عن ذويهم يتم اللجوء 

اأثر االأ�سرة قبل عودة الطفل اإلى كوت ديفوار. ولدى و�سول االأطفال وبعد لّم �سملهم مع والديهم اأو االأو�سياء 

اأفرقة المنظمة المعنية بالحماية واإعادة االإدماج بتمحي�س الوالدين واالأطفال من خالل جل�سات  عليهم تقوم 

م�سورة لفهم و�سع االأ�سرة. وكجزء من هذا الم�سروع، واأثناء جل�سات الم�سورة هذه، يعمل الطفل واالآباء وموظفو 

المنظمة معاً ال�ستنباط خطة الإعادة االإدماج تتميز بال�سمولية وتبحث االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية 

- االجتماعية لي�س فقط للطفل واإنما اأي�ساً لالأ�سرة باأكملها.
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المنظمة  موظفي  ف��اإن  حاجة،  واالأ�سد  اإلحاحاً  االأكثر  يكون  ما  غالباً  ال��ذي  االجتماعي،  بالُبعد  يتعلق  فيما  اأم��ا 

يقومون بم�ساعدة االأطفال واأ�سرهم على التمتع بالخدمات الطبية ح�سب اللزوم، عن طريق طبيب تابع للمنظمة، 

ويمكن اأن تتم االإحالة اإلى اأخ�سائيين. وهناك ماأوى مخ�س�س متاح لالأطفال غير الم�سحوبين الذين ال يمكنهم 

االلتحاق بوالديهم فوراً. واإذا ما رغبت اأ�سرة عائدة في العثور على �سكن باإمكان المنظمة اأن ت�ساعد على تغطية 

ودائع ال�سمان واإيجار االأ�سهر الثالثة االأولى. وي�ساعد موظفو المنظمة اأي�ساً في ت�سجيل االأطفال بالمدار�س، 

وتغطي المنظمة في حاالت عديدة الر�سوم المدر�سية لب�سعة اأعوام مرة واحدة بحيث يكون من االأرجح اأن يبقى 

االأطفال في المدر�سة.

اأو  للدخل  اأن�سطة مدرة  بحث  على  االأطفال  اأولياء  مع  المنظمة  يعمل موظفو  االقت�سادي  بالبعد  يت�سل  وفيما 

تكميل االأن�سطة القائمة. وال�سبان الذين يرغبون في ك�سب دخل عو�ساً عن الدرا�سة ُي�سجعون على الم�ساركة في 

تدريب مهني في قطاعات تبيَّن اأنها واعدة من قبيل الميكانيكا اأو الزراعة، وذلك بعد عملية م�سح اأولي.

الم�سحوبين  غير  لالأطفال  جماعية  نف�سانية  تربوية  دورات  ُنظمت  االجتماعي،   - النف�سي  بالُبعد  يتعلق  وفيما 

والمنف�سلين عن ذويهم العائدين في اأبيدجان ودالوا باالإ�سافة اإلى دورات فردية مع اأخ�سائي في علم النف�س تابع 

اآمن الإقامة حوار مفتوح ومناق�سات حرة حول التحديات  للمنظمة. وهذه الدورات تتيح الفر�سة لتوفير ف�ساء 

والتطلعات وخطط الم�ستقبل والتعليم وال�سعوبات النف�سية - االجتماعية، ولها ميزة تعزيز اآليات دعم النظراء 

واالإب��داع  الفن  اأ�ساليب عالج قائمة على  �سملت  اجتماعية،   - نف�سية  اأفرقة  اأي�ساً  التكيف. ونظمت  والقدرة على 

ر الم�سحوبين بذويهم )في �سن ما بين ثالثة اأعوام و12 عاماً(  من قبيل دورات الر�سم الجماعية، ل�سالح الق�سّ

ووالديهم.

وُحددت االأمهات غير المتزوجات والحوامل على اأنهن ي�سكلن مجموعة �سعيفة ب�سكل خا�س، ذلك اأنهن غالباً ما 

يعدن باأطفال �سغار جداً وبالتالي تتطلب حالتهن اإدارة اأكثر كثافة. وعلى �سبيل المثال تزوّدهن المنظمة بطواقم 

الأطفالهن ال�سغار وت�ساعدهن على تغطية تكاليف رعاية االأطفال بتمكين االأمهات من العمل. 

ومتابعة االأطفال والوالدين يقوم بها بانتظام فريق م�سترك تابع للمنظمة معني بالحماية واإعادة االإدماج.

ن�شائح للنجاح:

و�سع خطة الإعادة االإدماج تراعي كامل االأ�سرة المعي�سية التي يعي�س الطفل فيها؛	•

الت�سديد على الُبعد النف�سي - االجتماعي الذي يمكن اأن يوؤثر تاأثيراً اإيجابياً على اأبعاد اإعادة االإدماج االأخرى؛	•

اإقامة �سبكة من ال�سركاء والخدمات في المناطق التي ت�سهد ن�سبة عالية من حاالت العودة، لتي�سير االإحالة 	•

ال�سريعة.
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على  الطفل  لمصالح  المراعية  اإلدماج  إعادة  على  المساعدة   :3-6 الفصل 

مستوى المجتمع المحلي

رسائل رئيسية:

• اأوجه 	 على  والوقوف  االحتياجات  تلبية  اإل��ى  االإدم��اج  اإع��ادة  على  االأ�سا�س  المجتمعية  الم�ساعدة  ت�سعى 

والمهارات  القوة  نقاط  وت�ستخدم  الم�سيف،  ومجتمعهم  العائدين  من  كل  ل��دى  والم�ساغل  ال�سعف 

معتمدة على الموارد والكفاءات الموجودة بالفعل في المجتمع المحلي، ويمكن اأن تخفف هذه الم�ساعدة 

من حدة اأي توتر محتمل اأو معالجة التوتر الذي قد ين�ساأ بين العائدين والمجتمع الم�سيف وفي نف�س 

اإدماج العائدين من االأطفال واالأ�سر  الوقت تمّكن طاقات المجتمع المحلي من الدعم الن�سط الإعادة 

ب�سكل م�ستدام.

• واأ�سحاب 	 المدني،  والمجتمع  )العائدون،  المحلية  المجتمعات  تقودها  التي  االإدم���اج  اإع��ادة  تدخالت 

العمل، وما اإلى ذلك(، الم�سممة والمنفذة على الم�ستوى المحلي )كل من العائدين واأفراد المجتمع 

المحلي الم�سيف( من االأرجح بكثير اأن تكون ناجحة واأن ت�سجع الحوار والوئام االجتماعي. 

• اأو المنظمة الداعمة الإع��ادة االإدم��اج عن كثب مع 	 اأو مدير الحالة  اأن يعمل المر�سد االجتماعي  يجب 

اأفراد المجتمع المحلي في �سياق التدخالت التي يقودها المجتمع المحلي لتح�سين م�ساعدة االأطفال 

العائدين اإلى مناطق محددة. 

• كلما كان الت�سديد اأقوى على تعبئة اأفراد المجتمع المحلي من اأجل الرعاية اأو توفير دعم النظراء اأو 	

اإقامة �سبكات مجتمعية من اأجل ال�سعفاء اأو االأ�سر اأو موّفري الرعاية ازدادت قوة �سبكة االإحالة العاملة 

على الم�ستوى المجتمعي في مجال الخدمات االجتماعية.

مقدمة

ت�سجع  وهي  واالأ�سر.  االأطفال  بالعائدين من  المحيطة  البيئة  االأ�سا�س  المجتمعية  االإدم��اج  اإع��ادة  على  الم�ساعدة  تدعم 

م�ساركة االأطفال واالأ�سر مع المجتمعات التي يعودون اإليها لتلبية االحتياجات ومعالجة الم�ساغل. وتتطرق الم�ساعدة على 

اإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س لالحتياجات واأوجه ال�سعف والم�ساغل لدى كل من العائدين ومجتمعاتهم الم�سيفة، 

وت�ستخدم نقاط قوتهم وتبني مهاراتهم فيما يت�سل بالموارد والكفاءات الموجودة بالفعل في المجتمع المحلي ويمكن اأن 

تخفف من حدة اأي توتر محتمل اأو تعالج التوتر الذي قد ين�ساأ، بما يمّكن في نف�س الوقت قدرات المجتمع المحلي على 

الدعم الن�سط الإعادة االإدماج الم�ستدامة للعائدين من االأطفال واالأ�سر. ويرّكز الف�سل الثالث من الوحدة على مختلف 

اأ�ساليب اإ�سراك المجتمعات المحلية في حماية االأطفال و�سمان حقوقهم وت�سجيع م�ساركتهم الهادفة في مختلف مناحي 

حياة المجتمع

الحكومة المحليةال�سركاء في التنفيذ م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ موفرو الخدمات 

الموظفون االآخرون

مديرو/

وا�سعو البرامج

�سانعو ال�سيا�سات
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6-3-1 تحديد حماية الطفل التي يقودها المجتمع المحلي وإشراك المجتمع المحلي فيها

االأطفال  اإمكانية ح�سول  واالأ�سر حيوي لتخطيط  االأطفال  فيه  يعود  الذي قد  الخا�س  وال�سياق  المحلي  المجتمع  فهم 

واالأ�سر على الدعم لدى الو�سول اإلى المجتمع االأ�سلي. والمجتمع المحلي يمكن اأن ُيفهم اأي�ساً من النهج االإيكولوجي 

الذي ي�سّلم باأن كل طفل عائد يوجد �سمن منظومة جهات فاعلة يمكن اإما اأن تدعم اإعادة اإدماج الطفل اأو تحول دونها. 

وهذه المنظومة يمكن مراعاتها لدى ت�سميم وتنفيذ الم�ساعدة على اإعادة االإدماج. وت�سمل هذه المنظومة ما يلي:

• االأ�سرة والنظراء؛	

• المجتمع المدني والمنظمات الدينية والمجتمعية االأ�سا�س؛	

• القطاعان العام والخا�س؛	

• القواعد االجتماعية.	

المحلي على  الم�ستوى  االإدم��اج على  اإع��ادة  الم�ساعدة على  الطفل تجاه  المراعي لم�سالح  النهج  يرّكز  الخ�سو�س،  بهذا 

تفعيل واإ�سراك الهياكل المجتمعية االأ�سا�س لحماية الطفل بما ي�سمل اآليات حماية الطفل الر�سمية عن مبادرات الدعم 

التعليم،  قبيل  من  لالأطفال،  الخدمات  توفير  في  ت�سهم  التي  االأ�سا�س  المجتمعية  الهياكل  وتمّكن  تعّزز  التي  الن�سط 

والرعاية ال�سحية، والدعم النف�سي - االجتماعي. وت�سمل اأي�ساً الدعم المالي لالأن�سطة التي ت�سم وتجمع بين العائدين 

والمجتمعات الم�سيفة )وب�سكل خا�س تلك التي ترّكز تحديداً على االأطفال وال�سباب واالأ�سر(، والمبادرات التي تعزز الوئام 

االجتماعي وتي�سر اإدماج االأطفال العائدين واأ�سرهم. 

اأخرى  جهة  ومن  المدني.  المجتمع  ومنظمات  الحكومية  المنظمات  تدعمها  ما  غالباً  الر�سمية  الطفل  حماية  وهياكل 

المجتمعات  م�ستوى  على  وال��ح��وارات  المحلي،  المجتمع  من  الم�ستمد  التمكين  على  االأ�سا�س  المجتمعية  الُنُهج  تركز 

المحلية، و�سنع القرار الذي يراعي وجهات نظر الطفل. وهي تتخذ اأ�سكااًل مختلفة من قبيل لجان حماية الطفل، والقادة 

التقليديين، والجمعيات الن�سائية، ومنظمات ال�سباب. وميزة الُنُهج المجتمعية االأ�سا�س هي اأنها توّلد م�ستويات اأعلى من 

اإم�ساك المجتمعات المحلية بزمام االأمور وت�ساهم في تحديد معايير توفير الخدمات المتاحة. وهي تمّكن اأي�ساً ب�سكل 

عام من الوقاية من االإيذاء ب�سكل اأكثر متانة وا�ستدامة عن طريق االعتماد على الموارد والكفاءات الموجودة بالفعل في 

المجتمع المحلي. 

مواد  و«مجموعة  االأ�سا�س«  المجتمعية  الطفل  عمليات حماية  لدعم  »دلياًل  التكيف  على  الطفل  ق��درة  ائتالف  اأع��د  لقد 

للممار�سة التاأملية« التي تقدم توجيهات ب�ساأن الُنُهج المجتمعية االأ�سا�س الم�ستدامة لحماية الطفل. ومجموعة المواد 

ويمكن النظر في هذه المعايير لدى ت�سميم 
75

هذه تحدد المعايير التالية من اأجل نهج مجتمعي االأ�سا�س لحماية الطفل

برمجة اإعادة االإدماج وتنفيذها ور�سدها ومتابعتها. 

• يحدد المجتمع المحلي م�ساألة حماية الطفل المراد معالجتها )اإعادة االإدماج(؛	

• يقرر المجتمع المحلي كيفية معالجة هذه الم�ساألة )النهج المتكامل(؛	

• يقرر المجتمع المحلي القدرات والموارد المحلية المراد ا�ستخدامها؛	

• ُي�سمم المجتمع المحلي االإجراءات المراد اتخاذها؛	

• ينفذ المجتمع المحلي االإجراءات؛	

• يجري المجتمع المحلي تقييمه الخا�س لالإجراء المتخذ؛	

• االعتماد المنخف�س ن�سبياً على المي�سرين اأو الفاعلين الخارجيين؛	

• م�ساركة المجتمع المحلي ال�ساملة للجميع؛	

M. G. Wessells، »دليل لدعم عمليات حماية الطفل المجتمعية االأ�سا�س«، ائتالف قدرة الطفل على التاأقلم )نيويورك، 2018(.  75

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12017/pdf/toolkit_for_reflective_cp_processes.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/11856/pdf/a_guide_for_supporting_community-led_child_protection_processes.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12017/pdf/toolkit_for_reflective_cp_processes.pdf
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guide-supporting-community-led-child-protection-processes
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• م�ستوى عاٍل من اإم�ساك المجتمع المحلي بزمام االأمور؛	

• االعتماد اإلى اأدنى حد ممكن على الجهات الخارجية.	

6-3-2 التقييمات المجتمعية المراعية لمصالح الطفل

المحلي  المجتمع  وت�سورات  الهجرة  التركيز على محركات  يقترح  االإدم��اج  اإع��ادة  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  دليل 

وتحليل النظم االقت�سادية وم�سح الجهات المعنية والخدمات القائمة ف�ساًل عن العوامل االجتماعية - الديموغرافية 

الطفل.  لم�سالح  المراعي  لل�سياق  المتعّمق  المجمل  العر�س  اأو  التقييم  للم�ساعدة على  اأدن��اه   1-3 الجدول  المبّينة في 

والتقييم اأو العر�س المجمل المجتمعي ي�ساعد على تحديد المعايير لبرمجة اإعادة االإدماج وتحديد نهج اإعادة االإدماج 

المنا�سب. والتقييمات المجتمعية:

• تتيح فر�سة للتقييم ال�سامل لمحيط الطفل فيما يتعدى االأ�سرة؛	

• تبرز اأوجه ال�سعف والقوة القائمة في المحيط وكيفية م�ساهمتها في اإعادة االإدماج الم�ستدامة اأو اإعاقتها لها؛	

• في 	 موجود  هو  عّما  المعلومات  جمع  الوقت  نف�س  وفي  بنمائه  يت�سل  فيما  الطفل  احتياجات  على  التركيز  تبقي 

المجتمعات المحلية لدعم نماء الطفل؛

• تحدد المخاطر المحتملة والتحديات التي تواجهها التدخالت المجتمعية التي يجب ا�ستعرا�سها بانتظام في حالة 	

معالجتها؛

• والمجتمع 	 واالأ�سر  االأطفال  من  العائدين  بين  محتمل  توتر  اأو  نزاع  م�سدر  اأي  وتقدير  لقيا�س  جيدة  طريقة  تمثل 

الم�سيف؛

• التغيرات والتحديات 	 الفاعلين المحليين لكي تعك�س  با�ستمرار بالتعاون مع  ا�ستعرا�سها وتحديثها  التقييمات يجب 

الجديدة والمخاطر اأو الفر�س الجديدة. 

الجدول 3-1 اأ�سئلة بحث مقترحة للتحليل المتعمق للمجتمع المراعي لم�سالح الطفل

أساليب جمع البياناتأسئلة البحث المقترحةالمرحلة

كيف تُجرى 
التقييمات؟

دوافع الهجرة

1 - ما هو دور تنقل االأطفال في المجتمع المحلي )ما�سياً وحا�سراً(؟

)االأب��ع��اد  واالأ���س��رة  وال�ساب  الطفل  في هجرة  توؤثر  التي  الرئي�سية  ال��دواف��ع  ما هي   -  2

والهيكلية  والبيئية  وال�سيا�سية  االجتماعية  واالأبعاد  الحوكمة  واأبعاد  االقت�سادية 

واالأمنية(؟

3 - ماهي الدوافع ال�سخ�سية للعودة وهل اأن العودة طوعية؟

4 - ما هو دور �سنع القرار الجماعي ب�ساأن الهجرة؟

5 - ما هي الجهات الفاعلة الرئي�سية التي تبلور اتخاذ قرار الهجرة؟

6 - ما هي العوامل التي توؤثر في الهجرة غير ال�سرعية بالن�سبة لالأطفال واالأ�سر

• ا�ستعرا�س مكتبي	

• مجموعات 	 مناق�سات 

التركيز

• ا�ستق�سائية 	 درا�سة 

فردية

برمجة إعادة اإلدماج

االقت�سادي  الم�ستويات  على  الطفل  اإدم���اج  اإع���ادة  دون  تحول  التي  العوامل  هي  ما   -  7

واالجتماعي والنف�سي - االجتماعي اأو ت�سجع اإعادة االإدماج هذه؟

8 - ما نوع الدعم الذي يحتاجه االأطفال وتحتاجه االأ�سر في مجال اإعادة االإدماج من اأجل 

تحقيق ا�ستدامة اإعادة االإدماج )على الم�ستويات االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي 

- االجتماعي(؟

9 - ما هي الجهات الفاعلة المنا�سبة لتنفيذ هذه االأن�سطة؟

• ا�ستعرا�س مكتبي	

• مجموعات 	 مناق�سات 

التركيز

• ا�ستق�سائية 	 درا�سة 

فردية
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تصورات المجتمع المحلي

10 - ما هي م�سادر التوتر وم�سادر راأ�س المال االجتماعي في النظام االإيكولوجي؟

11 - ما هي نظرة اأفراد المجتمع المحلي اإلى بع�سهم البع�س؟

12 - ما هي االأحداث الرئي�سية التي بلورت هذا المجتمع المحلي في الما�سي القريب 

والبعيد؟

واالأطفال  واالأ���س��ر  المهاجرين  تجاه  القائمة  والمواقف  الوعي  م�ستويات  هي  ما   -  13

وال�سباب العائدين؟

كجهات  والعائدين  المهاجرين  بخ�سو�س  المحلية  المجتمعات  ت�سورات  هي  ما   -  14

فاعلة في النظام االإيكولوجي؟

اأف��راد  مع  العائدون  ي�سارك  وكيف  العائدين  المحلي  المجتمع  اأف��راد  ي�سرك  كيف   -  15

المجتمع المحلي؟

• ا�ستعرا�س مكتبي	

• مناق�سات اأفرقة تركيز	

• ا�ستق�سائية 	 درا�سة 

فردية

• م�ساورات مجتمعية	

• م�سح لما�سي المجتمع 	

المحلي

تحليل النظم االقتصادية

16 - تحديد الفر�س الملمو�سة والفورية للت�سغيل وتوليد الدخل والت�سغيل الذاتي.

17 - تحديد الفر�س الملمو�سة والفورية لتعزيز فر�س الو�سول اإلى خدمات من نوعية 

جيدة واإلى الحماية االجتماعية. 

• ا�ستعرا�س مكتبي	

• مقدمي 	 مقابالت 

الرئي�سيين  المعلومات 

من  الفاعلين  مع 

الخوا�س

• ا�ستق�سائية 	 درا�سة 

فردية

• تقييم �سوق العمل	

مسح  الجهات 
المعنية 

والخدمات

18 - ما هي الجهات المعنية ب�سكل مبا�سر وغير مبا�سر الم�ساركة في تقديم الدعم في 

مجال اإعادة االإدماج على الم�ستويين الوطني والمحلي؟

19 - كيف تتفاعل هذه الجهات وتن�سق فيما بينها؟

20 - ما هي الم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س القائمة التي لها �سلة باإعادة االإدماج ب�سكل عام 

واإعادة اإدماج االأطفال وال�سبان ب�سكل خا�س؟

والمجتمعي  )ال��ف��ردي  الم�ستويات  مختلف  على  القائمة  االإح��ال��ة  اآل��ي��ات  ه��ي  م��ا   -  21

واالإقليمي والوطني والدولي( التي يمكن اأن تدعم اأن�سطة اإعادة االإدماج؟

اأن  يمكن  التي  واأ�سرهم  العائدين  المهاجرين  لالأطفال  المتاحة  الخدمات  هي  ما   -22

تدعم اأن�سطة اإعادة االإدماج؟

23 - ما هي الُنُهج التكميلية المتاحة؟ من يتولى تنفيذها؟

24 - هل هناك فر�س الإقامة �سراكات جديدة اأو تعزيز ال�سراكات القائمة لدعم اأن�سطة 

اإعادة االإدماج؟

• ا�ستعرا�س مكتبي	

• مقدمي 	 مقابالت 

المعلومات الرئي�سيين

الب�سرية والمالية المتاحة للجهات المعنية للتدخل في االأبعاد الثالثة تقييم القدرات ما هي الموارد 

)الفردي  الثالثة  الم�ستويات  وعلى  االجتماعي(   - والنف�سي  واالجتماعي  )االقت�سادي 

والمجتمعي والهيكلي( في مجال اإعادة االإدماج؟

م��اه��ي اأن�سطة ب��ن��اء ال��ق��درات ال��الزم��ة م��ن اأج���ل ق��ي��ام ال�����س��رك��اء ب��دع��م ف��ع��ال ف��ي توفير 

الم�ساعدة على اإعادة االإدماج؟

• مقدمي 	 مقابالت 

المعلومات الرئي�سيين

الم�سدر: الوحدة 3
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6-3-3 مشاريع إعادة اإلدماج مجتمعية األساس ألغراض إعادة اإلدماج االقتصادية

في المجتمعات المحلية ذات الموارد الر�سمية المحدودة يمكن اأن تكون هناك فر�ساً قليلة للدرا�سة اأو العمل مّما ي�سع 

ال�سلطات.  والنزاع مع  والجنوح  الجزئية  والبطالة  والبطالة  التعليم  وال�سبان في درجة عالية من خطر غياب  االأطفال 

وهذا يمكن اأن يوؤدي اإلى م�ساعر فقدان االأمل ويمكن، اإذا ما اقترن بعوامل خطر اأخرى، اأن ي�سكل دافعاً للهجرة ويوؤدي 

اإلى ا�ستراتيجيات تاأقلم �سلبية بل وحتى اأفكار اأو اأوجه �سلوك تحّر�س على االنتحار. وفي مثل هذه االأجواء من محدودية 

اأطفالهم  تلبية احتياجات  اأجل الح�سول على عمل وقد يواجهون تحديات في  االآب��اء من  الموارد االقت�سادية قد يكافح 

اأي�ساً عن توفير الدعم  االأ�سا�سية مثل كميات الغذاء الكافية والتمتع بالرعاية ال�سحية والتعليم. وقد يكونون عاجزين 

العاطفي الأ�سرتهم وهم يواجهون التمييز والنبذ االجتماعي ويحاولون التاأقلم مع محيطهم الجديد.

االقت�سادية  االحتياجات  المحلي  المجتمع  م�ستوى  على  االقت�سادية  االإدم���اج  اإع���ادة  على  الم�ساعدة  تراعي  اأن  ويجب 

اأن  ويجب  الفر�س.  هذه  على  واالأ�سر  االأطفال  من  العائدين  وتاأثير  المحلي  المجتمع  م�ستوى  على  المتاحة  والفر�س 

يكون الهدف التقليل من ه�سا�سة المجتمع المحلي ككل و�سرعة تاأثره بال�سدمات االقت�سادية وفي نف�س الوقت ت�سجيع 

الحوار والوئام االجتماعي والتمكين، االأمر الذي يتطلب ا�ستراتيجيات ق�سيرة وطويلة االأجل. واالعتماد على المعارف 

المحلية لتوجيه التدخالت، وم�ساركة العائدين وال�سكان من غير المهاجرين وربطهم بخطط التنمية المحلية، ُيرجح 

اأن ي�سجعا اال�ستدامة. ويمكن اأن ت�سمل ُنُهج البرمجة تحديد مالمح المجتمع المحلي لتقييم االحتياجات واالأولويات، 

وم�سح المبادرات والتدخالت القائمة بم�ساركة ن�سطة من العائدين والمجتمعات المحلية غير المهاجرة، وتحليل اتجاهات 

�سوق العمل، وتحديد فر�س العمل التي تتطلب مهارات وتلك التي ال تتطلب اأية مهارات في ال�سياق المحلي بما ي�سمل 

اأو التعاون مع القطاع  التدريب المهني واالإر�ساد وفر�س التمّهن. وال�سراكات مع القطاع الخا�س لخلق مواِطن ال�سغل  

الخا�س لتنفيذ م�ساريع التنمية من قبيل ت�سييد الطرقات اأمثلة عملية يمكن اتباعها من اأجل اإعادة االإدماج االقت�سادية 

ك�سب  واأن�سطة  المحلية  التنمية  واأن�سطة  للدخل  المدرة  الجماعية  االأن�سطة  تبحث  التي  الدليل،  من   3 الوحدة  )انظر 

الرزق المجتمعية االأ�سا�س واأن�سطة الدعم المالي المجتمعي كخيارات لتنظيم دعم اإعادة االإدماج االقت�سادية على م�ستوى 

المجتمع المحلي(. 

والحل للم�ساعدة على اإعادة االإدماج االقت�سادية المراعية لم�سالح الطفل يتمثل في بحث اأي من هذه االأنواع من اأنواع 

االأبعاد ال  متعدد  تقييماً  يتطلب  وهذا  الطفل.  ل�سالح  النتائج  اأف�سل  �سيدعم  االقت�سادية  االإدم��اج  اإع��ادة  على  الم�ساعدة 

يراعي وح�سب نوع الم�ساعدة االقت�سادية االأكثر جدوى لكا�سبي الدخل الكبار في االأ�سر المعي�سية واإنما اأي�ساً الكيفية التي 

يمكن بها ا�ستخدام اأن�سطة ك�سب الرزق بما يعود بالنفع على الطفل باأح�سن ما يمكن. وباالإ�سافة اإلى ذلك يمكن اأن ي�سمل 

تقييم للتمكين االقت�سادي ال�سحة والتعليم وفر�س التدريب وبناء م�ساركة االأطفال واالأ�سر في عملية التقييم والنظر في 

االأو�ساع االقت�سادية لالأ�سرة والطفل لتبين الم�ساعدة المالية المنا�سبة الإعادة االإدماج.

اأفراد  اأف�سل طريقة الإجرائها في العمل الجماعي المتعدد االخت�سا�سات مع جميع  وهذه االأن��واع من التقييمات تتمثل 

وتكون  المحلي  المجتمع  يقودها  االأ�سا�س  بنية مجتمعية  في  يتج�سد  اأن  يمكن  االخت�سا�سات  المتعدد  والفريق  االأ�سرة. 

مرتبطة ببنية ر�سمية اأو غير ر�سمية لحماية الطفل اأو تكون جزءاً منها. وم�سح الجهات المعنية والخدمات، الذي يجب 

القائمة.  الهياكل  ي�ساعد على تحديد  اأن  الطفل، يمكن  المراعي لم�سالح  المجتمعي  التقييم  اأن يكون ج��زءاً من عملية 

وعملياً يمكن اأن يكون الفريق المتعدد االخت�سا�سات جزءاً من بعثة ميدانية م�ستركة ت�سمل طاقات حماية الطفل وتعزيز 

االقت�ساد. ويمكن اأن يرّكز التقييم على تحديد المهارات المنا�سبة المكّيفة وفقاً الحتياجات المجتمع المحلي من خالل 

اأو  المعي�سية  االأ�سرة  م�ستوى  وعلى  الفردي  الم�ستوى  على  المتاحة  للموارد  ا�ستخدام  اأن�سب  وا�ستك�ساف  لل�سوق  تحليل 

المجتمع المحلي، وتقييم اال�ستراتيجيات المحددة.
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للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتب  االأ�شا�ص:  مجتمعية  االإدمــاج  اإعادة  برنامج   :3 الحالة  درا�شة 

بنيجيريا

 قوم مكتب المنظمة الدولية للهجرة بنيجيريا بدعم برنامج الإعادة االإدماج مجتمعية االأ�سا�س في المجتمعات 

المحلية التي توجد بها اأعداد كبيرة من المهاجرين العائدين واالأ�سر العائدة. واإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س 

على  تركز  التي  المحلي  المجتمع  م�ستوى  على  واالجتماعية  االقت�سادية  االإدم���اج  اإع��ادة  على  للم�ساعدة  مثال 

تح�سين توافر الفر�س في المجاالت االجتماعي والنف�سي - االجتماعي واالقت�سادي والتمتع بهذه الفر�س في 

الخ�سو�س  وبهذا  االآخرين.  المحلي  المجتمع  واأف��راد  العائدين  بالنفع على كل من  يعود  بما  العودة  مجتمعات 

فاإن الم�ستفيدين الم�ستهدفين من اإعادة االإدماج مجتمعية االأ�سا�س هم في نف�س الوقت العائدون والمهاجرون 

المحتملون )ال�سباب العاطل عن العمل( ق�سد اال�ستجابة الحتياجات المجتمع المحلي. 

ولتوجيه ت�سميم تدّخل اإعادة االإدماج مجتمعية االأ�سا�س اأجرت المنظمة الدولية للهجرة تقييماً في 18 منطقة من 

مناطق الحكم المحلي في نيجيريا. وحّدد التقييم نوع االحتياجات والمخاطر القائمة في المجتمعات المحلية 

التي توجد فيها اأعداد مرتفعة من المقيمين والمهاجرين والعائدين، ف�ساًل عن الم�ساريع المجدية. وتم تجميع 

العائدين والمهاجرين المحتملين على اأ�سا�س مهاراتهم واهتماماتهم وموقعهم في المجتمع المحلي. ووفر لهم 

تدريب اأولي على المهارات في مجال الم�ساريع تلته دورة تدريبية عملية متخ�س�سة لتطوير المهارات المهنية 

اإعادة االإدم��اج المجتمعية االأ�سا�س المحدد. وت�سمح هذه المجموعات لتجميع كّل العائدين  بح�سب نوع م�سروع 

الذين يعي�سون بمعزل عن العائدين االآخرين اأو الذين يتبّين اأنهم مهم�سون ب�سكل خا�س معاً للتخفيف من العزلة 

والو�سم االجتماعي الذي يتعر�س له البع�س منهم في مجتمعاتهم المحلية.

االأنانا�س والمانيهوت في مواقع محددة لخلق فر�س  االأ�سا�س م�سانع لتجهيز  االإدم��اج مجتمعية  اإعادة  واأن�ساأ م�سروع 

عمل للعائدين والعاطلين عن العمل من ال�سباب في المجتمع المحلي. ويعود الم�سروع بالنفع اأي�ساً ب�سكل غير مبا�سر 

الهجرة  االآمنة وممار�سات  الممار�سات غير  للتخفيف من حدة  االآخرين  المحلي  المجتمع  واأف��راد  االأ�سرة  اأف��راد  على 

غير ال�سرعية وتعزيز فر�س ك�سب الرزق. وت�سجع اإعادة االإدماج مجتمعية االأ�سا�س نموذج ال�سراكة بين القطاعين العام 

والخا�س. وهي تحث الجهات الفاعلة الموؤهلة وذات الخبرة في القطاع الخا�س على اإقامة ال�سراكات واالإ�سراف على 

والمهاجرين  العائدين  )الموؤلفة من  التعاونيات  تمتلك  في حين  �سلفاً  زمنية محددة  لفترة  الم�ساريع  وت�سغيل  اإدارة 

المحتملين( الم�ساريع القائمة. وت�سجع ال�سراكة الت�سيير ال�سل�س لم�سانع تجهيز المنتجات الزراعية من خالل توفير 

خبرة القطاع الخا�س في االإدارة وفي نف�س الوقت اال�ستفادة من مركزها ال�سوقي القائم لتفادي التحديات ذات ال�سلة 

بالنفاد اإلى ال�سوق ومتطلبات اال�ستثمار. 

واأفراد المجتمع المحلي و�سعفاء الحال الذين لم يهاجروا ا�ستفادوا ب�سكل مبا�سر من العمل الجماعي كما ا�ستفادوا 

ب�سكل غير مبا�سر من اإذكاء الوعي والدعم المقدم فيما يت�سل ب�سبل العي�س، ذلك اأنه بالن�سبة لالأ�سر المعي�سية المزاِرعة 

تحمل م�سانع التجهيز معها ا�ستقرار الطلب عن طريق ترويج منتوجها ومنع فقدان المردود بتفادي هبوط االأ�سعار 

بالمنتوج الذي هو بطبيعته قابل للتلف. وقد �سمل ذلك مزارعين  ال�سلة  اأثناء مو�سم الح�ساد وتفادي الخ�سائر ذات 

واآخرين ا�ستفادوا من اإعادة االإدماج مجتمعية االأ�سا�س للتخفيف من وطاأة ممار�سات الهجرة غير االآمنة وغير ال�سرعية. 

الخا�س  القطاع  ال�سراكات مع  االأ�سا�س قد عززت  االإدم��اج مجتمعية  االأرا�سي الإع��ادة  اإلى تخ�سي�س  الحكومات  ودعوة 

جمعية  واإن�ساء  الم�سترك  المال  راأ���س  اإلى  للو�سول  للعائدين  االإمكانية  وتوفير  الجماعي  العمل  مخططات  لت�سجيع 

تعاونية للعائدين للدفاع عن م�سالحهم الجماعية وتمثيلها، وهذه اأمثلة للبع�س من االإنجازات الملحوظة للبرامج.
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ن�شائح للنجاح:

اإجراء تقييمات للم�ساعدة على تحديد المكان الذي يجب اأن ُتقام فيه م�ساريع اإعادة االإدماج مجتمعية االأ�سا�س 	•

وتحديد االأولويات.

تعزيز ال�سراكات بين القطاعين العام والخا�س لت�سجيع فر�س العمل.	•

اإدماج كل من العائدين واأفراد المجتمع المحلي في التدخالت.	•

6-3-4 مشاريع إعادة اإلدماج مجتمعية األساس ألغراض إعادة اإلدماج االجتماعية

تركز اإعادة االإدماج االجتماعية على م�ستوى المجتمع المحلي على تح�سين اإمكانية الو�سول اإلى الخدمات االجتماعية 

اإلى  الو�سول  على  العائدين  ت�ساعد  االأ�سا�س  مجتمعية  االإدم��اج  واإع��ادة  العودة.  مجتمعات  في  الوئام  وتحقيق  وتوافرها 

الخدمات التي يحتاجونها وتربطهم اأي�ساً بالعائدين االآخرين الذين لهم احتياجات ومواِطن �سعف مماثلة. وتدخالت 

ذلك  في  بما  االأ�سرة،  محورها  التي  ال�سيا�سات  وتعزيز  وتطوير  وتمكينها  االأ�سرة  الإ�سراك  االأولوية  تعطي  االأ�سرة  تعزيز 

 ،  وتمكين االأ�سر من م�ساعدة 
76

الو�سول اإلى خدمات الدعم مجتمعية االأ�سا�س وتربية االأطفال والدعم الذي يقوده الوالدان

االأطفال على االندماج في المجتمع والتعلم بخ�سو�س ثقافتهم ودينهم وهويتهم. وم�ساركة المجتمع المحلي يمكن اأن 

تغّير اأي�ساً القواعد التي ت�سع االأطفال واالأ�سر في خطر وت�ستهدف المدار�س والقادة المجتمعيين والهياكل المجتمعية 

 .
77

االأ�سا�س القائمة لتعزيز الدعم المجتمعي االأ�سا�س الم�ستدام 

وقوة العمل في مجال الخدمات االجتماعية ومديرو الحاالت ومنظمات المجتمع المدني اأو غير ذلك من الجهات الفاعلة 

الم�سوؤولة عن اإعادة االإدماج باإمكانها اأن تتوا�سل مع التدخالت على م�ستوى المجتمع المحلي لدعم فر�س الو�سول اإلى 

ال�سكن اأو ترتيبات الرعاية المنا�سبة لالأطفال، وال �سيما حيثما ي�ستقبل المجتمع المحلي عدداً اأعلى من العائدين. وباإمكان 

لقيا�س  تقييمات  بو�سع  والتدريب  المهارات  وتطوير  التعليم  اأي�ساً  تدعم  اأن  المحلي  المجتمع  م�ستوى  على  التدخالت 

الم�ستوى االأكاديمي وتوجيه االأطفال العائدين الإتمام الدرا�سة و�سهادات التدريب من البلدان الم�سيفة - متى ُوجدت - اأو 

عن طريق تحديد م�سارات تعّلم مرنة حيثما تتعذر العودة اإلى التعليم الر�سمي. والح�سول على الخدمات ال�سحية )بما 

في ذلك ال�سحة العقلية والدعم النف�سي - االجتماعي( هو عادة م�سدر قلق رئي�سي بالن�سبة لالأطفال واالأ�سر ممن يعودون 

اإلى مجتمعاتهم االأ�سلية، ف�ساًل عن ال�سالمة العامة والهياكل االأ�سا�سية، والو�سول اإلى اآليات العدالة. ويمكن اأن توفر 

الم�ساريع دعماً مبا�سراً لالأطفال العائدين لتلبية احتياجاتهم ال�سحية عن طريق التطرق للحواجز القانونية والعملية 

المعدات وتح�سين  ال�سحة وتوفير  التدريبية لعمال  ال�سحية ولالحتياجات  الرعاية  الح�سول على  التي يواجهونها في 

الهياكل االأ�سا�سية وتطوير المعلومات ذات ال�سلة بال�سحة الخا�سة بالمجتمع المحلي، وال �سيما حيثما يكون لذلك �سلة 

باالأمرا�س المعدية. والو�سول اإلى العدالة يمكن ت�سجيعه جماعياً عن طريق معالجة الحواجز التي تحول دون الت�سجيل 

عند الوالدة وغير ذلك من الوثائق التي قد تكون �سرورية لتوفير الخدمات لالأطفال. 

6-3-4-1 ائتالفات الرعاية المجتمعية

ائتالفات الرعاية المجتمعية هي مجموعات اأفراد ومنظمات على الم�ستوى المحلي تتوا�سل فيما بينها لغر�س م�سترك 

الفريق العامل التابع للجمعية العامة لالأمم المتحدة، »تو�سيات رئي�سية بخ�سو�س قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة لعام 2019 ب�ساأن   76

حقوق الطفل مع التركيز على االأطفال المحرومين من الرعاية االأبوية« )نيويورك، حزيران/ يونيه 2019(.

المرجع نف�سه.   77

https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/child-care-and-protection-policies/key-recommendations-for-the-2019-unga-resolution-on-the-rights-of-the-child-with-a-focus-on-children
https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/child-care-and-protection-policies/key-recommendations-for-the-2019-unga-resolution-on-the-rights-of-the-child-with-a-focus-on-children
https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/child-care-and-protection-policies/key-recommendations-for-the-2019-unga-resolution-on-the-rights-of-the-child-with-a-focus-on-children
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يتمثل في تو�سيع وتعزيز الرعاية الموّفرة الأ�سد اأفراد المجتمع المحلي �سعفاً. ويوجد نموذج لالئتالفات هذه في عدد من 

البلدان لتكميل القوة العاملة الر�سمية في مجال الخدمات االجتماعية في تلبية احتياجات ال�سعفاء من االأطفال واالأ�سر. 

الو�سول  واالجتماعية ومنحها فر�سة  االقت�سادية  بالم�ساعدة  االأ�سر  تزويد  في  م��ورداً  تكون  اأن  يمكن  االئتالفات  وهذه 

اأولي لدعم االأطفال العائدين واأ�سرهم في  اأنها م�سدر  اإلى االئتالفات ب�سكل بارز على  اإثيوبيا ي�سار  اإلى الخدمات. وفي 

المجتمعات المحلية الريفية النائية. 

درا�شة الحالة 4: ائتالفات الرعاية المجتمعية في اإثيوبيا

 

تن�ساأ ائتالفات الرعاية المجتمعية في اإثيوبيا على م�ستوى البلدة )كيبيلي( )وهي اأدنى وحدة اإدارية حكومية( 

وتجمع بين مجموعة متنوعة من الجهات المعنية، بمن في ذلك القادة التقليديون وال�سباب والمدر�سون والعمال 

نظم  وهي  القانون.  اإنفاذ  و�سلطات  الن�سائية  والمجموعات  الكنائ�س  وقادة  ال�سحيون  والمر�سدون  االجتماعيون 

مجتمعية االأ�سا�س للدعم تتولى تعبئة الموارد عن طريق جمع م�ساهمات �سهرية من اأفراد المجتمع المحلي الذين 

بمقدورهم اأن ي�ساهموا. واأفراد المجتمع المحلي مدعوون اأي�ساً اإلى الم�ساهمة عيناً )بما في ذلك المحا�سيل اأو 

الدعم العملي مثل اليد العاملة( في االئتالفات. وهذه مكا�سب توّزع على االأ�سر المعي�سية �سعيفة الحال المعوزة، 

لحماية االأطفال وتعليمهم ورفاههم. وهيكل الحكومة المكّيف وفقاً لل�سياق المحلي يتاألف من قوة عمل تراأ�سها 

دائمين وفريق مراجعة ح�سابات  يتاألف من موظفين  تنفيذي  بينها فريق  المحلية ولجان مختلفة من  االإدارة 

اأو مكلف باأداء وظائف مالية، ولجان موا�سيعية متخ�س�سة تركز على تدخالت محددة من قبيل تعبئة  متطوع 

الموارد والو�سول اإلى العدالة )الم�ساعدون �سبه القانونيين( والحماية االجتماعية وما اإلى ذلك. 

ذلك  بو�سف  المجتمعية  الرعاية  ائتالفات  في  واال�ستثمار  بالدعم  واليوني�سيف  اإثيوبيا  حكومة  من  كل  ويقوم 

الطفل  ويربطهم بخدمات حماية  المحلي  الم�ستوى  على  االأطفال  الذي يحمي  االجتماعي  للدعم  قّيماً  نظاماً 

واأطفالهما  والزوجة  ال��زوج  اأ�سخا�س،  تتاألف من خم�سة  اأ�سرة  فاإن  المثال  �سبيل  وعلى  اإليها.  ويحيلهم  االأخ��رى 

ل كل من �سلطة البلدة واالئتالفات  الثالثة الذين يدر�سون، تم تحديدها على اأنها �سعيفة وتحتاج اإلى دعم. فتدخَّ

لتقديم الدعم العملي واإقامة الروابط التي ت�سل بالخدمات. وتلقت االأ�سرة نقداً من االئتالف لتاأمين موا�سلة 

االأطفال للدرا�سة. وك�سف تقييم اقت�سادي اأن االأ�سرة واإن كانت تعي�س في بيت م�ستاأجر لها قطعة اأر�س م�سّجلة 

�سمن مواردها. ولم يكن بمقدورها بناء بيت على قطعة االأر�س بحيث ح�سد االئتالف اأفراد المجتمع المحلي من 

اأجل بناء بيت متوا�سع من غرفتين لهذه االأ�سرة، وتحيط بها االآن نباتات جميلة. وهذا التدخل لم يوّفر الماأوى 

فقط بل مّكن االأ�سرة من البقاء مّتحدة. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك ربط االئتالف االأ�سرة بدعم في مجال الخدمات االجتماعية مقدم من مكتب الن�ساء واالأطفال 

وال�سباب وبدعم في مجال ال�سحة مقدم من المركز الطبي المحلي. وتلقت االأ�سرة رعاية طبية من مركز طبي 

يعمل عن كثب مع االئتالف من خالل اإحالة من عامل اجتماعي مكلف من �سلطة البلدة بتحديد االأ�سر المعوزة 

التي هي بحاجة اإلى خدمات في مجال حماية الطفل. والمركز الطبي محدد بو�سفه مك�سباً من مكا�سب المجتمع 

المحلي يي�ّسر تقديم �سلطة البلدة للرعاية الطبية المجانية الأفراد المجتمع المحلي.

لبع�س  عمل  على  الح�سول  في  ال��زوج  وال�سباب  واالأطفال  للن�ساء  االإقليمي  بالمكتب  االجتماعي  العامل  و�ساند 

له الزوج يكفي الإعالة االأ�سرة. وبف�سل هذه  اأعلى من المهارات. والدخل الذي يح�سّ ل م�ستوى  الوقت وقد ح�سّ

التدخالت تخّرج اأحد االأطفال بنجاح في التعليم الثانوي وح�سل على من�سب مدر�س لبع�س الوقت. 
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الوحدة 6 : نهج قائم على حقوق الطفل جتاه إعادة اإلدماج املستدامة للعائدين من األطفال واألسر

ن�شائح للنجاح:

يجب اأن تدعم ال�سلطات الوطنية ائتالفات الرعاية المجتمعية لتعزيز قدراتها على الم�ستوى المحلي.	•

يجب تحديد المكا�سب على الم�ستوى المحلي وا�ستخدامها لت�سجيع الم�ساعدة على اإعادة االإدماج من خالل 	•

نهج مجتمعي.

يجب اإدماج االأفراد على الم�ستوى المحلي في ائتالفات الرعاية المجتمعية الأنهم في و�سع منا�سب لتحديد 	•

اأوجه ال�سعف واالحتياجات ونقاط القوة.

يجب تطوير وتحديد اآليات اإحالة منا�سبة للخدمات المتاحة في المجتمع المحلي.	•

6-3-5 دعم الصحة العقلية والدعم النفسي - االجتماعي على مستوى المجتمع المحلي

باالندماج  لهم  ي�سمح  التاأقلم  ق��درة على  واالأ���س��ر م�ستوى  �سيكون لالأطفال   ،2 الف�سل  ذل��ك في  اإل��ى  االإ���س��ارة  �سبقت  كما 

اإع��ادة االإدم��اج تركز على توفير  بنجاح. وخدمات دعم الرعاية ال�سحية وخدمات الدعم النف�سي - االجتماعي في �سياق 

الخدمات االأ�سا�سية وباإمكان دعم االأ�سرة والمجتمع المحلي اأن يعود بالنفع على العائدين من االأطفال واالأ�سر. واأن�سطة 

خدمات الدعم المجتمعية االأ�سا�س يجب اأن تهدف اإلى تعزيز الروابط بين االأطفال وموّفري الرعاية لهم، وربط االأطفال 

بالنظراء، وتي�سير اإدماج االأطفال واالأ�سر االجتماعي في مجتمعهم المحلي. ويمكن اأن ت�سمل هذه االأن�سطة اأي�ساً اأن�سطة 

التوعية للت�سدي للو�سم المحتمل وت�سجيع قيام بيئة م�سيافة و�ساملة للجميع. وتلبية االحتياجات في مجال خدمات 

الدعم لالأطفال ال�سغار وخدمات موّفري الرعاية، ودعم برامج ومدر�سي تربية االأطفال تعزز احتياجات االأطفال العائدين 

فيما يت�سل بنمائهم.

وبناء وتعزيز قدرات القوة العاملة في مجال الخدمات االجتماعية يي�سران خدمات دعم الرعاية ال�سحية وخدمات الدعم 

اأن  المفرو�س  الدعم هذه من  بناء قدرات موفري خدمات  فاإن  المجتمعي. وهكذا  الم�ستوى  النف�سي - االجتماعي على 

تكّمل تطوير القوة العاملة في مجال الخدمات االجتماعية على م�ستوى المجتمع المحلي. وهذا يعني تعزيز الخدمات 

االجتماعية وخدمات الم�سورة والخدمات التعليمية وال�سحية، بما ي�سمل ال�سحة العقلية، لال�ستجابة الحتياجات االأطفال 

العائدين. ويعني اأي�ساً تركيز الجهود على بناء قدرات مكر�سة لخدمات دعم الرعاية ال�سحية وخدمات الدعم النف�سي - 

االجتماعي )الم�سورة وعلم النف�سي ال�سريري( حيثما افتقر االأمر لذلك.

ويمكن اأن يتم ذلك من خالل تطوير تدخالت خدمات الدعم المذكورة وموفري الرعاية واالأطفال ثم دعوة المي�سرين في 

المجتمع المحلي )الذين هم اأنف�سهم اآباء( لتطوير وتنفيذ التدخل. وباإمكان هذه المجموعات: 

• تو�سيع نطاق �سبكة الدعم االجتماعي والم�ساعدة على بناء �سعور باالنتماء اإلى المجتمع المحلي )يعبر العديد من 	

االآباء عن �سعورهم بالعزلة وباأنهم الوحيدون الذين يعي�سون ذلك؛ اأما المجموعات فت�سعر بعك�س ذلك(.

• االعتماد على موارد خدمات الدعم المتخ�س�سة القائمة، وتو�سيع فر�س الو�سول اإلى الرعاية للمجتمعات المحلية 	

التي ت�سكو من نق�س الخدمات. 

• ديناميكا 	 في  االأنماط  وفهم  باالآخرين  يت�سل  فيما  للبروز  جديدة  طرق  لممار�سة  فر�س  وخلق  اآمن  ف�ساء  توفير 

العالقات بين االأ�سخا�س )وقد فقد العديد من االآباء الثقة باآباء اآخرين وهم ي�سعرون بالحكم عليهم م�سبقاً وي�سائلون 

اأنف�سهم بنف�سهم بخ�سو�س طريقة تربية اأطفالهم(.
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ويمكن اأن ت�سمل التدخالت الجماعية الفن والمو�سيقى والرق�س، ويجب اأن ت�ستخدم الطرق المتاأ�سلة التي تتوا�سل بها 

المجتمعات المحلية وتترابط. وتبين درا�سة الحالة اأدناه كيفية ا�ستخدام هذه المنهجية في كولومبيا. وال�سياق المجتمعي 

اإلى بلد اأ�سلي له موارد محدودة  اأن يعود فيها االأطفال واالأ�سر  لدرا�سة الحالة مماثل للعديد من ال�سياقات التي يمكن 

لدعم اإعادة االإدماج، وم�ستويات ت�سرد اأو هجرة مرتفعة وم�ستويات عالية من العنف اأو عوامل اقت�سادية تزعزع ا�ستقرار 

وئام االأطفال. وهذه المنهجية يمكن اأن ت�ساعد لدى م�ساندة االآباء الذين يعودون اإلى اأطفالهم الذين يكونون قد تركوهم 

مع اأفراد اأ�سرة اآخرين وقد تكون لديهم �سعوبات في التوا�سل معهم من جديد. وتدريب مي�سرين جماعيين يركزون على 

اإع��ادة االإدم��اج الم�ستدامة وفي نف�س الوقت ت�سجيع الوئام  اإ�سافية لدعم  اإحالة  تعزيز االأ�سرة ي�ساعد على تطوير �سبكة 

االجتماعي بخلق ف�ساءات يمكن فيها للمجتمع المحلي التالقي لتعّلم هذه المهارات. 

درا�شة الحالة 5: تدّخل جماعي االأ�شا�ص للعالج النف�شي لالأطفال - الوالدين في توماكو بكولومبيا

 

في توماكو، كولومبيا، تت�سرد المجتمعات المحلية بانتظام نتيجة للنزاع الم�سلح وتتعر�س له. وهذا يمكن اأن تكون 

له م�ساعفات خطيرة على �سحة الطفل العقلية ورفاهه النف�سي - االجتماعي اأثناء نمائه وحتى بعد اأن ي�سبح 

والداً. ولحماية نماء الطفل في هذه المجتمعات الم�تاأثرة من العنف قام الدكتور اأندر�س مويا من جامعة لو�س 

اأنديز ببحث ب�سراكة مع جامعة كاليفورنيا واأن�ساأ �سميا�س دي اأبيغو 

»Semillas de Apego« )»بذور توثيق االأوا�سر«( وهو فريق يقوم على التدّخل النف�سي - االجتماعي لموفري 

الرعاية االأولية واالأطفال دون �سن الخام�سة.

و«�سميا�س دي اأبيغو« يقوم على عمل األي�سيا ليبرمان وفيلما ريي�س اللتين كّيفتا العالج النف�سي لالأطفال والوالدين 

والثقافي في مجتمعين  ال�سيا�سي   - والجغرافي  االقت�سادي   - ال�سياق االجتماعي  يقوم على  نموذج جماعي  مع 

اإلى توثيق الروابط بين االأطفال واالآب��اء بما يعزز النماء العاطفي ال�سحي في  محليين بكولومبيا. وهو يرمي 

خ�سم الظروف غير الموؤاتية وا�ستك�ساف ال�سبل التي توؤثر فيها التجارب على تربية االأطفال، وزيادة يقظة مقّدمي 

الرعاية، واإعادة اإقرار الثقة في المجتمع المحلي. وتدّخل الفريق يقوم على اأ�سا�س اأن اأف�سل طريقة للتنبوؤ بكيفية 

تكّيف االأطفال بعد المرور بتجارب موؤلمة هي معرفة كيفية تعامل والديهم اأو موّفري الرعاية لهم مع الحدث. 

ويتاألف التدّخل من 15 دورة وي�سمل مو�سوعات وتمارين ترمي اإلى بناء الثقة داخل المجموعة، وت�سجيع التفكير 

والتاأمل، واال�ستراتيجية الإ�سالح الروابط بين االأطفال واالآباء، وتمكين الوالدين من القدرة على تلبية احتياجات 

نماء الطفل.

التجربة في  الذي قاد  االإكلينيكي  الفريق  قام بتدريبهم  المجموعات في توماكو مي�سرون موظفون محلياً  اأدار 

دورات  في  الت�سل�سلي  بالتدريب  ذلك  بعد  قاموا  توماكو  مي�ّسري مجموعة  بين  م�سرف من  تعيين  وتم  بوغوتا. 

لتدريب المدربين لمجموعة من المي�سرين المقبلين. وجميع المي�سرين كانوا هم اأنف�سهم اآباء ونقلوا تجربتهم 

النف�سي  العالج  مبادئ  مجاالت  في  تدريبهم  وت��م  اأي�ساً.  وتح�سينها  باأطفالهم  عالقتهم  بخ�سو�س  التعّلم  في 

لالأطفال واالآباء ونظرية ال�سدمات النف�سية والتي�سير الجماعي. وتلقوا اأي�ساً اإ�سرافاً تاأملياً �سمح لهم بالتفكير 

معنى  والإدراك  تعلموها  التي  واالأن�سطة  النظريات  مختلف  على  االأطفال  لتربية  طريقتهم  انطباق  كيفية  في 

الم�ساركة في ف�ساء تاأملي من اأجل اإعادة تطبيق ذلك على الم�ساركين في المجموعات.
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التدّخل  النتائج قبل  جريت عمليات لقيا�س 
ُ
اأ االإكلينيكيين للتدخل في كولومبيا  وكجزء من االختبار والتوجيه 

وبعده. ومن بين النتائج بالن�سبة لالآباء واالأطفال ما يلي:

الحد من اأعرا�س القلق المفرط واالكتئاب لدى موّفري الرعاية؛	•

الحد من االإجهاد لدى االآباء؛	•

تح�سين الفعالية الذاتية في تربية االأطفال )الر�سى عن الطريقة ال�سخ�سية لتربية االأطفال(؛	•

تح�سين العالقة بين االأطفال واالآباء؛	•

الحد من اأعرا�س ال�سدمات واالختالل العاطفي واالإعاقة في المهارات المعرفية واالجتماعية واللغوية لدى 	•

االأطفال.

ن�شائح للنجاح:

توظيف وتدريب مي�ّسري المجموعات يعرفون المجتمع المحلي وهم جزء منه.	•

التدريب »اأثناء الخدمة« واالإر�ساد اأ�سا�سيان في تنفيذ النموذج.	•

تكييف النموذج وفقاً لالإطار وال�سياق الثقافيين.	•

 https://uniandes.edu.co/en/news/regional-develop- :لللمزيد من المعلومات يرجى الرجوع اإلى

ment/sowing-the-future-in-a-land-of-violence

https://uniandes.edu.co/en/news/regional-development/sowing-the-future-in-a-land-of-violence
https://uniandes.edu.co/en/news/regional-development/sowing-the-future-in-a-land-of-violence
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على  الطفل  لمصالح  المراعية  اإلدماج  إعادة  على  المساعدة   :4-6 الفصل 

المستوى الهيكلي

رسائل رئيسية:

• تعزيز اإعادة االإدماج بالن�سبة لالأطفال واالأ�سر على الم�ستوى الهيكلي يتطلب اإ�سراك الجهات المعنية 	

الرئي�سية في تن�سيق واإدماج اعتبارات اإعادة التاأهيل في ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات الوطنية والمحلية 

التي توؤثر في االأطفال واالأ�سر. وهذه الجهات المعنية ت�سمل الحكومات الوطنية والمحلية ووكاالتها، 

والحكومات االأجنبية، والوكاالت المانحة، ف�ساًل عن المنظمات غير الحكومية وغير ذلك من الجمعيات 

والمنظمات، بما في ذلك تلك التي يقودها المهاجرون العائدون اأنف�سهم.

• اإعادة االإدماج على الم�ستوى الهيكلي النظم والخدمات المتاحة لجميع 	 اأن تعزز الم�ساعدة على  يجب 

والرعاية  والتعليم  الطفل  حماية  مجاالت  في  مثاًل  االأطفال،  اإليها  يعود  التي  المنطقة  في  االأطفال 

التدخالت  هذه  ومثل  ذل��ك.  اإل��ى  وما  االجتماعية  والحماية  العدالة  اإل��ى  والو�سول  وال�سكن  ال�سحية 

الهيكلية من خالل نهج متعدد القطاعات - بناء القدرات في االأجل الطويل لهذه القطاعات تم�سياً مع 

اأولويات التنمية الوطنية والمحلية - تعزز اإعادة اإدماج االأطفال الم�ستدامة.

• فيما يتعلق بخدمات حماية الطفل، يجب اأن توّجه الم�ساعدة على اإعادة االإدماج على الم�ستوى الهيكلي 	

وُتر�سد تطور اآليات الحماية الم�ستمر من اأجل ال�سعفاء من االأطفال واالأ�سر. وفي بع�س الحاالت تكون 

اأوجه ال�سعف التي تحرك الهجرة اأو تعرقل جهود اإعادة االإدماج �سبيهة باأوجه ال�سعف التي تقّو�س نماء 

الم�ستوى  على  القدرات  بناء  التاأقلم. وجهود  على  المحلية  والمجتمعات  االأ�سر  قدرة  وُت�سعف  الطفل 

الخدمة  العمل في مجال  ق��وة  االإح��ال��ة، وتعزز  اآليات  ذل��ك  ال��ح��االت، بما في  اإدارة  اأط��ر  الهيكلي تطور 

االجتماعية التي تقوم باأن�سطة اإدارة حاالت ل�سالح االأطفال ال�سعفاء. 

• م�سح الجهات المعنية وجمع المعلومات كجزء من تحليل الو�سع ي�ساهمان في تحديد ال�سياق، بما في 	

ذلك نقاط ال�سعف والقوة فيما يت�سل بالقوانين ذات ال�سلة و�سيا�سات المانحين و�سيا�سات الحكومات 

الوطنية والمحلية، والخدمات والنظم التي توؤثر في االأطفال واالأ�سر في البلد االأ�سلي. وت�سمح عمليات 

البلد  المعلومات عن  بانتظام بجمع وتحليل وتحديث  بالقيام  الدولية للهجرة واليوني�سيف  المنظمة 

االأ�سلي ويمكن اأن ُت�ستخدم كنقطة انطالق لتح�سين فهم ال�سياق الوطني والهياكل االأ�سا�سية التي قد 

يعود اإليها الطفل. 

• لة عن العوامل التي توؤثر في اإعادة اإدماج 	 يجب اأن ي�سهر الممار�سون على ا�ستخدام المعلومات المح�سّ

الطفل نتيجة لم�سح الجهات المعنية وجمع المعلومات والعمل مع الجهات المعنية ذات ال�سلة )بما في 

ذلك الحكومات في البلدان االأ�سلية والبلدان الم�سيفة والبلدان المانحة( ومنا�سرتها ل�سمان االأخذ 

بحقوق الطفل واحتياجاته لدى و�سع عمليات و�سيا�سات اإعادة االإدماج.
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مقدمة

واالأ�سر  االأطفال  اإدم��اج  اإع��ادة  فر�س  على  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  واالجتماعية  واالقت�سادية  والموؤ�س�سية  ال�سيا�سية  االأو�ساع 

الم�ستدامة. وخلق بيئة هادفة لت�سميم وتنفيذ الم�ساعدة على اإعادة االإدماج التي تركز على الطفل واالأ�سرة يتطلب ما يلي:

• اإ�سراك وبناء قدرات الجهات المعنية الرئي�سية في البلدان الم�سيفة وفي البلدان االأ�سلية، ف�ساًل عن المنا�سرة مع 	

جميع النظراء الحكوميين ذوي ال�سلة لتاأمين مراعاة حقوق الطفل واحتياجاته لدى و�سع وتنفيذ �سيا�سات وبرامج 

اإعادة االإدماج.

• تعزيز اأو تطوير اآليات التن�سيق بين جميع الجهات المعنية ذات ال�سلة طوال عملية العودة واإعادة االإدماج. 	

• تطوير اأو تعزيز نظم وممار�سات التعاون الدولي )على ال�سعيدين المتعدد االأطراف والثنائي( التي تركز على اإعادة 	

اإدماج العائدين. 

• تن�سيق اعتبارات اإعادة االإدماج واإدراجها في الت�سريعات وال�سيا�سات واال�ستراتيجيات والممار�سات الوطنية ذات ال�سلة 	

بحماية الطفل والرعاية االجتماعية وبالخدمات االأخرى، بما فيها التعليم والرعاية ال�سحية وال�سكن والو�سول اإلى 

العدالة والحماية االجتماعية، ف�ساًل عن ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات التي تهم الت�سغيل. 

في ال�سياقات التي يوجد فيها عدد اأقّل من العائدين من االأطفال واالأ�سر اأو حيثما تكون هناك نظم اآليات لحماية الطفل 

والرعاية االجتماعية وغير ذلك من الخدمات التي لها اأهمية خا�سة بالن�سبة لالأطفال را�سخة ب�سكل جيد يمكن اأن تركز 

التدخالت على الم�ستوى الهيكلي على �سمان اإدماج العائدين في النظم القائمة. وب�سكل عام يجب اأن توّجه الم�ساعدة على 

اإعادة االإدماج على الم�ستوى الهيكلي وتر�سد التطوير والتكييف الجاريين الآليات الحماية ل�سالح ال�سعفاء من االأطفال 

واالأ�سر. وفي بع�س الحاالت تكون اأوجه ال�سعف التي تحرك الهجرة اأو تعرقل جهود اإعادة االإدماج مماثلة الأوجه ال�سعف 

التي تقّو�س نماء الطفل وُت�سعف قدرة االأ�سر والمجتمعات المحلية على التاأقلم. وبهذا المعنى فاإن اإعادة اإدماج العائدين 

الم�ستدامة يمكن اأن ُت�ستخدم كفر�سة لتحقيق ما يلي:

• تو�سيع نطاق الموارد الأغرا�س الخدمات المحلية والوطنية؛	

• اإ�سراك وتو�سيع نطاق الجهات المعنية الرئي�سية العاملة على تعزيز حقوق الطفل ومعالجة احتياجات جميع 	 زيادة 

االأطفال في المجتمعات االأ�سلية للعائدين؛

• تعزيز النظم التي ال تقت�سر وح�سب على دعم العائدين من االأطفال واإنما ت�سمن اأي�ساً الحماية والم�ساعدة لجميع 	

االأطفال واالأ�سر على حد �سواء، مع االهتمام ب�سكل خا�س باالأطفال واالأ�سر في اأو�ساع ه�ّسة.

لنوع  القدرات، كمثال  بناء  االجتماعية من خالل  والرعاية  الطفل  اآليات حماية  تعزيز  باالأ�سا�س على  الف�سل  يركز هذا 

التدخالت الهيكلية التي يجب اإعطاوؤها االأولوية لدعم اإعادة اإدماج االأطفال الم�ستدامة. وت�سمل الخدمات االأخرى التي 

اإلى  والو�سول  االجتماعية  والحماية  وال�سكن  ال�سحية  والرعاية  التعليم  العائدين  لالأطفال  بالن�سبة  خا�سة  اأهمية  لها 

العدالة.

الحكومة المحليةال�سركاء في التنفيذ م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ موفرو الخدمات 

الموظفون االآخرون

مديرو/

وا�سعو البرامج

الحكومة الوطنيةالمانحون
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6-4-1 إشراك الجهات المعنية

اإع��ادة االإدم��اج مفيد ويعود  �سراك ال�سلطات الوطنية والمحلية في المراحل االأول��ى من عمليات ت�سميم الم�ساعدة على 

بالنفع نظراً لقرب هذه ال�سلطات من المجتمع المحلي ومعرفتها المتعمقة بالخدمات المتاحة. وم�سح الجهات المعنية 

اأو مبا�سرة بعد  اأثناء مرحلة ما قبل المغادرة  يمكن على �سبيل المثال اأن ي�سمح بتحديد �سلطات حماية الطفل ورعايته 

الو�سع  المعلومات كجزء من تحليل  المعنية وجمع  االأ�سلي مجدداً. وم�سح الجهات  البلد  اإلى  االأ�سرة  اأو  و�سول الطفل 

اأوجه ال�سعف ونقاط القوة والقوانين ذات ال�سلة، واتفاقات اإعادة القبول بين  ي�سهمان في تحديد ال�سياق، بما في ذلك 

التي  الدول، و�سيا�سات المانحين وال�سيا�سات واالأولويات والخدمات والنظم على م�ستوى الحكومات الوطنية والمحلية 

توؤثر في االأطفال واالأ�سر في البلدان االأ�سلية. 

• ت�سمح عمليات المنظمة الدولية للهجرة واليوني�سيف بالقيام ب�سكل منتظم بجمع وتحليل وتحديث المعلومات عن 	

انطالق  كنقطة  ُت�ستخدم  اأن  ويمكن  باالأو�ساع  المتعلقة  والتحاليل  الوطنية  اال�ستق�سائية  والدرا�سات  االأ�سلي  البلد 

لتح�سين فهم ال�سياق الوطني والهياكل االأ�سا�سية التي قد يعود اإليها الطفل.

• الظروف ال�سخ�سية الفردية للطفل واالأ�سرة يمكن اأن تر�سد وتوجه تحديد الجهات المعنية الرئي�سية.	

• يجب اأن تراعي خطط اإعادة اإدماج فرادى االأطفال واالأ�سر، وكذلك تنفيذ برامج اإعادة االإدماج االأو�سع في المجتمعات 	

المحلية التي ت�ستقبل العديد من العائدين، جميع الجهات المعنية ذات ال�سلة. ومن بين الجهات المعنية ذات ال�سلة 

ال�سلطات الوطنية والمحلية، والقطاع الخا�س، ومنظمات المجتمع المدني )بما في ذلك تلك التي يقودها �سباب(، 

البلدان  وكاالت  عادة  )وهي  المانحة  والوكاالت  االأجنبية  والحكومات  وال�ستات،  والعائدين  المهاجرين  وجمعيات 

الم�سيفة التي يعود منها المهاجرون(. 

• م�سح الجهات المعنية وتحليل الو�سع امتداد لتقييم الم�سالح الف�سلى الذي يجب اأن يكتمل بالن�سبة لجميع االأطفال 	

)انظر الجدول 4-1، الوحدة 4 لالطالع على و�سف لفئات الجهات المعنية ووجاهتها ووظائفها المحتملة(.  

• اإ�سراك الجهات المعنية التي تدير النظم التي تحكم توفير الم�ساعدة االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية - االجتماعية 	

اأ�سا�سي للم�ساعدة  اأ�سا�سي ل�سون م�سالح الطفل الف�سلى. وي�سمل ذلك القطاع الخا�س الذي هو  على اإعادة االإدماج 

على اإعادة االإدماج االقت�سادية واالجتماعية للطفل واالأ�سرة.

درا�شة الحالة 6: م�شاركة الجهات المعنية على الم�شتويين الوطني والبلدي في ال�شلفادور

 

الم�ساعدة على اإعادة االإدماج في ال�سلفادور ت�سمل م�ساركة الجهات المعنية في مختلف الوزارات على الم�ستويين 

الوطني والبلدي، بدءاً بعملية ا�ستقبال مالئمة )توفر فيها اأكثر من 11 موؤ�س�سة وطنية الخدمات في مرحلة ما 

بعد الو�سول(. ولدى الو�سول يتم ا�ستقبال العائدين من الكبار والوحدات العائلية واالأطفال والمراهقين في 

مركز اال�ستقبال الوطني الذي تديره مديرية الهجرة وتدعمه منظمات دولية ومنظمات من المجتمع المدني. 

وكل موؤ�س�سة من الموؤ�س�سات تنّفذ تقييماً فردياً �سريعاً مع التركيز ب�سكل خا�س على االأطفال والوحدات العائلية 

والمراهقين.  لالأطفال  الوطني  المركز  اإل��ى  ُيحالون  الم�سحوبين  غير  واالأطفال  الطفل.  حماية  لنظام  طبقاً 

والدوائر الوطنية توّفر اإحالة ومتابعة على الم�ستوى الوطني في مجتمعات الو�سول المحلية.
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حكومة  اأطلقت  واالغتيال  القتل  من  مرتفعة  م�ستويات  لها  والتي  االأول��وي��ة  ذات  البلديات  من  بلديات  ع��دة  في 

 ،2015 عام  في  ال�سلفادور«  اأم��ن  »خطة  واالجتماعيين،  والموؤ�س�سيين  الدوليين  الفاعلين  من  بدعم  ال�سلفادور، 

التي تطورت لت�سبح »خطة ال�سيطرة االإقليمية« في عام 2019. والهدف من ذلك هو معالجة العنف المجتمعي 

من خالل ا�سترجاع الف�ساءات العامة الماأمونة والمعاد تاأهيلها لكي تتمتع بها االأ�سر ويتمتع بها اأفراد المجتمع 

المحلي. وقد �سمل ذلك اإقامة ور�سات عمل لتوفير تدريب على المهارات الحياتية وت�سجيع م�ساريع اإعادة االإدماج 

في النظام التربوي من خالل وحدات تعليمية مرنة وفتح مكاتب لت�سغيل ال�سباب ترّكز على ال�سكان المعر�سين 

للخطر.

واأعطى البرنامج االأولوية الأكثر من 60 بلدية. ولتكميل ذلك تقوم المنظمة الدولية للهجرة، باال�ستناد اإلى بيانات 

ال�سلفادور من الواليات المتحدة االأمريكية والمك�سيك.  اإلى  باإح�ساء عدد العائدين الوافدين  حكومية ر�سمية، 

اإعطاء  البيانات للمنظمة الدولية للهجرة بم�ساندة وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية في  و�سمحت هذه 

االأولوية للبلديات التي لها في نف�س الوقت ن�سب مرتفعة من عمليات القتل ومعدالت عودة مرتفعة للعمل على 

اإعادة االإدماج ومنع الهجرة غير ال�سرعية. ومن اأمثلة ذلك بلدية زاكاتيكولوكا. 

ويقدم  المحالين  العائدين  المكتب  هذ  وي�ستقبل  واأ�سرهم.  للعائدين  بلدياً  مكتباً  زاكاتيكولوكا  بلدية  فتحت 

الم�ساعدة اإلى جانب دوائر وطنية اأخرى من اأجل عملية اإعادة اإدماجهم. والمكتب البلدي يقوم اأي�ساً بالتوعية 

ب�ساأن مخاطر الهجرة غير ال�سرعية وي�ساعد العائدين على اإبقاء الروابط مع ال�سلفادوريين في الخارج.

الفنية  االأن�سطة  و�سجعت  ال�سحايا  لدعم  محلياً  العنف مكتباً  لمنع  البلدية  اللجنة  ذلك فتحت  اإلى  وباالإ�سافة 

والثقافية من خالل اإن�ساء مدار�س للرق�س والر�سم. والجهود من هذا القبيل ت�سمح بتوخي نهج اأكثر �سمولية لكل 

عائد، بح�سب خ�سائ�سه ومميزاته الخا�سة.

تحقيق  اأجل  المحلية من  الجهود  بتعزيز  البلدية،  بقيادة  للهجرة،  الدولية  المنظمة  قامت  ذلك  وبالتوازي مع 

الوئام االجتماعي القائم على اأ�سا�س تطوير م�ساريع البنى التحتية �سغيرة الحجم، وت�سجيع الم�ساركة المحلية 

الطاقات المجتمعية لالإم�ساك بزمام االأمور  اأي�ساً  وقيادة المجتمع المحلي. وعّززت المنظمة الدولية للهجرة 

فيما يت�سل باإعادة االإدماج ومنع الهجرة غير ال�سرعية. 

الوئام  ت�سجع  مجتمعية  عامة  ف�ساءات  تواجد  اإل��ى  اأدى  قد  المعنية  الجهات  من  متعددة  مجموعات  واإ���س��راك 

االأف��راد المهم�سين في المجتمع المحلي  العائدة وغير ذلك من  واإع��ادة االإدم��اج االجتماعي لالأ�سر  االجتماعي 

والتخفيف من حدة دوافع الهجرة واإذكاء الوعي بمخاطر الهجرة غير ال�سرعية.

ن�شائح للنجاح:

اإ�سراك مجموعة وا�سعة من الجهات المعنية على مختلف الم�ستويات بما في ذلك الم�ستوى الوطني والبلدي 	•

والمحلي، وتحديد قائد محلي. 

والخدمات 	• الفاعلة  للجهات  م�ستفي�ساً  ي�سمل م�سحاً  بما  الكرامة،  دائمة في ظل  لعملية  المتعّمق  الفهم  ُيعد 

المتاحة، الخطوة االأولى لتطوير النهج الالزمة الإعادة االإدماج.

توفير الدعم النف�سي - االجتماعي الفوري وتكوين اأفرقة دعم للعائدين.	•

ت�سجيع اال�ستراتيجيات القائمة على االأدلة من خالل تحليل البيانات المتاحة من العائدين والمجتمع االأ�سلي.	•
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6-4-2 بناء القدرات وتعزيزها

يمكن اأن ي�ستهدف بناء القدرات اأي جهة معنية تلعب دوراً في الم�ساعدة على اإعادة االإدماج وت�سمل تعزيز المهارات وتعزيز 

االأطفال  من  للعائدين  الم�ستدامة  االإدم��اج  اإع��ادة  تي�ّسر  اأن  لها  يت�سنى  بحيث  الموارد  اأو  العمليات  اأو  االأ�سا�سية  الهياكل 

في  رئي�سيتين  معنيتين  كجهتين  م�سترك  نحو  على  واليوني�سيف  للهجرة  الدولية  المنظمة  من  كل  ويعمل   .  
78

واالأ���س��ر

نهجاً  اليوني�سيف  اعتمدت  وقد  االأ�سلية.  بلدانهم  في  واالأ�سر  االأطفال  للعائدين من  الم�ستدامة  االإدم��اج  اإع��ادة  ت�سجيع 

لنظم حماية الطفل. وي�سعى نهج النظم اإلى ال�سهر على حماية الطفل بطريقة تتفق مع حقوقه. وتعزيز النظم ي�سمل 

 . وتنفذ اليوني�سيف نهج تعزيز النظم لحماية الطفل عن 
79

بدوره تعزيز قدرات الموؤ�س�سات والنظم على تحقيق هذا الهدف

طريق ت�سجيع اإقامة بنية �ساملة ومتكاملة لتوفير الخدمات وو�سع ال�سيا�سات التي تحدد وتدعم جميع االأطفال ال�سعفاء 

بطريقة غير تمييزية. واإلى جانب بناء القدرات لتعزيز النظم ت�سدد ا�ستراتيجية اليوني�سيف على اإقامة نظام موحد يمكن 

فيه لكل طفل �سعيف الحال الح�سول على الدعم الالزم عو�ساً عن اإن�ساء اآليات موازية غير متكاملة اأو غير من�سقة.

ال�سكل 4-1: تعزيز النظم في اإثيوبيا 1

الجهات المعنية الرئي�سية في نهج تعزيز نظام حماية الطفل هي الوزارات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المكلفة 

اأو  ين�سقون  الذين  المدني  والمجتمع  الحكومة  �سركاء  اأجل  القدرات من  وبناء  واالأ�سر.  االأطفال  وتعزيز حقوق  ب�سمان 

المراعية لم�سالح  اإدارة الحاالت   2 الف�سل  النظم. وو�سف  اأ�سا�سي في تدّخالت تعزيز  يقدمون الدعم لالأطفال واالأ�سر 

الهيكلي تطّور  الم�ستوى  القدرات على  بناء  واالأ�سر. وجهود  الفردي لالأطفال  الدعم  لتقديم  فعالة  و�سيلة  باأّنها  الطفل 

اأطر اإدارة الحاالت على ال�سعيد الوطني وعبر الحدود، بما ي�سمل اآليات االإحالة، وتعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة 

االجتماعية التي تقوم باأن�سطة اإدارة الحاالت من اأجل االأطفال �سعفاء الحال.

دليل المنظمة الدولية للهجرة الإعادة االإدماج، ال�سفحة 146 )جنيف، 2019(.    78

اليوني�سيف، »تعزيز نظم حماية الطفل« تقييم اأداء ا�ستراتيجيات وبرامج اليوني�سيف«، )جنيف، 2018(.    79

https://publications.iom.int/books/reintegration-handbook-practical-guidance-design-implementation-and-monitoring-reintegration
https://publications.iom.int/books/reintegration-handbook-practical-guidance-design-implementation-and-monitoring-reintegration
https://www.unicef.org/evaluation/reports#/
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درا�شة الحالة 7: تعزيز الم�شاعدة على اإعادة االإدماج من خالل النظام الوطني الإدارة الحاالت: 

اإثيوبيا

بت�سجيع  واليوني�سيف على نحو م�سترك كجهتين رئي�سيتين معنيتين  الدولية للهجرة  المنظمة   يعمل كل من 

الإدارة  الوطني  االإط��ار  �سياق  االأ�سلية في  بلدانهم  واالأ�سر في  االأطفال  للعائدين من  الم�ستدامة  االإدم��اج  اإع��ادة 

الحاالت في اإثيوبيا. وي�سمل تعزيز النظم تعزيز قدرات الموؤ�س�سات واالإجراءات والعمليات ل�سمان حماية الطفل 

بطريقة تتما�سى مع حقوقه. 

التي ت�سمح لجميع االأطفال، بمن فيهم  اليوني�سيف والمنظمة الدولية للهجرة تعزيز االآليات والهياكل  وتدعم 

االأطفال العائدون واأ�سرهم، باالت�سال بجهات الدعم على الم�ستوى الوطني للتخطيط لما قبل مغادرة الطفل 

وبالن�سبة  المحلية.  مجتمعاتهم  في  واالأطفال  االأ�سر  مع  والمتابعة  المتوا�سل  الدعم  ذلك  ويلي  و�سوله،  وبعد 

لالأطفال العائدين في اإثيوبيا �سمل ذلك �سراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة المراأة والطفولة وال�سباب 

لتوفير مر�سدين اجتماعيين في مركز عبور المنظمة الدولية للهجرة يقدمون الدعم في تحديد هوية االأطفال 

العائدين غير الم�سحوبين والمنف�سلين عن ذويهم وت�سجيل وتقييم هوؤالء االأطفال العائدين. ويقوم المر�سد 

اإلى  وت�سليمه  قريته  اإلى  الطفل  وبمرافقة  الف�سلى  الطفل  لم�سالح  وفقاً  االأ�سرة  اأثر  تقفي  بتي�سير  االجتماعي 

مر�سد اجتماعي محلي يتولى االإ�سراف على لّم �سمل االأ�سرة وتنفيذ خطة الرعاية فيما يت�سل بحماية الطفل 

بتن�سيق مع الجهات المعنية المخت�سة. 

هذا النهج حدده اإطار وطني الإدارة الحاالت وهو ي�سمل احتياجات جميع االأطفال، بمن فيهم االأطفال العائدون. 

ونهج اإدارة الحاالت يجمع وين�سق بين جميع الفاعلين المعنيين بحماية الطفل. والنهج المتعدد القطاعات يتطلب 

الم�ستوى  اإلى  وو�سواًل  الوطني  الم�ستوى  من  انطالقاً  النظام،  داخل  الم�ستويات  على جميع  والدعم  الم�ساركة 

المجتمعي، وله هياكل اأ�سا�سية قائمة لتن�سيق وجهات نظر جميع الجهات المعنية واأولوياتها ونهجها وتدخالتها. 

والنتيجة هي �سبكة من الوكاالت واآليات التن�سيق المترابطة، ف�ساًل عن ممار�سة موحدة الإدارة الحاالت. وتقوم 

اأن�سطة مختلفة من  اإدارة الحاالت الوطني في مواقع مختلفة، وذلك عن طريق  اإطار  اليوني�سيف بدعم اختبار 

بينها زيادة عدد وتعزيز قدرة القوة العاملة في مجال الخدمة االجتماعية، بمن في ذلك المر�سدون االجتماعيون 

على م�ستوى المجتمع المحلي من خالل توفير تدريب متخ�س�س. وتم و�سع اإجراءات واأدوات ت�سغيلية موّحدة 

ذات �سلة لالنتقال من نظام اإدارة الحاالت الورقي االأ�سا�س اإلى من�سة رقمية لتي�سير مزيد فعالية متابعة الحاالت 

ور�سدها واإحالتها اإلى الدوائر المخت�سة.

ن�شائح للنجاح:

على 	• االجتماعيين  المر�سدين  ي�سمل  بما  االجتماعية،  الخدمة  مجال  في  العاملة  القوة  زي��ادة  في  اال�ستثمار 

�سعيد المجتمع المحلي وتعزيز كفاءاتهم عن طريق دعم دورات درا�سية متخ�س�سة عن العودة واإعادة االإدماج. 

تحديد مر�سدين اجتماعيين موؤهلين اأكفاء تحت اإ�سراف ال�سلطة الوطنية المخت�سة لمراقبة الم�ساعدة على 	•

اإعادة االإدماج واالإ�سراف عليها على الم�ستويين المحلي والمجتمعي.

تعزيز النظم الوطنية لحماية الطفل والرعاية االجتماعية والتعليم لتلبية احتياجات العائدين من االأطفال 	•

واالأ�سر.
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6-4-2-1 تعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة االجتماعية

االأطفال  اإدم��اج  اإع��ادة  م�سروع  في  والتوظيف  الموظفين  وتركيبة  الموظفين  موا�سفات  حيث  من  المنا�سب  النهج  يبداأ 

مجال  في  العاملة  القوة  لتعزيز  التوجيهية  والمبادئ  االجتماعية.  الخدمة  مجال  في  فعالة  عاملة  قوة  باإيجاد  واالأ�سر 

اليوني�سيف بالت�ساور مع التحالف العالمي للقوة العاملة  2018، التي و�سعتها  الخدمة االجتماعية لحماية الطفل لعام 

في مجال الخدمة االجتماعية، ت�ستر�سد باالأدلة عّما هو »عملي وفعال« والدرو�س الم�ستفادة في الميدان. وهي م�سّممة 

لت�سريع برمجة مكاتب اليوني�سيف االإقليمية والقطرية ب�ساأن تعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة االجتماعية وعمل 

الدعم لتح�سين تخطيط القوة العاملة في مجال الخدمات االجتماعية ودعمها مع ال�سركاء الوطنيين واالإقليميين. 

وتبين المبادئ التوجيهية اال�ستراتيجيات والتدخالت المو�سى بها لتعزيز القوة العاملة في مجال الخدمة االجتماعية - 

وهذا عن�سر هام من العنا�سر المكّونة لنظام حماية الطفل - وذلك عن طريق ما يلي:

• زيادة فهم دور ووظيفة القوة العاملة في مجال الخدمة االجتماعية داخل نظام حماية الطفل.	

• زيادة فهم تركيبة القوة العاملة والجهات الفاعلة الرئي�سية التي تكون القوة العاملة.	

• الخدمة االجتماعية في 	 العاملة في مجال  القوة  لتعزيز  االأدلة  القائمة على  والتدخالت  باال�ستراتيجيات  التو�سية 

االآجال الق�سير والمتو�سط والطويل.

• على 	 االجتماعية  الخدمة  العاملة في مجال  القوة  تعزيز  في  اليوني�سيف  تلعبه  اأن  يمكن  الذي  المحدد  الدور  اإبراز 

الم�ستويين االإقليمي والوطني. 

• تعزيز الر�سد على الم�ستويات القطري واالإقليمي والعالمي لقيا�س التقدم المحرز في تعزيز القوة العاملة في مجال 	

الخدمة االجتماعية واأثر ذلك على خدمات حماية الطفل ووقايته وخدمات اال�ستجابة.

وباالإ�سافة اإلى ذلك، و�سع التحالف العالمي للقوة العاملة في مجال الخدمة االجتماعية مبادئ توجيهية واخت�سا�سات 

للمهنيين الم�ساعدين في القوة العاملة في مجال الخدمة االجتماعية. ويتلّقى المر�سدون االجتماعيون الجيدون �سبه 

المهنيين تدريباً على توفير الرعاية التي تركز على الطفل واالأ�سرة وتتمحور حول »عملية جارية للتقييم واإدارة الرعاية 

المن�سور  الثانية )2017( من  الن�سخة  . وتت�سمن 
80

المبا�سر«  القدرات والدعم  وتن�سيق الخدمات وتح�سين الجودة وبناء 

المعنون »�سبه المهنيين والقوة العاملة في مجال الخدمة االجتماعية: المبادئ التوجيهية، والوظائف، واالخت�سا�سات«، 

ما يلي:

• المبادئ التوجيهية وتطوير العاملين �سبه المهنيين في مجال الخدمة االجتماعية.	

• الوظائف واالخت�سا�سات العامة/ االأ�سا�سية للعاملين �سبه المهنيين في مجال الخدمة االجتماعية.	

• الوظائف واالخت�سا�سات للعاملين �سبه المهنيين المعنيين باالأطفال وال�سباب.	

• الوظائف واالخت�سا�سات للعاملين االجتماعيين �سبه المهنيين.	

• الوظائف واالخت�سا�سات لعاملي التنمية المجتمعية �سبه المهنيين. 	

مجموعة اأطر الكفاءة هذه مركّزة على الطفل والغر�س منها م�ساعدة المديرين على تطوير البرامج وو�سع الموا�سفات 

الوظيفية ف�ساًل عن تقييم احتياجات التدريب واالإ�سراف وتكميل تو�سيفات موظفي اإعادة االإدماج الموفرة في الوحدة 

1، الف�سل 3-4-1. 

لين�سك واآخرون، 2010، ال�سفحة 996.   80

http://www.socialserviceworkforce.org/resources/para-professionals-social-service-workforce-guiding-principles-functions-and-competencies
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6-4-3 إنشاء آليات تنسيق 

لقد �سددت الف�سول ال�سابقة على اأهمية النظر في الجانب االإيكولوجي وم�سالح الطفل الف�سلى. وتعّقد هذه االعتبارات 

الرئي�سية ينعك�س في �سبكة الجهات المعنية واآليات الدعم وموفري الخدمات الالزمة لتاأمين دعم وتعزيز محيط الطفل 

الخدمات  اإل��ى  للو�سول  التن�سيق  اآليات  من  معين  م�ستوى  االأ�سلية  البلدان  معظم  لدى  و�سيكون  الف�سلى.  وم�سالحه 

والم�ساعدة في مجال الحماية، لكن هذه االآليات قد ال تكون منظمة حول احتياجات االأ�سر واالأفراد العائدين اإلى البلدان 

االأ�سلية. وفي الواقع يرّجح اأن تكون قلة فر�س الو�سول اإلى اآليات الدعم وتن�سيقها لتلبية احتياجات ال�سعفاء من االأفراد 

اأو االأ�سر قد �ساهمت في الدفع اإلى الهجرة. 

توفر  الكفاية،  فيه  بما  متطورة  غير  تن�سيق  اآليات  لها  التي  اأو  الموارد  في  نق�س  من  ت�سكو  التي  االأ�سلية  البلدان  وفي 

الوحدة 4 توجيهات الإن�ساء اآلية تن�سيق تراعي ال�سياق المعين. وم�سح الخدمات المتاحة، وو�سع اإجراءات عملية موّحدة، 

واآليات اإحالة، وت�سجيع اإم�ساك الحكومة بزمام االأمور، بما في ذلك التن�سيق الوطني الآلية االإحالة والربط بين الفاعلين 

لتلبية  تن�سيق موجهة خ�سي�ساً  اآلية  واإن�ساء   .4 الوحدة  اأبرزتها  التي  الخطوات  البع�س من  تمثل  اأم��ور  كلها  الرئي�سيين 

احتياجات االأ�سر واالأفراد العائدين اإلى بلدانهم االأ�سلية يمكن اأن يكون ا�ستجابة فورية اأو عاجلة لتقديم الدعم للعائدين 

في البلدان االأ�سلية حيثما ال تكون هناك اأية اآليات الإعادة اإدماج العائدين ودعمهم. و�ستتوقف اإعادة االإدماج الم�ستدامة 

للعائدين من االأطفال واالأ�سر على تعزيز قدرة النظم على اال�ستجابة على الم�ستوى الوطني. ويعر�س اإطار اإثيوبيا الوطني 

لتاأمين  الالزمة  التن�سيق  اآليات  واإن�ساء  االجتماعية  الخدمات  مجال  في  العاملة  القوة  لتعزيز  منهجية  الحاالت  الإدارة 

ح�سول االأ�سر واالأطفال على دعم ومتابعة على اأ�سا�س فردي متى احتاجوا اإلى ذلك، بمن فيهم المهاجرون العائدون.

6-4-4 التواصل والتنسيق الفّعاالن عبر الحدود

اإجراء  العبور فاإن المعلومات المجّمعة الأغرا�س  اأو بلد  البلد الم�سيف  اإع��ادة االإدم��اج تبداأ قبل مغادرة  لما كانت عملية 

الم�سالح الف�سلى ومحركات اأو دوافع الهجرة والظروف المت�سلة برحلة الهجرة كّلها اعتبارات هامة ال بد من مراعاتها 

لدى تخطيط اإعادة االإدماج. وتوقيت وترتيبات العودة المادية لالأطفال واالأ�سر تتطلب اأي�ساً تخطيطاً وتن�سيقاً تي�سرهما 

اآليات التوا�سل والتن�سيق المتاحة والفعالة عبر الحدود. والجهات المعنية التي ت�سكل جزءاً ال يتجزاأ من هذه العملية 

هي حكومات البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية، على م�ستوييها الوطني والمحلي، وال �سيما الفاعلين المعنيين بحماية 

الطفل والرعاية االجتماعية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمدار�س، 

والجمعيات الدينية، والجهات الفاعلة في القطاع الخا�س، وجمعيات المهاجرين والعائدين وال�ستات في البلدان الم�سيفة 

واالأ�سلية وبلدان العبور. 

بين  واالأ�سرة وتجمع  الطفل  تركز على  تعاون  واأطر  اتفاقات  يي�سرهما و�سع  الحدود  الفعاالن عبر  والتن�سيق  والتوا�سل 

الدعم  تن�سيق  ي�ساعد على  الحدود. وذلك  الفعالة للحاالت عبر  التعاون واالإدارة  لتي�سير  المحليين والدوليين  ال�سركاء 

ي وتخفيف حدة المخاطر واأوجه ال�سعف التي قد يواجهها االأطفال  الفردي المقدم لالأطفال العائدين وتحديد وتق�سّ

قبل رحلة الهجرة واأثناءها وبعدها. ويمكن اأن يجمع بين البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية، ويي�سر توفير الدعم في 

االأ�سلي، وتكييف  البلد  �سياق  االإدم��اج مع  اإع��ادة  اآليات  المغادرة، ويوجه تكييف  االإدم��اج في مرحلة ما قبل  اإع��ادة  مجال 

التدابير وفقاً الحتياجات االأطفال واالأ�سر، وي�سجع الر�سد والتقييم لقيا�س نجاح اإعادة االإدماج الم�ستدامة. والمخاطر 

الطفل،  ا�ستغالل  اأ�سكال  ومختلف  باالأطفال،  االتجار  هي  العملية  هذه  اأثناء  االعتبار  بعين  اأخذها  يتعين  التي  الخا�سة 

وتحديد وحماية االأطفال غير الم�سحوبين واالأطفال المنف�سلين عن ذويهم. وفي تحديد هذه المخاطر واأوجه ال�سعف 

يجب و�سع بروتوكوالت تراعي م�سالح الطفل واإدراج هذه البروتوكوالت في اتفاقات حماية الطفل عبر الحدود وب�سكل 

ثنائي، ف�ساًل عن اإقامة �سراكات واتفاقات ب�ساأن اإعادة القبول. 
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التوا�سل والتن�سيق الفعاالن عبر الحدود يدعمان عملية اإعادة االإدماج من خالل تي�سير:

• التعاون بين الجهات الفاعلة في البلدان الم�سيفة وبلدان العبور والبلدان االأ�سلية؛	

• توفير وتن�سيق الم�ساعدة على اإعادة االإدماج، بدءاً بمرحلة ما قبل العودة؛	

• تكييف تدابير اإعادة االإدماج وفقاً الحتياجات وقدرات البلدان االأ�سلية؛	

• تكييف الم�ساعدة على اإعادة االإدماج وفقاً لالحتياجات الفردية للعائدين من خالل تبادل المعلومات؛	

• الر�سد والتقييم لمتابعة التقدم المحرز والنجاح الم�سجل في تدابير العودة واإعادة االإدماج.	

والمراعية  المتنقلين  لالأطفال  ال�ساملة  القائمة  الوطنية  النظم  اإل��ى  ت�ستند  اأن  يمكن  الحدود  عبر  الحاالت  إدارة 

الحاالت عبر  اإدارة  الوطني. وتقيم  الداخلي وعبر  التن�سيق  الحماية، وت�سجيع  الخا�سة في مجال  الحتياجاتهم 

الحدود �سل�سلة متوا�سلة من خدمات الرعاية تن�ّسق فيها الخدمات بين اأماكن المن�ساأ والعبور والمق�سد باال�ستناد 

النظام يحدد  البيانات(. وفي مثل هذا  البيانات والحاالت )مع مراعاة معايير حماية  اإلى نظم مترابطة الإدارة 

االأطفال المتنقلون الذين يحتاجون اإلى حماية ويحالون اإلى �سلطات حماية الطفل، ويتم دعمهم الإيجاد وتنفيذ 

حل م�ستدام يقوم على اأ�سا�س اإجراء الم�سالح الف�سلى وتقييم �سامل في البلد الم�سيف اأو البلد االأ�سلي اأو في بلد 

ثالث. ويتطلب ذلك نظم اإدارة حاالت وطنية مختلفة تعمل معاً لتوفير خدمات رعاية وحماية من�ّسقة. 

اأفريقيا  غرب  لدول  االقت�شادية  للجماعة  الرعاية  ومعايير  بروتوكوالت   :8 الحالة  درا�شة 

لحماية واإعادة اإدماج االأطفال ال�شغار المهاجرين المتنقلين �شعفاء الحال

 ُو�سعت بروتوكوالت ومعايير الرعاية للجماعة االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا في ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2011، 

وقد و�سعتها اللجنة التوجيهية ل�سبكة غرب اأفريقيا لحماية الطفل بدعم من الخدمة المدنية الدولية، �سوي�سرا. 

و�سبكة غرب اأفريقيا �سبكة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني واالأفراد وغير ذلك من الفاعلين العاملين 

في البلدان في مختلف اأنحاء غرب اأفريقيا. وتعمل ال�سبكة تحت اإ�سراف الجماعة االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا 

كمجموعات لحماية االأطفال في غرب اأفريقيا كاآلية قّيمة لحماية االأطفال المتنقلين ورعايتهم في ال�سياق عبر 

الوطني. 

الطفل  هجرة  عن  ف�ساًل  الرعاية  م�ساغل  جميع  محور  في  الطفل  يكون  اأن  �سمان  هو  المعايير  من  وال��ه��دف 

اإلى ذلك، ت�سجع المعايير النظر  ومجتمعه المحلي، االأمر الذي هو هام جداً لنماء الطفل ورفاهه. وباالإ�سافة 

ب�سكل يتميز بال�سمولية في فرادى احتياجات الطفل وموارده واآرائه وعالقاته.
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وتقترح المعايير اإطاراً مفاهيمياً لمفهوم ال�سعف يوّفر اإطاراً م�ستركاً لبلدان الجماعة االقت�سادية لدول غرب 

االإط��ار  ويبرهن  المتنقلون.  االأط��ف��ال  لها  يتعر�س  التي  ال�سعف  واأوج���ه  المخاطر  ومعالجة  وتقييم  اأفريقيا 

اأوجه ال�سعف في محيط الطفل ويحدد االأ�سباب الجذرية وخطوات التدّخل التي يمكن  المفاهيمي على تاأثير 

تنفيذها للتقليل من المخاطر واإدارة الحاالت وتعزيز حقوق الطفل. وتحدد بروتوكوالت ومعايير الرعاية التي 

وهي  وطني  عبر  نطاق  على  الحاالت  الإدارة  خطوات  ثماني  اأفريقيا  غرب  ل��دول  االقت�سادية  الجماعة  و�سعتها 

التوجيهية  الطفل والمبادئ  اأفريقيا لر�سد وتقييم وحماية  الجماعة االقت�سادية لدول غرب  اإطار  مدرجة في 

لتنفيذ االإطار. وت�سمل الخطوات الثماني تحديد الطفل المعني والتعامل معه ب�سكل اآني، ودرا�سة و�سع الطفل 

والتعليمية  االجتماعية  االإدم��اج  واإع��ادة  البديلة،  والرعاية  والطفل،  لالأ�سرة  البيئي  الو�سع  وتقييم  ال�سخ�سي، 

والمهنية، والر�سد والمتابعة بعد العودة، ودعم االأ�سرة والمجتمع المحلي. 

ن�شائح للنجاح:

ال�سهر على و�سع الطفل في محور اأي تدّخل من التدخالت.	•

اإ�سراك �سل�سلة من الجهات الفاعلة تتاألف من جهات فاعلة حكومية ومن منظمات غير حكومية ومن االأ�سر 	•

والمجتمعات المحلية، لتوفير دعم للطفل في مجال الحماية. 

واإعادة  اأفريقيا لحماية  االقت�سادية لدول غرب  الجماعة  اإج��راءات ومعايير دعم  انظر  المعلومات  وللمزيد من 

اإدماج االأطفال ال�سعفاء المتنقلين والمهاجرين ال�سبان:  

https://www.ssiss.ch/sites/default/files/2018-11/04001_ssi_content_EN_RZ_
web_72dpi.pdf

6-4-5 تعزيز أُطر السياسات العامة على المستويات الدولي والوطني والمحلي

على الم�ستوى الهيكلي يجب اأن تتج�سد �سيا�سات وا�ستراتيجيات اإعادة االإدماج، بما في ذلك الم�ساعدة على اإعادة االإدماج، 

في اأطر و�سيا�سات عامة وطنية ومحلية تكفل اأن تكون حقوق الطفل واحتياجاته في الطليعة.

وتج�سيد الم�ساعدة والدعم في مجال اإعادة االإدماج في ال�سيا�سات الوطنية يمكن اأن يي�ّسر التن�سيق عبر الحدود. ويمكن اأن 

ي�سمل ذلك االحتياجات في مجاالت اليد العاملة والتدريب المهني والم�سادقة على المهارات والموؤهالت والتعليم لتي�سير 

عودة ال�سباب وموّفري الرعاية ال�ستخدام التعليم والمهارات المكت�سبة في الخارج في مجتمعاتهم االأ�سلية.

اإدماج االأطفال واالأ�سر على الم�ستوى الهيكلي يتطلب الت�سارك مع الجهات المعنية الرئي�سية ودعمها في  اإعادة  وتعزيز 

اإعادة االإدماج في ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات المحلية التي توؤثر في جميع االأطفال واالأ�سر. وتدّخالت  تن�سيق اعتبارات 

الم�ساعدة على اإعادة االإدماج الهيكلية يجب اأن ت�ستخدم نهجاً متعدد القطاعات ف�ساًل عن بناء قدرات هذه القطاعات في 

ت�ساعد م�سالح  اأن  يمكن  واالأ�سر  لالأطفال  وبالن�سبة  والمحلية.  الوطنية  التنموية  االأولويات  مع  تم�سياً  الطويل  االأج��ل 

الطفل الف�سلى ومحيطه �سانعي ال�سيا�سات على تحديد القطاعات والفر�س ذات االأولوية الأغرا�س التن�سيق. والقطاعات 

المحددة للتن�سيق يمكن اأن ت�سمل اليد العاملة والتعليم والتدريب وحماية الطفل والرعاية االجتماعية وال�سحة والرفاه 

والم�ساواة بين الجن�سين والعدالة والبيئة والقطاع الخا�س والم�ساريع المالية. ومما يهم االأطفال واالأ�سر اأي�ساً الربط 

االجتماعي الذي ي�سمل الحد من اأية اأ�سكال و�سم اأو تهمي�س قد يت�سّبب فيها االنتماء اإلى فئة اجتماعية - اقت�سادية معينة 

https://www.ssiss.ch/sites/default/files/2018-11/04001_ssi_content_EN_RZ_web_72dpi.pdf
https://www.ssiss.ch/sites/default/files/2018-11/04001_ssi_content_EN_RZ_web_72dpi.pdf
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اأ�سكال و�سم قد تكون لها �سلة ب�سفة العائد. وقدرة االأطفال واالأ�سر على ال�سعور بالتوا�سل  اأية  اإثنية بل وحتى  اأو فئة 

اإعادة االإدماج  اإذا كانت  الكثير من االأحيان ما  واالحترام والدعم من جانب مجتمعاتهم المحلية ونظرائهم �سُيحدد في 

الت�سجيع على قيام مجتمعات محلية  اأم ال. وبالتالي فاإن �سيا�سات االإدم��اج االجتماعي التي تركز على  �ستكون م�ستدامة 

اأو المجموعات المهم�سة ب�سكل كلي في المجتمع، واإتاحة فر�سة اأخرى  اإدماج االأقليات  متما�سكة اجتماعياً وال�سهر على 

لتن�سيق العودة واإعادة االإدماج الم�ستدامة. 

تو�سيع قنوات وم�سارات  ال�سرعي يتطلب  بالتنقل غير  المت�سلة  الحماية  اأدنى حد من مخاطر  اإلى  التقليل  فاإن  واأخيراً 

الهجرة النظامية. وقلة التعليم وندرة الفر�س المدّرة للدخل هي اأي�ساً دافعان رئي�سيان للهجرة بالن�سبة لموّفري الرعاية 

وال�سباب الذين يهاجرون بمفردهم. وو�سع �سيا�سات وطنية واإقليمية ودولية ب�ساأن طرق واأطر الهجرة يجب اأن تراعي في 

جميع االأحوال االأثر على االأطفال وت�سمل عمليات متينة لتي�سير لّم �سمل االأ�سرة من جديد ب�سرعة. 
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على  الطفل  لمصالح  المراعية  اإلدماج  إعادة  على  المساعدة   :5-6 الفصل 

المستوى الهيكلي

رسائل رئيسية:

• توفر الموؤ�سرات المراعية لم�سالح الطفل الأغرا�س اإعادة االإدماج الم�ستدامة توجيهات لتنفيذ ور�سد 	

وتقييم نهج �سمولي يتطرق للبع�س من االأ�سباب الجذرية للهجرة.

• انتهاكات 	 وفي تحديد  واالأ�سر  االأطفال  ف��رادى  دعم  لي�س فقط في  ي�ساهم  �سوف  االإدم��اج  اإع��ادة  ر�سد 

اأي�ساً في �سّد الثغرات القائمة فيما يت�سل باالأدلة بخ�سو�س ما هو ناجح في  الحقوق واإنما �سي�ساهم 

اإعادة االإدماج. واالأدلة المتعلقة باإعادة االإدماج من المفرو�س اأن تبّين متى يجب اأن تتم العودة وكيف 

يمكن اإجراء عمليات العودة.

• التقدم 	 قيا�س  في  المهنيين  توّجه  اأن  يجب  الطفل  لم�سالح  المراعية  االإدم���اج  اإع��ادة  موؤ�سرات  ر�سد 

المحرز وتحديد المخاطر واأوجه ال�سعف التي يتعر�س لها العائدون من االأطفال واالأ�سر لدى االنتقال 

من مرحلة عملية اإدارة الحالة اإلى الخطوة التالية. 

• اإعادة االإدماج ب�ساأن و�سع 	 يجب ا�ست�سارة االأطفال واالأ�سر و�سائر الجهات المعنية الم�ساركة في عملية 

موؤ�سرات ومواد تعّلم موّثقة لتعزيز نظام حماية الطفل االأو�سع.

• باأن 	 الكفاية لك�سف اال�ستقرار في حياة الطفل )يو�سى  اأن ي�ستمر الر�سد لفترة طويلة بما فيه  يجب 

يتوا�سل الر�سد لمدة عامين(.

استعراض عام

يوّفر الر�سد والتقييم ربطاً بين مختلف م�ستويات النهج المتكامل. و�سي�ساهم ر�سد اإعادة االإدماج في دعم فرادى االأطفال 

هو  ما  بخ�سو�س  باالأدلة  يت�سل  فيما  القائمة  الثغرات  �سّد  في  م�ساهمته  عن  ف�ساًل  الحقوق  انتهاكات  وتحديد  واالأ�سر 

ناجح في تحقيق ا�ستدامة اإع��ادة االإدم��اج من اأجل االأطفال واالأ�سر. واالأدل��ة ب�ساأن اإع��ادة االإدم��اج يجب اأن تبّين متى تتم 

عمليات االإعادة وكيف تتم. واأدوات الر�سد تربط التقدم المحرز على الم�ستوى الفردي والعائلي بالموؤ�سرات التي تلعب 

دوراً هاماً في عملية اإدارة الحاالت. ور�سد الموؤ�سرات يمكن اأن يوّجه المهنيين في قيا�س التقدم المحرز وتحديد المخاطر 

واأوجه ال�سعف التي يتعر�س لها االأطفال العائدون وهم ينتقلون من مرحلة من مراحل عملية اإدارة الحالة اإلى المرحلة 

التالية. وتراعي الموؤ�سرات الخا�سة بالطفل اأي�ساً احتياجات الطفل في طور نمائه. وا�ستخدام الموؤ�سرات المتعددة االأبعاد 

المراعية لم�سالح الطفل يمكن اأن ي�ساعد المهنيين على و�سع خطط الإعادة االإدماج الم�ستدامة تراعي احتياجات الطفل 

واختياراته طوال حياته، ويمكن اأن ي�ساعد المهنيين على ر�سد وتقييم حاالت »عدم نجاح« التدّخالت والدعم في مجال 

االإدم��اج ل�سمان فعاليتها وا�ستدامتها.  اإعادة  االإدم��اج. وهذا يوّفر للممار�سين فر�سة ال�ستعرا�س ومراجعة خطط  اإعادة 

ويجب اأن يتوا�سل الر�سد لمدة تكفي لك�سف اال�ستقرار في حياة الطفل )ويو�سى باأن يتوا�سل الدعم لمدة عامين(.

م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ 

الموظفون االآخرون

مديرو/

وا�سعو البرامج

المانحون موظفو الر�سد والتقييم

6 إنهاء ا
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6-5-1 التحديات الشائعة في رصد المساعدة على إعادة اإلدماج
ما الذي يمكن فعلهالتحدي

ال��ت��ح��دي��ات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة وغ��ي��ره��ا م���ن ال��ت��ح��دي��ات ف���ي االإب����ق����اء على 

التوا�سل مع العائدين من االأطفال واالأ�سر تتداخل مع عملية الر�سد 

واال�ستعرا�س

مرحلة  اأث��ن��اء  الر�سد  لتي�سير  المجتمعية  ال��دع��م  اآل��ي��ات  اإدراج 

الت�سميم.

التي تكفل وتعزز م�ساركة االأطفال  الكافي في االآليات  اال�ستثمار غير 

العائدين.

اإبقاء االأطفال على اطالع طوال عملية العودة واإعادة االإدماج.

اأولئك الذين يرافقهم موّفرو الرعاية لدى  االأطفال، وال �سيما منهم 

اإ�سافي حيث يقع عبء  اإلى بلدهم االأ�سلي، يعتر�سهم حاجز  عودتهم 

اأو  الوالد  التوا�سل والم�ساركة والر�سد على عاتق  تركيز في مجاالت 

مقّدم الرعاية بو�سفه رّب االأ�سرة ولي�س على الطفل ب�سفة فردية.

الطفل  محورها  المحّلي  للمجتمع  ر�سد  اآليات  وو�سع  ت�سميم 

ت�سمل الم�سرح والفن والدراما، ح�سب االقت�ساء.

اأو  العائد  الطفل  اإلى  له  ب�سكل ال لزوم  النظر  اأن يوّجه  الر�سد يمكن 

واقعية من  وانتظارات غير  اأن يخلق تطلعات  العائدة. ويمكن  االأ�سرة 

جانب العائدين الذين لم يفهموا كما يجب حدود الم�ساعدة وقيودها. 

اأو يهدد عودة االأطفال واالأ�سر ب�سبب  امتعا�ساً  اأي�ساً  اأن يخلق  ويمكن 

امتعا�ساً  يخلق  اأن  يمكن  واأخ��ي��راً  خا�سة.  م���وارد  تلقوا  اأن��ه��م  اعتقاد 

�سلطتهم معّر�سة  باأن  ي�سعرون  قد  الذين  الرعاية  من جانب موّفري 

للتقوي�س. 

بيان حدود الم�ساعدة والغر�س من الر�سد، واإذا اأمكن ذلك وعند 

االقت�ساء، اإ�سراك اأفراد المجتمع المحلي وبناء قدراتهم للقيام 

بالر�سد والتقييم.

واالأ���س��ر.  االأط��ف��ال  العائدين من  اأج��ل  اآل��ي��ات ر�سد م�ستقلة من  غياب 

ن��ادراً ما ُت�ستخدم لتكييف برامج  واالأدل��ة المجّمعة من خالل الر�سد 

اأو لت�سميم التدخالت الجديدة )الر�سد والتقييم  اإعادة االإدماج  دعم 

فاقدان لل�سلة بت�سميم البرامج(.

اإ�سراك موؤ�س�سات حقوق االإن�سان الوطنية اأو منظمات المجتمع 

الوطنية  والتقييم  الر�سد  عمليات  وتعزيز  المحلية.  المدني 

وبناء  ل��ل��م��وارد  المالئم  ال��ت��وزي��ع  �سمان  ط��ري��ق  ع��ن  والمحلية 

القدرات.

يجب ا�ست�سارة االأطفال واالأ�سر وغير ذلك من الجهات المعنية الم�ساركة في عملية اإعادة االإدماج بخ�سو�س و�سع موؤ�سرات 

والر�سد   .
81

اأو�سع  القائمة على نطاق  والخدمات  النظم  ذلك من  الطفل وغير  لتعزيز حماية  ومعلومات مفيدة موثقة 

والتقييم يمكن النظر فيهما على ثالثة م�ستويات:

• على الم�ستوى الفردي لمتابعة مدى تقدم الطفل؛	

• على م�ستوى الوكالة لتقييم فعالية البرنامج؛	

• على الم�ستوى المتعدد القطاعات لتحديد الثغرات المحتملة في توفير الخدمات.	

زيارات رصد حماية الطفل

ا�ستعرا�س  ويتم  الطفل  والقائمين على رعاية  الم�ستمرين للطفل  والتوجيه  الدعم  الطفل  زي��ارات ر�سد حماية  ت�سمن 

التنفيذ على الم�سار ال�سحيح واأن االإج��راءات  اأن  اإع��ادة االإدم��اج لتحديد الثغرات في توفير الخدمات والتاأكد من  خطة 

المتفق عليها ال تزال وجيهة. وباإمكان زيارات الر�سد اأن تي�ّسر اأي�ساً تغيرات في خطة اإعادة االإدماج وفقاً لالأو�ساع ال�سائدة 

لدى الطفل واالأ�سرة. وزي��ارات ر�سد حماية الطفل ُت�ستخدم لت�سجيع �سون الطفل عن طريق التخفيف من حدة خطر 

اأ�سئلة محددة  اأن تدور  المنا�سبة. واأثناء زيارات ر�سد حماية الطفل يمكن  اأو اال�ستغالل واإقامة قنوات االإبالغ  االعتداء 

يجب النظر فيها حول راأي الطفل في الم�ساعدة المقدمة حتى نقطة ما في مجال اإعادة االإدماج، وما الذي نجح تماماً، 

وما الذي كان باالإمكان اأن يكون اأف�سل مما كان، وما الذي يمكن اأن ُيعّزز العملية الجارية. 

اإيملي ديالب وجوانا ويدج، »مبادئ توجيهية ب�ساأن اإعادة اإدماج االأطفال«، ال�سفحة 7. الفريق الم�سترك بين الوكاالت المعني باإعادة اإدماج   81

االأطفال )2016(.

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10111/pdf/guidelines_on_childrens_reintegration_digital_1.pdf
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رصد المجتمع المحلي

يمكن تنفيذ ر�سد المجتمع المحلي من خالل لجان حماية الطفل اأو المتطوعين اأو اأفراد المجتمع الجديرين بالثقة 

من قبيل الزعماء الدينيين اأو ال�سيوخ التقليديين. والر�سد المجتمعي يمكن اأن يي�ّسر اال�ستعرا�س والر�سد على اأ�سا�س 

متوا�سل لتعزيز توفير الخدمات وبرمجة اإعادة االإدماج. وحيثما ال يكون هناك مدير فردي للحالة يمكن اأن تكون هناك 

بنية ما مجتمعية االأ�سا�س لحماية الطفل. وهياكل حماية الطفل على الم�ستوى المجتمعي يمكن اأن تر�سد مدى تقدم 

فرادى االأطفال ف�ساًل عن توفير معلومات حيوية لتوجيه و�سع ال�سيا�سات والمبادرات على الم�ستوى الهيكلي. ويمكن اأن 

يطبَّق نهج جماعي للر�سد على عدد اأكبر من االأطفال في مجتمع محلي محدد. ويمكن اأن يتم ذلك عن طريق اال�ستعرا�س 

الدوري لدعم اإعادة االإدماج الذي تلقاه االأطفال من خالل برامج اإعادة االإدماج الجارية التي تجمع بينهم من قبيل التعليم 

والتدريب المهني والتدريب على المهارات في مجال بعث الم�ساريع.

6-5-2 المؤشرات المراعية لمصالح الطفل ألغراض إعادة اإلدماج المستدامة

موؤ�سرات اإعادة االإدماج الم�ستدامة المراعية لم�سالح الطفل تتقاطع مع احتياجات الطفل واالأ�سرة الفردية ومع اإمكانية 

الو�سول اإلى ال�سبل والموارد الالزمة للتخفيف من اأوجه ال�سعف البيئية اأو المجتمعية. ويمكن اأي�ساً اأن تراعي االعتبارات 

الهيكلية التي يمكن اأن ت�سجع اأو تعرقل ح�سول العائدين من االأطفال واالأ�سر على الدعم الذي قد يكون متاحاً الأطفال 

�سعفاء اآخرين في البلد اأو المجتمع االأ�سلي. وموؤ�سرات اإعادة االإدماج الم�ستدامة المراعية لم�سالح الطفل توّفر توجيهات 

لتنفيذ ور�سد وتقييم نهج �سامل يعالج البع�س من االأ�سباب الجذرية للهجرة. وفي حين اأنه من االأهمية بمكان لت�سميم 

برمجة محددة الإعادة االإدماج اأال يغيب عن االأذهان اأن اعتبارات هيكلية مماثلة تنطبق على جميع االأطفال ال�سعفاء في 

مجتمع محلي ما. وكما ورد بيان ذلك في الف�سل 4 فاإن الم�ساعدة على اإعادة االإدماج الم�ستدامة ال ت�سعى اإلى خلق نظام 

اإع��ادة االإدم��اج وعوامل ال�سعف التي تعتبر محركات  اإنها تربط بين دعم  مواٍز لدعم العائدين من االأطفال واالأ�سر. بل 

للهجرة في المجتمعات المحلية في البلدان االأ�سلية. وهذا يعّزز ا�ستدامة برنامج اإعادة االإدماج عن طريق ربطه بنظم 

اأو�سع وبموارد اأوفر دون خلق حواجز اأو عوائق غير مق�سودة تحول دون طلب اأي طفل اأو اأ�سرة في حالة �سعف للدعم وتلقي 

هذا الدعم.

6-5-3 توليد المعارف من أجل وضع إطار لرصد النتائج يراعي مصالح الطفل

لقد و�سعت المنظمة الدولية للهجرة اأداة درا�سة ا�ستق�سائية موّحدة ال�ستدامة اإعادة االإدماج لتقييم اإعادة اإدماج العائدين 

الم�ستدامة في االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية - االجتماعية. والدرا�سة اال�ستق�سائية وما يرافقها من مجموعة 

موؤ�سرات ت�ساعد على تقييم مدى بلوغ المهاجرين العائدين م�ستوى معيناً من اإعادة االإدماج الم�ستدامة في مجتمعاتهم 

االأ�سلية. والنهج المتكامل الذي و�سعته المنظمة الدولية للهجرة الإعادة االإدماج، ف�ساًل عن اأداة الدرا�سة اال�ستق�سائية 

ال�ستدامة اإعادة االإدماج والموؤ�سرات، ُت�ستخدم حالياً في عمليات اإعادة االإدماج ل�سالح االأطفال العائدين. لكن عند النظر 

في االحتياجات الخا�سة باالأطفال ُي�سّلم باأنه يجب توخي نهج اأكثر تكييفاً مع احتياجات الطفل. ومن الم�سّلم به اأن تجارب 

االأطفال العائدين واحتياجاتهم الخا�سة واأوجه �سعفهم تتطلب موؤ�سرات مكّر�سة للغر�س واأدوات ر�سد لقيا�س ا�ستدامة 

اإعادة اإدماجهم وتحديد الممار�سات الجيدة للتخطيط لبرامج اإعادة االإدماج وتنفيذها باأف�سل ما يمكن من اأجل العائدين 

من االأطفال واالأ�سر.
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مجموعة مواد الحلول الدائمة لالأطفال، التي و�سعها �سندوق اإنقاذ الطفولة في عام 2019 ت�سع موؤ�سرات لعودة االأطفال 

واإعادة اإدماجهم. وت�سمل مجموعة المواد عملية تحديد الحلول ل�سالح االأطفال المهاجرين والدفاع عنها وتنفيذها، بما 

في ذلك الحلول ل�سالح االأطفال العائدين من الخارج والم�سردين في الداخل. وتت�سمن اإطار موؤ�سرات لقيا�س مدى تقدم 

. 
82

الحلول الخا�سة باالأطفال

اإلدارة الرشيدة لحقوق الطفل

السالمة النفسية - االجتماعية 

• االأطفال في �سحة جيدة	

• تحظى �سحة الطفل العقلية بالدعم	

• االأطفال لهم �سعور باالنتماء اإلى 	

المجتمع

السالمة المادية

• ح�سول االأطفال على التعليم	

• االأطفال ال يعانون من الفقر	

السالمة القانونية

• لالأطفال وثائق حالة مدنية	

• لّم �سمل االأطفال واالأ�سر	

السالمة الجسدية

• االأطفال محميون من النزاعات	

• االأطفال محميون من االعتداء 	

واال�ستغالل

اإلنجازات

البقاء والتمتع بالحماية والتعّلم

لتكييف مجموعة االأدوات هذه من اأجل ا�ستخدامها باأف�سل ما يمكن في برامج اإعادة االإدماج مع االأطفال العائدين تقوم 

المنظمة الدولية للهجرة بدرا�سة بحثية م�ستركة مع �سندوق اإنقاذ الطفولة ل�سقل موؤ�سرات مجموعة االأدوات بخ�سو�س 

اأي�ساً  اإنقاذ الطفولة �سوف يطّور  الدولية للهجرة و�سندوق  المنظمة  الم�سترك بين  الم�سروع  العائدين. وهذا  االأطفال 

�سياق  في  لالأطفال  الم�ستدامة  االإدم��اج  اإع��ادة  وتقييم  لر�سد  الجيدة  الممار�سات  و�سيحدد  بالطفل  خا�سة  ر�سد  اأدوات 

االأطفال وتنفيذها وتقييمها،  اإدم��اج  اإع��ادة  ب�سكل مبا�سر ت�سميم برامج دعم  الدرا�سة �سوف تح�ّسن  العودة. ونتيجة هذه 

ف�ساًل عن التاأثير في التو�سيات من اأجل �سيا�سة عودة الطفل واإعادة اإدماجه ومنا�سرة هذه ال�سيا�سة. ونتائج الدرا�سة، اإلى 

جانب االأدوات المرافقة، �ستكون متاحة في اأوائل اإلى منت�سف 2021.

يرد في ال�سفحة 38 من الوثيقة اإطار موؤ�سرات مجموعة مواد الحلول الدائمة لالأطفال. ومجموعة المعلومات التوجيهية هذه تحدد   82

معايير وتوجيهات وا�سحة فيما يت�سل بالمنا�سرة والبرمجة، وتت�سمن اإطار موؤ�سرات ل�سمان اإدماج االأطفال في تقييم الحلول الدائمة 

وبموؤ�سرات  للتخطيط  المتوا�سل  للتطوير  بمنهجيات  التداول  الثانية من  المرحلة  المواد هذه حالياً  االأولى. وتدخل مجموعة  للمرة 

محددة، بما يربط عمل �سندوق اإنقاذ الطفولة في ثالثة مجاالت مترابطة وفيما يت�سل بانتعا�س الطفل. 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14967/pdf/durable_solutions_toolkit_sci_2019.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14967/pdf/durable_solutions_toolkit_sci_2019.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14967/pdf/durable_solutions_toolkit_sci_2019.pdf
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الوحدة 6 : نهج قائم على حقوق الطفل جتاه إعادة اإلدماج املستدامة للعائدين من األطفال واألسر

مراجع مفيدة

ال�سبكة الدولية لتوفير رعاية اأف�سل لالأطفال 

2015  تعزيز االأ�سر المعي�سية االقت�سادي دعماً لمنع االنف�سال بين االأ�سرة والطفل واإعادة اإدماج االأطفال في الرعاية 

العائلية. المنظمة غير الحكومية المعنية ب�سحة االأ�سرة، دورهام، الواليات المتحدة االأمريكية. 

2019  قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة ب�ساأن حقوق الطفل. نيويورك. تو�سيات رئي�سية مع التركيز على االأطفال 

المحرومين من الرعاية االأبوية.

ائتالف قدرة الطفل على التكيف

التاأملية في دعم عمليات حماية الطفل المجتمعية االأ�سا�س. ائتالف قدرة الطفل  اأدوات للممار�سة  2018   مجموعة 

على التكيف، نيويورك.

 Delap, E، و J. Wedge

الفريق  االأط��ف��ال(.  اإدم���اج  اإع���ادة  ب�ساأن  توجيهية  )م��ب��ادئ   Guidelines on Children’s Reintegration  2016

الم�سترك بين الوكاالت المعني باإعادة اإدماج االأطفال.  

المنظمة الدولية للهجرة 

2019  دليل المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن حماية وم�ساعدة المهاجرين المعر�سين للعنف واال�ستغالل واالعتداء. 

جنيف. الجزء 6 يوّفر اإر�سادات حول كيفية تطبيق مبداأ الم�سالح الف�سلى في الممار�سة العملية.

�سندوق اإنقاذ الطفولة

2014   المبادئ التوجيهية الم�ستركة بين الوكاالت الإدارة الحاالت وحماية الطفل. لندن. 

2019   اأدوات توفير الحلول الدائمة لالأطفال. مبادرة �سندوق اإنقاذ الطفولة ب�ساأن الهجرة والت�سّرد، لندن.

اإنقاذ الطفولة ب�ساأن الهجرة والت�سّرد  مجموعة اأدوات الحلول الدائمة لالأطفال التي و�سعتها مبادرة �سندوق 

المادي،  الجانب  ه��ي:  مجاالت  اأربعة  ول��الإط��ار  الطفل.  لم�سالح  مراعية  دائمة  حلول  ال�ستنباط  اإط���اراً  توفر 

االجتماعية.   - النف�سية  وال�سالمة  العقلية  ال�سحة  وجانب  الج�سدية،  ال�سالمة  وجانب  القانوني،  والجانب 

ويمكن اأن ي�ساعد هذا االإطار مديري الحاالت وغيرهم من اأع�ساء قوة العمل في تنفيذ اأو ت�سميم خطط اإعادة 

اأن  يمكن  التي  والوقاية  ال�سعف  وعوامل  بال�سياق،  الخا�سة  المخاطر  على  للتركيز  واالأ�سر  لالأطفال  االإدم��اج 

ت�سهم في و�سع خطة اإعادة اإدماج م�ستدامة تراعي م�سالح الطفل اأو تقّو�س هذه الخطة. ويمكن اأي�ساً اعتبار 

اأنها تر�سي اأ�سا�س تقييم الم�سالح الف�سلى ويمكن ُت�ستخدم بتزامن مع تقييم اأوجه ال�سعف، وتقييم المخاطر، 

وتقييم االأ�سر، وتقييم المهارات، ومجموعات اأدوات الدرا�سة اال�ستق�سائية ال�ستدامة اإعادة االإدماج والتوجيهات 

المحددة في الدليل.

اليوني�سيف 

مبادئ توجيهية لتعزيز قوة العمل في مجال الخدمات االجتماعية لحماية الطفل. نيويورك.   2019

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Household%20Economic%20Strengthening%20in%20Support%20of%20Prevention%20of%20Family-Child%20Separation%20and%20Children%27s%20Reintegration%20in%20Family%20Care.pdf
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Household%20Economic%20Strengthening%20in%20Support%20of%20Prevention%20of%20Family-Child%20Separation%20and%20Children%27s%20Reintegration%20in%20Family%20Care.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/74/133
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12017/pdf/toolkit_for_reflective_cp_processes.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10111/pdf/guidelines_on_childrens_reintegration_digital_1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10111/pdf/guidelines_on_childrens_reintegration_digital_1.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-05/Guidelines-to-strengthen-social-service-for-child-protection-2019.pdf
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دليل إعادة اإلدماج

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل

2017   التعليق العام الم�سترك رقم 3 )2017( للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم، 

والتعليق العام رقم 22 )2017( للجنة حقوق الطفل ب�ساأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق االإن�سان للطفل في 

�سياق الهجرة الدولية. نيويورك.

Wessells, M

A guide for supporting community�led child protection processes   2018 )دليل لدعم عمليات حماية 

الطفل المجتمعية االأ�سا�س). ائتالف قدرة الطفل على التكيف، نيويورك.

https://www.refworld.org/docid/5a1293a24.html
https://www.refworld.org/docid/5a1293a24.html
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/11856/pdf/a_guide_for_supporting_community-led_child_protection_processes.pdf



