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إهداء

ن كانتا عضوين  ا بجهديهما ح�ي ا لروح Alison Lane من منظمة “JUCONI” بالمكسيك، وIndrani Sinha من منظمة “Sanlaap” بالهند، فلم يضّن ًن ي أب نُهدي هذه المبادئ التوجيهية ت
ي المكسيك والهند، أنه يمكن إعادة إدماج الأطفال 

ي وضعت هذه المبادئ التوجيهية. فقد أثبتتا، من خالل عملهما الدؤوب مع الأطفال الضعفاء �ن
ي المجموعة الرئيسية ال�ت

�ن
ي هذه المبادئ التوجيهية. 

ا �ن ن الأطفال من العودة إىل ديارهم وأرسهم حًي ي ظل أحلك الظروف. ويظل أثر رؤاهم بشأن كيفية تمك�ي
بطريقة فّعالة ح�ت �ن



شكر وتقدير

استهالل

1. مقدمة

1-1 سبب أهمية هذه المبادئ التوجيهية
دماج ونطاق المبادئ التوجيهية  2-1 تعريف إعادة الإ

3-1 كيفية وضع المبادئ التوجيهية
4-1 استخدام المبادئ التوجيهية

ي الأطر القانونية والسياسية الدولية
دماج �ن 2. إعادة الإ

3. المبادئ

ن عىل الأطفال ك�ي 1-3 إعطاء الأولوية لوحدة الأرسة وال�ت
ا ي أنظمة حماية الأطفال الأوسع نطاًق

دماج �ن 2-3 إدخال إعادة الإ
3-3 اتباع نهج قائم عىل الحقوق

ار ر ول �ن 4-3 ل �ن
اك مجموعة من أصحاب المصالح 5-3 إرسش

4. العمل مع الأطفال والأرس الفردية

دماج ة عملية إعادة الإ 1-4 العمل الجتماعي ووت�ي
دماج ي تشتمل عليها عملية إعادة الإ

2-4 المراحل ال�ت
تتّبع والتقييم والتخطيط 1-2-4  ال

 تقييم الطفل
 تقييم الأرسة 

تقييم المجتمع 
وضع خطة

2-2-4 إعداد الأطفال والأرس
دماج ضمان توافر بيئة الرعاية قبل إجراء عملية إعادة الإ

ا والهوية ن وقضاي معالجة التمي�ي
همال والعنف والستغالل داخل الأرسة ساءة والإ لتصدي لالإ

دمان لبية الحتياجات الصحة النفسية والجسدية والتصدي لالإ ت
عاقة دعم الأطفال ذوي الإ

لتخطيط للتعليم والتدريب عىل المهارات الحياتية

ً ا ودعمهم ماىلي تقوية الأرس اقتصاديً
شكال الدعم الأخرى

تحديد من يقوم بالمراقبة ومتابعة الدعم
ي للطفل مع الأرسة ولم الشمل

3-2-4 التصال المبد�أ

الأطفال  إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 

ات وي ت ح م ال

i

ii

1

1
1
1
2

3

4

4
4
7
8
9

11

11
12
14
14
16
16
17
18
18
19
20
20
20
21
22
23
23
23



الأطفال  إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 

ي مع الأرس
التواصل المبد�أ
لّم شمل الأرسة

4-2-4 الدعم المقدم بعد لم شمل الأرسة
مراقبة رفاهية الطفل

ي مرحلة المتابعة
م �ن قدَّ الدعم الذي يُ

ي أو المفاجئ
لم شمل الأرسة التلقا�أ

دماج والوقاية من النفصال اتيجيات إعادة الإ إس�ت
5-2-4 إغالق الحالة

5. العمل من خالل المجتمعات والمدارس

1-5 العمل مع المجتمعات
2-5 العمل مع المدارس

6. المراقبة والتقييم

7. الخاتمة وتوصيات السياسة

مرسد المصطلحات الرئيسية

المراجع

الملحق 1: عملية وضع المبادئ التوجيهية والمؤسسات المعنية

23
24
25
26
26
27
27
27

29

29
30

31

35

36

38

41



i الأطفال إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 

ر دي ق ر وت ك ش

النيابة عن المجموعة  حررت هذه المبادئ التوجيهية Emily Delap من مؤسسة “فاميىلي فور ايفري تشايلد – عائلة لكل طفل” وJoanna Wedge )مستشارة( ب
ن المؤسسات المعنية بإعادة إدماج الأطفال. وقد حددت مجموعة رئيسية من 14 وكالة تحت رئاسة مؤسسة فاميىلي فور إيفري تشايلد - عائلة لكل  كة ب�ي المش�ت

تالية:  ن عن المؤسسات ال طفل عملية وضع المبادئ التوجيهية، وقد ضمت المجموعة ممثل�ي
 Friends“ ومؤسسة ”Faith to Action Initiative“ ومنظمة ”ECPAT“ ومؤسسة ”CPC Learning Network“ ومنظمة ”CESVI“ ومنظمة ”Better Care Network“ منظمة
 Save the( ومنظمة إنقاذ الأطفال ”Retrak“ ومؤسسة ”Next Generation Nepal“ ومؤسسة ”Maestral“ ومؤسسة ”Juconi Foundation“ ومؤسسة ”International

Children( والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة وورلد فيجن )World Vision(، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”

بالشكر مؤسسات  التفاصيل(.ونخص  الملحق رقم 1 لمطالعة  )انظر  ًة  يبلغ 127 فرًدا من 66 وكال التوجيهية عدد إجماىلي  المبادئ  ي وضع هذه 
لقد ساهمت �ن

“Retrak” و”Partnerships for Every Child Moldova” و”Friends International” و”Sanlaap” و”CESVI” لتنظيمها المشاورات الدائرة حول المبادئ التوجيهية. وقد 
ي سبيل تنظيم الجتماعات وتحليل التعقيبات عىل هذه المبادئ التوجيهية.

اً �ن قدمت Payal Saksena هي الأخرى دعماً كب�ي



ii الأطفال  إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 

الل ه ت اس

ي سبتم�ب 2015. وبناًء عىل 
ي خلق مستقبل خاىلي من الخوف والعنف، وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذا الجدول �ن

تتمثل رؤية جدول أعمال 2030 النبيلة بشأن التنمية المستدامة �ن
م جدول الأعمال العالمي الجديد بتوف�ي  ن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل فضاًل عن التوصيات الصادرة عن دراسة منظمة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال، يل�ت
ا ُمحدًدا - 16.2 -يدعو إىل وضع نهاية لجميع أشكال العنف الُممارس ضد  ي إطار تحقيق إدراك حقوقهم وقدراتهم بشكل كامل، ويشمل جدول الأعمال هدًف

بيئة تنشئة لالأطفال �ن
اعات أو عدم  ن همال بالفعل هؤلء الذين انفصلوا عن أرسهم بسبب الفقر أو ال�ن غفال والإ ن الأطفال الذين يطالهم الإ ن مالي�ي الأطفال، بعدم إغفال أو إهمال أي طفل. ومن ب�ي
ي الكث�ي من هؤلء 

ي الشوارع، كما يعا�ن
القدرة عىل اللتحاق بمدارس قريبة من منازلهم. فقد يضطر هؤلء الأطفال إىل الهجرة للحصول عىل فرصة عمل أو العيش بمفردهم �ن

ي 
ا ما يتعرضون لها �ن ًب ي غال

ن عن أرسهم من العنف وسوء المعاملة ال�ت ي الرعاية داخل المؤسسات. ويمكن تعزيز حماية الأطفال المنفصل�ي
الأطفال ويضعفون لسنوات عديدة �ن

ي أرسهم.
هذه المواقف الصعبة من خالل إعادة إدماجهم �ن

ي العتبار. ومع ذلك، فقد كان ول 
ن عن أرسهم ومجتمعاتهم مع وضع المصالح الُفضىل للطفل �ن ِقر القانون الدوىلي والسياسات الدولية بأهمية إعادة إدماج الأطفال المنفصل�ي  ويُ

امج فضاًل عن عدم كفاية  ي الغالب وتفاوت جودة ممارسات وضع ال�ب
ي التوجيهات الشاملة بشأن ما يتوجب فعله. وقد ترتب عىل ذلك عدم ترابط السياسات �ن

يزال هناك قصوٌر �ن
مًة للتغلب عىل هذه التحديات وتهيئة بيئة أرسية تكفل الرعاية الالزمة فضاًل عن تعزيز حماية الأطفال. وقد  دماج. وتعد هذه المبادئ التوجيهية أداًة قّي ي إعادة الإ

الستثمار �ن
اتهم ووضع إرشادات عملية ومتيرسة بشأن إعادة إدماج الأطفال وأرسهم بشكل  ُوِضَعت هذه المبادئ من خالل حشد الجهات الفاعلة القائمة عىل حماية الأطفال لتجميع خ�ب
فعال. وآمل أن تتّم ُمشاركة هذه المبادئ التوجيهية الهامة واعتمادها عىل جميع مستويات الحكومات والمجتمعات المدنية وعىل نطاق واسع مما سيساعد عىل تحقيق الرؤية 

ي ظل بيئة أرسية داعمة وخالية من العنف. 
ي إيجاد عالم ينمو فيه جميع الأطفال بأمان �ن

المتمثلة �ن

س  ي وس ب ت ان ا س ارت )Marta Santos Pais( م
ا العنف ضد الأطفال. ن عام الأمم المتحدة المعنية بقضاي الممثلة الخاصة لأم�ي

ارًٍا جسيمة؛ فقد يعانون  توفر هذه المبادئ التوجيهية إطار عمل لأي شخص يسعى لضمان الرعاية الأرسية لالأطفال. حيث يواجه الأطفال الذين ل ينعمون برعاية أرسية أ�ن
اٍر نفسية دائمة، فضاًل عن قلة احتمالية حضور هؤلء الأطفال إىل المدارس أو انخفاض مستوى أدائهم المدرسي وانعزالهم عن شبكات التواصل  ي النمو وأ�ن

من اختالٍل �ن
اعات والهجرة الجماعية - تؤدي إىل  ن ي تتضمن الفقر وال�ن

ي مرحلة البلوغ. والتجاهات العالمية المرتبطة بانفصال الأطفال - وال�ت
دهروا �ن ن ي يحتاجون إليها ل�ي

الجتماعي ال�ت
ًة للتطبيق عىل نطاق واسع. ول يؤدي انعزال الأطفال عن الحياة الأرسية إىل انتهاك  ل رشادية مناسبًة وقاب ي جميع أنحاء العالم، مما يجعل هذه المبادئ الإ

انفصال الأطفال �ن
حقوق الطفل فحسب، بل يؤدي أيًضا إىل إضعاف المجتمع ككل. وإذا لم يتم تناول مشكلة انفصال الأطفال عن أرسهم بشكل فعال، فمن شأنها أن تقّوض تحقيق أهداف 
التنمية الوطنية - من التعليم إىل النمو. وتقوم هذه المبادئ التوجيهية عىل قاعدة استدللية قوية ُوِضَعت من خالل أبحاث مكتبية مكثفة تم فيها استكشاف الممارسات 
ي حالت الطوارئ، وإعادة إدماج الأطفال الذين تم استغاللهم كجنود، وإعادة إدماج أطفال الشوارع والأطفال 

ن عن أرسهم �ن ي عمليات إعادة إدماج الأطفال المنفصل�ي
الجيدة �ن

امج  . وتمثل هذه المبادئ التوجيهية أداًة قيمًة لصناع السياسة وواضعي ال�ب ي مؤسسات الرعاية والأطفال المهاجرين والأطفال الذين تعرضوا لالتجار بالبرسش
ن �ن الموضوع�ي

عادة إدماج الأطفال.  وممارسي رعاية الأطفال كما توفر خارطة طريق حيوية لإ

وراه   ت دك ة ال ىل درج ل ع اص ي )Neil Boothby(، ح �ب وث ل ب ي ور ن ت دك اذ ال ت الأس
)Allen Rosenfield( مقعد الن روزنفيلد 

كلية ميلمان للصحة العامة
 جامعة كولومبيا
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.1

ة دم ق م

ة ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ذه ال ة ه ي م ب أه ب 1-1  س

ن الأطفال  عادة إدماج مالي�ي وبالتاىلي يجب بذل أقىص جهد ممكن لإ
1
من المسلم به عموًما أّن وجود أرسة آمنة ومستقرة يمّثل البيئة المثىل لنمو الصبية والفتيات وتطورهم

ي الأرسة هو ما يطمح إليه غالبية هؤلء الأطفال وأرسهم )BCN وآخرون 2013(، كما 
دماج �ن فإعادة الإ

2
ي الوقت الحاىلي عن أرسهم ومجتمعاتهم حول العالم

ن �ن المنفصل�ي
ي تنشئة الأطفال ورفاهيتهم )فاميىلي فور إيفري تشايلد – عائلة لكل طفل 2014 ب(. وعىل الرغم من أهمية إعادة 

ًا جذريًا �ن أّن فقدان الرعاية الأرسية يمكن أن يحمل تأث�ي
ي محاولة رأب 

دماج الآمن والفّعال ل يزال محدوداً ح�ت وقتنا هذا. ويتمّثل الهدف من هذه المبادئ التوجيهية�ن ي الأرسة، إلّ أن التوجيه القوي بخصوص إعادة الإ
دماج �ن الإ

امج الخاصة بالعمل مع الأطفال والأرس  ي إعادة إدماج الأطفال، وتقّدم التوجيهات بشأن تصميم ال�ب
هذا الصدع. فهي تستكشف المبادئ الشاملة للممارسات الجيدة �ن

ي  الدول ذات الدخل المنخفض والقل من المتوسط، رغم أنّه 
ي المقام الأول مديري برامج حماية الأطفال �ن

والمدارس والمجتمعات المحلية. وتستهدف هذه المبادئ �ن
ي دول ذات دخل أعىل غنية بالمعلومات المفيدة. 

من المأمول أن يجدها صناع السياسات والعاملون �ن

ة ي ه ي وج ت ادئ ال ب م اق ال ط اج ون دم ادة الإ ف إع ري ع 2-1 ت

دماج عىل أنها: ا لأغراض هذه المبادئ التوجيهية، تُعرف عملية إعادة الإ ًق تحقي

(، لتلقي  اً ما يكون مجتمعه الأصىلي ب ي يضطلع فيها الطفل المنفصل عن أرسته بكل ما هو مرجّو للرجوع الدائم إىل أرسته ومجتمعه )غال
“هي العملية ال�ت

  
3
ي جميع مجالت الحياة.”

الحماية والرعاية وإيجاد إحساس بالنتماء والغاية �ن

ي الأرس 
دماج مرًة أخرى �ن ن الطفل الذي أُعيد لّم شمله مع أرسته ومجتمعه. وتشمل هذه المبادئ التوجيهية عملية إعادة الإ ترمي إىل تكوين ارتباطات وصور دعم ب�ي

ي أو أي ممارسات مماثلة. كما أنها ل تقدم تفاصيل الدعم المقدم إىل الأطفال 
ي ظل رعاية بديلة أو كنف أرس جديدة من خالل التب�ن

يواء �ن ول تشمل الإ
4
البيولوجية  

ن عن أرسهم. ومن المسلم به أّن عودة بعض الأطفال إىل أرسهم قد ل تكون ضمن مصالحهم الفضىل وأّن عملية  الذين يعودون إىل مجتمعاتهم للعيش مستقل�ي
اف. ومع  رسش ي أو الحياة المستقلة الخاضعة لالإ

ي هذه الحالت، قد تكون هناك حاجة إىل الرعاية البديلة أو التب�ن
ي بعض الحالت. و�ن

دماج تبوء بالفشل �ن إعادة الإ
 

5
ي هذه المجالت تتجاوز هي الأخرى نطاق هذه المبادئ التوجيهية.

بعة �ن ّت ُم ذلك، فإّن تغطية إشكاليات أفضل الممارسات ال

كون الرعاية  ي الحالت الطارئة وغ�ي الطارئة، مثل أولئك الذين ي�ت
ن عن أرسهم �ن ن إعادة إدماج جميع فئات الأطفال المنفصل�ي ترمي المبادئ التوجيهية إىل تحس�ي

ي نزاع مع القانون أو المؤسسات الأخرى، وأولئك الذين يعودون إىل أرسهم من الرعاية الأرسية البديلة أو 
المؤسسية أو ومؤسسات تأهيل الشباب الذين هم �ن

الشوارع، والأطفال الذين هاجروا من أجل العمل أو الذين تم التجار بهم أو استغاللهم كجنود. ويمكن استخدام هذه المبادئ التوجيهية من أجل دعم إعادة 
ن الذين انفصلوا عن أرسهم. ويجب مالحظة أن هذه  ي ذلك إعادة إدماج الأطفال الالجئ�ي

دماج ع�ب الحدود، بما �ن رين من الرصاعات وإعادة الإ إدماج الأطفال المترصن
دماج، وأنها  ي عملية إعادة الإ

المبادئ التوجيهية ل تتسم بالقدرة عىل تقديم توجيهات مفصلة بشأن الحتياجات الخاصة بفئات الأطفال المختلفة المشمولة �ن
دماج ع�ب الحدود بالتفصيل. ل تشتمل عىل محاولت استكشاف إعادة الإ

ة ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ع ال ة وض ي ف ي  3-1 ك

ي عام 2011 بغرض 
ن المؤسسات المعنية بإعادة إدماج الأطفال. وقد تشكلت هذه المجموعة �ن كة ب�ي ُوضعت هذه المبادئ التوجيهية بواسطة المجموعة المش�ت

عن  الصادر  ل(،  ن للم�ن )الوصول   Reaching for home تقرير  إىل  الوثيقة  هذه  وتستند  وتعزيزها.  الأرس  ي 
�ن دماج  الإ إعادة  لدعم  الواعدة  الممارسات  عن  البحث 

دماج من مجموعة متنوعة من المؤسسات، فضالً عن إجراء  )BCN وآخرون 2013(, وهو عبارة عن مراجعة أدبية شاملة، تُع�ن بجمع المعرفة المتعلقة بإعادة الإ
المشاورات مع 158 طفالً و127 مقدم خدمة وصانع قرار من66 منظمة غ�ي حكومية وجهة مانحة ومؤسسة دينية ووكالة تابعة لالأمم المتحدة ع�ب أك�ش من 20 

ي وضع هذه المبادئ التوجيهية وصياغتها. 
ي سبيل عملي�ت

ي جرى التشاور معها �ن
ًدا من التفاصيل عن المؤسسات ال�ت دولة. يقدم الملحق رقم 1 مزي

باجة )الأمم المتحدة 1989(. 1.  انظر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الدي
ا، وعىل هذا النحو، تنطبق هذه المبادئ التوجيهية عىل جميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. 2. تُعرِّف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الأطفال عىل أنهم الصبية والفتيات دون سن 18 عاًم

ّم الشمل” الذي ل يُش�ي إلّ إىل عودة الطفل الجسدية. دماج يختلف عن مصطلح إعادة “ل ابعة مناقشة هذا التعريف. ويجب مالحظة أن مصطلح إعادة الإ 3. )2013( لمت
4. يشمل ذلك العودة إىل الوالدين أو أفراد الأرس الممتدة.

لة لالأطفال )الجمعية العامة لالأمم المتحدة 2010(. الرعاية البدي لة انظر المبادئ التوجيهية المتعلقة ب الرعاية البدي رشادات المتعلقة ب 5. للحصول عىل الإ
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ة ي ه ي وج ت ادئ ال ب م دام ال خ ت 4-1 اس

أن تطبيقه يختلف باختالف السياق والظروف المحيطة وتجارب فئات  ن عن أرسهم، إلّ  عىل الرغم من كون هذا التوجيه متعلق بجميع الأطفال المنفصل�ي
م أولئك الذين يستخدمون المبادئ التوجيهية بالمبادئ العامة الُمشتملة، ولكن مع تكييف تفاصيل تطبيقها  ن معينة من الأطفال. ومن الأهمية بمكان أن يل�ت
دماج، وذلك عىل النحو الوارد مناقشته أدناه. وتتحمل الحكومات المسؤولية الأساسية  ي سبيل ضمان نجاح عملية إعادة الإ

ا �ن وريً بعناية. ويمّثل التعاون أمًرا �ن
، تلقى الجهات الفاعلة القائمة عىل حماية الأطفال تشجيًعا خاًصا للعمل بالتنسيق  التاىلي ًة مناسبًة، وب ن عن أرسهم رعاي لضمان تلقي جميع الأطفال المنفصل�ي

مع الحكومات.

: يجوز استخدام المبادئ التوجيهية بطرق عّدة تشمل ما يىلي
• 	. امج وقياس التأث�ي وثيقة مرجعية لتصميم ال�ب
• مصدر عند تقديم طلبات المنح أو مواد التدريب. 	
• ي سبيل إعادة إدماج الأطفال. 	

ي تبذلها الحكومة والجهات المانحة وغ�ي ذلك من مقدمي الخدمات �ن
أداة لدعم الجهود ال�ت

• 	. قاعدة يستند إليها أي سياق أو توجيه خاص بوكالة محددة أو سياسة أو معاي�ي

ي مربعات 
ضافية �ن ي النص، وتظل التفاصيل الإ

ح أك�ش تفصيالً �ن ن يسلط الضوء عىل النقاط الرئيسية. ويعقبه رسش ي المبادئ التوجيهيةبملخص وج�ي
يبدأ كل قسم �ن

ي سياقات مختلفة ومع أطفال ذوي خلفيات 
دماج �ن ي مربعات تستكشف عملية إعادة الإ

النص.وتشتمل الوثيقة أيًضا، من بدايتها إىل نهايتها، عىل أمثلة موضوعة �ن
شارة  ن التدخالت. وتتم الإ ما تستهدف إثارة الفكر بشأن سبل تحس�ي متنّوعة. ول تتعّدى هذه الأمثلة كونها كذلك، ول تحاول أن تغطي نطاق التجارب بأكمله؛ وإنّ
ي 

ة �ن يعات والتوجيهات الوطنية. وقد بُذلت جهود كث�ي شارة إىل الترسش ي أحد الهوامش، كلما اقتىصن الأمر، كما تُستحث المؤسسات لالإ
إىل توجيه محىلي أك�ش تفصيالً �ن

ي ينبغي 
ن عىل ما ينبغي القيام به بدلً من تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالكيفية ال�ت ك�ي مكان، مع ال�ت بقاء عىل المبادئ التوجيهية مخترصًة قدر الإ سبيل الإ

دماج. بها دعم عمليات إعادة الإ

ي هذا المجال والمؤسسات بوجه عام. وبالتغلب عىل هذه التحديات، يتم 
ن �ن ي وجه كل من العامل�ي

وقد وضعت هذه المبادئ التوجيهية الكث�ي من التحديات �ن
ي القيام بذلك بطريقة تعزز 

ي بلوغ حقوقهم، و�ن
ن عن أرسهم �ن ن الجهات الفاعلة القائمة عىل حماية الأطفال بصورة أفضل لمساعدة الأطفال المنفصل�ي تجه�ي

أنظمة حماية الأطفال المحلية المعنية بجميع الصبية والفتيات الضعفاء.



الأطفال  إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ  3

.2

ة ي ون ان ق ي الأطر ال
اج �ن دم ادة الإ  إع

ة ي دول ة ال ي اس ي س وال

ص خ ل م

ع  وض ر م ذه الأط ي ه
ة �ن ن م ض ت م ادئ ال ب م ع ال ة وض ي ف ي ن ك ل ع ي اص ف ت ن ال ًدا م زي دم م ق ة، وت ي دول ة ال ي اس ي س ة وال ي ون ان ق ر ال ة الأط ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ّزز ال ع ت

ىل.  ض ف ل ال ف ط ة ال ح ل ص ق م ي ق ح ل ت ن أج دؤوب م ل ال م ع ال وال ف ة الأط ارك ش دة الأرسة وم ادئ وح ب ىل م وء ع ض ط ال ل س ة ت م ائ ق ة ال ي دول ر ال الأط ذ. ف ي ف ن ت ال
اج. دم ادة الإ م إع دع ة ل ب اس ن ود م ه ي ج

ار �ن م ث ت ة إىل الس اج ح ىل ال د ع ؤك ي ت ه ف

: ي ذلك ما يىلي
تعّزز هذه المبادئ التوجيهية الأطر السياسية والقانونية الدولية المتعلقة بإعادة إدماج الأطفال، بما �ن

• اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل )UNCRC(، )منظمة الأمم المتحدة 1989(.	
• ي عام 2009 )الجمعية العامة 	

ا من جانب الأمم المتحدة �ن ًب ي لقت ترحي
المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة لالأطفال، وال�ت

لالأمم المتحدة )2010(.
• ن عن أرسهم )اللجنة الدولية 	 ن بمرافق بالغ والمنفصل�ي ن المؤسسات المتعلقة بالأطفال غ�ي المصحوب�ي كة ب�ي مبادئ التوجيه المش�ت

نقاذ الدولية “IRC”، ومنظمة إنقاذ الأطفال “Save the Children”، واليونيسف “UNICEF”، والمفوضية  للصليب الأحمر “ICRC”، ولجنة الإ
.)”World Vision 2004“ ومؤسسة ،”UNHCR“ ن السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي

• قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجّردين من حريتهم )الأمم المتحدة 1990(.	
• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال )الأمم المتحدة 2000(.	
• ي بحماية الطفل 2012(.	

ي )الفريق المع�ن
نسا�ن ي العمل الإ

المعاي�ي الدنيا لحماية الطفل �ن

تؤكد هذه الوثائق معاً عىل أّن:
• رحلة حياة كل طفل هي رحلة فريدة خاصة به.	
• ي الأرس، مثل المبادئ المتعلقة بوحدة الأرسة، من أجل تحقيق مصلحة الطفل الفضىل 	

دماج �ن ي تدعم إعادة الإ
يجب أن تعمل المبادئ ال�ت

وأن تتضمن مشاركته.
• ضافة إىل 	 ة بالإ دماج يتطلب استثمارات مالية كب�ي اً لمرة واحدة، ولكنها عبارة عن عملية، فدعم إعادة الإ دماج ليست حدث كون إعادة الإ

ن مع مرور الوقت. عدد كب�ي من الموظف�ي
• دماج يتطلب تعزيز الروابط الأرسية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النفصال. 	 كون دعم إعادة الإ
• ن اتخاذ موقف واضح وداعم والتحىلي بمهارات 	 دماج يمكن أن يشّكل محاولًة معقدًة للغاية، ما يتطلب من الموظف�ي كون دعم إعادة الإ

متنّوعة وراسخة.
• ي مجال التعليم، 	

ن �ن التاىلي الحاجة إىل التنسيق والتعاون مع الزمالء العامل�ي دماج )وب عادة الإ ن القطاعات لإ ك ب�ي الحاجة إىل دعم مش�ت
والصحة، وسبل العيش، وما إىل ذلك(.

تقدم الأطر الدولية القائمة نقطة بداية مفيدة ولكنها ل توفر التفاصيل الشاملة المطلوبة لمواجهة التحديات المتعددة المرتبطة بإعادة إدماج الأطفال. 
وتسعى هذه الوثيقة إىل تزويد الجهات الفاعلة القائمة عىل حماية الأطفال بتوجيه أوضح وأك�ش تفصلياًل. 
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.3

ادئ ب م ال

ال ف ىل الأط ن ع �ي ك �ت دة الأرسة وال وح ة ل وي اء الأول ط 3.1 إع

ص خ ل م

ة  ي ل ي الأرسة الأص
اج �ن دم ادة الإ ل إع ب س ة ل ال ع وث ف ح راء ب وره وإج ط ل وت ف ط ة ال ي اه ي رف

دة الأرسة �ن وح ة ل وري ح م ة ال ي م ان إدراك الأه ك م ة ب ي م ن الأه م
اج. دم ادة الإ ع ة لإ ي رام م ال دع ود ال ه ع ج ي م ور ج ح ال م ف ون الأرس والأط ك ب أن ت ج ا. وي ه ق ي ق ح زم ت ل ي ي

�ت ات ال وي ول ىل رأس الأ ي ع
أ�ت ك ي ذل ل ف ف ط ل ل

  

لوحدة  المحورية  بالأهمية  الأطفال  بحقوق  بة  الُمطاِل الجهات  من  ها  وغ�ي المتحدة  الأمم  ووكالت  الحكومية  غ�ي  والمنظمات  الحكومات  تُقر  أن  يجب 
اتنا، ويجب  أولوي ي مقدمة 

ي �ن
يأ�ت الأصلية، فذلك  الشمل مع الأرسة  لّم  المهم أن نبحث بفعالية سبل  ي أن من 

الطفل وتطوره.وهذا يع�ن ي رفاهية 
الأرسة �ن

دماج انظر القسم 4-2-1(. ي مصلحة الطفل )لمزيد من التفاصيل عن اتخاذ القرارات بشأن إعادة الإ
ا �ن ًم ي الوقت ذاته إدراك أّن لّم الشمل ل يصب دائ

 أيًضا �ن
التاىلي ذكرها.  الأسباب  الأهمية نظًرا للعديد من  القدر من  يتمتع بهذا  المبدأ  بالذكر أن هذا  ٌر  وجدي

• ي ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل)UNCRC( ، )الأمم 	
ا إليه أعاله وما هو وارد أدناه، يتضمن القانون الدوىلي - بما �ن ن ا لما أرسش وفًق

المتحدة 1989( - إقراًرا بقيمة وأهمية وحدة الأرسة.
• ار تؤثر 	 ار جسيمة عىل الأطفال. يعود عدم تعلق الطفل بمقدم رعاية دائم بأ�ن يمكن أن يكون لالنفصال عن الأرس العطوفة الآمنة أ�ن

ا ما يكونون  ًب ن عن أرسهم غال ا كما أن الأطفال المنفصل�ي ي ذلك تطور الدماغ(؛ فعادة ما تكون نتائج النفصال صادمة نفسًي
عىل تطوره )بما �ن

.)Groark 2015و McCall( أك�ش عرضة لمخاطر إساءة المعاملة والستغالل
• 	.)Groark 2015و McCall( الُهوية الأرسية والثقافية ن عن الأرس والمجتمعات الشعور المهم ب يمكن أن يفقد الأطفال المنفصل�ي
• 	 BCN( ا ًم دماج عىل الرغم من أّن ذلك ل يحدث دائ ا إعادة الإ ًب ي اتخاذ القرارات المؤثرة فيهم ويفضل الأطفال غال

يحق لالأطفال المشاركة �ن
 .)Centre for Rural Childhood“ 2013“ وآخرون 2013؛ مركز

ي 
ال�ت الضعف  نقاط  ومعالجة  قوتها   مواطن  بناء  بكل خطوة عىل  القرارات  اتخاذ  ي 

�ن تشارك  وأن  دماج  الإ إعادة  عمليات  محور جميع  الأرس  تكون  أن  يجب 
محور  الأطفال  يكون  أن  يجب  كما  دماج.  الإ إعادة  عملية  نجاح  ضمان  أجل  من  الأطفال  ي 

�ن نستثمر  مثلما  الأرس  ي 
�ن نستثمر  أن  المهم  ومن  منها.  ي 

تعا�ن
ي جميع مراحل 

�ن اكهم  لذا يجب إرسش الأول.  المقام  ي 
�ن العمل عىل تحقيق مصالحهم  إليهم ونضع  أن نستمع  دماج؛ حيث يجب  الإ عادة  الرامية لإ الجهود 

العملية. هذه 

 

ا اًق ط ع ن ال الأوس ف ة الأط اي م ة ح ظم ي أن
اج �ن دم ادة الإ ال إع   2-3 إدخ

ص خ ل م

ادة  ة إع ي ل م م ع دع ي ل ف ك ل ي وي م اك ت ن ون ه ك ب أن ي ج ا. وي اًق ط ع ن ال الأوس ف ة الأط اي م ة ح م ظ ن أن م اج ض دم ادة الإ ع ال لإ ّع ف ن وال م الآم دع خ ال ي رس ب ت ج ي
ة.  ي ل م ع ذه ال م ه ىل دع ادرة ع ال ق ف ة الأط اي م ح ة ب ص ص خ ت ة م ارع ة ب ل ام وة ع ة، وق ي ل م ع ذه ال ل ه راح ع م ي م ي ج

ة �ن ح ادات واض ات وإرش ع ي �ش اج، وت دم الإ
ل  م ع ة ي اي م ام ح ظ ا ن ه د ب وج ي ل ي

�ت ات ال ئ ي ب ي ال
م �ن ن أرسه ن ع �ي ل ص ف ن م ال ال ف اج الأط ادة إدم م إع دع ود ل ه ج ذل ال ي ب

رار �ن م ت ب الس ج ك, ي ن ذل م م رغ ىل ال وع
ات  وع م ج م ة وال ل اع ف ال ة  ي وم ك ح ات ال ه ج ك ال ي ذل

ا �ن م ال ب ف ة الأط اي م ام ح ظ ب ن وان ع ج ي م ع ج ل م م ع الت أن ن ح ع ال ي م ي ج
م �ن ه م ن ال ة. وم ام ت اءة  ف ك ب

ة.  ي اع م ت ة الج اي م ح اء وال ض ق م وال ي عل ت ة وال ح ص ل ال ث رى م ة الأخ م ظ ع الأن ل م م ع ا أن ن ًض م أي ه م ن ال ال والأرس. وم ف ة والأط ي ن دي ادات ال ي ق ة وال ي ع م ت ج م ال
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إدماج  إعادة  لعملية  ي 
الكا�ن الدعم  تقديم  عىل  قادرة  تكون  بحيث  مالئمة  بكفاءة  تعمل  الأطفال  حماية  أنظمة  جعل  بهدف  المؤسسات  تعمل  أن  يجب 

ن  ك�ي ال�ت ي تعرض الأطفال للخطورة وأن تتجنب صب 
ال�ت المتعددة  تُدرك المؤسسات العوامل  . كما يجب أن  ن عن أرسهم  المنفصل�ي جميع فئات الأطفال 

ي البرسش أو أطفال “الشوارع”(. تشمل نظم حماية الأطفال الفّعالة العنا� التالية )منتدى 
ا أو فئة من الفئات )مثل التجار �ن عىل قضية واحدة من القضاي

.)2012 اليونيسف وآخرون  2013؛ منظمة  الأفريقي وآخرون  الطفل  سياسة 

• ها من المجالت 	 ي غ�ي
دماج و�ن ي عملية إعادة الإ

يعات والتوجيهات الوطنية: يجب أن تكون هناك سياسات واضحة لجميع المراحل �ن الترسش
القانونية والتوثيق( وعىل الحكومات أن تعمل عىل وضع سياسات  المواليد والُهوية  اللجوء وعمالة الأطفال وتسجيل  ذات الصلة )مثل 

يعات وتوجيهات مناسبة.  ي ل توجد فيها ترسش
ي الحالت ال�ت

ي أن يتحمل مسؤولية المنا�ة �ن
وإدماجها. عىل المجتمع المد�ن

• ن 	 ومتطوع�ي ن  مختص�ي شبه  أو  ن  متخصص�ي من  مزيًجا  العاملة  القوة  هذه  تكون  أن  المرجح  من  الطفل:  بحماية  متخصصة  عاملة  قوة 
دماج. ويحتاج الموظفون بأجر والمتطوعون إىل  ي عمليات إعادة الإ

ويلزم كل من هؤلء مهارات خاصة للمساهمة بفعالية �ن
6
؛  ن مجتمعي�ي

ي العتبار 
نَصح المؤسسات بوضع تنوع القوة العاملة لديها �ن افية واتباع منهجيات خاصة )انظر المربع 1 أدناه(. وتُ التحىلي بكفاءات اح�ت

ا يساعد عىل استمرار العالقات  ن مّم ة للتشجيع عىل استبقاء الموظف�ي )مثل العرقية والنوع والتوجه الجنسي والدين(. ويجب بذل جهود كب�ي
ي بعض الحالت اللجوء إىل الدعم الخارجي لتعزيز الكفاءات المحلية.

وري �ن مع الأطفال والأرس. وقد يكون من الرصن
• ات 	 ا للغاية ولكن قد يكون له تأث�ي ًف جراء عمليات إعادة إدماج جيدة مكل دارة المالية: قد يكون تقديم الدعم لإ تخصيص الموارد الكافية والإ

القريب والبعيد.  المدى  المحيط( عىل  المجتمع  ات ليشمل  التأث�ي تلك  يتسع نطاق  ا  انً الطفل والأرسة )وأحي ة وإيجابية عىل كل من  كب�ي
نَصح المنظمات  تُ المتعلقة بعمليات إعادة إدماج الأطفال. ففي حالة عدم كفاية الأموال,  التكاليف  انيات جميع  ن الم�ي ويجب أن تغطي 
دماج، وذلك  ن اكتمال عملية إعادة الإ ي كيفية تلبية احتياجات الطفل لح�ي

ي �ن
بالدعوة للحصول عىل مزيد من الأموال والنظر بشكل استبا�ت

ل خطًرا  ي عمليات إعادة إدماج الأطفال يشكِّ
ن �ن ح�ت لو توقفت تدفقات الأموال الخارجية لأّن عدم مواصلة تقديم الدعم والمراقبة الكافي�ي

ي عملية إعادة إدماج الأطفال.كما يجب أيًضا أن يُظهر 
عون عىل دعم الحكومات للوفاء بمسؤولياتها �ن ع المت�ب يُهدد نجاحها. لذلك يُشجَّ

دماج حسب احتياجات وطريقة الس�ي والخطو لكل طفل، ول يجب أن يضعوا  تيح إجراء عمليات إعادة الإ ي التمويل بما يُ
عون مرونة �ن المت�ب

أك�ب قدر من الستفادة  الوصم وتحقيق  النوعية. وللحد من  بالكم عىل حساب  أو الهتمام  دماج  الإ بإعادة  التعجيل  ا تحث عىل  أهداًف
ا - بطريقة يستفيد منها  ع المؤسسات عىل وضع برامج - كلما كان ذلك ممكًن ن للخطر ومنع النفصال المحتمل, تُشجَّ للسكان المعرض�ي

ي مجتمع الطفل الذي يعود الطفل لالندماج فيه وتخصيص الموارد بناًء عىل ذلك. 
جميع الأطفال �ن

• ي أرسهم تنفيذ 	
ي القسم 4 أدناه، تتطلب عملية إعادة إدماج الأطفال �ن

ا لما سنتناوله �ن تقديم الخدمات والأعمال المتعلقة بالحالت: وفًق
أعمال فردية مع الأطفال والأرس وتقديم مجموعة من الخدمات.

• دماج وتخصيص ما يلزم من أموال 	 الفاعلة: تتوىل الحكومات المسؤولية العامة عن تنسيق جهود إعادة الإ اك مجموعة من الجهات  إرسش
دماج وضمان المراقبة الجيدة للجهود المبذولة. كما تؤدي المنظمات غ�ي الحكومية والمجموعات المجتمعية والأرس  لتحقيق إعادة الإ
دماج، كما يُعتَمد  ي هذا الشأن. وتجلب هذه الجهات الفاعلة الكث�ي من مواطن القوة لعمليات إعادة الإ

والأطفال أنفسهم أدواًرا رئيسية �ن
ي تكون فيها الهياكل الحكومية غ�ي مناسبة او فاسدة. 

ي الحالت ال�ت
عليها بشكل خاص �ن

• دماج الآمنة والفّعالة تتأثر بعوامل مثل الفقر والحصول عىل التعليم, من المهم 	 التعاون مع الأنظمة الأخرى:نظًرا إىل أّن عملية إعادة الإ
ي القطاعات الأخرى - مثل التعليم والحماية الجتماعية والقضاء والتعزيز القتصادي 

وضع وتنفيذ برامج بالتعاون مع الجهات الفاعلة �ن
ن والصحة.  وإنفاذ القوان�ي

• ي ل تُقر بأهمية الأرسة أن ترصن 	
الأعراف الجتماعية الداعمة: يمكن للتفرقة ضد فئات معينة من الأطفال المعاد إدماجهم أو الأعراف ال�ت

ي القسم 5-1. 
ناَقش هذه النقطة بمزيد من التفصيل �ن دماج. وتُ عادة الإ بالجهود الرامية لإ

• دماج. 	 تَخذ بشأن وضع برامج إعادة الإ ي تُ
المتابعة وجمع البيانات: من المهم الحصول عىل أدلة عالية الجودة لتعتمد عليها القرارات ال�ت

ي القسم 6. 
ناقش هذه المسألة أيًضا �ن وتُ

ل  المموَّ الفعال  النظام  هذا  مثل  توافر  عدم  أن  إل  أعاله،  إليه  المشار  الفعال  الأطفال  حماية  نظام  المؤسسات عىل وضع  عمل  أهمية  من  الرغم  عىل 
لديها  المتاحة  القوة  بالعتماد عىل مواطن  المؤسسات  نَصح  تُ الأطفال.  إدماج  إعادة  لعملية  فّعال  تقديم دعم  لعدم  ر  كم�ب يُستخَدم  أن  جيًدا ل يجب 
من  الستفادة  من خالل  المثال  وذلك عىل سبيل  ؛  المحىلي الواقع  مع  تتناسب  الأطفال  إدماج  إعادة  عملية  لدعم  فّعالة  وإيجاد طرق  السياقات  ي جميع 

�ن
ا لتقديم  ي كمبودي

1 أدناه تفاصيل عن الجهود الرامية إىل إصالح نظام حماية الأطفال �ن . يقدم النموذج  ن ب�ي ن المدرَّ المجموعات المجتمعية أو المتطوع�ي
الأطفال. إدماج  إعادة  دعم أفضل لعملية 

ن  ابع�ي ن للحكومة أو للقطاع غي الحكومي غ�ي ت ابع�ي ؟ - بأجر وبدون أجر, ت ن الخدمة الجتماعية لتصف مجموعة متنوعة من العمال العامل�ي 6. يمكن عىل نطاق واسع تعريف القوة العاملة المتخصصة بحماية الطفل أو المعنية ب
ي 

ي تقدمها الجهات الفاعلة من الحكومة والمجتمع المد�ن
ا ال�ت امج والمزاي ه نظام التدخالت وال�ب أنّ ي رعاية الفئات المهمشة الضعيفة من السكان. يُعَرف نظام الخدمة الجتماعية ب

ي نظام الخدمة الجتماعية وتساهم �ن
لها - تعمل �ن

www.socialserviceworkforce.org شارة إىل جميع تلك الجهات الفاعلة انظر ا. يُستخَدم لفظ “الموظفون” العاملون لالإ ا أو اقتصاديً ن اجتماعًي ن القل حظا والمهمش�ي والمجتمع المحىلي لضمان رفاهية وحماية الأفراد والأرس المحروم�ي
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ا ودي ب م ي ك
اج �ن دم ادة الإ م إع دع ال ل ف ة الأط اي م ة ح م ظ ع أن ال 1: وض ث م

ي كمبوديا، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل منظمة اليونيسف ومنظمة “Friends International” غ�ي الحكومية من أجل التعاون مع 
�ن

: وضع السياسات  ي أُجريت ما يىلي
ات ال�ت ي الأرس وتعزيزها. وقد تضمنت التغي�ي

دماج �ن ي تدعم إعادة الإ
حكومة كمبوديا لوضع أنظمة حماية الأطفال ال�ت

ن نظام مرافق  ي تمك�ي
ي أرسهم، والتخطيط الشامل للمساعدة �ن

ي ترمي إىل دعم إخراج الأطفال من المؤسسات وإعادة إدماجهم �ن
رشادات والأبحاث ال�ت والإ

ن  ي أرسهم، وتحس�ي
بإعادة إدماج الأطفال �ن المتعلقة  حالت  الخدمات والإ السكنية، وتطوير شبكات قوية لتقديم  / للدور اليوائية  المؤسسية  الرعاية 

ي 
ن �ن ن متخصص�ي ن موظف�ي ورة تعي�ي دماج. وقد أظهر تقييم أُجري عىل هذا العمل �ن المتخصصة بحماية الطفل لدعم إعادة الإ العاملة  القوة  قدرة 

ي 
دماج؛ لن يكون هناك تهيئة إعداد ومتابعة مناسبة. و�ن ن يعملون تحديًدا عىل إعادة الإ ن اجتماعي�ي الرعاية الجتماعية وتدريبهم؛ فبدون وجود موظف�ي

ي دور الرعاية الذين تربطهم بالأطفال عالقات قوية والذين قد يعوقون جهود 
ن �ن ن العامل�ي هذا الصدد، يمكن أن يكون من المفيد إعادة تدريب الموظف�ي

ي مصلحتهم. وقد أظهر التقييم 
ي بعض الحالت فقد يشعروا أّن إعادة جميع الأطفال إىلي أرسهم وإغالق الدور أو المؤسسات ليس �ن

دماج �ن إعادة الإ
ي خدمات الدولة؛ فإنشاء 

ي تنطوي عىل ضعف الستثمار �ن
دماج ال�ت ي سياقات إعادة الإ

ي أن تؤدي أدواًرا رئيسية �ن
ه بإمكان منظمات المجتمع المد�ن أيًضا أنّ

ن  ي مختلف المسافات وتمك�ي
ي أرسهم �ن

ي تقديم الخدمات لالأطفال الذين تجري إعادة إدماجهم �ن
ي يمكن أن يساعد �ن

شبكة من منظمات المجتمع المد�ن
جينج ماركتس كونسالتينج لصالح الوكالة  حالة )إم�ي ي عمليات الإ

ا يساعد �ن مشاركة الدروس المستفادة وبناء عالقات مبنية عىل الثقة بدلً من التنافس مّم
الأمريكية للتنمية الدولية 2015(. 

ة ال ّع ف اج ال دم ادة الإ ة إع ي ل م م ع دع ة ل ي ام وط الأم ط خ و ال ف وظ ا م ه ىل ب ح ت ي ي
�ت ب ال ي ال ات والأس ف ص ارات وال ه م ىل ال ة ع ل ث ع 1: أم رب م ال

دماج.  دماج الفعالة، لبد من أن يمتلك الموظفون مجموعًة من المهارات الفنية وأن يتبنوا أساليب مالئمة لعملية إعادة الإ من أجل دعم عملية إعادة الإ
  

7
. فعىل سبيل المثال، يلزم أن يكون الموظفون قادرين عىل القيام بما يىلي

• عوامل 	 عىل  يتوقف  وذلك  ًا،  كب�ي ا  تفاوتً الأطفال  بها  مر  ي 
ال�ت دماج  الإ وإعادة  النفصال  تجارب  تتفاوت  العتبار.  ي 

�ن التنوع  أخذ 
الأرسة  ووضع  العنرصية(  التفرقة  )مثل  النفصال  أثناء  الطفل  بها  يمر  ي 

ال�ت والتجارب  النفصال  وأسباب  والنوع  السن  مثل 
 . الحاىلي

• ي 	
ي ذات نفس الوقت مع الطفل:إّن إدراك الأطفال أّن بإمكانهم العتماد عىل شخص بالغ يعت�ن

افية �ن إقامة َعالقة طيبة ومهنية اح�ت
ي هذه العملية والتعب�ي عن 

نهم من القيام بدورهم عىل أكمل وجه �ن قّدر قيمتهم ويوفر لهم شعوًرا بالنتماء يَمكِّ بهم ويُ
ي تكوين هذه العالقة.

ن �ن ن أساسي�ي ٌر بالذكر أن الثقة والستمرارية يمثالن عامل�ي أية مخاوف قد تراودهم. وجدي
• دماج. فعىل سبيل المثال، قد تراود الأطفال مخاوف بشأن النتقال 	 ي عملية إعادة الإ

ي يواجهها الأطفال والأرس �ن
إدراك التحديات ال�ت

ل، أو ترك الأقران أو التوقف عن كسب الأموال. قد  ن ي الم�ن
التحول من برنامج عناية تتوافر به الموارد الالزمة إىل دعم غ�ي مستقر �ن

ي مسؤولية 
ي تتمثل �ن

تشعر الأرس بالخوف من تغ�ي ديناميات الأرسة بسبب دخول طفل من جديد إىل الأرسة أو من التحديات ال�ت
. ي

إطعام شخص إضا�ن
• عراب عن أية مخاوف وطمأنتهم بشأن 	 : يشمل هذا النوع من الدعم تشجيع الأطفال عىل الإ ي

مساعدة الأطفال عىل التعب�ي العل�ن
ن توف�ي جو من الأمان  قدرتهم عىل اتخاذ القرارات وبناء إحساس أك�ب بالقوة والسيطرة عىل مجريات حياتهم. وعىل الموظف�ي
مثل التحدث عالنية فيها شكالً من أشكال التهديد بالخطر. وح�ت الأطفال الصغار جًدا أو  ي قد يُ

ي البيئات ال�ت
والرسية خاصة �ن

ي القرارات ولكن ينبغي للمديرين 
الذين يُعانون من إعاقات تؤثر عىل قدرتهم عىل التعب�ي عن أنفسهم يستطيعون المشاركة �ن

ن مزيًدا من الوقت والمهارات لتقديم الدعم الالزم لهم. أن يوفروا للموظف�ي
• والمالية 	 ية  البرسش مواردهم  تحديد  عىل  والمجتمعات  والأرس  الأطفال  مساعدة  عليها:  والبناء  والعتماد  القوة  مواطن  تحديد 

اتيجية لالعتمادوالبناء عليها. ووضع إس�ت
• ن مسؤولية المجتمع تجاه الطفل العائد إىل أرسته. ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق منها 	 وري تحف�ي إنشاء ملكية محلية: من الرصن

ي 
ال�ت الخاصة  والأدوار  ن  لعائالت وأطفال معين�ي الأقران  دماج ودعم  الإ إعادة  بشأن  ن  الوطني�ي الأبطال  المثال حديث  عىل سبيل 

ي وجه 
ي هذا الصدد إدراك أن وصمة العار قد تشكل حاجًزا منيًعا �ن

وري �ن يضطلع بها قادة المجتمع والقادة الدينيون. ومن الرصن
ي معالجتها.

دماج وأن المشاركة المجتمعية تحمل أهميًة خاصًة �ن إعادة الإ
• الترّصف بطريقة واعية من الناحية الثقافية. من المهم أن يتم إيجاد حلول تعزز الأساليب المحلية للرعاية والحماية وتتماسش 	

ن التحىلي بالقدرة عىل دراسة الحلول الممكنة بعناية  كذلك مع قيم الأطفال والأرس والمجتمعات ومعتقداتهم. لذا عىل الموظف�ي
عند تعارض مصالح الطفل الفضىل مع القيم أو الممارسات الثقافية.

ام والص�ب والمثابرة والمرونة كي تمّكنهم من التعامل  ي تشمل التعاطف والح�ت
ضافة إىل ذلك، ينبغي أن يتسم الموظفون ببعض الصفات ال�ت وبالإ

بطريقة جيدة مع إعادة إدماج الأطفال.

.”Global Social Services Workforce“ ي وضعها تحالف
ي يحتاجها موظفو الخطوط الأمامية, يُرجى عىل سبيل المثال الرجوع إىل الأطر ال�ت

7. هذه عبارة عن قائمة توضيحية وليست شاملة. لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الكفاءات ال�ت
http://www.socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Para%20Professional%20Guiding%20Principles%20Functions%20and%20Competencies.pdf
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ال ف اج الأط ادة إدم ل وإع ف ط وق ال ق ة ح ي اق ف ة لت ي اس ادئ الأس ب م ع 2: ال رب م ال

• ي 	
. ويع�ن ن ن )المادة 2(يحق لجميع الأطفال تنمية كامل إمكاناتهم والتمتع بالحماية عىل نحٍو فّعال ضد جميع صور التمي�ي عدم التمي�ي

ن ضد فئات بعينها من الأطفال. دماج يجب ألّ تمارس التمي�ي ذلك أن برامج إعادة الإ
• ي العتبار الأول عند اتخاذ جميع القرارات أثناء عملية إعادة 	

مصلحة الطفل الفضىل )المادة 3(: يجب وضع مصلحة الطفل الفضىل �ن
دماج نفسها مالئمة أم ل.  دماج. ويتضمن ذلك القرار المتعلق بما إذا كانت عملية إعادة الإ الإ

• ذلك 	 ي 
�ن بما  الأساسية  الجودة  خدمات  عىل  بالحصول  والفتيات  الصبية  جميع  يتمتع  أن  يجب   :)6 )المادة  البقاء  والنماء  الحياة 

ن بإعادة  ي ظروف مالئمة. وينطبق ذلك أيًضا عىل تقديم الخدمات للصبية والفتيات المشمول�ي
التعليم؛وذلك من أجل النمو والنشأة �ن

دماج. الإ
• المشاركة)المادة 21(: يحق للصبية والفتيات المشاركة بصورة فّعالة )مع مراعاة أعمارهم، ونضجهم، ومصلحتهم، وقدراتهم المتطورة، 	

ي القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم الفردية وبالمشاركة 
ي ذلك أّن الأطفال يجب أن يتمتعوا بالقدرة عىل المشاركة �ن

وما إىل ذلك(. ويع�ن
دماج وسياساتها من أجل توضيح احتياجات الأطفال.  ي تغي�ي برامج إعادة الإ

الجماعية �ن

وق ق ح ىل ال ائم ع ج ق ه اع ن ب 3-3 ات

ص خ ل م

ن  �ي وان ق ل وال ف ط وق ال ق ة ح ي اق ف ي ات
ة �ن درج م وق ال ق ح ع ال ي م ة ج ىل دراس ة ع ال ّع ف ة وال ن اج الآم دم ادة الإ ز إع زي ع ة إىل ت ي رام ود ال ه ج ع ال ي م د ج م ت ع ب أن ت ج ي

دة الأرسة.  ىل وح اظ ع ف ح ي ال
ق �ن ح رى، ال �ي أخ اي ع م أو أي م ه درات م أو ق ه اس ن م أو أج اره م ن أع ر ع ظ ن رصف ال ال، ب ف ع الأط ي م ج ل ة؛ ف ل ص ة ذات ال ي ل ح م ال

ادة  إع ب ة  ق عل ت م ال رارات  ق ال اذ  خ ات د  ن ا ع ًي اس اًرا أس ب ت اع م  ه ت ح ل ص الء م إي ي  غ ب ن م، وي ه ي ل ر ع ؤث ي ت
�ت ال رارات  ق ال ع  ي م ي ج

ة �ن ارك ش م ال ي 
ك �ن ذل ق ك ح م ال ه ول

م. ه اج إدم

ا  ا عىل اتفاقية حقوق الطفل. فتقّر مقدمة التفاقية بأّن مركزية العائلة تُعد الوضع الأفضل لتنشئة الطفل وعنرًصا أساسًي ًب لقد صّدقت جميع دول العالم تقري
ي نسيج المجتمع. وتنص المادة 9 عىل أنه يجب عدم فصل الأطفال عن والديهم إل إذا كان ذلك لصالح الأطفال.

كذلك �ن

ي المربع 2 أدناه.
دماج وهي موضحة �ن تتضمن اتفاقية حقوق الطفل أربعة مبادئ أساسية تنطبق جميعها عىل جهود إعادة الإ

دماج جميع حقوق  ، يجب أن تدرك المؤسسات المشاركة إعادة الإ التاىلي ابطة مًعا، مع عدم أسبقية واحد عن الآخر. وب حقوق الأطفال غ�ي قابلة للتجزئة وم�ت
ا يجعل بلوغ  ي واقع الأمر، عادًة ما تكون المصادر غ�ي كافية أو توجد عوائق أخرى أو كال الأمرين مًعا، مّم

ي سبيل تحقيقها. و�ن
مكان �ن الأطفال وأن تكافح بقدر الإ

، مع  ي آٍن واحد أمًرا مستحيالً. وقد تُفرض عىل المنظمات اختيارات صعبة بخصوص أي الحقوق ينبغي إيالؤها الأولوية عىل المدى القص�ي
جميع الحقوق �ن

ي وهو تحقيقها جميًعا.
المحافظة عىل الهدف النها�أ

ا قانونية تتعلق بهوية الطفل وعائلته ووثائقهما، غ�ي أنّه، بموجب  وباعتبارها إحدى الخطوات الأوىل، ينبغي عدم الضّن بأي جهود ترمي إىل توضيح أي قضاي
دماج،  ي ذلك خدمات إعادة الإ

اتفاقية حقوق الطفل، يحق لجميع الأطفال عىل أي أرض -برصف النظر عن أوضاعهم - التمتع بحماية تلك الدولة ومسؤوليها، بما �ن
ن بصورة قانونية أو ل.  سواًء كانوا موثق�ي
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ار ر ول �ن 4-3 ل �ن

ص خ ل م

وء  ع س ن ل م ث ا م اي ض ار ق ب ت ن الع �ي ع ذ ب ك الأخ ن ذل م ض ت م. وي ه ر ب رصن اق ال ح دم إل ال وع ف ادة الأط اج إف دم ادة الإ ات إع ي ل م ع ع ي م دف ج ه ت س ي أن ت غ ب ن ي
ا  ًم ي ي ق ت ات  س ؤس م ال ع  ي م ري ج تُج أن  ي  غ ب ن وي ة.  �ي وال ة  �ي ن ت س م ال ة  ق واف م وال م  وص وال ن  ري الآخ ة  ح ل ص م ال اب  ح أص أو  ن  �ي ف وظ م ال ل  ب ق ن  م ة  ل ام ع م ال
ي 

�ت ج ال ام �ب داد ال ل إع ي ب ي س
ًة �ن اص وًدا خ ه ذل ج ب ا، وأن ت ه ن ّد م ح اج وال دم ادة الإ ج إع رام ن ب ج م ام رن ل ب ك ة ب ق عل ت م ر ال اط خ م د ال دي ح ل ت ن أج ر م اط خ م ل ل

ود  ة وج ع ذري ذّرع ب ت دم ال ي ع غ ب ن ي ه، ف ي ل ة ع ب ت �ت م ار ال ًا الأ�ن �ي ث وق ك ف ا ت ادًة م اج ع دم ادة الإ د إع وائ ًرا لأن ف ظ ي. ون وع ادة ال ة أو زي ام ع ة ال ي وع ت ىل ال وي ع ط ن ت
ال. ف اج الأط ادة إدم دم إع ن ع ذر ع ع ر ك اط خ م ض ال ع ب

تُجري  أن  وينبغي  بهم.  ر  الرصن إلحاق  وعدم  الأطفال  إفادة  دماج  الإ إعادة  عملية  تدعم  ي 
ال�ت والتدخالت  الشمل  لّم  عمليات  جميع  تستهدف  أن  ينبغي 

دماج وكذلك تحديد خطوات تقليل المخاطر  ر الذي يمكن أن تسببه عمليات التدخالت بقصد إعادة الإ للمخاطر لتحديد الرصن ا شامالً  المؤسسات تقييًم
الذي  الشخص  معرفة  من  يتمّكنوا  ح�ت  الأطفال  مع  أمان  خطة  وضع  الخطوات  هذه  تتضمن  أن  وينبغي  والموظفون.  والأرس  الأطفال  لها  يتعرض  ي 

ال�ت
نّهم سيتمتعون 

ي تدور حول المخاطر نظًرا لأ
ي المناقشات ال�ت

اك الأطفال �ن ر فور إعادة إدماجهم أو عند فشلها.ويجب إرسش يتصلون به إذا تعرضوا لأي �ن
كسبب  المخاطر  بعض  وجود  بذريعة  التذّرع  عدم  فينبغي  عليه؛  تبة  الم�ت ار  الأ�ن ا  ً كث�ي تفوق  ما  عادًة  الشمل  لّم  فوائد  لأن  ونظًرا  أهمية.  ذات  ة  ببص�ي

الأطفال. لّم شمل  لعدم 

وإجراءاتها  الطفل  حماية  سياسات  خالل  من  وذلك  العنف  أو  المعاملة  سوء  من  الأطفال  لحماية  مناسبة  آليات  لوضع  الالزمة  الجهود  بذل  ينبغي 
إعادة  عملية  مراحل  من  مرحلة  أي  ي 

�ن الآخرين  المصلحة  أصحاب  أو  ن  الموظف�ي جانب  من  الأطفال  معاملة  سوء  مخاطر  تقليل  إىل  ترمي  ي 
ال�ت التنظيمية 

الأطفال من طرح مخاوفهم. ن  لتمك�ي آلية تقديم شكاوى  أن يتضمن ذلك  دماج. وينبغي  الإ

المهم  ،فمن  التاىلي دماج ودعمها. وب الإ إعادة  اتيجيات  الفردية وموافقتهم عىل إس�ت العملية، إدراك الأطفال والأرس  ة، طوال هذه  المستن�ي الموافقة  تضمن 
وتوكولت الرسية( والفوائد والمخاطر - ومن  ة بالخدمات المقدمة - فضالً عن القواعد الحاكمة لهذه الخدمات )عىل سبيل المثال ال�ب أن يكونوا عىل بص�ي
فعىل  موافقتهم.  من  ا  دوًم والتأكد  باستمرار  الأطفال  استشارة  تتم  أن  المهم  ومن  للمتابعة.  والطفل  الوالدين/الوصي  أحد  من  ذن  الإ عىل  الحصول  ثم 

ة: المستن�ي الموافقة  الحصول عىل  المهم  من  المثال،  سبيل 

• عند بداية تقديم الخدمة.	
• ي جمع معلومات شخصية عن الطفل والأرسة وتخزينها.	

عندما تبدأ المؤسسة المعنية �ن
• حالة(.	 عندما يشارك الموظفون المعلومات مع أحد مقدمي الخدمة الجدد )مثل الإ
• دماج.	 ي عملية إعادة الإ

عندما ينتقل الطفل إىل المرحلة التالية �ن

ي مصلحة الطفل الفضىل، غ�ي أنّه يجب عليهم قبول قرار 
دماج المحتملة �ن ن تأييد الوالدين بشدة حينما تكون إعادة الإ ضافة إىل ذلك، يجوز للموظف�ي بالإ

الجد،  محمل  الطفل عىل  نظر  وجهات  الجتماعيون  الموظفون  يأخذ  أن  ويجب   .)4-2-1 )انظر  الشمل  لّم  برفض  الرعاية  الوالدين/مقدم  أحد  أو  الطفل 
الفضىل.  المصالح  المتطورة عند تحديد  الطفل  اعتبارهم كذلك قدرات  ي 

أنّه يجب أن يأخذوا �ن غ�ي 

الأرس  مع  مشاركتها  ينبغي  المعلومات  أي  ي 
�ن بعناية  التفك�ي  المؤسسات  عىل  ويجب  الرسية.  تحفظ  بطريقة  السجالت  لتخزين  الخطوات  تنفيذ  يجب 

ا بمرض نقص المناعة المكتسبة أو بمشكالت صحية عقلية ولكن ل يريد أن يعرف  ي يكون فيها الطفل مصابً
ي الحالت ال�ت

والأطفال. عىل سبيل المثال: �ن
ي الطفل. يجب أن تتأكد المؤسسات من امتالك 

ا من الرفض، أو عند وجود مشكالت داخل الأرسة من شأنها أن تؤثر �ن مقدمي الرعاية الخاص بالأمر؛ خوًف
المعلومات  مشاركة  تجري  لن  ه  أنّ من  الرغم  وعىل  الأرسة.  أو  الطفل  مخاوف  وتفّهم  بحساسية  المشكلة  لمناقشة  الالزمة  والمهارات  الوقت  ن  الموظف�ي
ي بعض الحالت، مشاركة معلومات بدون موافقة من أجل حماية مصالح الطفل الفضىل 

وري، �ن بصورة كاملة إلّ بموافقة الطفل، إلّ أنّه قد يكون من الرصن
أي  مع  التعامل  ي 

�ن ومساعدتهم  الرعاية  مقدمي  إخبار  سيتم  أنّه  للطفل  يوضحوا  أن  ن  الموظف�ي عىل  يجب  وحينئٍذ  بانتظام(.  الدواء  تناول  ضمان  )مثل 
عواقب.

الأطفال. وقد  المرتبطة بمشاركة  المخاطر  وري مراعاة  عالمية، يصبح من الرصن الإ الحمالت  أو  الوعي  أو زيادة  التوعية  دماج  الإ إعادة  برامج  عندما تتضمن 
الأطفال  ي مصلحة 

�ن النظر  إمعان  وينبغي  والفتيات.  الصبية  استضعاف  إىل  عامة  رواية قصص شخصية عىل منصات  أو  قوية  مناهضة مجموعات  تؤدي 
السبل. ي هذه 

اكهم �ن الفضىل قبل اش�ت
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ة ك �ت ش م ح ال ال ص م اب ال ح ن أص ة م وع م ج اك م 5-3 إرسش

ص خ ل م

ل  ائ دارس ووس م ات وال ع م ت ج م ال والأرس وال ف ك الأط ي ذل
ا �ن م ال ب ف اج الأط ادة إدم ة إع ي ل م ي ع

ة �ن ك �ت ش م ح ال ال ص م اب ال ح ن أص ة م وع م ج اك م وري إرسش رصن ن ال م
ن  م م ه ر م ا أم ه ق ي س ن ا وت ه ة ب ق عل ت م ات ال دم خ اج وال دم ادة الإ ط إع ي ط خ ت اص. ف خ اع ال ط ق ة وال ي وم ك ح �ي ال ات غ م ظ ن م ة وال ي وم ك ح ات ال ه ج الم وال ع الإ

ال. ع ف اون ال ع ت ق ال ي ق ح ل ت أج

هذه  تشمل  وقد  والفجوات.  القوة  نقاط  لتحديد  دماج  الإ إعادة  عملية  ي 
�ن ن  المعني�ي المصلحة  لأصحاب  النطاق  واسع  تخطيط  إجراء  بمكاٍن  الأهمية  من 

وغ�ي  الحكومية  والمؤسسات  الخاص  والقطاع  عالم  الإ ووسائل  والمدارس  الدينية  والمؤسسات  الدينية  والقيادات  والمجتمعات  والأرس  الأطفال  الخطة 
3 أدناه.  المربع  ي 

التفاصيل عن الدور الذي تؤديه هذه المجموعات �ن الحكومية عىل حٍد سواء. ويمكن مطالعة مزيٍد من 

اج دم ادة الإ ة إع ي ل م ي ع
ة �ن ك �ت ش م ح ال ال ص م اب ال ح ف أص ل ت خ ا م ه ؤدي ي ي

�ت ع 3: الأدوار ال رب م ال

• دماج. ويمكن أن 	 نجاح برامج إعادة الإ ا لإ ي يتمتعون بها واحتياجاتهم أمًرا مهًم
ي تحديد نقاط القوة ال�ت

الأطفال: تُعد مساعدة الأطفال �ن
النطاق لمعالجة أسباب النفصال الجذرية أو  جراء تغي�ي واسع  يقدم الأطفال الدعم لبعضهم البعض ويمكنهم كذلك الدعوة لإ

دماج.  ي إعادة الإ
تشجيع إجراء استثمارات أك�ب �ن

• الفّعالة. ومن 	 الأصلية عىل مشاركتهم  الأرسة  إىل رعاية  المحتملة  العودة  تنطوي  التاىلي  وب الأساسي  العناية  الأرس واجب  تتحمل  الأرس: 
. وينبغي أن  ن دماج، فضالً عن الوالدين ومقدمي العناية الرئيسي�ي ي عمليات إعادة الإ

وري كذلك أن يتعاون الأشقاء والأرس الممتدة �ن الرصن
يجابية ودعمها. تسعى المؤسسات إىل تعزيز نقاط القوة داخل الأرس وتحديد المواقف والسلوكيات الإ

• الحكومة: تتحمل الحكومة الوطنية مسؤولية حماية جميع حقوق الأطفال وتتحمل المسؤولية كاملًة كذلك عن التأكد من أّن عملية 	
 . ن وموظف�ي تمويل  من  يلزمها  بما  دماج  الإ إعادة  وتزويد  الخدمات  وتقديم  والسياسات  ن  القوان�ي من خالل  وفعالة  آمنة  دماج  الإ إعادة 
ي عملية 

�ن ا  وريً يكون �ن أن  يمكن  ما  ، وهو  ن الموظف�ي الفّعال لجهة قضائية مستقلة مدّربة مكتملة  التوف�ي  أيًضا عن  وهي مسؤولة 
نجاح عملية إعادة  ورية لإ إعادة إدماج بعض فئات الأطفال. وتقدم الحكومة خدمات مثل التعليم والصحة والحماية الجتماعية الرصن

دماج. الإ
• ي الحد من 	

ا �ن ي دوًرا رئيسًي
المجتمعات والقيادات الدينية:يمكن أن تؤدي المجتمعات – ومنها المراكز والمؤسسات ذات الطابع الدي�ن

ي حمايتهم من التعرض لمزيٍد من 
دماج وكذالك �ن ن بعملية إعادة الإ ن اللذان يؤثران عىل العديد من الأطفال المشمول�ي الوصم والتمي�ي

ي قد تُطيل أمد 
ا مثل المعاي�ي القائمة ال�ت ًا اجتماعًي همال والستغالل. ومع ذلك فقد تتطلب المشاركة الفعالة تغي�ي سوء المعاملة والإ

ن وسوء معاملة الأطفال. ويمكن أن تؤدي القيادات الدينية والعلمانية، فضالً عن آليات حماية الأطفال المجتمعية، أدواًرا  الوصم والتمي�ي
ا إىل جنب مع مستويات الدعم المناسبة.  ًب بارزة جن

• دماج.ويمكن أن يؤدي 	 ي عملية إعادة الإ
ا �ن ي القسم 5، يمكن أن يشّكل بدء التعليم أو استئنافه جزًءا مهًم

المدارس: كما هو موضح �ن
ي مراقبة 

ي التأكد من إحساس الطالب الجدد بالقبول ويمكن أن يساعد موظفو المدرسة �ن
ا �ن أعضاء هيئة التدريس وطالبهم دوًرا مهًم

ي أرسهم ودعمها. 
إعادة إدماج الأطفال �ن

• من خالل 	 تعزيزها  يمكن  مبتكرة  ممارسات  عىل وضع  عادًة  المؤسسات  هذه  تعمل  الدينية:  والمؤسسات  الحكومية  غ�ي  المنظمات 
دارات الحكومية عند الحاجة، فهي تمارس ضغوًطا عىل  ن لالإ ضافة إىل تقديم المساعدة والتدريب الفني�ي امج الحكومية بالإ وضع ال�ب
دماج. ولكن يجب أن تكون مسؤولة عن الأطفال وأرسهم عن طريق  ي عملية إعادة الإ

ن �ن الحكومات لحماية حقوق الأطفال المشمول�ي
الدينية  الحكومية والمؤسسات  المنظمات غ�ي  تبلغ  أن  المقدمة. ويمكن  الدعم والخدمات  للتعقيب عىل  تزويدهم بفرص معتادة 
ين، مثل  ي بعض الأحيان تؤدي تلك المنظمات نفسها دور مقدمي الخدمات الأساسية المبارسش

الأطفال والأرس بالخدمات الحكومية، و�ن
دروس التعليم غ�ي الرسمية والمهارات الوالدية. 

• ات لدى الأطفال. 	 المؤسسات التابعة لالأمم المتحدة: يمكن أن تشكل المؤسسات التابعة لالأمم المتحدة قوة محّفزة لإحداث تغي�ي
ات والموارد التقنية.  فيمكنهم توجيه الحكومات الوطنية إىل استنباط أفكار جديدة من أرجاء العالم المختلفة فضالً عن حشد الخ�ب
حقوق  عن  والدفاع  قليمية  والإ الوطنية  الحكومية  الكيانات  مع  اك  لالش�ت ن 

ّ متم�ي بوضع  المتحدة  لالأمم  التابعة  المؤسسات  وتتمتع 
ي ذلك شأن الكيانات متعددة الأطراف. 

ن العديد من الجهات الفاعلة، شأنها �ن الأطفال وتسهيل التنسيق ب�ي
• يجابية والمخاطر الكامنة 	 ي لفت انتباه الأطفال والأرس إىل الممارسات الإ

عالم المحلية دوًرا مفيًدا �ن عالم: يمكن أن تؤدي وسائل الإ وسائل الإ
ن الذي يواَجه عادًة بإعادة إدماج  ي معالجة الوصم والتمي�ي

عالم عىل تغي�ي المواقف وتساعد �ن ي النفصال؛ فيمكن أن تعمل وسائل الإ
�ن

م أي تغطية إعالمية بالمعاي�ي الأخالقية الصارمة. ن الأطفال.وعىل النحو الوارد أعاله )انظر القسم 3-4(، ينبغي أن تل�ت
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• الدعوة 	 ي تمويل حمالت 
دماج و�ن الإ إعادة  ي ضمان وجود تمويل مناسب لعملية 

ا �ن المانحة دوًرا مهًم الجهات  المانحة: تؤدي  الجهات 
ي هذه العملية. ويمكن أن يكون لمقدار ما تخصصه الجهات المانحة لتمويل إعادة 

لتشجيع تغي�ي السياسات وإجراء استثمارات أك�ب �ن
امج. عىل سبيل المثال, عىل النحو  دماج، والتوقعات المعقودة عىل المستفيدين من المنح، تأث�ي أساسي عىل مدى نجاح هذه ال�ب الإ
امج إىل عدد كب�ي من  ي إطارات زمنية غ�ي مالئمة أو طلبت وصول ال�ب

دماج �ن المشار إليه أعاله، إذا طلبت الجهات المانحة إجراء إعادة الإ
ي تلبية احتياجات الأطفال كما يمكن 

ي آٍن واحد باستخدام موارد محدودة؛ فيمكن أن يؤدي ذلك إىل إعادة إدماج رسيع يُخفق �ن
الأطفال �ن

ي خطر بالغ.
كهم �ن أن ي�ت

• عات 	 الت�ب تقديم  أو  الخدمات  مقدمي  تشمل  عدة  بطرق  دماج  الإ إعادة  عمليات  ي 
�ن الخاص  القطاع  يساعد  أن  يمكن  الخاص:  القطاع 

ر بعمليات إعادة الدمج، عىل سبيل المثال بالحيلولة دون  ي استدرار مدخول أعىل. ويمكنها كذلك إلحاق الرصن
العينية أو مساعدة الأرس �ن

ي بعض الأحيان، قد تتم إدارة دور الأيتام من أجل إدرار الأرباح 
ن الذين انفصلوا عن أرسهم من العودة إىل منازلهم. و�ن الأطفال العامل�ي

ا. وبالطبع، فح�ت أولئك الذين يُديرون دور الرعاية والمؤسسات اليوائية غ�ي  دماج لأنها غ�ي مربحة تجاريً ولذا فقد يتم تثبيط إعادة الإ
دماج إذا كانت تدفقات تمويلها تعتمد عىل عدد الأطفال الذين  ي الحيلولة دون عملية إعادة الإ

الربحية قد تكون لهم مصلحة شخصية �ن
يقدمون لهم الرعاية.

طة وموظفو الصحة والمعلمون إلخ... بمعرفة عميقة بمجتمعاتها وكذلك بالوصول إىل الموارد  تتمتع العديد من الجهات الفاعلة الأخرى - الرسش
دماج. ي قد تقدم العون إىل جانب إعادة الإ

الجتماعية والقتصادية غ�ي المستغلة ال�ت

ي تقدم فيها المنظمة 
ي قد يحتاجها الطفل والأرسة، مثل عيش الأرسة خارج نطاق المنطقة ال�ت

ا أن تقدم وكالة بمفردها جميع الخدمات ال�ت ًم ليس من الممكن دائ
ا للتعاون من  خدماتها أو لأن للطفل أو الأرسة مجموعة واسعة من الحتياجات أو، عىل النقيض من ذلك، حاجة خاصة للغاية.وتلقى المؤسسات تشجيًعا قويً

أجل ضمان تغطية جميع احتياجات الأطفال. ويشمل ذلك:

• حالة فضالً عن المراقبة والتقييم عىل مستوى النظام )انظر 	 امج وبروتوكولت الإ عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق تبادل معلومات ال�ب
القسم 6(.

• ي العتبار.	
كة �ن امج المش�ت إيجاد طرق فّعالة وأخالقية لتبادل معلومات الحالة وأخذ مبادرات ال�ب

ات الهيكلية والسياسية الشاملة الالزمة لتعزيز عملية إدماج فّعالة )انظر المثال 2 أدناه(.  حداث التغي�ي يمكن أن تنّسق الجهات الفاعلة الجهود فيما بينها لإ
وتتحمل المؤسسات الدولية مسؤولية خاصة بصدد التنسيق مع الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة المحلية لضمان تدعيم الأنظمة الموجودة وعدم تكرارها 

أو ضعفها. 

ل ازي �ب ي ال
اج �ن دم ادة الإ إع ة ب ق عل ت م ة ال اس ي س �ي ال ي غ ل ت ن أج ق م ي س ن ت ال 2: ال ث م ال

ازيلية  ازيلية من أجل حقوق الأرسة والمجتمع من قبل منظمة Associação Brasileira Terra dos Homens )ABTH( ال�ب ست مجموعة العمل الوطنية ال�ب أُسِّ
غ�ي الحكومية واليونيسف. وهي عبارة عن شبكة من المؤسسات الحكومية والمنظمات غ�ي الحكومية والمؤسسات التابعة لالأمم المتحدة تدعو إىل تغي�ي 
ها قد  دماج. وتعزو تلك الشبكة نجاحها إىل ثالثة عوامل رئيسية، وهي: أولً، أنّ السياسات والممارسات للحيلولة دون النفصال عن الأرس وتعزيز إعادة الإ
ا، أنها عملت من أجل إيجاد دليل عىل  ًي ان ي دعم الأرس. ث

عية عقود من العمل �ن كة وكٍل من سلطة تنفيذ التغي�ي ورسش ن أصحاب المصلحة المش�ت جمعت ب�ي
ا  ًي ا وطن ًه ا، لقد كّيفت توجي ًث ال امج الناجحة، ومشاركة هذا الدليل ع�ب ندوات تقدم توجيهات ذات صلة وعملية عىل مستوى الدولة بأكملها. ث وضع ال�ب
ام  ن كة، بما يعّزز الل�ت ا وأفاضت فيه من أجل وضع سياسات واستجابات مناسبة عىل المستوى المحىلي تكون بيد جميع أصحاب المصلحة المش�ت وعالمًي

 .)ABTH 2011( دماج بجهود إعادة الإ
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.4

ردية ف ال والأرس ال ع الأطف ل م عم ال

دماج مناسبة أم ل وإعداد الطفل والأرسة ولّم شمل  ا مع الأطفال والأرس، وذلك لتحديد ما إذا كانت إعادة الإ ًب ا غال ًف دماج الناجحة عمالً حذًرا ومكّث تتطلب إعادة الإ
ي مرحلة المتابعة. يبدأ هذا القسم بدراسة نهج العمل الجتماعي لهذا الدعم الفردي ثم يستطلع كل مرحلة من 

م �ن قدَّ الطفل مع أرسته وتقديم الدعم الذي يُ
ا مع المدارس  ه ينبغي الضطالع به من خالل عمل أوسع نطاًق ا، غ�ي أنّ ًم أّن العمل الفردي مع الأطفال والأرس أمر مهم دائ ا ب ًم دماج عىل التعاقب. عل مراحل إعادة الإ

ات الشاملة المطلوبة لدعم القيام بعملية إعادة إدماج فّعالة )انظر القسم 5(.  والمجتمعات وصناع السياسات لتحقيق التغي�ي

اج دم ادة الإ ة إع ي ل م ة ع �ي ي ووت اع م ت ج ل الإ عم 1-4 ال

ص خ ل م

ت  وق س ال ري ك ي ت غ ب ن ذا ي ة. ل ع اب ت م ة ال ل رح ي م
م �ن دَّ ق ذي يُ م ال دع ف وال ّث ك م داد ال ع ل الإ م ش دة ت ت م ة م ي ل م ا ع ه ن ك رًدا، ول ف ن ا م دثً ت ح س ي اج ل دم ادة الإ إع

م  ه م دع ال والأرس ل ف الأط ي ل اع م ت ل اج ام ن  ع �ي ي ع ي ت غ ب ن ه. وي ل وأرست ف ل ط ات ك اج ي ت ب اح اس ن ة ت �ي وت ا ب ه �ي س اح ب م س ل ة ل ي ل م ع ذه ال ي ه
ة �ن ل رح ل م ك ي ل

ا�ن ك ال
د. ة واح ال ف ح ل ي م

ه �ن ق ي وث ب ت ج ا ي و م ة، وه ي ل م ع ذه ال اء ه ن أث

عداد المكّثف والمتابعة،  دماج عىل أنّها حدث يحدث مرة واحدة، وإنّما كعملية أطول أمًدا تمّر بمراحل مختلفة تشمل الإ ينبغي عدم النظر إىل عملية إعادة الإ
ي الطفل والأرسة، كما ينبغي ألّ 

ي كل خطوة من خطوات هذه العملية. وينبغي أن يناسب الجدول الزم�ن
مع تقديم خدمات الدعم المناسبة لالأرس والأطفال �ن

دماج( عىل حساب خطوة أخرى )مثل متابعة ما بعد  عادة الإ ي الوقت الذي يستغرقه إتمام إحدى خطوات العملية )مثل تخطيط الدعم الُمقّدم لإ
تكون الزيادة �ن

تها أو  دماج برّم ًا، وليس من المستحسن وضع قيود صارمة عىل الوقت الالزم لعملية إعادة الإ ا كب�ي ا أّن احتياجات الأطفال والأرس تختلف اختالًف ًم لّم الشمل(. عل
لخطوة معينة من خطوات دعم هذه العملية.

  ويشمل ذلك الأطفال والأرس الذين 
8
دماج المختلفة. ي سبيل دعم الأطفال طوال مراحل عملية إعادة الإ

ا �ن هذا ويمّثل العمل الجتماعي وادارة الحالة نهًجا رئيسًي
ي الذي يضطلع بتقديم دعم فردي خاص 

ن موظف اجتماعي للطفل وآخر لالأرسة(، ذلك الأخصا�أ ي بعض الظروف، تعي�ي
ن  عامل اجتماعي لهم )أو �ن يجري تعي�ي

وتوثيق العملية. ويمّكن لنهج ادارة الحالة مع الأطفال والأرس من ان ينمي عالقاتهم المبنية عىل الثقة وتلقي الدعم القائم عىل فهم متطور لحتياجاتهم 
دماج  ي توثيق العملية أنّه يمكن إحالة الحالة، إذا تطلب الأمر، إىل منظمة أخرى أو عامل اجتماعي آخر )عىل سبيل المثال؛ إذا كانت عملية إعادة الإ

الخاصة. ويع�ن
ي الغالب ل يقدم العاملون الجتماعيون جميع الخدمات/الدعم لالأطفال والأرس بأنفسهم، 

(. و�ن ن خارج الحدود أو ع�ب مسافة بعيدة أو حال مغادرة الموظف�ي
ي 

ي إطار إعادة إدماج الأطفال �ن
ولكن يمكنهم تزويدهم بمعلومات عن مقدمي خدمات آخرين أو إحالتهم إليهم. ويوضح المثال 3 استخدام العمل الجتماعي �ن

ي جميع أنحاء نيبال.
أرسهم �ن

ن عىل  فيتع�ي الفضىل؛  الطفل  ي مصلحة 
�ن أنها تصب  ن  تب�ي وإذا  إيقافها.  فينبغي  الفضىل؛  الطفل  ي مصالح 

�ن دماج ل تصب  الإ إعادة  أّن  أي مرحلة  ي 
�ن تقّرر  وإذا 

دماج.  ي عملية إعادة الإ
عادة النظر �ن مكان، وقد يتطلب الأمر إجراء تقييم منتظم لما إذا كانت هناك حاجة لإ ن متابعة تيس�ي التواصل مع الأرسة قدر الإ الموظف�ي

ي نهاية المطاف، 
اف(، و�ن رسش ي أو الحياة المستقلة الخاضعة لالإ

التب�ن ن عىل المؤسسات بعد ذلك النكباب عىل ترتيبات الرعاية البديلة المؤقتة )مثل الرعاية ب ويتع�ي
  

9
ي أو الكفالة/ الحتضان أو الرعاية الأرسية البديلة الكفالة.

ي كنف عائلة دائمة جديدة من خالل التب�ن
يواء �ن دماج؛ فسيكون الحل هو الإ إذا تم إيقاف إعادة الإ

.)CPWG 2014( دارة الحالت وحماية الأطفال ن المؤسسات لإ كة ب�ي انات(، انظر المبادئ التوجيهية المش�ت ي ب ي هذا القسم )عىل سبيل المثال الموافقة وإدارة ال
نة �ن ُمتضّم ا ال 8. لمطالعة التوجيه العمىلي للعديد من الخطوات والقضاي

.)HCCH 2008(انها: دليل الممارسات الجيدة ي لعام 1993 ورسي
تب�ن نفيذ اتفاقية عمليات ال لة لالأطفال )الجمعية العامة لالأمم المتحدة 2010(، وت الرعاية البدي 9. انظر المبادئ التوجيهية الخاصة ب
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ال  ب ي اء ن ح ع أن ي م ي ج
ال �ن ف اج الأط ادة إدم ار إع ي إط

ة �ن ال ح ج ادارة ال ه ال 3: ن ث م

 The Himalayan Innovative Society“ يكتها النيبالية منظمة ي نيبال، تعيد مؤسسة “Next Generation Nepal )NGN(” وهي منظمة دولية غ�ي حكومية ورسش
�ن

ًا.  ًا عىل الأقدام أو بالحافلة من كاتماندو، وهي تقوم بذلك كث�ي ي رحلة تستغرق عدة أيام س�ي
THIS((” إدماج الأطفال ضحايا التجار وتعيدهم إىل القرى �ن

ا. ويُستحث الأقارب عىل مقابلة الأطفال  وقبل إعادة الأطفال إىل منازلهم، يتم إجراء العديد من الزيارات لتقييم أوضاع أرسهم ومجتمعاتهم الأوسع نطاًق
اف  رسش ي بادئ الأمر ثم زيارات غ�ي خاضعة لالإ

اف إىل منازلهم �ن رسش ي أماكن حيادية بالقرب من مراكز العبور، ثم يُجري بعدها الأطفال زيارات خاضعة لالإ
�ن

ن عن أرسهم قد أمضوا  ا ما يكون هؤلء الأطفال المنفصل�ي ًب دماج زيارات خاضعة رقابة. وغال بعد ذلك. وبمجرد عودتهم إىل قراهم؛ يُجري مسؤولو إعادة الإ
ي السابق، وربما 

سنوات عديدة بعيدين عن أوطانهم، وربما قد نسوا لغاتهم وتقاليدهم المحلية. وربما تعّرضوا للعنف داخل أرسهم وانفصلوا عنها �ن
ي مثل هذه الأوضاع، تش�ي منظمتا “THIS” و”NGN” إىل عدم إمكان اتباع طرق مخترصة 

ي التجار بهم. و�ن
ا �ن تواطأ أفراد أرسهم أو مجتمعاتهم الأوسع نطاًق

اف.  رسش ة وعمليات إعادة إدماج تدريجية وخاضعة لالإ ورة إجراء تقييمات مبارسش وإىل �ن

ن العتبار؛  دماج ع�ب مسافات بعيدة يجب ألّ تتضمن أخذ الُبعد الجسدي وحده فحسب بع�ي ي “THIS” و”NGN” كيف أّن إعادة الإ
ز آلية عمل منظم�ت كما تُ�ب

ن مجتمعات الأطفال الأصلية والمكان الذي عاشوا فيه  ي الثقافة ومعاي�ي المعيشة والحصول عىل الخدمات ب�ي
ي العتبار أيًضا الختالفات �ن

ما تأخذ �ن وإنّ
ي إعادة تعلم لغات مجتمعاتهم 

ي أرسهم، تحاول المؤسسات مساعدتهم �ن
عادة إدماجهم �ن ة انفصالهم. عىل سبيل المثال، عند تهيئة  الأطفال لإ أثناء ف�ت

ي منازلهم، ورجوعهم إىل التعليم الحكومي. وبمعرفة أّن خدمات الصحة والتأهيل 
بعة �ن الأصلية وتقاليدها، وتعلم الطهي وتناول الطعام بالطرق المّت

عاقات البدنية وتقديم المساعدة لمن  ن تنقل الأطفال ذوي الإ ة لتحس�ي ي القرى النائية، تُبذل جهود كب�ي
ة أو غ�ي متوفرة عىل الإطالق �ن قد تكون متوفرة بقّل

.)Punaks 2015و Lovera( يعانون من مشكالت صحية طويلة الأمد قبل إعادتهم إىل مجتمعاتهم الأصلية

اج دم ادة الإ ة إع ي ل م ا ع ه ي ل ل ع م ت ش ي ت
�ت ل ال راح م 2-4 ال

دماج  أّن إعادة الإ ا ب ًم ي يعرض الشكل رقم 1 ملّخًصا لها. عل
دماج، وال�ت ي دعم عملية إعادة الإ

يستعرض هذا القسم كل مرحلة من المراحل المختلفة الُمتضّمنة �ن
. ن عىل الأطفال والأرس تكرار خطوة واحدة أو أك�ش ا عملية خطية، وقد يتع�ي ل تتبع دوًم
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لّم الشمل 

ي مصلحة الطفل الفضىل
إمكانية لّم الشمل/ �ن

تهيئة الطفل والأرسة والمجتمع لعملية 
لّم الشمل 

ن الطفل والأرسة التواصل ب�ي

اغالق الحالة 

المراقبة المستمرة والدعم التاىلي لعملية لّم الشمل 

ة/ انهيار العالقات  تحديد المخاطر الكب�ي
الأرسية: انفصال الطفل عن الأرسة

تتّبع الأرسة والتقييم وتخطيط الحالة

ي مصلحة الطفل 
عدم إمكانية لم الشمل/�ن
الفضىل

ي كنف رعاية بديلة مؤقتة )تتم 
يداع �ن الإ

متابعتها باهتمام من خالل دعم ومراقبة 
مستمرين إىل جانب إعادة التقييم(

استنفاد جميع مسؤوليات لّم الشمل: 
إيجاد أرسة دائمة جديدة للطفل 

دماج  الشكل 1: إدارة حالة فردية من مراحل عملية إعادة الإ



الأطفال  إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  14المبادئ 

ط ي ط خ ت م وال ي ي ق ت ع وال ّب ت ت 1-2-4 ال

ص خ ل م

الل أو  غ ت ف أو الس ن ع ة أو ال ل ام ع م وء ال ىل س ل ع ىل أي دلئ رف ع ع ت ل وال ف ط ة ال ي اه م رف ي ي ق ت ن ب �ي دَرب ُم ن ال �ي ف وظ م د ال وم أح ق ي أن ي غ ب ن وة أوىل، ي ط خ ك
ا. ًع ا رسي ه ة ل اب ج ت ال والس م ه الإ

ىل أم ل.  ض ف ل ال ف ط ة ال ح ل ص ق م ق ح اج ت دم ادة الإ ة إع ي ل م ت ع ان ا ك د إذا م دي ح ت ات ل ع م ت ج م ال والأرس وال ف الأط ا ل ًق م �ش ع ات أك م ي ي ق راء ت وري إج رصن ن ال م
ع  ا، م ه ي ل اد ع م ت ال والأرسة الع ف الأط ن ل ك م ي ي

�ت وارد ال م ة إىل ال اف ض الإ اج ب دم ادة الإ ة إع ي ل م ع ة ب ط ب رت م ر ال اط خ م د ال دي ح ة ت ل رح م ذه ال ي ه
وري �ن رصن ن ال وم

ة.  �ي ن ت س رارات م اذ ق خ ة لت ي اف ات ك وم عل ال والأرس م ف دى الأط ر ل وف ت ب أن ت ج وه. وي م ه ون درات ل وق ف ط ة ال ي اه ب رف وان ع ج ي م ار ج ب ت ي الع
ذ �ن الأخ

ال  ف ات الأط اج ة ح ي ب ل ت ا ل ه ي ل ق ع ف ت م ات ال ي ج ي ات �ت س داف والإ الأه ة ب ط ع خ وري وض رصن ن ال ون م ك ل؛ ي م ش ّم ال ة ل ي ل م ي ع
ا �ن دًم ي ق

�ن م ال رار ب اذ ق خ رد ات ج م ب
د  أك ت ي ال

ك �ن د ذل اع س ث ي ي ط، ح ط خ ع ال وض ة ل ال ّع الت أداة ف ح أن ال ش ة ب ال ر ح م ؤت د م ق ل ع ّث م ن أن ي ك م ة. وي ال ّع ة وف ن اج آم ة إدم ي ل م راء ع ان إج م ض والأرس ل
ا. ه ات ام ن �ت درات الأرسة وال ار ق ب ت ي الع

ذ �ن ع الأخ ة م ي ع ات واق ع وق اج ت دم ادة الإ ة إع ي ل م ي ع
ن �ن ّم ض ت ص ُم خ ل ش ك ن أّن ل م

  

ل  ف ط م ال ي ي ق ت

ة انفصاله عن أرسته.  ة أثناء ف�ت ي يُحتمل اختالفها حسب عوامل مثل العمر والجنس والخ�ب
ينبغي إجراء تقييم فردي لكل طفل لتحديد احتياجاته الخاصة ال�ت

جراء تقييم  ي المربع 4 أدناه. ويمكن أن يكون من المفيد وضع معاي�ي خاصة بالمواقف لإ
ويمكن العثور عىل مزيٍد من التفاصيل عن عملية التقييم المذكورة �ن

ي أرسهم ويجب أن يحدث ذلك بتشاور كامل مع الأطفال والأرس. ويتضمن المثال 4 
ي قد تؤثر عىل إعادة إدماج فئات معينة من الأطفال �ن

يستعرض العوامل ال�ت
انيا. ن ي ت�ن

بعة �ن أدناه مثالً عن هذه المعاي�ي المّت

ىل  ض ف ة ال ح ل ص م ر ال ري ق ع الأرسة وت ّب ت ت

ي الظروف الطارئة وغ�ي الطارئة القيام بعمل مكّثف لتتبع أرسة الطفل. وينبغي أن يحدث هذا التتّبع بعد إجراء التقييم الأوىلي للطفل، وقد 
وري عادًة �ن من الرصن

ي أي 
ي يمكنها رعاية الطفل. ويمكن الطالع عىل توجيه مكّثف بشأن طرق تتبع الأرس �ن

ي ش�ت المناطق أو ح�ت الدول ال�ت
يشتمل عىل تحديد أفراد الأرسة وتتّبعهم �ن

مكان آخر )انظر عىل سبيل المثال منظمة إنقاذ الطفل 2013(.

جراء تقييم مناسب لمصالح الطفل الفضىل؛  ي بعض الأحوال، قد تكون هناك متطلبات قانونية لتنفيذ تقرير المصلحة الفضىل، ونظًرا لالأهمية الدائمة لإ
و�ن

اء تقرير المصلحة  ي عملية التقييم. وتتضمن المراحل الرئيسية لهذه العملية تشكيل فريق من خ�ب
يمكن أن تكون أدوات تقرير المصلحة الفضىل مفيدًة �ن

ن الجهات الفاعلة ذات الصلة القائمة عىل حماية  ، وترسيخ إجراءات التشغيل القياسية فيما ب�ي ي
الفضىل لمراجعة توصيات الموظف الجتماعي واتخاذ قرار نها�أ

الأطفال )الحكومات، والمنظمات الحكومية وغ�ي الحكومية المحلية، والمؤسسات التابعة لالأمم المتحدة، وما إىل ذلك(، والتفاق عىل النماذج الشائعة وإدارة 
ن 2008 و2011(. البيانات، والتفاق عىل توقيت إمكان استخدام عملية مبسطة للقرارات الجماعية/قرارات المجموعة )المفوضية السامية لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
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ل ف ط م ال ي ي ق ي ت
دة �ن ي ج ات ال ارس م م ل ال ي اص ف ع 4: ت رب م ال

• الصحة 	 أو  بالسالمة  متعلقة  مخاوف  لأية  الستجابة  يجب  بصورة رسيعة.  كل طفل  لرفاهية  ن  المدّرب�ي ن  الموظف�ي تقييم  من  التأكد 
أّن الأطفال ذوي  ا ب ًم ًة مناسبًة عل الجسدية أو العقلية )مثل الضغط العاطفي أو النفسي أو دلئل سوء المعاملة أو الصدمات( استجاب

ا خاًصا. الحتياجات الخاصة قد يحتاجون دعًم
• ن كي يثقوا 	 ن الجتماعي�ي ن الطفل والعامل الجتماعي. ينبغي إتاحة الوقت لالأطفال ح�ت يتس�ن لهم التعرف عىل العامل�ي بناء الثقة ب�ي

ي أي مرحلة من هذه المراحل بأنه قد أُج�ب 
ًة ليشاركوهم تجاربهم ومصادر خوفهم وأمنياتهم. وينبغي ألّ يشعر الطفل �ن بهم ثقًة كافي

ل تحت ضغط. وينبغي أن تمّكن مستويات التوظيف الطفل من تلقي الدعم من شخٍص من نفس جنسه ويتحدث  ن عىل العودة إىل الم�ن
ن أنه من الأفضل فعله.  ا وتب�ي نفس لغته الأم، إذا كان ذلك ممكًن

• خراج الطفل من هذه البيئة، وينبغي مناقشة هذه النتائج 	 يجابية والسلبية لإ ي العتبار النتائج الإ
تقييم بيئة الطفل الحالية، مع الأخذ �ن

جراءات عدم المساس بحقوق الطفل المتعلقة بسالمته وتطوره المستمر عىل  مع الطفل ومقدمي الرعاية. ويجب أن تضمن كافة الإ
طالق. الإ

• ي العتبار رفاهية 	
ي العتبار جميع مجالت رفاهية الطفل والموارد الالزمة لتحقيق عملية إعادة إدماج ناجحة: ينبغي الأخذ �ن

الأخذ �ن
ي 

الطفل الجسدية والتعليمية والسلوكية والجتماعية والعاطفية والروحية والرتباطية والمادية. وينبغي التعرف عىل نقاط القوة ال�ت
دماج. نجاح عملية إعادة الإ ا لإ دماج والموارد/الدعم الذي قد يكون مطلوبً يُضيفها الطفل إىل عملية إعادة الإ

• جراءات القانونية ضد مستغليهم/من يُسيئون معاملتهم. قد تكون محاكمة التجار 	 ي الإ
اك الأطفال �ن التفك�ي بعناية فيما إذا كان يجب إرسش

ا لتحقيق العدالة لالأطفال والحيلولة دون وقوع النفصال. ومع هذا،  هم مّمن يستغلون الأطفال ويُسيئون معاملتهم أمًرا مهًم أو غ�ي
ا المحاكم سنوات للبّت فيها،  دماج؛ فيمكن أن تستغرق قضاي ي هذه العملية عواقب وخيمة عىل عملية إعادة الإ

اك �ن فقد يحمل الش�ت
ي كنف رعاية الدولة 

ي بعض القضايا عودة الأطفال إىل أرسهم )فقد يكون من المتطلبات القانونية أن يظل الأطفال �ن
وقد يؤّخر ذلك �ن

ي مجتمعاتهم 
ي ذلك اضطرار الأطفال إىل مقاساة تجارب مؤلمة مرًة أخرى بمجرد استقرارهم �ن

المحاكم( وقد يع�ن ا  أثناء س�ي قضاي
ا أو ح�ت ارتباطها بهذه الدعاوى القضائية إىل شعور الأطفال  عالن عن هذه القضاي وبدء استعادة حياتهم الطبيعية. ويمكن أن يؤدي الإ

ي المقام الأول.
بالوصم. لذا يجب وضع مصالح الطفل الفضىل �ن

• ي تقييم الطفل. عىل سبيل المثال: الطفل، الموظفون الجتماعيون، المدرسون، الأرسة الممتدة 	
ن مجموعة من وجهات النظر �ن تضم�ي

ها. وغ�ي

ل الأرس  م ّم ش ل ا ل ي ان ن �ن ي ت
دم �ن خ ت س م ه ال ي وج ت �ي ال اي ع ال 4: م ث م

ك حياة الشوارع ودخول أحد مراكز العبور،  انيا، وضعت منظمة “Railway Children” بعض المعاي�ي التوجيهية لتحديد ما إذا كان الطفل مستعداً ل�ت ن ي ت�ن
�ن

ي معظم الحالت، يرجع تحقيق هذه المعاي�ي إىل الدعم العاطفي والرتباطي والسلوكي الذي 
ومن ثم تقييم جاهزية هذا الطفل للعودة إىل أرسته. و�ن

تتضمنه كل مرحلة من مراحل هذه العملية.
 

ي أحد المراكز. 
ي جلب الأطفال من الشوارع ووضعهم �ف

المعاي�ي المتبعة �ف

أن يكون الطفل:
• ام والستعداد لذلك 	 ن لديه الل�ت
• ا لما سيكسبه ويفقده عند ترك للشوارع	 مدرًك
• ي يسعى إىل تحقيقها له	

ضافة إىل الأهداف ال�ت ا لماهية هذا المركز بالإ مدرًك
• لية اليومية والفصول الدراسية والسلوكيات المتبعة..إلخ. 	 ن ا لما هو متوقع منه أثناء تواجده بالمركز، أي الأعمال الم�ن مدرًك
• قادًرا إىل حد ما عىل اتباع القواعد والتعليمات وقادًرا عىل الستجابة لتعليمات السلطة	
• ن والتفاعل معهم بإيجابية	 ام الأطفال الآخرين وكذلك البالغ�ي قادًرا عىل اح�ت
• ا	 متعاونً
• قادًرا عىل العتناء بنظافته الشخصية )يتوقف ذلك عىل أعمارهم(	
• ام ممتلكات الآخرين	 قادًرا عىل اح�ت
• ة 	 ي الحد عن ممارسة أية سلوكيات خط�ي

قد أثبت المحاوله �ن
• ا للمخدرات بشكل متكرر، أن يكون قد بذل جهوداً للحد من التعاطي.	 ي يكون فيها الطفل متعاطًي

ي الحالت ال�ت
 غ�ي مدمن للمواد المخدرة، و�ن
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م الرسة ي ي ق ت

ام مع  ي هذا التقييم عىل أساس الكرامة والح�ت
عند العثور عىل الوالدين أو أفراد آخرين من الأرسة، يجب إجراء تقييم لالأرسة. ويجب أن يكون التعامل مع الأرسة �ن

ا لكل من: ًي ا أول ًم ة والممتدة. ويتضمن النموذج الأساسي لهذا التقييم تقيي ي كل من أرسة الطفل المبارسش
دراسة نقاط القوة والضعف �ن

• ي يجب القيام بها.	
ات ال�ت ي تؤثر عىل سالمة ورفاهية الطفل والتغي�ي

عوامل الخطر ال�ت
• ي يتمتع بها الأشقاء.	

ي ذلك تلك ال�ت
نقاط القوة والمرونة، بما �ن

• تصورات أفراد الأرسة عن أسباب النفصال والمشكالت الأخرى. 	
• 	. مستوى استعداد الأرسة/ومدى قدرتها عىل التغي�ي
• قدرة الأرسة عىل تقديم الرعاية للطفل.	
• الوضع القتصادي لالأرسة.	

ضافة إىل  بالإ ل،  ن الم�ن ي 
الجنسي ضد اي أي طفل �ن أو  العنف الأرسي  ا  ي قضاي

للتحقيق �ن ا  ًم دائ المعنية مستعدة  المؤسسات   / الجمعيات  أن تكون  المهم  من 
دماج. ويجب أن يكون الموظفون عىل دراية بالعالمات الدالة عىل مثل هذا  ي أي مرحلة من مراحل عملية إعادة الإ

فصاح أو مخاوف �ن الستجابة لأية مطالبات بالإ
ي توضح أهمية مشاركة 

ي هذا الصدد. وهذا من ضمن الأسباب ال�ت
النوع من العنف وسوء المعاملة وأن يتلقوا التدريب المناسب لتخاذ إجراءات فورية وفعالة �ن

ي عملية تقييمها. 
جميع أطفال الأرسة �ن

دماج، ول يجب إجبارها عىل استعادة الأطفال مرة أخرى إذ لم تكن مستعدة لذلك. ويجب أن  ي مسألة إعادة الإ
كما هو الحال مع الأطفال، لالأرس حق الختيار �ن

ي هذا الصدد. 
ة �ن تطلع الأرس عىل المعلومات الواضحة والدقيقة المتاحة لتخاذ قرارات مستن�ي

ع م ت ج م م ال ي ي ق ت

ي عملية إعادة إدماج الأطفال، ومن المهم أن نقّيم قدرتها عىل دعم الأطفال والأرس، 
اً �ن ي القسم 1-5 بمزيد من التفصيل، تؤدي المجتمعات دوراً حيوي

نا �ن كما أرسش
ا.فعىل سبيل المثال:  ي تنطوي عليها المجتمعات الأوسع نطاًق

ن قد يواجهونه. ويجب أيضاً إجراء تقييم لالأخطار ال�ت ضافة إىل تحدي أي حالت وصم أو تمي�ي بالإ
ي ذلك محدودية فرص الحصول عىل التعليم؛ ومعدلت العنف أو الجريمة المرتفعة، أو احتمالية تعرض الأطفال 

انخفاض مستويات تقديم الخدمات، بما �ن
للوصم من جانب أفراد المجتمع.

عادة الأطفال إىل أرسهم. المعاي�ي المتبعة لإ

ضافة إىل أن يكون الطفل: تنطبق المعاي�ي الواردة أعاله بالإ
• ي كنف أرسته	

ي ستعود عليه من خالل العيش �ن
ا لأهمية الأرسة والمكاسب ال�ت مدرًك

• ا بالعودة مرة أخرى إىل أرسته والعيش معها	 ًم ن مل�ت
• ع منه فعله. 	 توقَّ ا لما قد يُ قادًرا إىل حد ما عىل التوائم مع أرسته ومدرًك

ل.   ف ي الم�ف
المعاي�ي المنطبقة عىل الأرس لستقبال الأطفال مرة أخرى �ف

أن تكون الأرسة:
• جاع الطفل وأن تتحمل مسؤولية العمل عىل معالجة المشاكل	 ي اس�ت

راغبة �ن
• )الوالدان/مقدمو الرعاية( مدركة لما قد تعرض له طفلها، وتأث�ي ذلك عىل رفاهيته وسلوكه	
• )الوالدان/مقدمو الرعاية( قادرة عىل الهتمام بالطفل مع توف�ي الرعاية الكافية له.	
• )الوالدان/مقدمو الرعاية( قادرة عىل الوفاء بمتطلبات الطفل الأساسية	
• لية آمنة	 ن لديها بيئة م�ن
• قادرة عىل تحديد متطلبات الطفل وحقوقه	
• قد أعدت مساحة فعلية ليعيش فيها الطفل )مثل إعداد مكان لنومه وما شابه ذلك(	

ن الطفل والأرسة: كة ب�ي المعاي�ي المش�ت
• ي أدت إىل هروب الطفل من البيت 	

أن يكونوا قد توصلوا إىل حل للمشكالت ال�ت
• ن الطفل والأرسة	 ي ب�ي أن يكون هناك تفاعل إيجا�ب

المصدر: منظمة “Railway Children Africa”: إجراءات التشغيل القياسية )2016(  
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ة  ط ر خ وي ط ت

ي المربع رقم 
اتيجية لتلبية احتياجات الطفل والأرسة وزيادة نقاط قوتهم لأقىص درجة ممكنة، كما هو محدد بالتقييم. والمبادئ الواردة �ن خطة فردية تحدد إس�ت

احها كأساس لهذه الخطة. 5 أدناه، تم اق�ت

ي تكون فيها الديناميات معقدة. ويمكن إجراء ذلك عن طريق 
ي الحالت ال�ت

اً، ل سيما �ن ن الطفل وأفراد أرسته، وذلك حيثما كان ذلك ممكن يوص بتنظيم اجتماع ب�ي
. وحينما ل يكون  ن ي تتضمن اجتماع الأطفال مع أفراد الأرسة لوضع خطة للطفل بتنسيق من جانب أشخاص مختص�ي

عقد مؤتمر حالة )انظر المربع 6 أدناه( ال�ت
وري عقد سلسلة من اللقاءات الفردية مع جميع الأطراف. وينبغي أن تكون  اً أو أن يكون من غ�ي الحكمة إجراء لقاء يجمعهم معاً، قد يكن من الرصن ذلك ممكن
جراءات الأمنية عائقاً أمام حضور اللقاء،  ي تقف فيها طول المسافة أو الإ

هذه اللقاءات مع الشخص ذاته، ومع ذلك هناك بعض الحالت الصعبة للغاية ال�ت
فحينئٍذ قد يكون الملجأ الوحيد إجراء مناقشات ع�ب الهاتف. 

ي المراحل الرئيسية )عىل سبيل المثال عندما يتم التفاق 
يجب أن تُدرك جميع الجهات الفاعلة أن هذه الخطط تتسم بالمرونة، وأنه يجب إعادة النظر فيها �ن

ن مقدمي الخدمة(. وتُش�ي التوجيهات العالمية بشأن إدارة الحالت  ي الأرسة أو ب�ي
عىل موعد للم الشمل، عند حدوث لم شمل الأرسة أو عندما تكون هناك أزمة �ن

ي بحماية الطفل 2014 والجمعية العامة لالأمم المتحدة 2010(.
إىل وجوب مراجعة الخطط كل ثالثة أشهر عىل الأقل )الفريق المع�ن

ي العودة إىل أرسة مزدهرة تغمره 
ة �ن دارة التوقعات. فعىل سبيل المثال، قد يكون لدى الأطفال آمال كب�ي اً لإ إن وجود خطة محددة بوضوح قد يكون أمراً حيوي

؛ بينما قد يتوقع الوالدان/مقدمو الرعاية الحصول عىل مساعدة مالية أو مادية، فتصبح تعتمد  ا أن يتغ�ي ء يمكن حًق ي
بحبها، أو عىل النقيض، قد يعتقدون بأل سش

ي 
ي �ن

ي وضع الخطة بنفسها وتحمل مسؤولية مستقبلها بشكل أك�ب تعت�ب من الأمور ال�ت
عىل المؤسسات عند عدم اتخاذ الخطوات المناسبة. فمساعدة الأرسة �ن

.) ي
”، حيث تدفع الأرسة نسبة من نفقات محددة بينما تدفع المنظمة البا�ت ي

غاية الأهمية )عىل سبيل المثال، من خالل توف�ي “دعم جز�أ

ي عندها سيلزم تسليمه إىل أرسته مرة أخرى )وأي فرد من الأرسة سوف 
يجب أن تتضمن عملية التخطيط للحالت وضع الوصاية القانونية للطفل والنقطة ال�ت

ي العتبار.
يتسلمه( �ن

ط ط خ ع ال ادئ وض ب ع 5: م رب م ال

 : ا لما يىلي يجب أن تتضمن الخطط إدراًك
• يتمتع جميع الأطفال والأرس بنقاط قوة يمكنهم المساهمة بها؛	
• ة بشأن رفاهية الطفل وحمايته	 عند دعم الأرس والأطفال بشكل مناسب، حينها يمكنهم اتخاذ قرارات مستن�ي
• تتحسن النتائج العامة عندما تتضمن عملية صنع القرار بشكل رئيسي الأطفال وأرسهم.	

يجب أيًضا أن:  
• ف بها من خالل التوقيع عليها أو ما شابهه.	 يتم مشاركة الخطط مع جميع أفراد الأرسة وأن يُع�ت
• ي المجتمع. 	

ي يمكن لالأرسة العتماد عليها مثل الخدمات أو الدعم المتاح �ن
د الخطط الموارد ال�ت تُحدِّ

• ي ذلك 	
ي يمكن استخدامها كأداة للتحقق من معدل التقدم، بما �ن

، وال�ت ي
ا واضحة قابلة للقياس محددة بنطاق زم�ن د الخطط أهداًف تُحدِّ

قبل إغالق الحالة.
• ات المهمة لتقييمها.	 تغطي الخطط جميع جوانب الرفاهية والمؤرسش
• ي العتبار.	

تُوَضع الخطط مع أخذ سالمة الطفل والرسية �ن
• بها عند حدوث خطأ 	 التصال  الأرسة  وأفراد  الأطفال  ي يجب عىل 

ال�ت التصال  / معلومات عن جهات  الخطط خطة طوارئ  تتضمن 
بالخطة الموضوعة وانهيار العالقات.

ي اتخاذ القرار، إل أنه 
بداعي والجودة العالية �ن عت الجمعيات عىل استخدام اتباع نهج الفريق عند وضع الخطط، حيث يُعزز هذا النهج عوامل الإ ُشجِّ

ا - عىل اختيار بعض أفراد فريق الدعم، وتوجيه دعوات  يتطلب تحىلي أعضاء الفريق بالرصاحة والأمانة. كما يتم تشجع الطفل - حيثما كان ذلك ممكًن
ة والمؤسسة الرئيسية. خارج الأرسة المبارسش
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الأرس  اءات ل ق د ل ق ع 6: ع رب م ال

ن  المسؤول�ي من  هم  وغ�ي الأطفال  رعاية  وممارسي  والممتدة  ة  المبارسش الأرسة  أفراد  تتضمن  رسمية  لقاءات  عقد  لالأرس  اللقاءات  عقد  عملية  تتضمن 
الأرس  لأفراد  الأرس  لقاءات  تيح عقد  ويُ الحالة.  إدارة  الناتجة عن  بالقرارات  ملزم  العملية وجود منسق/ميرسمستقل وغ�ي  ن وتتضمن هذه  المختص�ي
اً ما تتضمن العملية أربع مراحل  ب ة والممتدة المساعدة عىل اتخاذ القرارات حول أفضل الطرق لدعم الأرسة لكي تتمكن من رعاية أطفالها. وغال المبارسش

رئيسية.

• ي كث�ي من الأحيان نحو خمسة إىل ثمانية أسابيع(وتتضمن قيام المنسق بإجراء لقاءات مع 	
الستعدادات والتهيئة المكثفة )تستغرق �ن

ن من خالل  ن المحتمل�ي ي إعداد المشارك�ي
جميع أفراد الأرسة ومقدمي الخدمات الذين سُيدَعون لحضور اللقاء. ويتمثل الهدف من ذلك �ن

ي حددها الموظفون المختصون الذين يتعاملون 
تزويدهم بمعلومات عن عملية عقد اللقاءات، فضالً عن نقاط القوة والمخاوف ال�ت

مع الأرسة.
• ي تراودهم.	

عقد لقاء منظم لتخاذ القرار يكشف فيه الموظفون المختصون لالأرس عن المخاوف ال�ت
• ي تم إثارتها.	

الوقت المخصص لالأرسة، تعمل فيه الأرسة بمفردها عىل وضع خطة لمعالجة المخاوف ال�ت
• ي أثاروها 	

، الذين بدورهم سوف يساعدون الأرسة عىل تنفيذ الخطة طالما أن المخاوف ال�ت ن ن المتخصص�ي عرض الخطة عىل الموظف�ي
.)Pollack 2009و Schmidوآخرون 2006 و Ashley( قد تمت معالجتها ول تمثل خطراً عىل الطفل

ال والأرس ف داد الأط 2-2-4 إع

ص خ ل م

زم  ل ي د  ق م،  أرسه إىل  ودة  ع ال ات  ي ت ف وال ة  ي ب ص ال ر  ظ ت ن ي ا  م ن ي ب ف ل.  م ش ال م  ل ة  ي ل م ع راء  إج ل  ب ق ة  ب اس ن م ة  ئ ي ه ت ة  ي ل م ع إىل  والأرس  ال  ف الأط اج  ت ح ي
ىل  ع ة  اي رع دم  ق م ع  م ة  وي ق ة  الق ع ة  ام إق ال  ف الأط ل ح  ي ت وتُ ة  ي ال ع ودة  ج وذات  ة  ن آم ة  اي رع ال ذه  ه ون  ك ت أن  ب  ج وي ة.  ت ؤق م ة  ل دي ب ة  اي رع ي 

�ن م  ه ع وض
ة. ل دي ب ال ة  اي رع ال ي 

�ن ة  ل وي ة ط �ت ف ل ال  ف الأط د  واج ت دم  ع ان  م ض ل ال  ع ف ل  ك ش ب ل  م ع ال ىل  وة ع ق ب ات  س ؤس م ال ع  جَّ وتُش ب.  دري ت ال ن  م ة  ي ال ع ة  درج

ىل  ع زم  ل وي ال،  ص ف الن ذا  ه ن  ع ج  ات ن ال ر  رصن ال �ي  أث وت الأرسي  ال  ص ف الن ل ة  ي اس الأس اب  ب الأس ة  ج ال ع م ىل  ع الأرس  ع  م ل  م ع ال إىل  ات  س ؤس م ال اج  ت ح ت
ة  ال ع ف اج  إدم ادة  إع ة  ي ل م ع ذ  ي ف ن ت ل ة  الزم ال ة  اح ت م ال ة  وري رصن ال م  دع ال ال  ك أش ع  ي م ج ىل  ع م  وأرسه ال  ف الأط ول  ص ح ة  ول ه س ان  م ض ن  �ي ف وظ م ال
ز  زي ع ت وإىل  الأرس  ل  داخ ال  م ه والإ ة  ل ام ع م ال وء  وس ف  ن ع ال ة  ه واج م ل ة  ف ث ك م ال  م أع راء  إج إىل  ة  اج ح اك  ن ه ون  ك ت د  ق ال،  ث م ال ل  ي ب س ىل  ع ف ة.  ن وآم
ان  م ض ن  ع الً  ض ف ورة،  رصن ال د  ن ع ورة  ش م ال م  دي ق وت ة،  ي س ف ن وال ة  ي دن ب ال ال  ف الأط ة  ح ص ات  اج ي ت لح م  ي ي ق ت راء  إج م  ه م ال ن  وم الأرسة.  اد  ص ت اق
ات  ي آل ىل  ع اق  ف الت م  ت ي أن  م  ه م ال ن  م اً،  �ي وأخ م.  ه ازل ن م إىل  ال  ف الأط ودة  ع رد  ج م ب ات  اج ي ت الح ذه  ه ة  ي ب ل ت ل ع  م ت ج م ال ي 

�ن ر  م ت س م م  دع ود  وج
م. ه ازل ن م إىل  م  ه ودت ع ن  �ي ح ة  اي ن ع ب ال  ف الأط ة  ي اه رف ة  ب راق م ل

  

دماج. ويتفاوت الوقت الذي يستغرقه ذلك طبقاً لعدة  ي تحقيق إعادة الإ
ي إعداد الأطفال والأرس ودعمهم من العوامل الرئيسية للنجاح �ن

إن الوقت المستثمر �ن
دماج جزأ ل يتجزأ  ي خاضها الطفل خالل هذا النفصال. فإعادة الإ

ي قضاها الطفل منفصالً عن أرسته، وأسباب النفصال، والتجربة ال�ت
عوامل منها طول المدة ال�ت

ي عملية لم شمل الأرسة. 
ا قبل البدء �ن وري النتظار ح�ت يتعا�ن الطفل و/أو الأرسة تماًم ، لذلك ليس من الرصن ي

من عملية التعا�ن

اج دم ادة الإ ة إع ي ل م راء ع ل إج ب ة ق اي رع ة ال ئ ي ر ب واف ان ت م ض

وري إبعاد الأطفال عن مواقف  ي يعيش فيها الطفل. ففي كث�ي من الحالت، يكون من الرصن
ي العتبار البيئة ال�ت

ية أن نضع �ن من المهم طوال المرحلة التحض�ي
دماج. ويجب عىل المؤسسات أن تختار أك�ش أشكال الرعاية مالءمة  ر المبارسش وإخضاعهم لأحد أشكال الرعاية البديلة أثناء انتظارهم لبدء عملية إعادة الإ الرصن
ة الحجم أو المسكن  ي دور ايوائية صغ�ي

وذلك بناًء عىل تقييم فردي لكل طفل عىل حدة، وقد يتضمن ذلك عىل سبيل المثال رعاية الأرسية البديلة  ، أو الرعاية �ن
العبور  ي ذلك مراكز 

بما �ن ة،  الكب�ي الرعاية  البحث عن بدائل لمؤسسات  مكان  الإ ينبغي بقدر  العالمية،  التوجيهات  ي مع 
اف. وبالتماسش رسش الخاضع لالإ المستقل 

ن )لمزيد من التفاصيل عن  ذات النمط الشبيه بالعنابر. وينبغي تنظيم الرعاية بطريقة تجعل الأطفال قادرين عىل إقامة روابط مع أحد مقدمي الرعاية الدائم�ي
التوجيهات العالمية بشأن الرعاية البديلة، يُرجى الرجوع للجمعية العامة لالأمم المتحدة 2010(. 

دماج، وعند تعذر ذلك، أو إىل توف�ي أرس دائمة جديدة لهم. ومع ذلك،  عادة الإ ن للرعاية البديلة طالما تدعو الحاجة إىل إعدادهم لإ يجب أن يظل الأطفال خاضع�ي
ات طويلة فذلك ما هو إىل حل وحيد مؤقت ول يوفر لهم المأوى المستقر  ي الرعاية البديلة لف�ت

وري أن نضمن أل يُصبح الصبية والفتيات محتجزين �ن من الرصن
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عداد الأطفال  دماج هي الهدف الرئيسي ولإ ي يمكن اتخاذها لضمان أن تظل إعادة الإ
الذي يحتاجون إليه للشعور بالأمان والنتماء.يوضح المربع 7 أدناه التداب�ي ال�ت

ي الرعاية البديلة.
دماج أثناء وجودهم او مكوثهم  �ن بشكل مالئم من أجل عملية إعادة الإ

اج دم ادة الإ ة إع ي ل م ار ع ظ ت اء ان ن ال أث ف الأط ة ل ل دي ة ب اي �ي رع وف د ت ن ا ع ه ات راع ب م ج ي ي
�ت ارات ال ب ت ع 7: الع رب م ال

• . بغض النظر عن شكل الرعاية المقدمة، يجب أن يكون 	 ن ن الأطفال من الختالط بالمجتمعات المحلية ح�ت ل يصبحوا منعزل�ي تمك�ي
...إلخ. ي السوق المحىلي

ي الحي والتسوق �ن
الأطفال قادرين عىل الذهاب إىل المدرسة �ن

• ا. يجب أن ينعم الصبية والفتيات بصحة جيدة 	 ن تلبية الحتياجات الأساسية لالأطفال مع توف�ي ظروف مناسبة ثقافًي تحقيق التوازن ب�ي
م الرعاية  . فينبغي أن تُصمَّ ي

مكان وذلك قبل مغادرتهم إىل بيئة يقل فيها الشعور بالأمن الغذا�أ وأن تتم تغذيتهم بشكل جيد قدر الإ
المؤقتة لتوف�ي ظروف مشابهة لمستوى أرسة الطفل، مع توف�ي مستوى كاٍف من الرعاية للحد من مخاطر خلق حالة من عدم الرضا 
ي التعود عىل أنواع الأغذية والمالبس المرتبطة 

ي مساعدة الأطفال �ن
لية.وقد تحتاج بعض المؤسسات إىل النظر �ن ن والسخط عىل البيئة الم�ن

بمجتمعاتهم المحلية )يُرجى أيًضا الرجوع إىل المثال 3 أعاله(.
• ماَرس أو 	 ي سُت

فيهية ال�ت ا، مثل الطبخ والتنظيف أو تحديد الأنشطة ال�ت ي المسؤوليات والقرارات اليومية المناسبة ثقافًي
اك الأطفال �ن إرسش

ي الجدول اليومي. 
وضع بعض المدخالت �ن

• ن لطبيعة عالقتهم المؤقتة والمهنية مع كل 	 ي الأرس. يجب إعداد الموظف�ي
دماج �ن ي إعادة الإ

ك المتمثل �ن التحدث علناً عن الهدف المش�ت
ي الوقت الذي يجب عليهم فيه بناء الثقة داخل الأطفال، يجب عليهم أيضاً تشجيع الأطفال 

طفل ح�ت يشعروا بالرتياح حيالها. و�ن
/الوالدين.  ن عىل نقل هذه المشاعر إىل مقدمي الرعاية الدائم�ي

• ي كث�ي من الأحيان يُسهل قرب 	
ل بقدر المستطاع. �ن ن تحديد أماكن رعاية الأرسية البديلة ومراكز العبور بحيث تكون عىل مقربة من الم�ن

المكان من عملية إعادة التقديم إىل الوالدين أو مقدمي الرعاية. وهناك استثناءات لهذا التوجيه، حيث يجد بعض الأطفال أن وجود 
الصحة وقضاء مرحلة  ي واستعادة 

للتعا�ن الالزم  الوقت  تيح لهم  يُ التحض�ي  المحلية خالل مرحلة  ن مجتمعاتهم  بينهم وب�ي مسافة 
ي هذا الصدد.

ي سالم وهدوء. وينبغي عىل المؤسسات أن تسعى إىل قياس احتياجات كل طفل �ن
الستعداد �ن

• ن عن أرسهم عىل مستوى عاٍل من الستقاللية وقد يقاومون التوجيه والتقيد 	 اعات. اعتاد بعض الأطفال المنفصل�ي ن وضع آليات لحل ال�ن
ي المجتمعات المحلية.

اعات �ن ن بوجود حدود. كما يمكن أيًضا استخدام الآليات الفعالة للتعامل مع الغضب وال�ن
• من 	 فيها  مجردين  طويلة  ات  ف�ت أرسهم  عن  ن  المنفصل�ي الأطفال  بعض  مستقل.قىصن  بشكل  الترصف  عىل  الأطفال  قدرة  تطوير 

ي عملية اتخاذ القرارات 
ي حاجة إىل تشجيع للمشاركة مرة أخرى �ن

استقالليتهم وقدرتهم عىل اتخاذ القرارات، وقد يكون هؤلء الأطفال �ن
ي وضع/تعديل خطط رعايتهم وإنشاء مجلس استشاري 

المثال، ضمان مشاركة الأطفال �ن الحياتية. عىل سبيل  بأمورهم  ي تتعلق 
ال�ت

امج. ي إدارة ال�ب
َشد بها �ن لالأطفال لتقديم توصيات يُس�ت

• أو 	 قصاصات  سجل  صنع  أو  عزفها  أو  الموسيقى  إىل  الستماع  أو  الرقص  )مثل  بأمان  المشاعر  عن  للتعب�ي  فرص  توف�ي 
التمثيل(.

• ي والتأهيل. يجب أن يحصل الأطفال عىل فرص منتظمة للتحدث إىل مقدم رعاية / موظف اجتماعي دائم. فقد يحتاج 	
خلق مناخ للتعا�ن

تتناسب مع  أن  ي من شأنها 
ال�ت السلوكيات  ي 

لتب�ن إىل دعم  بالغ معهم  رعاية  بدون وجود مقدم  ات طويلة  ف�ت أمضوا  الذين  الأطفال 
ة انفصالهم عن  توقعات الأرسة والمجتمع. فقد تعطي الأعمال الروتينية وقابلية التنبؤ لالأطفال الذين عاشوا حياة فوضوية أثناء ف�ت

قلل ذلك من القلق لديهم. أرسهم شعوراً بالتحكم وقد يُ

ة وي ه ا وال اي ض ن وق �ي ي م ت ة ال ج ال ع م

ة النفصال مثل عالقتهم بالقوات المسلحة أو الجماعات  ن بسبب ظروف حياتهم خالل ف�ت ي الأرس للتمي�ي
يتعرض العديد من الصبية والفتيات المعاد إدماجهم �ن

ن بسبب النوع أو  جرامية أو التعرض لالعتداء أو الستغالل الجنسي أو الحمل خارج إطار الزواج أو أشكال العمل الستغاللية. وربما يتعرضون أيضا للتمي�ي الإ
مكان  ن قدر الإ ية أو الطبقة الجتماعية أو العرقية أو التوجه الجنسي أو أي حالة أخرى. وتحمل معالجة هذا التمي�ي وس نقص المناعة البرسش صابة بف�ي عاقة أو الإ الإ
دماج. وتتطلب هذه الجهود العمل مع مقدمي الخدمة )انظر المربع 3( وأيضا مع القيادات  قبل رجوعهم إىل بيوتهم أهمية بالغة لضمان نجاح عملية إعادة الإ
ة والممتدة، خاصًة إذا تغ�ي الأطفال بشكل  ي الأرسة المبارسش

ن �ن ا )انظر القسم 5(. ومع ذلك، قد يتعرض الصبية والفتيات للتمي�ي الدينية والمجتمعات الأوسع نطاًق
ة النفصال وظهرت عليهم “عالمات” جديدة عىل اختالفهم مثل الأوشام أو الندوب أو ح�ت مرافقة طفل. وربما يحتاج طاقم العمل إىل التوسط  كب�ي خالل ف�ت

ي طرأت عىل الطفل. 
ات ال�ت ي التعب�ي عن مشاعرهم وقبول التغ�ي

ن الطفل والأرسة و/أو أفراد المجتمع لمساعدتهم �ن ب�ي

ا عىل  ًم ي ينظر الآخرون بها إليهم ستؤثر دائ
ن والهوية أهمية بالغة بسبب أن الطريقة ال�ت ا التمي�ي ي قضاي

ي الأرس �ن
يحمل العمل مع الأطفال المعاد إدماجهم �ن

ي الهوية، مثل التحول من جندي طفل إىل طالب متحفز أو من 
ا من التحول �ن ي الأرس نوًع

ا مع يواجه الأطفال المعاد إدماجهم �ن ًب رؤيتهم هم لأنفسهم. وغال
دماج  ي كانوا عليها قبل النفصال، فإذا ما نجحت عملية إعادة الإ

ن أنه من غ�ي المتوقع عودة الأطفال إىل الحالة ال�ت ي ح�ي
الستغالل الجنسي  إىل طفل مرة أخرى. �ن

هما.  يحتاج الطفل إىل إدراك أن دوره السابق و”هويته” ربما يلزم تغي�ي

ي بعض الحالت، قد يتم 
قد تُمحى التقاليد الثقافية والممارسات الدينية من ذاكرة الصبية والفتيات بعد مرور شهور أو سنوات عىل انفصالهم عن أرُسهم. و�ن

ي محاولة لحمله عىل نسيان الثقافة والدين اللذين انحدر منهما. وتحمل مساعدة الطفل عىل تعلم ثقافته ولهجته وديانته 
تغي�ي اسم الطفل وديانته عمًدا �ن
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عدادية )انظر المثال 3 أعاله(. من جديد   أهمية بالغة، عىل الرغم من استغراقها لوقت أطول من المرحلة الإ

ل الأرسة الل داخ غ ت ف والس ن ع ال وال م ه اءة والإ س الإ دي ل ص ت ال

ي أغلب 
ن أنه �ن ي ح�ي

ي تجعل الأطفال يغادرون بيوتهم. و�ن
ا ال�ت همال والعنف والستغالل من جانب الأرسة تجاه أطفالهم ضمن أك�ش الأسباب شيوًع ساءة والإ ي الإ

تأ�ت
ي بعض الحالت قد يكون هو المعتدي ويجب وضع سالمة الأطفال الآخرين 

الأحيان يكون الطفل المنفصل عن الأرسة هو من تعرض لالأذى والعنف، إل أنه �ن
ا ببذل جهود مكثفة، مما  ي كث�ي من الأحيان معالجة هذه القضاي

ر عىل أفراد الأرسة الآخرين. ومن الممكن �ن ي كث�ي من الأحيان يقع الرصن
ي العتبار. و�ن

داخل الأرسة �ن
ا إىل أرسته. وتتطلب الستجابة الفعالة اتخاذ الخطوات التالية. ًم يسمح للطفل بالرجوع سال

• ل إذا تطلب الأمر ذلك وإذا لم يكن سيتسبب ذلك 	 ن ي العتبار إخراج الشخص المعتدي من الم�ن
تحديد أولويات سالمة الأطفال مثل الأخذ �ن

ي أذى أك�ب للطفل )مثل توجيه اللوم(.
�ن
• ساءة وخاصة تقييم الحالة العاطفية والنفسية للطفل وأفراد الأرسة الآخرين وكذلك أثر العنف والعتداء عىل عالقات 	 الإ تقييم دقيق لتأث�ي

الأرسة ودينامياتها.
• دماج ودعمهما وأن هناك خطة استجابة متفق عليها إذا 	 التأكد من أن الأنظمة القائمة بالفعل لمراقبة الطفل والأرسة بعد عملية إعادة الإ

وريا لضمان سالمة الطفل وأفراد الأرسة الآخرين.  تدهور الوضع وأصبح النفصال �ن
• استخدام الأساليب العالجية القائمة عىل الأدلة العلمية والمناسبة من الناحية الثقافية للطفل أو أفراد الأرسة الآخرين الذين يعانون من 	

ي منتظم )انظر المثال 
اف مه�ن ن بشكل صحيح عىل هذه الأساليب العالجية وتلقي إرسش ة. ويجب تدريب أعداد كافية من الموظف�ي محن كب�ي

رقم 5 أدناه(.
• حالة إىل الخدمات الطبية إذا تتطلب الأمر ذلك. 	 الإ

ان دم الإ دي ل ص ت ة وال دي س ج ة وال ي س ف ن ة ال ح ص ات ال اج ي ت ة اح ي ب ل ت

ي العديد من الأطفال من مشاكل صحية بدنية ونفسية نتيجة لنفصالهم عن أرُسهم أو بسبب ما كانوا يعانون منه قبل النفصال مثال إساءة المعاملة 
يعا�ن

ات الناتجة عن محن النفصال عن الأرسة و/ نجابية وإصابات العمل وكذلك التأث�ي ن هذه المشكالت الأمراض الجنسية والإ ي من ب�ي
همال داخل الأرسة. وقد يأ�ت والإ

ة النفصال عن الأرسة. ومن الشائع أن الأطفال الذين أعيد لم شملهم مع أرسهم الذين يبدو عليهم  أو الستغالل أوالتعرض لمختلف انوتع الإ ساءة خالل ف�ت
ي 

ات عدم التواصل أو العصيان(. وربما يعا�ن ي البداية يظهر عليهم بعد ذلك عالمات التوتر الشديد )مثل الغضب من مقدمي الرعاية أو ف�ت
الفرح والرسور �ن

دمان. ي كل من الأطفال والبالغون من مشاكل الإ
الآباء أو مقدمو الرعاية من مشكالت صحية نفسية أو جسدية قد ادت إىل انفصال الأطفال عن أرسهم، وقد يعا�ن

ة التهيئة عىل:  تشمل تلبية مجموعة من الحتياجات الصحية لالأطفال أو مقدمي العناية/الآباء خالل الف�ت

• دمان. 	 العالج المتواصل لأية مشكالت صحية بما فيها الإ
• ن 	 ن المتدرب�ي حالة إىل الأخصائي�ي ن للتعرف عىل الضطرابات العاطفية والنفسية وليالء عناية فائقة بالصحة النفسية، مع الإ تدريب الموظف�ي

ورة.  ا حسب الرصن ا مناسًب ًب تدري
• إجراء تقييم للمدى الذي يمكن عنده لالأرسة والمجتمع مواجهة التحديات الصحية النفسية والجسدية بعد إعادة لم الشمل، وضمان 	

توافر الدعم لتلبية الحتياجات الصحية.

ك ي س ك م ي ال
ال �ن ف ج الأط ادة دم ة إع ي ل م ع ة ل ي ف اط ع ات ال اج ي ت ة الح ي ب ل ال 5: ت ث م

ي الشوارع يأتون من المنازل بعد باع طويل مع العنف، بعد ما أصابتهم 
وجدت منظمة “JUCONI” المكسيكية غ�ي الحكومية أن العديد من الأطفال �ن

دماج لمنظمة “JUCONI” عىل العمل المكثف مع الأطفال والأرس لستبدال العالقات العنيفة  تجاربهم بصدمات نفسية عميقة. ويركز برنامج إعادة الإ
ن  ي سلوكهم بالإضافة إىل أمثلة نموذجية للموظف�ي

ا. وتساعد منظمة JUCONI الأطفال والأرس عىل النظر بإمعان �ن والهدامة بسلوك أك�ش إيجابية واهتماًم
ن عىل طرق جديدة وغ�ي عنيفة للتفاعل فيما بينهم. وهذا العمل مكثف ويمكن أن يستغرق سنوات عديدة من تقديم الدعم واحد لواحد  الجتماعي�ي
. ومع ذلك فقد وجدت منظمة “ JUCONI” أن الحد من العنف الأرسي وضمان معاملة الأطفال بحب واعتناء أك�ش أهمية  ن ن المدرب�ي المتخصص من الموظف�ي

 .)”JUCONI 2014“ ل )مؤسسة “فاميىلي فور ايفري تشايلد –عائلة لكل طفل” ومنظمة ن ن الأوضاع المادية للم�ن دماج من تحس�ي ي إنجاح عملية إعادة الإ
�ن

ة النفصال ففي هذه الحالة يجب أن تحظى تفضيالته  ًة إىل دين أخر خالل ف�ت ن لكنه تحول طواعي لقيام بذلك. إذا كان الطفل مولوًدا بدين مع�ي ي ممارسة شعائر دينه ويجب بذل جميع الجهود لدعم الأطفال ل
10. كل طفل الحق �ن

ن والأرسة. ام كامل من جانب كٍل من الموظف�ي ية باح�ت ية الحال ن الدي
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ة اق ع ال ذوي الإ ف م الأط دع

ية إجراء تقييم مناسب  ي الأرس. ومن الأهمية بمكان خالل المرحلة التحض�ي
دماج �ن ي جميع مراحل عملية إعادة الإ

عاقة مساعدة خاصة �ن يحتاج الأطفال ذوو الإ
كيفية  الأطفال  تعليم  أو  الطبيعي  العالج  تقديم  )مثل  المناسب  بالشكل  الأطفال  تأهيل  إعادة  والعمل عىل  مؤهل  بخب�ي  بالستعانة  عاقة  الإ ذوي  لالأطفال 
وري أيضا  مكان(. ومن الرصن ي التنقل والستحمام والأكل وارتداء المالبس وما إىل ذلك وأداء المهام اليومية بشكل مستقل قدر الإ

استخدام الأدوات المساعدة �ن
ي تعمل 

التعرف عىل احتياجات الدعم المستمر وتحديد كيفية استيفائها، والتخطيط للخدمات والمساعدات القائمة وكذلك التصال بالمنظمات المحلية ال�ت
ي مجتمعاتهم الأصلية. وربما تحتاج المؤسسات إىل: الوصول إىل المعونات المادية )مثل الكراسي المتحركة وأجهزة السمع(؛ 

عاقة �ن عىل دعم الأطفال ذوي الإ
شارة(؛ والتأكد من  وتدريب أفراد الأرسة عىل العناية بالطفل وتدعيمهم أو تعليمهم كيف يمكنهم أن يتواصلوا مع الأطفال بفعالية )مثل التدريب عىل لغة الإ
ن )انظر الأقسام 4-2-2  لية يسهل الوصول إليها/تكييفها لمالئمة احتياجات الأطفال؛ والعمل عىل معالجة قضية التمي�ي ن أن المدارس والمنازل عبارة عن بيئات م�ن
ا عىل إتاحة الوصول إىل البيئة وشموليتها، وليس عىل محاولة “إصالح” الأطفال  ن منصًب ك�ي ي المدارس المحلية. وبصفة عامة، يجب أن يكون ال�ت

دماج �ن و5( وتعزيز الإ
ات أو موارد مجتمعية، وخاصة منظمات أصحاب  عاقة لمساعدتهم عىل النخراط داخل المجتمع والنسجام معه. ويجب أن ترتبط المؤسسات بأي خ�ب ذوي الإ

ي تدار من جانب ذوي الحتياجات الخاصة ولصالحهم.
الحتياجات الخاصة، ال�ت

ام الوكالة  ن ا والتأكيد عىل ال�ت ًن رس، يُنصح الموظفون بمناقشة أي مخاوف لدى الأطفال والأرس عل
ن داخل الأ عند زيادة احتمالية إعادة إدماج الأطفال المنفصل�ي

ها من الخدمات الأخرى الالزمة بمجرد عودتهم إىل  ي )إذا لزم الأمر( أو غ�ي بمواصلة تقديم الدعم لحصول الأطفال عىل خدمات إعادة التأهيل أو العالج الط�ب
ن عىل الخسارة أو العجز الذي ألم  ك�ي ي العيش بصورة مستقلة بدًل من ال�ت

ن عىل قدرة الطفل �ن ك�ي ا وال�ت ًي ي هذه المرحلة البقاء إيجاب
ل. ومن الأهمية بمكاٍن �ن ن الم�ن

عاقة. وقد يكون من المهم  عاقة مًعا ويمكن أن يحمل الدعم عىل طريقة النظ�ي للنظ�ي قيمة لالأطفال ذوي الإ بالأطفال. ومن الممكن ربط آباء الأطفال ذوي الإ
أيضاً تقديم الرعاية المؤقتة لمنح مقدمي الرعاية والأطفال قسًطا من الراحة.

ة ي ات ي ح ارات ال ه م ىل ال ب ع دري ت م وال ي عل ت ل ط ل ي ط خ ت ال

ا من عودة الطفل إىل وضعه  ا ما تُمثل العودة إىل المدارس جزًءا مهًم ًب ي نجاح إعادة إدماج الأطفال،وغال
ا �ن اتضح أّن الحصول عىل التعليم يمثل عنرًصا أساسًي

ي المجتمع مرًة أخرى. فلدينا كث�ي من الأمثلة تُدلل عىل أن عدم الحصول عىل التعليم هو المحرك الأساسي لعملية النفصال حيث 
“الطبيعي” ومن اندماجه �ن

ي منظومة رعاية المؤسسات أو إىل العيش مع أقارب من درجة بعيدة من أجل الحصول عىل تعليم رسمي، كما أن عدم حصول 
يضطر الأطفال إىل الدخول �ن

الأطفال عىل تعليم جيد يؤدي كذلك إىل انفصالهم من جديد.

ن للخطر مع  ن رعاية الأطفال المعرض�ي ي الحياة, كما يمكن للمدرس�ي
ورية �ن ي مساعدة الأطفال عىل تعلم المهارات الرصن

يمكن تسخ�ي التعليم الجيد والآمن �ن
ي المرحلة التمهيدية، فكث�ي من الأطفال 

ورة، والجهود الرامية إىل التأكد من قدرة الأطفال عىل اللتحاق بالمدارس يجب أن تبدأ �ن ن عند الرصن إحالتهم للمختص�ي
ي مجتمعاتهم المحلية. وتفاصيل 

ل يحصلون عىل التعليم أثناء انفصالهم عن أرسهم ولذا يحتاجون إىل المساعدة للحاق بذويهم قبل التحاقهم بالمدارس �ن
ي المجتمعات 

ي المربع 8 أدناه. يجب مالحظة أّن عدم توف�ي تعليم جيد �ن
ن اتخاذها لدعم تعليم الأطفال واردة �ن ن الجتماعي�ي ي يمكن للموظف�ي

جراءات ال�ت الإ
ي جدوى 

ن كذلك إىل النظر �ن ي الغالب أزمات معقدة بشأن بعملية إعادة إدماج الأطفال. وسيحتاج الأطفال والأرس والموظفون الجتماعي�ي
المحلية قد تنتج عنه �ن

إعادة الأطفال إىل أماكن ل يتوفر فيها التعليم أو إيجاد بدائل أخرى )مثل حث الأرسة عىل النتقال بالقرب من المدارس أو إيداع الأطفال لدى الأقارب أثناء العام 
 .) الدراسي

ا  اري غ ل ي ب
ة �ن ي س ؤس م ة ال اي رع ن ال ي الأرس م

ة �ن اق ع ال ذوي الإ ف اج الأط ادة إدم ع ع لإ م ت ج م ىل ال م ع ائ ق ج ال ه ن ال 6: ال ث م

ي أرسهم من مؤسسات 
ي إعادة إدماج 84 طفاًل ما دون الثالثة أعوام �ن

ي بلغاريا، نجحت منظمة”Hope and Homes for Children” الدولية غ�ي الحكومية �ن
�ن

ي بلغاريا تشجع الحكومة الأمهات عىل وضع الأطفال 
ة من هؤلء الأطفال من إعاقات بدنية و/أو فكرية وكما هو شائع �ن ي نسبة كب�ي

واسعة النطاق. وتعا�ن
نامج عىل تغي�ي طريقة عرض  نامج أن نجاحه يمكن أن يعزى إىل عدد من العوامل. أولً، عمل ال�ب ح أحد تقييمات ال�ب عاقة تحت رعاية الدولة. ويق�ت ذوي الإ
ي الولدة لتقييم ما يزيد عىل 120 طفاًل صنفهم الموظفون 

عاقة بوصفها ‘مشكلة’ طبيةتحتاج إىل تدخل متخصص. وقد تمت الستعانة بأستاذ حدي�ش الإ
ي للطعن عىل قرارات 

داخل المؤسسة بأنهم بحاجة إىل رعاية سكنية خاصة وتراجع هذا العدد ليصل إىل 30 فقط. كما حصلت الأرس أيًضا عىل دعم قانو�ن
كات المحلية، مع الجهود  عات العينية من المجتمعات والرسش نامج عىل دعم مادي مخصص والذي يشمل الت�ب يا: يحتوي ال�ب ان داد أطفالهم. ث المحكمة لس�ت
ا فقط لالأطفال والأرس ولكن يعمل مع المجتمعات واسعة  ا فرديً نامج دعًم الثا: ل يقدم ال�ب الرامية إىل تعزيز المهارات الأبوية والحصول عىل الخدمات. ث

 .)Markova 2014و Bilson( ي معالجة الأسباب الجذرية لالنفصال الأصىلي
اك المجتمعات �ن ي مسعى منه لتأسيس شبكات دعم لالأرس وإرسش

النطاق، �ن
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ا ًي ال ا  م ه م ا ودع اديً ص ت ة الأرس اق وي ق ت

ي 
ي كث�ي من الحالت، وهو ما يع�ن

ي النفصال �ن
ي الأغلبية العظمى من حالت انفصال الأطفال عن أرسهم كما أنه سبب رئيسي �ن

الفقر هو أحد العوامل الأساسية �ن
ي 

ي أي حالة من حالت النفصال ومواجهته بطريقة مالئمة وفاعلة. ونظًرا للتنوع الكب�ي الذي يكون �ن
أنه من الأهمية بمكان أن ندرك الدور الذي قد يكون للفقر �ن

ي تعيش بها، فال توجد طريقة مثالية لمواجهة ما تعانيه الأرس من فقر لدعم إعادة إدماج الأطفال فيها، ويمكن من خالل اتخاذ إجراءات دعم 
الأرس والبيئات ال�ت

جراءات التالية:  ية اتخاذ الإ الة التخفيف من حدة الفقر والضغط داخل الأرس. ومن المهم خالل المرحلة التحض�ي اقتصادي فعَّ
• استخدام المعلومات المستقاة من تقييم الأرس لتحديد مدى استقرار الأرسة من ناحية توف�ي سبل المعيشة. ما هي مواردها وقدراتها 	

ومصادر عيشها؟ 
• الفقر 	 ي وصلت إىل مرحلة 

ال�ت الأرسة  تتناسب مع قدرات الأرسة والبيئة القتصادية. تحتاج  للحكومة  التدخالت القتصادية  أّن  التأكد من 
 . ي

ا لتوف�ي السلع الستهالكية الأساسية مثل توف�ي منحة نقدية من الحكومة أو تحويل عي�ن المدقع دعًم
• ن استقرار الأرس 	 يلزم تقديم دعم اقتصادي لالأرس يقوم عىل السوق. قد تتضمن خطوات تحس�ي كان  ة فنية مناسبة إن  البحث عن خ�ب

قراض والتدريب  الإ المركبة وفرصة  العمل والدخارات  النقد مقابل  برنامج  المنتجة وتوف�ي  الأصول  ها من  الماشية وغ�ي توف�ي  ا  اقتصاديً
المشاكل  ي 

�ن الوقوع  عدم  عىل  الحرص  وكذا  إلخ،  عاقة  الإ أو  بالصحة  يتعلق  ما  ودعم  الفنية  المهارات  أو  الماىلي  للتعليم  المناسب 
ي تخلف وراءها أطفالً بدون 

ي ورش العمل ومبادرات التوظيف ال�ت
المحتملة المتعلقة بحماية الطفل )مثل زيادة عمالة الأطفال والسالمة �ن

اف(.  إرسش
• ي حالة الحاجة إىل 	

ي اقتصادي مستدام، وذلك �ن
ي تحقيق دعم ذا�ت

كاء يُمكن العتماد عليهم مّمن استطاعوا مساعدة الأرس �ن البحث عن رسش
ي تنفيذ برامج خاصة 

يك مناسب, فسيكون عىل المديرين النظر �ن ي حال عدم القدرة عىل العثور عىل رسش
مبادرات جديدة لتقوية القتصاد. و�ن

. ن ن أو مستشارين متخصص�ي وقد يستدعي ذلك استجالب موظف�ي
11
بهم لتقوية القتصاد؛  

ضافة إىل تقوية القتصاد، يمكن تقديم أشكال أخرى من الدعم المادي مثل توف�ي أرسة جديدة أو القيام بإصالحات سكنية لالأرس حسب احتياجهم من أجل  بالإ
ي تسهيل نقل الطفل إىل أرسته. ولكن من الأهمية بمكان حسبما هو مذكور أعاله أن تجري إدارة التوقعات مع تجنب العتماد غ�ي المستدام عىل 

المساعدة �ن
الجهات الفاعلة الخارجية.

ن احتياجات الأرس الذين عادت  ومن أجل تحقيق التآلف الجتماعي، يجب أن تنطوي برامج تقوية القتصاد عىل جهود تعمل بشكل مسبق عىل تحقيق التوازن ب�ي
وري أن يتوافقوا عىل منهجية  ي مكان واحد، فمن الرصن

دماج �ن ي حال وجود عدة وكالت تعمل عىل إعادة الإ
ة بشكل أعم. و�ن إليهم أطفالهم واحتياجات الأرس الفق�ي

ي 
ا المجانية ال�ت ضافة إىل ذلك فإن هناك تشجيع للوكالت عىل التحذير من أي رسائل غ�ي مقصودة من شأنها تعزيز حدوث انفصال الأرس )مثل الهداي كة. بالإ مش�ت

ن إىل منازلهم من المنظمات غ�ي الحكومية(. يعود بها الأطفال المنفصل�ي

ا لدعم تعليم جميع الأطفال المعاد إدماجهم. رشادات الخاصة بالعمل عىل تحويل منظومة المدارس والنظم الأوسع نطاًق انظر القسم 5 لمعرفة الإ

ال  ف م الأط ي عل ت ن ل �ي ي اع م ت ن الج �ي ف وظ م م ال ع 8: دع رب م ال

• ي التعليم وتطلعاته التعليمية، فيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة 	
توف�ي معلم مؤهل يقوم عىل عملية تقييم مستويات الطفل الحالية �ن

والمهارات الحسابية إلخ.
• ها من المهارات الشخصية، 	 ي ذلك القدرة عىل حل المشكالت والتواصل وغ�ي

ا من مهارات حياتية، بما �ن ًي إجراء تقييم لما يتمتع به الطفل حال
وكذلك الوعي بالصحة الجنسية والنظافة الشخصية والمعرفة المالية والواجبات الأرسية، وما إىل ذلك؛ ثّم العمل عىل معالجة ما يظهر 

من فجوات.
• ات طويلة. 	 العمل عىل إعادة ترسيخ العادات الدراسية لدى الأطفال ممن ابتعدوا عن المدارس لف�ت
• ي هذه البيئة 	

ن المقررات الدراسية �ن ي مع أي اختالف ب�ي
ية وقدرته عىل التماسش التأكد من حصول الطفل عىل التعليم أثناء المرحلة التحض�ي

. ومقررات المجتمع المحىلي
• ي 	

ي شكل هذا الدعم, وكذلك النظر �ن
تقييم ما يلزم الأرس من دعم مادي لتغطية تكاليف التعليم/المواصالت إىل المدرسة والنظر عن كثب �ن

مثل إعانة إضافية تتعدى الطفل العائد إىل أرسته. دماج مما يُ ة أو الممتدة لدعم إعادة الإ ي الأرسة المبارسش
تغطية تكاليف تعليم طفل آخر �ن

• تعريف هيئة التدريس بشأن الحتياجات التعليمية والنفسية والجتماعية لالأطفال المعاد إدماجهم. مساعدتهم عىل بناء عالقة وطيدة مع 	
. ن ن الموظف الجتماعي والمدرس�ي الأطفال وتأسيس عالقة تستمر ب�ي

• اًرا أفضل لبعض الأطفال.	 ي يشكل خي
النظر فيما إن كان التدريب المه�ن

• مع 	 التعامل  وعىل  الأكاديمي  التعليم  عىل  الحصول  وعىل  النتقال  عىل  والبدنية  العقلية  عاقات  الإ ذوي  الأطفال  قدرة  زيادة  عىل  العمل 
ي منظومة التعليم الجامع.

ن ومديري المدارس �ن عداد لتدريب المدرس�ي المجتمع. الإ
• التشجيع عىل إنشاء أندية جامعة خاصة بالطالب.	

ر, شبكة حماية حقوق الطفل وقت الأزمات)CPC(، فريق عمل تعزيز سبل العيش والحالة القتصادية،  ية للحصول عىل إرشادات مفصلة: برامج دعم الأطفال وتقوية القتصاد: تعظيم الفوائد والحد من الرصن ال ت 11.  راجع المصادر ال
الأزمات،2012، تقوية اقتصاد الأرسة بهدف منع  النسائية،وشبكةحمايةالأطفالوقت ن ي ئةإنقاذالطفولة،ومفوضيةالاّلجئ تبادلت النقدية )CaLP(, وهي ل اكة التعلم ل ي وضع برامج التحويالت النقدية: أداة عملية، رسش

2013؛ حماية الطفل �ن
.Laumann, L., FHI 360, 2015 ،ي رعاية الأرسة

انفصال الطفل عن أرسته وإدماج الأطفال �ن
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ن  قد يقوم التعزيز الفّعال لالقتصاد عىل توف�ي أشكال أخرى من الدعم.فعىل سبيل المثال, يمكن أن تؤثر مشاكل الصحة العاطفية أو العقلية عىل قدرة البالغ�ي
ا يسبب ضغوًطا تنعكس عىل  ا عن عمل مّم ل بعائل الأرسة إىل الهجرة الداخلية بحًث ن عىل العمل بانتظام. فقد يؤدي غياب وجود فرص عمل قريبة من الم�ن

ل. ن العالقات والرعاية داخل الم�ن

رى م الأخ دع ال ال ك أش

ي مرحلة التخطيط يمكن التعرف عليها من خالل الأطفال والأرس، ولذا عىل المؤسسات أن تكون 
ضافة إىل أشكال الدعم المذكور أعاله، فهناك أشكال أخرى �ن بالإ

ة النفصال، وهو ما يكون  عىل استعداد لتلبية هذه الحتياجات كذلك. ويجب أل ننس أن الأرس قد يطرأ عليها التغي�ي هي الأخرى مثلها مثل الأطفال أثناء ف�ت
وح أو وفاة أحد أفراد الأرسة أو ولدة طفل جديد، وبتاىلي قد يحتاج الأطفال للدعم ح�ت يواكبون البيئة الأرسية الجديدة. وقد تشعر الأرس  ن لأسباب عدة منها ال�ن
ي يمكنها أن تدعمها من المجتمع. قد يحدث النفصال نتيجة عدم القدرة عىل حسن العتناء بالأطفال 

ي تحديد العنا� الأخرى ال�ت
بالعزلة وتحتاج للمساعدة �ن

ي بناء الثقة وتعلم مهارات الرعاية الأبوية.
التاىلي قد يحتاج الآباء ومقدمو الرعاية إىل الدعم �ن وب

م دع ة ال ع اب ت ة وم ب راق م ال وم ب ق ن ي د م دي ح ت

وري قبل لّم الشمل تحديد من يقوم بمراقبة الطفل العائد إىل أرسته: موظف اجتماعي تابع لوكالة أو موظف آخر )مثل  لتأكيد انتقال سلس ومستمر, من الرصن
ا للعمل مع أفراد المجتمع  ي اجتماعي تابع للحكومة أو منظمة اجتماعية( أو متطوع من المجتمع أو أحد القيادات الدينية إلخ. وهناك مزاي

المدرس أو أخصا�أ
ي حالة تباعد المسافات( وقدرتهم عىل التبرص بمواطن القوة لمختلف العالقات. 

رة من الرصاعات أو �ن ي المناطق المترصن
مثل قربهم من الطفل والأرسة )خاصة �ن

ا يفضلونه  ي المعاملة ولذا من المهم أن تسأل الطفل والأرسة عّم
ن �ن وعىل الرغم من ذلك، قد ل تتناسب أنظمة الرقابة الجتماعية مع بعض الأطفال بسبب التمي�ي

المراقبة  ًدا. وعىلي المؤسسات أن يقوموا بعملية  ن بمراقبة الحالت الأك�ش تعقي المبالغ فيه أن نتوقع أن يقوم غ�ي متخصص�ي بخصوص ذلك. وقد يكون من 
ي حالة استخدامهم آلية رقابة اجتماعية. وبشكل عام، إنها فكرة جيدة بالنسبة للموظف الجتماعي أن يقوم بزيارات دورية ينخفض عددها 

اف �ن رسش والتدريب والإ
ن  ي المجتمع الأصىلي أن يقوموا بالمراقبة عن قرب مع وجود نقطة واضحة لالتصال مع الموضوع�ي

مع مرور الوقت وبالنسبة لالآخرين مّمن يعيشون أو يعملون �ن
ي حالة نشوء مشاكل )انظر القسم 4-2-4(.

تحت المراقبة �ن

ل م ش م ال ع الأرسة ول ل م ف ط ل ي ل
د�أ ب م ال ال ص 3-2-4 الت

ص خ ل م

الأرس،  ي 
�ن ل  ف ط ال اج  إدم ادة  إع ة  ي ل م ع ن  م م  ه م زء  و ج رى ه أخ رة  م ا  ه ط رب ادة  إع إن  ف والأرسة،  ل  ف ط ال ن  �ي ب ال  ص الت ي 

�ن ة  ع ي ط ق اك  ن ون ه ك ت ا  م ن ي ح
ة  ي اف ك ال ة  زي اه ج ال ب ال  ف والأط الأرس  ىل  ح ت ي أن  ب  ج وي  . ن �ي ب ان ج ال د  أح ن  م وف  خ أو  وم  ل ود  وج د  ن ع ة  اص خ ة،  اي ن ع ب ا  ه اول ن ت ة  اج ح ال ي  دع ت س وت
ك(،  ذل إىل  ا  وم ات،  اب ط خ ال ق  ري ط ن  ع أو  ف،  ات ه ال ل،  ث )م د  ع ب ن  ع ال  ص ات ة  ل ي وس الل  خ ن  م اد  ت ع م ال ي 

�ن ي 
د�أ ب م ل  ك ش ب ل  واص ت ال ون  ك ي أن  ب  ج وي

ال  ف ون الأط ك ا ي م ن ي اف. وح رسش الإ رى ل ي الأخ ع ه ض خ ل الأرسة وت ن �ن ة إىل م ول ط ارات م ا زي ه ي ل اف وت رسش الإ ع ل ض خ ة ت �ي ص ة ق ي ص خ اءات ش ق د ل ق ه ع ب ق ع ي
ة  اي وص ل ل ي 

و�ن ان ق �ت  ح أو  ي  م رس ل  وي ح ت ل  م ش ال م  ل ن  م ض ت وي ة.  م دائ ة  ف ص ب ل  ن �ن م ال إىل  ودة  ع ال ال  ف الأط ان  ك إم ي 
�ن ح  ب ص ي داد،  ع ت اس ىل  ع م  وأرسه

ذا  ه ة  ب اس ن م ب الت  ف ت الح ة  ام إق ون  ك ت د  وق رى.  أخ إدارة  أو  ة  ال وك إىل  رى  الأخ ي  ه ل  ف ط ال ة  ال ح ة  ط خ ل  وي ح ت ة  اج ح ال ي  دع ت س ت د  وق الأرسة،  إىل 
ة. ل رح م ال ذه  ي ه

�ن ال  ع ا دور ف ه ل ول  ح ت ال

  

ع الأرس ي م
د�أ ب م ل ال واص ت ال

ي 
رساع �ن ا لحتياجات كل طفل عىل حدة، وينبغي أن ل يتم الإ يجب أن ترسي عملية إعادة إدخال الطفل إىل الأرسة والمجتمع مجدًدا بشكل تدريجي، وذلك وفًق

ن أرسهم تواصل لشهور،  ن عن أرسهم القدرة عىل التواصل مع أفراد أرسهم، فهناك آخرين لن يكون بينهم وب�ي ذلك. فبينما لدى الكث�ي من الأطفال المنفصل�ي
، فحالما يدور النقاش عن لم شمل الأرسة، فإن أول اتصال يجري بينهم عن طريق )الهاتف أو الرسائل المصورة أو وجهاً لوجه(  ن ي كلتا الحالت�ي

وربما لسنوات. و�ن
ي المربع 9 أدناه، مع تكييف كل منها بما يحقق أك�ب إفادة 

تكون له أهمية إضافية. ومن الأفضل أن تكون هناك تغطية لأك�ب عدد ممكن من الخطوات الواردة �ن
ضافة إىل الجوانب الواقعية للبيئة المحيطة مثل المسافة أو  ا المتعلقة باللوم والخوف وما إىل ذلك( بالإ ي العتبار القضاي

ممكنة لمصلحة كل طفل )مع الأخذ �ن
ي الحالت العابرة للحدود. 

إعادة إدماج الأطفال مع أرسهم �ن
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ع الأرس ي م
د�أ ب م ال ال ص ل الت ي ه س ت ة ل ن ك م م وات ال ط خ ع 9: ال رب م ال

ي . 1
ي �ن

، أو المكالمات، أو الرسائل المصورة: يمكن أن يساعد هذا التواصل المبد�أ ي
و�ن لك�ت يد الإ ن التصال عن بعد من خالل الخطابات/ال�ب تمك�ي

ن الأطفال والأرس من التعرف عىل بعضهم مرة أخرى، وقد يكون لحتواء هذا التصال عىل صور أو قصص أمًرا  كرس الحواجز النفسية وتمك�ي
ة. مفيداً. وقد تستدعي الحاجة تبادل العديد من الخطابات/المكالمات الهاتفية قبل إجراء التصالت مبارسش

ن . 2 الموظف�ي أحد  من  المبارسش  اف  رسش الإ تحت  اللقاءات  هذه  تنعقد  أن  يجب  والطفل:  الرعاية  الوالدين/مقدمي  ن  ب�ي ة  مبارسش ة  قص�ي لقاءات 
ي حاجة 

ن كافة السبل للوفاء بالغرض منها”. طاقم العمل �ن ة “مع الحرص عىل تجه�ي ، كما يجب أن تكون هذه الزيارة الأوىل قص�ي ن الجتماعي�ي
ي هذا اللقاء. ويجب عىل 

إىل وجود هدف واضح لما ينبغي تحقيقه، وذلك عىل الرغم من أن الحكمة قد تستدعي عدم اتخاذ قرارات مهمة �ن
امهم بإعادة إدماج الطفل، ح�ت  ن ال�ت ا واضًحا عن  ًي ا أول اًع آباء الأطفال إن أمكن السفر لصطحاب الطفل، وهو ما من شأنه أن يعكس انطب
ا ما تكون هذه الزيارات غ�ي آمنة ويكون خيار اللجوء إىل مكان محايد هو الخيار  انً ي تتحمل أعباء نفقات السفر. أحي

ولو كانت الوكالة هي ال�ت
فصاح عن مكانه. ي يكون فيها الطفل مختطفاً، ول تكون الظروف سانحة بعد لالإ

الأفضل، مثل الحالت ال�ت
اف: الهدف من هذه الزيارات هو تقييم هيكل الأرسة وقدرة الطفل عىل إعادة . 3 رسش ل الوالدين/مقدمي الرعاية خاضعة لالإ ن ي م�ن

زيارات مطولة �ن
ي أي وقت إذا ما كان هذا الطفل يواجه تحديات 

التأقلم مع المجتمع وأسلوب الحياة. ويجب أن يكون الموظف الجتماعي ُمجّهز للتدخل �ن
ة.  كب�ي

ي عقد زيارة خاضعة . 4
اف: ل يجري هذا النوع من اللقاءات إل عقب النجاح �ن رسش ل الوالدين/مقدمي الرعاية غ�ي خاضعة لالإ ن ي م�ن

زيارات مطولة �ن
اف، كما يجب أن يكون الموظف الجتماعي عىل قدر كب�ي من الثقة بأن الطفل سوف يكون قادراً عىل إعادة التأقلم مع نمط الحياة  رسش لالإ

المحىلي وأن الوالدين/مقدمي الرعاية لديهم القدرة عىل العتناء بالطفل. 

ن مع  ي الأشقاء الذين قد ل يكونون مقيم�ي
وري كذلك خالل هذه المرحلة، أن تتأكد المؤسسات من إقامة عالقات التواصل من جديد مع با�ت ومن الرصن

ي إحدى دور الرعاية المؤسسية بشكل منفصل عن الطفل المعاد إدماجه عىل سبيل المثال.
ن �ن الوالدين والذين قد يكونون مودع�ي

وري جعلهم  طالق. ومع ذلك، فمن الرصن جبار الوالدين أو مقدمي الرعاية الآخرين بقبول الطفل للم شمل الأرسة هو أمر ل يُوص به عىل الإ إن استخدام القانون لإ
ي تكوين وجهة نظر إيجابية عن مستقبل عالقتهم مع أطفالهم. ومن 

ي عىل المدى الطويل لرفض فكرة لم شمل الأرسة ومساعدتهم �ن يدركون مدى التأث�ي السل�ب
ي حال عدم وجود إمكانية للتكيف 

ي حال عدم تقديم مساعدة لالأطفال للحفاظ عىل هذا التواصل، و�ن
الأهمية بمكان أن يتفهم الوالدان/مقدمو الرعاية أنه �ن

ي حال رفض الآباء/مقدمي الرعاية أو 
ة الدراسة بالمدرسة. �ن ، فمن غ�ي المرجح عودة هؤلء الأطفال إىل المجتمع ح�ت بعد النتهاء من ف�ت مع نمط الحياة المحىلي

ا؛ فسيجب  اًرا مناسًب الطفل لفكرة لم شمل الأرسة، فعىل الموظف الجتماعي الرجوع إىل الجزء المتعلق بحالت الطوارئ بالخطة. وإن لم يقدم ذلك الجزء خي
ي او الحتضان او الرس الراعية البديلة عىل 

حينها إيداع الأطفال أو نقلهم إىلي الرعاية البديلة، ثم عليه بعد ذلك العثور عىل أرسة دائمة جديدة من خالل التب�ن
يطة  ي جميع الحالت، يجب أن يكون هناك تواصل مستمر مع أفراد الأرسة رسش

دماج غ�ي ممكنة أو غ�ي مناسبة. و�ن سبيل المثال أو الكفالة، إن كانت عملية إعادة الإ
ي صالح الطفل.

أن يكون ذلك �ن

ي الضطالع بالمسئولية القانونية الكاملة عن الطفل، 
ح�ت وإن مرت مرحلة إعادة التواصل عىل مايرام؛ فسيظل هناك من الآباء/مقدمي الرعاية من ل يرغب �ن

ي الرعاية المؤسسية أو الرعايةالأرسية البديلة. ويوص بالتعامل الحذر من 
وهو ما قد يكون بسبب اعتقادهم بأن الطفل سيحظى برعاية أفضل من الدولة �ن

ن الآباء والموظف الجتماعي سوى عن العتقاد بأن فريق العمل بالوكالة مؤهل بشكل أفضل منهم لرعاية  قبل المؤسسات حيث قد ل ينتج عن التفاعل ما ب�ي
ي ترسيخ الثقة داخل العائلة بقدرتهم عىل توىلي زمام الأمور من )انظر المربع 6( قد يساعد عىل تحقيق ذلك. 

بالطفل. ومن هنا نجد أن تسخ�ي لقاءات الأرس �ن

ل الأرسة م ّم ش ل

ل  ن ي م�ن
ن مرة أخرى. وقد يحدث ذلك �ن ي تنقل رعاية الطفل أو الوصاية الرسمية عليه إىل الوالدين أو مقدمي الرعاية التقليدي�ي

إن لم شمل الأرسة هو الخطوة ال�ت
ا لالأطفال، فمن المفضل أن يتم إعطائهم  ا عاطفًي ي المجتمع الأصىلي للطفل. وبما أن هذا الحدث يمثل تحديً

، أو مراكز العبور، أو أماكن محايدة، أو �ن ي
أرسة التب�ن

ي ارتدائه...إلخ. ويتضمن المربع 10 
مكان، وذلك من خالل اختيار الموظف الجتماعي الذي سيصحبهم، أو اختيار ما يرغبون �ن أك�ب قدر من السيطرة عليه قدر الإ

أدناه خطوات هذه العملية.
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ل الأرسة  م ّم ش ة ل ي ل م ع ة ل ل م ت ح م وات ال ط خ ع 10: ال رب م ال

• ي استعدادهم لمواصلة تحمل مسؤولية 	
مكان - كتابة عن رغبتهم �ن وا - قدر الإ ّ نقل الرعاية إىل الأرسة. يجب عىل الوالدين/مقدمي الرعاية أن يع�ب

تبة عىل ذلك. وعىل الموظف الجتماعي تقديم الوثائق - حال ُطِلب منه ذلك - إىل الجهات المختصة )مثل  الطفل وأنهم يدركون الآثار الم�ت
ي بعض الوليات 

ا. و�ن دارية أو السلطات المحلية( لعتمادها اعتماًدا رسمًي ، أو مفوضية الوصاية أو المحكمة الإ ي
فريق حماية الطفل، أو القاصن

ي وقت لحق. 
ي �ن

ي أمر النقل النها�أ
نَظر �ن ي بادئ الأمر بشكل مؤقت ثم يُ

نَقل الوصاية القانونية �ن القضائية، تُ
• اً ما تنتقل مسؤولية عملية تنسيق خطة 	 ب ن أفرادها مسافات طويلة، غال ي سيتم لم شملها تفصل ب�ي

نقل ملف الحالة. عندما تكون الأرسة ال�ت
الحالة وملفها نفسه إىل وكالة أو دائرة حكومية أخرى. ويجب أن يكون ذلك بعد الحصول عىل ترصيح واضح وموثق بذلك من الطفل والأرسة. 
ا( للقاء الشخص الذي سوف يتوىل الحالة وباستعراض أوراق  ويوص بأن يقوم الموظف الجتماعي باصطحاب الطفل )حيثما كان ذلك ممكًن

ي ذلك.
ن �ن ن المحلي�ي اك المسؤول�ي العمل معهم وإرسش

• ي الظروف الستثنائية، يمكن تقديم دعم مادي عند لم 	
ي ذلك التعليم الرسمي. �ن

ي الخدمات، بما �ن
حزمة مزايا لم شمل الأرسة والتسجيل �ن

ن عن أرسهم إىل المجتمعات  ي حالة محدودية دخول الأطفال المنفصل�ي
شمل الأرسة، إل أن هذا الأمر يجب التعامل معه بحرص شديد. و�ن

ي المدارس المحلية، أو 
نهاء ترتيبات الخدمات الجديدة، مثل تسجيل الأطفال �ن الجديدة، فإن لم شمل الأرسة يصبح هو الفرصة الوحيدة لإ

الحضانات، أو لدى مقدمي الخدمات الصحية. 
• إشهار عودة الطفل. يستفيد الأطفال من الحصول عىل الدعم المالئم لتوديع أقرانهم )عىل سبيل المثال المتواجدين بالشارع أو الملجأ( 	

ا، عىل  ًن ي إشهار ذلك عل
ولمناقشة كيفية بقاءهم عىل اتصال بهم. وقد ترغب الأرسة و/أو المجتمع المحىلي الذي كان يستعد لعودة الطفل �ن

سبيل المثال من خالل الخطب أو مراسم استقبال/انتقال أك�ش تفصيالً. ومن الأهمية بمكان أن يكون الطفل عىل دراية بتوقعات المجتمع 
وأن يكون سعيداً بالتعاون من أجل تحقيقها. 

العيش والحالة  الأزمات)CPC(، فريق عمل تعزيز سبل  الطفل وقت  ر, شبكة حماية حقوق  الفوائد والحد من الرصن الأطفال وتقوية القتصاد: تعظيم  برامج دعم  ية للحصول عىل إرشادات مفصلة:  ال ت ال المصادر   راجع 
تقوية  الأزمات،2012،  النسائية،وشبكةحمايةالأطفالوقت ن ي ئةإنقاذالطفولة،ومفوضيةالاّلجئ وهي  ,)CaLP( النقدية  تبادلت  ل ل التعلم  اكة  رسش عملية،  أداة  النقدية:  التحويالت  برامج  وضع  ي 

�ن الطفل  حماية  2013؛  القتصادية، 
.Laumann, L., FHI 360, 2015 ،ي رعاية الأرسة

اقتصاد الأرسة بهدف منع انفصال الطفل عن أرسته وإدماج الأطفال �ن

ل الأرسة م م ش عد ل دم ب ق م م ال دع 4-2-4 ال

ص خ ل م

ل  م ش وي ة،  ي ل ح م ال م  ه ات ع م ت ج م إىل  ال  ف الأط ودة  ع رد  ج م ب ا  ه ت ع اب ت م ة  ل رح م ي 
�ن م  دَّ ق يُ ذي  ال م  دع ال ن  م ال  ف الأط اج  إدم ادة  إع ة  ي ل م ع د  ي ف ت س ت

د  ن ع ال  ف الأط ؤلء  ه ات  س ؤس م ال ب  راق ت أن  وري  رصن ال ن  وم ات.  س ؤس م ال دى  إح ب  ان ج ن  م ل  دخ ت أي  دون  ب م  ه ازل ن م إىل  ادوا  ع ن  ذي ال ال  ف الأط ك  ذل
ن  ك م وي ة.  ي ف ات ه ال ات  م ال ك م ال ق  ري ط ن  ع ي 

ز�أ ج ل  ك ش ب م  ت ي د  ق ك  ذل أن  إل  ة،  وري رصن ال ور  م الأ ن  م د  ع ت ة  ي ص خ ش ال ارات  زي ال ف م.  أرسه إىل  م  ه ودت ع
ر. م الأ ذا  ي ه

�ن ن  �ي ي اع م ت الج ن  �ي ف وظ م ال اك  إرسش ا  ًض أي ب  ج ي ن  ك ول ة،  ب راق م ال ق  ري ن ط ك ع ذل ي 
�ن د  اع تُس أن  ات  ع م ت ج م ل ل

رار:  م ت اس ن  م ض ت ي د  ق ذي  وال ة  ع اب ت م ال ة  ل رح م ي 
�ن م  دَّ ق يُ ذي  ال م  دع ال ن  م ة  ف ل ت خ م ال  ك أش إىل  ات  ع م ت ج م وال والأرس  ال  ف الأط ن  م ل  ك اج  ت ح ي وف  س

ة  ي اس الأس ات  دم خ ال ىل  ع ول  ص ح ال ي 
�ن دة  اع س م وال الأرس؛  ر  ق ف أو  ازل  ن م ال ي 

�ن ف  ن ع ال ل  ث م الأرسي،  ال  ص ف الن ل ة  ي س ي رئ ال اب  ب الأس ة  ج ال ع م م  دع
ي  الج ع ال م  دع وال م؛  ه اج إدم اد  ع م ال ال  ف الأط ا  ه ه واج ي ا  م ادة  ع ي 

�ت ال ن  �ي ي م ت ال أو  م  وص ال الت  ح ة  ج ال ع م ىل  ع ل  م ع وال م؛  ي عل ت وال ة  ح ص ال ل  ث م
ور  م الأ ن  م ع  م ت ج م وال الأرسة  ل  داخ الأرسي  ال  ص ف الن ل ة  ي س ي رئ ال اب  ب الأس ة  ج ال ع م �ب  ت ع وت دة.  دي ج ات  داق ص ة  ام إق ة  ي ل م ع م  ودع ة؛  اط وس وال
ة  ذول ب م ود ال ه ج ز ال زي ع ؤدي إىل ت د ي ك ق إن ذل ة، ف دق اب ب ب ذه الأس ة ه ج ال ع م م ا ت دًدا، وإذا م ج ال م ص ف وع الن ة دون وق ول ل ي ح ل ة ل اي غ ل ة ل م ه م ال

الأرسي. ال  ص ف الن وع  ع وق ن م ل ع  اق أوس ط ىل ن ع

  

عة،  الطفل موسَّ ي أجريت لعودة 
ال�ت كانت الستعدادات والتهيئة  المتابعة. وإذا  ي مرحلة 

�ن م  قدَّ يُ الذي  الدعم  إدماجهم وأرسهم من  المعاد  الأطفال  يستفيد 
جراء هذا النتقال، فإن كثافة  ي حال شعور جميع الأفراد بالجاهزية لإ

وتضمنت الخطة أن المرحلة التالية للّم شمل الأرسة تستلزم قدر قليل من الدعم، و�ن
ي كث�ي من الحالت، يكون هناك الكث�ي من العمل الالزم تنفيذه عىل مستوى الفرد 

ة للغاية. ومع ذلك �ن التدخالت قد تقل وقد تكون مدة هذه المرحلة قص�ي
طالق. اً ما تكون الشهور القليلة الأوىل هي الأهم عىل الإ ب والأرسة والمجتمع. وغال

ٌر بالذكر أن هذا الموضوع لم تخصص له سوى  ية. وجدي ذ خالل المرحلة التحض�ي نفَّ ي مرحلة المتابعة ل يقل أهمية عن العمل الذي يُ
م �ن قدَّ إن الدعم الذي يُ

ا أيًضا، ولذلك يجب الرجوع إليها مرة أخرى.  ي القسم 2-2-4 تنطبق هن
ة من تلك الواردة �ن ي هذه الوثيقة نظًرا إىل أن توجيهات كث�ي

مساحة بسيطة �ن
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ل ف ط ة ال ي اه ة رف ب راق م

ي القسم 2-2-4، قد تُشارك مجموعة من 
وري أن تكون هناك مراقبة دقيقة لسالمة كل طفل ورفاهيته عقب عملية لّم شمل الأرسة. وكما هو موضح �ن إن من الرصن

ي عملية مراقبة ومتابعة رفاهية الطفل. كما يمكن أيًضا استخدام أشكال مختلفة من المراقبة، بناًء عىل احتياجات وتفضيالت الأرسة 
ن والمؤسسات �ن الأخصائي�ي

والطفل، والموارد المتاحة )عىل مستويات الوكالة والمجتمع والأرسة(، والمسافات المراد تغطيتها، والمخاوف المتعلقة بحماية الطفل...إلخ. وقد تتضمن عملية 
ي يُعاد فيها إدماج عدد 

ي الحالت ال�ت
المراقبة إجراء مكالمات هاتفية مع الطفل أو الأرسة أو مقدمي الخدمة، ولكن يجب أن تشتمل أيضاً عىل زيارات شخصية. و�ن

َّ بموجبه احتياجات مجموعة من الأطفال الُمعاد إدماجهم  ل�ب ن بتقديم دعم جماعي تُ ي أرسهم، قد تُكِمل المؤسسات المراقبة والدعم الفردي�ي
كب�ي من الأطفال �ن

ن المؤسسات عىل تحديد معاي�ي مستوى ونوعية التصال  ك ب�ي )عىل سبيل المثال من خالل دعم الأقران لبعضهم بعًضا(. ويوص بأن يعمل بورتوكول مش�ت
وري مراقبة سالمة كل طفل ورفاهيته لتحديد مدى الوفاء بالمعاي�ي  ي الأرس. ومن ثم، من الرصن

دماج �ن والدعم الذي ينبغي أن يحظى به الطفل بعد إعادة الإ
ي اتخاذ إجراءات إضافية.

ي وإذا ما كان الأمر يقتىصن
الموضوعة بشكل روتي�ن

ي رفاهية الطفل 
هم من الأقارب، والأفراد الذين لهم دور �ن يجب عىل الموظف الجتماعي أثناء مرحلة المتابعة أن يتحدث مع الطفل، والوالدين، والأشقاء، وغ�ي

ي تراوده. ويجب 
ن التحدث إىل كل طفل بشكل خاص لتحديد المخاوف ال�ت ، وأعضاء لجنة حماية الطفل، والقيادات الدينية(. ويلزم عىل الموظف�ي ن )مثل، المعلم�ي

ي إخفاء دلئل إساءة معاملة الأطفال. ومن المهم إدراك أن 
همال، لسيما وأن الأرس والمجتمعات المحلية بارعة �ن عليهم البحث عن عالمات سوء المعاملة أو الإ

ي دائماً استمرارها عىل هذا النحو. ويجب أن تضمن المؤسسات أن الطفل 
دماج ل تع�ن موقف الأرسة قد يتغ�ي بمرور الوقت، وأن البداية الجيدة لعملية إعادة الإ

ضافة إىل وجود خطة للطوارئ إذا لزم الأمر إجراء تدخل فوري. أو الشخص الذي يثق فيه الطفل لديه وسيلة لالتصال بالموظف الجتماعي بالإ

تب عليها عواقب سلبية غ�ي مقصودة )مثل استمرار لفت النتباه إىل طفل قد تم التجار به أو كان  المراقبة من المحتمل أن ت�ت شارة إىل أن عملية  تجدر الإ
ن كتابة تقارير مراقبة  جراء مناقشات رسية بشكل حذر. ويجب عىل الموظف�ي ن إيجاد وسيلة لإ ن الجتماعي�ي جزءاً من جماعة مسلحة(. ولذلك يلزم عىل الموظف�ي

 
12
ي مقدمي الخدمة حسب القتضاء( بصفة دورية.

ن )وبا�ت ف�ي مفصلةومناقشة النتائج مع أحد المرسش

ة ع اب ت م ة ال ل رح ي م
م �ن دَّ ق ذي يُ م ال دع ال

ن التحقق من الوفاء بتقديم الدعم الخاص  عداد. ويلزم عىل الموظف�ي ي القسم 2-2-4 بشأن عملية الإ
ة من تلك الواردة �ن تنطبق عىل هذه المرحلة توجيهات كث�ي

: ي تتضمن ما يىلي
ي تؤثر عىل رفاهية الطفل، وال�ت

ضافة إىل مراقبة كافة العوامل ال�ت ي الخطة، بالإ
بمرحلة ما بعد لم شمل الأرسة المتفق عليه �ن

• ها من الجهود الأخرى الرامية 	 دمان، وغ�ي ل، مثل انتكاسات الإ ن ي الم�ن
الدعم المستمر والجديد لمعالجة الأسباب الرئيسية للعنف الأرسي �ن

همال داخل الأرس )راجع القسم 4-2-2(. لمعالجة إساءة المعاملة، والعنف، والإ
• القسم	 )راجع  الأخرى  الأساسية  الخدمات  من  هما  وغ�ي والتعليم  الصحية  الرعاية  عىل  والأرس  الأطفال  حصول  استمرارية   ضمان 

 .)4-2-2 
• القسم	 )راجع  بعًضا  بعيداً عن بعضهم  فيها  يكونون  ة  ات قص�ي إىل ف�ت الأطفال والأرس  يحتاج  ي قد 

ال�ت الحالت  ي 
�ن  تقديم رعاية مؤقتة 

.)4-2-2 
• ي القسم 4-2-2.	

مراقبة فعالية دعم التعزيز القتصادي، وتوف�ي المزيد من الدعم عقب تنفيذ التوجيهات الواردة �ن
• )راجع 	 الدينية  القيادات  ذلك  ي 

�ن بما   ، المحىلي المجتمع  مع  العمل  خالل  من  ن  والتمي�ي الوصم  حالت  معالجة  جهود  دعم   مواصلة 
القسم 5(. 

• تقديم توجيهات بشأن إقامة صداقات جديدة، وكذلك إحياء القديم منها.	
• ة النفصال عن أرسهم. وقد يشعر الأطفال 	 ي قد يكون الأطفال قد اكتسبوها أثناء ف�ت

العمل عىل الستفادة من نقاط القوة والمرونة ال�ت
المجتمع  نظرة  يتناقض مع  الحياة  قيد  البقاء عىل  تمكنوا من  يعلوهم كونهم  الذي  الفخر  إىل  ضافة  بالإ اكتسبوها  ي 

ال�ت المهارات  بأن 
إليهم.

• ي تقديم هذا 	
ضمان حصول الأطفال عىل فرصة لمناقشة تجاربهم والحصول عىل دعم عالجي إذا لزم الأمر ذلك )انظر 2-2-4(؛ النظر �ن

الدعم بشكل جماعي إذا استدعت أعداد الأطفال ذلك.

ن  الموظف�ي عىل  يجب  ذلك  ومع  أخرى،  وكالت  إىل  حالة  الإ خالل  من  أو  ة  مبارسش بطريقة  الدعم  هذا  الجتماعيون  الموظفون  يُقدم  أن  يمكن 
مة. ا تنسيق المساعدة المقدَّ ًم ن دائ الجتماعي�ي

جراءات القيام  ي يُكتَشف فيها وجود مشكالت. وقد تتضمن هذه الإ
ي الحالت ال�ت

جراءات، �ن وري أن يكون الموظفون قادرون عىل اتخاذ الإ من الرصن
ي ذلك احتمالية إعادة عقد اللقاءات الجماعية الأرسية(، وإجراء المزيد من المراقبة المنتظمة لالأرسة 

بمراجعة رسمية لخطة حالة الأرسة )بما �ن
، أو تقديم المزيد من النصائح أو التوجيهات،  والطفل، وتقديم دعم أك�ب لالأرسة والطفل، وذلك عىل سبيل المثال من خالل زيادة الدعم الماىلي
دماج، يلزم وضع الطفل  ي النهاية، إذا فشلت عملية إعادة الإ

ي مجال التعليم، أو تعزيز القتصاد بشكل أك�ش فعالية. و�ن
أو المزيد من الدعم �ن

ي الخيارات الأخرى المتاحة )لمزيد من التوجيهات بشأن هذه المسألة، يُرجى الرجوع إىل الجمعية العامة لالأمم 
ي الرعاية البديلة أثناء النظر �ن

�ن
المتحدة 2010(.

اريخه؛ )2( وإذا ما كانت ثمة حاجة إىل توف�ي مراقبة إضافية أم ل، وإذا كان الأمر كذلك، فم�ت تكون هذه المراقبة وكم عدد مّراتها، أو إذا ما كان من الممكن إغالق  12. قد يتضمن ذلك التقرير )1( مدى نجاح عملية لم شمل الأرسة ح�ت ت
الحالة )يرجى الرجوع إىل الفقرة 4-6(

ي ذلك أشكال الدعم الأخرى للطفل و/أو الأرسة
 )3( وإذا ما كان هناك حاجة إىل وجود أي أشكال أخرى من التدخل لحماية الطفل، بما �ن
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ئ اج ف م ي أو ال
ا�أ ق ل ت ل الأرسة ال م م ش ل

يعود بعض الصبية والفتيات إىل منازلهم من تلقاء أنفسهم بدون تدخل من جانب المؤسسات، أو قد يعودوا إىل أرسهم بشكل مفاجئ، وذلك عىل سبيل المثال 
تاليان لعملية  ي أرسهم سوف يستفيدون من الدعم والمراقبة ال

ي ترعاهم. وهؤلء مثلهم مثل جميع الأطفال الذين أعيد إدماجهم �ن
ي حالة إغالق المؤسسة ال�ت

�ن
ي الواقع قد تكون لديهم حاجة خاصة إىل ذلك حيث إن هؤلء الأطفال وأرسهم لم يتم إعدادهم لعملية لم الشمل. ومن المهم إجراء 

لم شمل الأرسة، و�ن
ن الطفل  ي كث�ي من الأحيان، ل يُعطى هؤلء الأطفال قدر كب�ي من الأولوية، وذلك نظًرا إىل أن الروابط ب�ي

تقييم كامل ووضع خطط لدعم هؤلء الأطفال وأرسهم. �ن
ة “شهر العسل” وتزايد الرصاعات داخل الأرسة. ي مثل هذه الحال نتيجة لنتهاء ف�ت

اً ما تظهر المشاكل �ن ب وأرسته يبدو أن الطفل قد أعاد صياغتها؛ ومع ذلك، غال

ال ص ف ن الن ة م اي وق اج وال دم ادة الإ ات إع ي ج ي ات �ت إس

ي الوقاية من النفصال الأرسي. وتوفر الزيارات إىل مجتمعات الأطفال المحلية كجزء 
ي أرسهم فرصة واضحة للوكالت لالنخراط �ن

تعد عملية إعادة إدماج الأطفال �ن
ي تؤدي 

ي تؤدي إىل النفصال الأرسي ومعالجة الأسباب الرئيسية ال�ت
من الجهود الرامية لدعم ومراقبة عملية إعادة إدماج الأطفال فرصة للتعرف عىل العوامل ال�ت

إىل وقوعه.

دماج، من المهم أن:  عادة الإ ي حاجة إىل دعم لإ
ن عن أرسهم الذين هم �ن وللحد من تدفق الأطفال المنفصل�ي

• ي تُش�ي إىل مدى زيادة 	
ن المؤسسات وال�ت كة ب�ي تضع المؤسسات آلية داخلية لتقديم المعلومات ذات الصلة ونظم التحذير المبكر المش�ت

ي تؤدي إىل النفصال الأرسي. 
العوامل ال�ت

• امج بشكل دوري بيانات المؤسسات المعنية باتجاهات مواطن الضعف المؤدية إىل النفصال الأرسي. ويجب استخدام 	 يُحلل مديرو ال�ب
للتفكك  الشائعة  الأساسية  الأسباب  بعض  معالجة  إىل  تهدف  ي 

ال�ت التدخالت  ي 
�ن بها  شاد  لالس�ت المؤسسات  ن  ب�ي بالتنسيق  التحليل  هذا 

الأرسي.
• الأرسي 	 لالنفصال  الرئيسية  الأسباب  معالجة  ي 

�ن المتابعة  وزيارات  ية  التحض�ي الزيارات  عن  الناشئة  الفرص  من  الموظفون  يستفيد 
لالأطفال  الموِفدة  المجتمعات  ي 

�ن المؤسسات  قدرة  بناء  أو  الأرسي  النفصال  بمخاطر  الوعي  رفع  خالل  من  المثال  سبيل  عىل  وذلك 
. ن المنفصل�ي

شارة إىل أن الأطفال  دماج عن غ�ي قصد عىل النفصال الأرسي، ويكون ذلك عىل سبيل المثال عن طريق الإ وري أل تُشجع المؤسسات طوال عملية إعادة الإ من الرصن
ي مسألة التخطيط 

ن عن أرسهم سوف يتلقون مزيداً من الدعم مقارنة بما يتلقاه أقرانهم عند العودة إىل منازلهم. وثمة حاجة خاصة إىل النظر بعناية �ن المنفصل�ي
نَصح المؤسسات بإجراء متابعة مع المجتمع المحىلي لمعرفة كيفية تفس�ي الأفراد  وتقديم أي نوع من أنواع الدعم المادي )مثل الأرّسة، ورسوم المدارس(. وتُ

زالة هذا العتقاد. نَصح المؤسسات باتخاذ إجراءات فورية لإ لمفهوم المساعدة؛ فإذا كان هناك اعتقاد بأنها تمثل حافًزا لالنفصال الأرسي، تُ

ة ال ح الق ال 5-2-4 إغ

ص خ ل م

ة  وب ع ك ص ذل ل  ّك ش ي أن  ن  ك م وي ة.  ط دث خ أح داف  أه ق  ي ق ح وت ه  ت ي اه ورف ل  ف ط ال ة  الم ان س م رد ض ج م ب الأرس  ي 
�ن ال  ف الأط ج  دم ادة  إع الت  ق ح تُغل

رص.  ح ب ه  ع م ل  ام ع ت ال ب  ج وي ي  اع م ت الج ف  وظ م وال ل  ف ط ل ل

  

ي إغالق الحالة إل بعد استيفاء الأهداف 
نظر �ن ي أمان. ول يُ

ن الموظف الجتماعي إىل أن سالمة الطفل ورفاهيته �ن تنتهي المراقبة أو تُغلق الحالة بمجرد أن يطم�أ
ي مقابل معاي�ي واضحة - أو إذا كان الطفل أو الوالد/مقدم الرعاية يطلبان ذلك بشكل 

صدار الأخ�ي للخطة، أي عندما يكون هناك تقدم كاف �ن ي الإ
المتفق عليها �ن

، يجب اتباع الخطوات الآتية:  ن ي كلتا الحالت�ي
. و�ن ي

استبا�ت

• ة المراقبة.	 يضاحات المدونة خالل ف�ت استعراض جميع المالحظات والإ
• ي مقابل أهداف الخطة.	

ي العتبار التقدم العام الذي أحرزه الطفل والأرسة �ن
الأخذ �ن

• وجهات 	 من  ة  كب�ي مجموعة  عىل  للحصول  ،إلخ..(  ن الصحي�ي ن  والأخصائي�ي ن  المعلم�ي فيهم  )بمن  الآخرين  الخدمة  مقدمي  مع  التشاور 
النظر.

• ي يتعرض لها الطفل. 	
التقييم الدقيق للمخاطر المحتملة والكامنة ال�ت

ن  ب�ي كة  المش�ت الحالت  مراجعة  لجنة  أو  ف  المرسش يصدره  ي 
نها�أ بقرار  الحالة  بإغالق  الرعاية  موظف  يوصي  فقد  العتبار،  ي 

�ن المعلومات  هذه  كل  أخذ  بمجرد 
المؤسسات.
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ي ظل خشية العديد من الأطفال المفهومة 
كنقطة نهاية لتدخل الوكالة، يجب أن يكون إغالق الحالة هدًفا �يًحا ركزت عليه النقاط الرئيسية منذ اليوم الأول. �ن
غالق.  ي لعملية الإ

من تخىلي الموظف الجتماعي و/أو نظام حماية الطفل عنهم، فإنه من المستحسن توف�ي إطار زم�ن

ن  ن اجتماعي�ي ي الستفادة من رعاية الوكالة والدعم المقدم من جانبها فضاًل عن إقامة روابط وثيقة بموظف�ي
وربما يكون الطفل قد قىصن شهوًرا أو ح�ت سنوات �ن

ي حالة عاد الطفل 
ا، وعن موعد توقفها. كما يجب الحفاظ عىل رسية جميع الوثائق المحّدثة �ن ًب هناك. ويجب إخبار الطفل برفق بأن زيارات الوكالة ستتوقف قري

كون العناية. وري ربط الأطفال بأي من الخدمات المقدمة لالأطفال الذين ي�ت إىل النفصال ويجب إعادة فتح الحالت. وحيثما يلزم الأمر فإنه من الرصن

ي 
�ن وتسهم  مكلفة  مأمن  ي 

�ن الطفل  يكون  عندما  الأرسة  مراقبة  ي 
�ن الستمرار  فإن  ذلك  ومع  الجتماعي.  للموظف  بالنسبة  الحالة صعب  إغالق  يكون  أن  يمكن 

، سواء الذين يعملون بأجر  ن ن الجتماعي�ي ن عىل المؤسسات الحذر من عقلية “أطفالنا” من التعلق الشديد بالموظف�ي اعتمادهم عىل الوكالة. ومنذ البداية، يتع�ي
ن ويجب أن يناقشوا ذلك بشكل فعال ويرصدون مثل هذه التصورات مع أي جهات مجتمعية فاعلة.  أو المتطوع�ي

ة زمنية  ي الخطة المتفق عليها، ويجب أن ل يكون هناك أي ف�ت
ي مقابل معاي�ي واضحة �ن

تعتمد طول مدة عمل الوكالة مع الأرسة عىل مدى رسعة إحراز تقدم كاف �ن
ن والحكومات المحلية ومقدمي الخدمات الآخرين. ع�ي محددة أو عدد محدد من الزيارات. وربما يتطلب هذا النهج العمىلي المرن من المؤسسات توعية المت�ب
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دارس م ات وال ع م ت ج م الل ال ن خ ل م عم ال

ص خ ل م ال

ة  ي ل م اح ع ج ي إن
ة �ن غ ال ة ب ي م ال والأرس أه ف ع الأط ي م اع م ت ل الج م ع ة ال ي ج ه ن ة إىل م اف ض الإ ا ب اًق ط ع ن ع الأوس م ت ج م دارس وال م ع ال ة م ذول ب م ود ال ه ج ل ال م ح ت

اج  ادة إدم ة إع ي ل م ة ع ب راق م وم ك دع ذل ن وك �ي ي م ت م وال وص ل دي ل ص ت ي ال
ا �ن ًض ع م ب ه ض ع دة ب اع س ات م ع م ت ج م دارس وال م ل ن ل ك م ي ي الأرس. ف

اج �ن دم ادة الإ إع
ي الأرُس.

ال �ن ف الأط

ي الأرس، فمن المطلوب غالبا إحداث تغي�ي واسع 
دماج �ن ن يحمل منهج العمل الجتماعي مع الفتيات والصبية وأرسهم أهمية بالغة لنجاح عملية إعادة الإ ي ح�ي

�ن
ي يطلبونها. ويتناول هذا القسم العمل مع المجتمعات 

النطاق للتأكد من أن المجتمعات ترحب بعودة الأطفال وأنهم هم وأرسهم يمكنهم تلقي الخدمات ال�ت
ي الأرس.

دماج �ن والمدارس ويقدم الجزء الختامي من هذه المبادئ التوجيهية توصيات لتغي�ي السياسات لدعم إعادة الإ

ات ع م ت ج م ع ال ل م عم 1-5 ال

حيب بعودة الصبية والفتيات ومراقبتها ودعمها فيمكن أن يكون لها تأث�ي كب�ي عىل  ي ال�ت
ي عملية إعادة دمج الأطفال سواء كانت ترغب أو ل ترغب �ن

ا �ن تؤدي المجتمعات دوًرا هاًم
 . ي

عدادات عندما تكون الخدمات الجتماعية ضعيفة. وقد يشتمل العمل مع المجتمعات عىل الآ�ت ي الإ
 رفاهية هؤلء الأطفال. وقد يكون لدور المجتمعات أهمية خاصة �ن

• التعامل مع القيادات أو المجموعات المجتمعية )مثل قيادات لجان حماية الطفل أو القيادات الدينية أو القروية( لمعرفة مشاعرهم حول 	
ة انفصالهم عن أرسهم والمساعدة ببذل  ي واجهها الأطفال أثناء ف�ت

قضية الأطفال العائدين، والتشجيع عىل فهٍم أفضل للتحديات ال�ت
بداعية لرفع درجة الوعي مفيدة )مثل إقامة إنتاج مرسحي  ن ضد الأطفال العائدين. وهنا، يمكن أن تكون التقنيات الإ جهود للحد من التمي�ي

ي يقدمونها لمجتمعهم(.
يسلط الضوء بدقة عىل تجارب الأطفال ومواطن القوة ال�ت

• ان لتقديم الدعم إىل الأطفال بغرض تعلم اللغات والتقاليد المحلية أو تعلمها من جديد. 	 طلب المساعدة من الج�ي
• ن 	 والتمي�ي الوصم  من  تشأن  قد  التوترات  هذه  بأن  اف  والع�ت موجودة،  تكون  قد  توترات  أي  لستكشاف  المجتمعات  مع  اجتماعات  عقد 

ي الترصف بطريقة يرفضها المجتمع )مثل السلوك الجنسي أو تعاطي 
ي الأرس، ومن الأطفال الذين يستمرون �ن

ضد إعادة إدماج الأطفال �ن
المخدرات أو الكحول(. 

• تخالف 	 بطريقة  ترصف  قد  الطفل  أن  المجتمع  شعر  إذا  آخر  جانب  من  والمجتمع  جانب  من  والطفل  الأرسة  ن  ب�ي حوار  إقامة 
التقاليد. 

• ها المجتمع غ�ي لئقة والتأكد 	 الستخدام الحذر لالحتفالت التقليدية أو الدينية أو الإصالحات المجتمعية إذا ترصف الطفل بطريقة يعت�ب
اف أيًضا بنقاط قوته. من أن الرفاهية العامة للطفل عىل رأس الأولويات والع�ت

• ي العملية، وذلك 	
ا مع طفل “صديق” مشارك �ن ًث ، مثل دعم المجموعات أو إقران كل طفل معاد لم شمله حدي تقديم دعم النظ�ي للنظ�ي

ي هذه المرحلة تقديم دعم مركز للمدارس لستيعاب 
ي أرسهم. ومن الأهمية بمكاٍن أيًضا �ن

ة من الأطفال �ن عند إعادة إدماج مجموعات كب�ي
أعداد إضافية من الطالب )عىل سبيل المثال قاعة دراسية إضافية(.

• العمل مع المجتمع لمنع النفصال )إعادة النفصال(، عىل سبيل المثال برفع مستوى الوعي بأهمية وحدة الأرسة وتشكيل مجموعات من 	
الآباء لتطوير مهارات الأبوة/الرعاية بشكٍل متبادل، أو إنشاء جمعيات تعاونية لزيادة الدخل.

• ي هذه المرحلة، قد تُمنح فرصة لالأطفال الذين 	
ي المجتمع. و�ن

عالم المحلية لتغي�ي المواقف تجاه إعادة إدماج الأطفال �ن العمل مع وسائل الإ
ا عىل القيام  ًم أعيد إدماجهم وآبائهم /مقدمي الرعاية بمشاركة قصصهم عىل الرغم من أن الأطفال والأرس يجب أن يكونوا قادرين دائ

ة عن المشاركة بهذه الطريقة )انظر 3-4(.  بخيارات مستن�ي
• أو 	 لرصاعات  فيها  تعرضوا  أو  العائدون  الأطفال  فيها  ك  اش�ت ي 

ال�ت الحالت  ي 
�ن التصالحية  والعدالة  السالم  وبناء  المصالحة  عمليات 

جرائم.
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ا  ي داف ول ي م
ة �ن ي س ؤس م ة ال اي رع ن ال اك ن أم ال م ف اج الأط ادة إدم ي إع

ن �ن �ي م عل م ع ال ل م م ع ال 7: ال ث م

إىل أرسهم ومدارسهم  الأطفال  كب�ي من  إدماج عدد  إعادة  إىل  النطاق  المؤسسات واسعة  الأطفال وإغالق  نظام رعاية  تنظيم  إعادة  أدت  ي مولدافيا، 
�ن

ي دور رعاية سكنية عىل سبيل أنهم من ذوي الحتياجات الخاصة وقد حصلوا عىل مناهج معدلة 
ا �ن ومجتمعاتهم. وكان العديد من هؤلء الأطفال مودًع

ورية  ي المدارس �ن
ي يستقبلون بها �ن

ي مدارس التعليم العام وإدراك أن الطريقة ال�ت
ي البداية �ن

ا بأن الأطفال قد يواجهون صعوبات �ن ًم نتيجة لذلك. عل
ن والطاقم المعاون لهم  ي مولدافيا المعلم�ي

ي المجتمعات وقد دربت منظمة”Partnerships for Every Child” وهي منظمة غ�ي حكومية �ن
عادة إدماجهم �ن لإ

ي التغلب عىل مقاومة المدارس والمجتمعات ومكن من انتقال سلس للعودة إىل 
عىل التعليم الشامل وسبل دعم إعادة إدماج الأطفال. وقد ساعد هذا �ن

.)Partnership for Every Child Moldova 2014 المجتمعات مؤسسة “فاميىلي فور ايفري تشايلد - عائلة لكل طفل” ومؤسسة

دارس م ع ال ل م عم 2-5 ال

ن عن ذويهم، وهناك الكث�ي مما يمكن أن تفعله المدارس لدعم هذه  ي عملية إعادة إدماج الأطفال المنفصل�ي
ا �ن كما ُذكر أعاله، يؤدي التعليم دوراً أساسًي

العملية.

• ن أو الآباء أو الطالب، وبذل الجهود 	 ي المدرسة عىل يد المعلم�ي
ن الذي من المحتمل أن يتعرض له الطفل �ن إدراج أي مظهر من مظاهر التمي�ي

ي مناقشات تدور حول مقدار ما يجب عليهم مشاركته من قصصهم مع 
اك الأطفال المعاد إدماجهم �ن . كما يجب إرسش ن لمعالجة هذا التمي�ي

هذه المجموعات.
• ي لمساعدة الأطفال المعاد إدراجهم ممن فاتهم التعليم المدرسي ح�ت يلحقون به.	

تقديم دعم إضا�ن
• ة من الأطفال، وطمأنتهم بأن الدعم المقدم لالأطفال العائدين وموظفي المدرسة 	 عادة إدماج مجموعات كب�ي ي لإ

إعداد الآباء بشكل استبا�ت
سيستمر، وستكون هناك فرص لمعالجة أي قضايا قد تظهر.

• ن بالمدارس الذين 	 دماج العامل�ي ن ومصادر تعليمية( و/أو تمويل موظفي إعادة الإ تزويد برامج التعلم الرسيع )بمناهج متخصصة ومعلم�ي
ا )انظر المثال 7 أدناه(. ن والمجتمع الأوسع نطاًق يمكنهم العمل مع الطالب وكذلك جميع الموظف�ي

• كي 	 الأطفال  مساعدة  ي 
�ن بناءة  بصورة  اكهم  وإرسش العائدون  الطالب  واجهها  ي 

ال�ت المشكالت  فهم  عىل  لمساعدتهم  الطالب  مع  النخراط 
ي المدرسة والمجتمع.

يندمجوا من جديد �ن
• ي تستخدم فيها 	

ي المدارس، واتخاذ خطوات لمعالجة الحالت ال�ت
التأكد من أن المدارس مالذ آمن لالأطفال - العمل عىل الحد من العنف �ن
المدارس كأرض خصبة لالتجار بالبرسش والعصابات أو الأطفال المجندين.
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م ي ي ق ت ة وال ب راق م ال

ص خ ل م ال

ي تفيد الأطفال وللتعليم بشكل عام. ولبد أن تكون عملية المراقبة 
دماج أهمية بالغة لضمان التدخالت النوعية ال�ت تحمل المراقبة الدقيقة لعمليات إعادة الإ

دماج. يجب استشارة  ي عملية إعادة الإ
ا عىل مستوى جهود الجهات الفاعلة �ن نامج وأخ�ي والتقييم عىل ثالثة مستويات: عىل مستوى الحالة ثم عىل مستوى ال�ب

ن عملية  ات. وينبغي مشاركة التعليم عىل نطاق أوسع لتحس�ي دماج.بخصوص تنمية المؤرسش ي عملية إعادة الإ
ن �ن ك�ي الأطفال والأرس وأصحاب المصلحة المش�ت

دماج وأنظمة حماية الأطفال بشكل أوسع. إعادة الإ

دماج.  دماج، وتقديم ما يثبت قيمة عملية إعادة الإ دماج وتعزيز برامج إعادة الإ ن التعلم حول إعادة الإ وتمّثل قاعدة الأدلة القوية أهمية بالغة لتحس�ي

متباينة: ولكن  ابطة  م�ت ثالثة مستويات  المراقبة عىل  إجراء  يمكن 

• ي خطط الرعاية	
شاد بها �ن الحالة الفردية - لمتابعة رفاهية الطفل والأرسة والس�ت

• نامج وتطويره	 ي تخطيط ال�ب
شاد بها �ن برنامج الوكالة - لمتابعة التطور المحرز وجودة وفاعلية التنفيذ والس�ت

• دماج للتعرف عىل مدى التغطية والفجوات والممارسات الجيدة الفعالة.	 ي عملية إعادة الإ
جهود الجهات الفاعلة �ن

“ناجحة”  إدماج  إعادة  لعملية  الأساسية  العنا�  عىل  للتعرف  المصلحة  أصحاب  جميع  مع  العمل  ومراقبتها  دماج  الإ إعادة  عملية  تقييم  يتطلب 
لم شمل  إىل  فقط  ننظر  ل  أن  ينبغي  الناجحة”  دماج  الإ إعادة  “عملية  التوجيهية  المبادئ  ي هذه 

�ن الوارد  التعريف  مع  ا  وتمشًي النجاح.  ات  براز مؤرسش ولإ
ات من جانب وكالت فردية  ي ش�ت نواحي الحياة. ويمكن وضع المؤرسش

هؤلء الأطفال مع أرسهم، ولكن أيًضا إذا كان لديهم الشعور بالنتماء والغاية �ن
 :

13
ات بمشاركة ، يجب وضع مؤرسش ن الحالت�ي ي أي من 

العاملة مًعا. و�ن المؤسسات  المنسقة، من جانب مجموعة من  ي حالة الستجابة 
أو، �ن

 
• ي المستقبل. 	

ي يشعرون أنها ستساعدهم �ن
، وسؤالهم عن الأشياء ال�ت ي الوقت الحاىلي

الأطفال الذين أعيد دمجهم �ن
• دماج الناجح. 	 ي إعادة الإ

ي حملت أهمية بالنسبة لهم �ن
الأطفال الذين يمكن إعادة إدماجهم، وسؤالهم عن الأشياء ال�ت

• ي 	
�ن اندماجهم  إعادة  ي 

�ن الأطفال  ستساعد  بأنها  يشعرون  ي 
ال�ت الأشياء  عن  وسؤالهم  المجتمع،  ي 

�ن ن  المحلي�ي الأطفال 
مجتمعاتهم.

• دماج. 	 ي عملية إعادة الإ
الأرس، وسؤالهم عن نوعية الدعم الذي مثل أهمية �ن

• المجتمع 	 يقبله  كي  الطفل  يحتاجها  ي 
ال�ت العنا�  عن  وسؤالهم   ، ن البالغ�ي من  هم  غ�ي أو  الدينية  القيادات  أو  السن  كبار 

ويحتويه. 

المحلية. وتتطلب هذه  السياقات  ي 
�ن دماج  الإ إعادة  ن فهم عملية  ي تحس�ي

�ن المشاورات ستساعد  فإن هذه  ات  المؤرسش ن  ي تحس�ي
�ن المساعدة  إىل  ضافة  بالإ

الأسئلة. المشاورات طرح هذه 

• ي الأرسة والمجتمع؟	
كيف يمكنك معرفة أن الطفل قد أعيد إدماجه وقبوله �ن

• ي يتحىل بها؟	
كيف يبدو حال الطفل الذي أعيد إدماجه؟ كيف يترصف؟ ما هي الصفات ال�ت

• دماج؟	 ي تراعه وتحميه؟ كيف يترصف؟ ما هي أهمية ذلك بالنسبة لعملية إعادة الإ
كيف يبدو حال الأرسة ال�ت

• إعادة 	 لعملية  بالنسبة  ذلك  أهمية  هي  ما  يترصف؟  كيف  والهدف؟  بالنتماء  قوي  شعور  لديه  الذي  الطفل  حال  يبدو  كيف 
دماج؟ الإ

 .)Retrak )RISE Learning Network 2016 لمنظمة RISE  نامج دماج الخاصة ب�ب ي هذا القسم مستمدة من مجموعة أدوات تقييم ومراقبة إعادة الإ
13. المعلومات الواردة �ن
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النواتج  ات  ومؤرسش المقدمة(  ة  المبارسش الخدمات  أو  )المنتجات  المخرجات  ات  مؤرسش تشمل  ي 
ال�ت ات  المؤرسش عىل  الأمثلة  بعض  أدناه   1 الجدول  يتضمن 

ي من المرجح 
ي طرأت عىل الطفل أو الأرسة أو المجتمع أو البيئة السياسية الأعم ال�ت

ات ال�ت ي تدرس نجاح جهود إعادة إدماج الطفل، والتغ�ي
ات )ال�ت والتأث�ي

نَصح  ويُ دماج.  الإ إعادة  تؤثر عىل  ي 
ال�ت العوامل  مجموعة  ي 

�ن للتفك�ي  إلهاٍم  لتكون مصدر  الأمثلة  تم وضع هذه  وقد  دماج(  الإ إعادة  عملية  من  تحسن  أن 
دماج.  الإ إعادة  ي عمليات 

�ن كة  المش�ت المعنية  الجهات  برنامجهم وعىل وجهات نظر  بناًء عىل تخصصات  اتهم  امج مؤرسش ال�ب بأن يضع مصممو  بشدة 

مراحل  كافة  طوال  وتنفيذها  البداية  من  والتقييم  للمراقبة  انية  ن الم�ي وإعداد  التخطيط  يتم  أن  والتقييم  المراقبة  اتيجية  إس�ت تنفيذ  عند  المهم  ومن 
دماج.  الإ عمليات  ي 

�ن تحدياٍت  يواجهون  عندما  الحلول  إيجاد  قائم عىل  نهٍج  اتخاذ  العمل عىل  تشجيع طاقم  المديرين  دماج. ويجب عىل  الإ إعادة  عملية 
أن  يجب  تجميعها  بيانات جرى  أي  إن  كما  بشكل سلس.  ا  ًم دائ تس�ي  ربما ل  دماج  الإ إعادة  عمليات  وأن  للغاية  ٌة  دماج صعب الإ إعادة  بأن  التسليم  ويجب 

الطفل. العام لأنظمة حماية  الأداء  ن  ي سبيل تحس�ي
ا �ن الأوسع نطاًق التعليم  ي عمليات 

تصب �ن

دا  ن ا وأوغ ي وب ي ي إث
اج �ن دم ادة الإ ج إع رام ي ب

ل �ن ف ط ة ال ي اه ة رف ب راق ال 7: م ث م

ن  ي إثيوبيا وأوغندا، وضعت منظمة Retrak - وهي منظمة دولية غ�ي حكومية - نموذًجا لمراقبة رفاهية الطفل وسط عملية إعادة إدماج الأطفال المرتبط�ي
�ن

ا قابالً للقياسفي مجالت مثل الطعام والتغذية والصحة  مع حياة الشارع.. وتغطي تقييمات الرفاهية هذه ستة جوانب لرفاهية الطفل باستخدام 12 هدًف
لية، يتم تصنيف  ن ن بإجراء محادثات غ�ي رسمية مع الأطفال وأرسهم ومالحظة البيئة الم�ن ن مدرب�ي والسالمة العاطفية والتعليم والمهارات.وبعد قيام موظف�ي
رفاهية الطفل ووضع درجاتها بناًء عىل تلك الأهداف، من جيدة إىل سيئة للغاية. عىل سبيل المثال، قد تصنف الصحة العاطفية لالأطفال عىل أنها جيدة إذا 
ا بشكل عام ويتطلع للمستقبل بصورة مفعمة بالأمل. وقد تُصنف عىل أنها سيئة للغاية إذا كان طفل “يبدو  ًي ا ومزاجه النفسي إيجاب كان الطفل “سعيًدا وراضًي
م لهم الدعم بما  قدَّ دماج ويُ ات منتظمة طوال عملية إعادة الإ ك وحده”. ويجري تقييم الأطفال عىل ف�ت ا ويتم�ن الموت أو أن يُ�ت ا ومنطويً ًن فاقًدا لالأمل وحزي
دماج.  ن نهجها العام تجاه إعادة الإ ي تحس�ي

ي تم تحديدها من خالل التقييمات. كما استخدمت Retrak النتائج الآتية من هذه الطريقة �ن
ي احتياجاتهم ال�ت يل�ب

ي الشارع، مما يؤكد عىل الحاجة إىل التدخل برسعة مع 
عىل سبيل المثال، أظهرت هذه الطريقة مدى تراجع رفاهية الأطفال طيلة الوقت الذي يقضونه �ن

ل بأرسع وقت ممكن. كما أظهرت هذه الطريقة مدى تحسن رفاهية الأطفال من خالل  ن ا عن أرسهم من أجل تسهيل إعادتهم للم�ن ًث ن حدي الأطفال المنفصل�ي
 .)Wakia 2013و Corcoran( .ي جهود دعوتها

ي طبقتها Retrak�ن
ي هذه العملية ال�ت

إعادة إدماجهم، مما يدلل بشكل قوي عىل قيمة الستثمار �ن
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دماج  ات مراقبة برامج إعادة الإ الجدول 1: أمثلة عىل مؤرسش

ات ات النواتج والتأث�ي مؤرسش ي عملية إعادة مؤرسش المخرجات
 المرحلة الجارية �ن

دماج  الإ

يشعر الطفل/ الأرسة بأنه جري التشاور معه/معها 
بشكل كاٍف بخصوص القرارات ذات الصلة بإعادة 

دماج/خطة الحالة  الإ
لدى الطفل/ الأرسة درايٌة واضحة بشأن خطة الحالة 
)عىل سبيل المثال: دراية حول قرارات تتعلق بإعادة 

دماج/الدعم الذي سوف يحصلون عليه( الإ
 يشعر الطفل/الأرسة بالسعادة بخصوص قرارات 
تتعلق بإعادة إدماج الطفل/خطة الحالة الخاصة 

بالطفل.

عدد حالت التتبع الناجح لالأرسة 
عدد التقييمات المستقاة من الطفل/الأرسة/المجتمع 

دماج  لتحديد مدى مالئمة إعادة الإ
عدد/نسبة الأطفال المعاد إدماجهم والذين لديهم 

خطة حالة 
ي تجري مراجعتها 

عدد/ نسبة خطط الحالت ال�ت
بانتظام )كل ثالثة أشهر(

التتبع والتقييم والتخطيط

ام الذات ي الثقة واح�ت
يظهر الأطفال زيادة �ن

يجابية. ي السلوكيات الإ
ا �ن يظهر الأطفال تحسًن

تحسن المستوى التعليمي لالأطفال أثناء مرحلة 
عداد الإ

ا أرس الأطفال مستقرة اقتصاديً
ي المستقبل

يقول الأطفال أنهم لديهم آمال �ن
ل ن ي العودة للم�ن

يقول الأطفال أنهم جاهزون وراغبون �ن
تقول الأرس أنها جاهزة لستقبال الأطفال 

ن داخل المجتمعات  انخفاض حالت الوصم والتمي�ي
لدي الأطفال عالقة مستقرة مع مقدم رعاية دائم 

لدي الأطفال مستندات هوية قانونية

عدد اجتماعات وزيارات ومكالمات ما قبل لم الشمل 

الدعم المتلقى أثناء مرحلة ما قبل لم الشمل، عىل 
سبيل المثال:

ي بناء مهارات الحياة 
ن �ن عدد ونسبة الأطفال المنخرط�ي

. وعمل/تلقي التحصيل الدراسي
عدد جلسات الدعم المقدمة إىل الأطفال/الأرس 

عدد الأرس/مقدمي الرعاية الذين تلقوا الدعم خالل 
برامج الرعاية الوالدية 

التدريب عىل توليد الدخل أو دعم بدء العمل المقدم 
إىل الأرس 

ي يجريها مدرسون/قادة 
عدد ووصف أنشطة التوعية ال�ت

ا  مجتمع/مجتمع أوسع نطاًق
عدد الأطفال الذين ُوِضعوا تحت رعاية بديلة آمنة/

دماج  عادة الإ مالئمة انتظاًرا لإ
عدد الأطفال الذين يجري دعمهم للحصول عىل 

مستندات هوية قانونية.

الدعم المقدم ما قبل لم 
الشمل

الأطفال والأرس قادرون عىل قبول لم الشمل
موافقة الأرس عىل خطة دعم ما بعد لم الشمل

ي أرسهم
يشعر الأطفال أنهم مرحب بهم �ن

نقل ملفات الحالة إىل السلطات المحلية

عدد ونسبة الأطفال الذين تم لم شملهم مع أرسهم لم الشمل
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لدى الأطفال عالقات إيجابية مع أرسهم/مقدمي 
الرعاية لهم

يشعر الوالدان ومقدمو الرعاية بتلقيهم الدعم 
وبأنهم قادرون عىل مواجهة أي خزي أو عار يواجههم 

والتغلب عليه
يشعر الأطفال بالأمان مع أرسهم 

تتم الستجابة لحالت سوء معاملة الأطفال بشكل 
مالئم

تحسن المستوى التعليمي لالأطفال أثناء مرحلة 
المتابعة

ي الفصل 
ن �ن يشعر الأطفال بأنهم مرحب بهم ومقبول�ي

الدراسي
تحسن الحالة الصحية لالأطفال/أفراد الأرسة

لدي الأطفال )وأفراد الأرسة( ما يكفيهم من الطعام 
طيلة العام

ي 
ن �ن ل يواجه الأطفال والشباب أي مواقف وصم أو تمي�ي

المجتمع
ي الوصول إىل الدعم 

تجري مساندة الأطفال والأرس �ن
ي والروحي 

الدي�ن

ي 
عدد/انتظام زيارات المتابعة والمدة الزمنية ال�ت

تستمر فيها زيارات المتابعة

تَلقى ما بعد لم الشمل، عىل سبيل المثال:  ُم الدعم ال
همال المبلغ عنها  عدد حالت سوء المعاملة والإ

ي تم الستجابة لها/لمن 
)والنسبة المئوية للحالت ال�ت

يستجيب لهذه الحالت(
ي تدعم 

عدد لجان الحماية المجتمعية لالأطفال ال�ت
الأطفال )لكل 100 طفل من تعداد السكان(

ن الذين يدعمون الأطفال  ن الجتماعي�ي عدد الأخصائي�ي
)لكل 100/1000 طفل من تعداد السكان(

عدد ونسبة الأطفال المعاد إدماجهم وغ�ي المعاد 
إدماجهم والذين يحصلون عىل التعليم

عدد القروض المقدمة إىل الأرس 
ي تتلقى خدمات رعاية 

عدد الأطفال وعدد أرسهم ال�ت
صحية، ووصف هذه الخدمات

دعم ما بعد لم الشمل

ات الخاصة بالعملية ككل:  ات النواتج والتأث�ي مؤرسش
• ي معيشة الطفل مع الأرس )بعد عاٍم واحد، خمسة أعوام، 10 أعوام(	

استقرار �ن
• يتلقى الأطفال الحماية والرعاية من الأرس	
• يشعر الأطفال بالنتماء إىل الأرس	
• ل/المدرسة/المجتمع 	 ن ي الم�ن

يشعر الأطفال بأن لديهم غرض وهدف �ن
• دماج لالأطفال والأرس ) حيث إنهم لم يعودوا بحاجة إىل هذا الدعم بعد الآن(	 ي تقديم دعم إعادة الإ

يقاف التدريجي �ن الإ
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.7

ة اس ي س ات ال ي ة وتوص م ات خ ال

تدعم  أن  يجب  ولذا  الطفل؛  لرفاهية  أساسية  أهمية  وذو  أصيل  حق  هو  الأصلية  أرسهم  إىل  للعودة  الفرصة  أرسهم  عن  ن  المنفصل�ي الأطفال  منح  إن 
معقدة  العملية  هذه  تكون  وقد  إدماجهم.  إعادة  عملية  ها  وغ�ي المتحدة  الأمم  ووكالت  الدينية  والمنظمات  الحكومية  غ�ي  والمنظمات  الحكومات 

المناسبة. عداد والمتابعة  الإ ي من أجل 
كا�ن الغالب، وتحتاج لدعٍم  ي 

�ن وطويلة 

كامل.  دماج بشكل  الإ إعادة  بيئة تدعم عملية  تأسيس  أولويات رئيسية عديدة عند  وهناك 

• ي بشأن عملية إعادة إدماج الأطفال بما يتماسش مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، 	
وضع إرشادات وسياسات عىل المستوى الوط�ن

رشادات. رشادات الدولية الأخرى ذات الصلة، ومن ضمنها هذه الإ شاًدا بالسياسات والإ واس�ت
• ورية لدعم عملية إعادة إدماج الأطفال. 	 بناء قوة عاملة متخصصة بحماية الطفل لديها المهارات والتوجهات الرصن
• دماج. 	 إقامة نظام عمل اجتماعي لدعم الأطفال والأرس طوال كافة مراحل عملية إعادة الإ
• الصحة 	 فيها  بما  أخرى،  أنظمة  ي 

�ن العاملة  الفاعلة  والجهات  الطفل،  حماية  قطاع  ي 
�ن العاملة  الفاعلة  الجهات  مع  والتعاون  التنسيق 

عاقة. ي تدعم الأطفال ذوي الإ
ضافة إىل الجهات الفاعلة ال�ت والتعليم والتعزيز القتصادي بالإ

• ي عملية إعادة إدماج الأطفال. 	
إدراك ودعم الدور الحيوي الذي تؤديه المجتمعات �ن

• ي بادئ الأمر ولالنفصال الأرسي مجدًدا، مثل الفقر والعنف.	
العمل عىل معالجة الأسباب الجذرية المؤدية لالنفصال الأرسي �ن

• ن ضد مجموعات الأطفال المعاد إدماجهم.	 اتيجيات لمواجهة مشكلة التمي�ي وضع إس�ت
• ي عملية التغطية.	

دماج وتفقد/سد الثغرات �ن تقييم برامج إعادة الإ
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ة ي س ي رئ ات ال ح طل ص م �د ال م

: كالتاىلي الرئيسية  المصطلحات  تعرف  التوجيهية،  المبادئ  هذه  لأغراض  ا  ًق تحقي

فيه  يتم  ي وقت 
�ن ا  إجراًء مؤقًت ا  دوًم البديلة  الرعاية  الوالدية. وتعت�ب  الرعاية  إطار  لالأطفال خارج  الرسمية  الرسمية وغ�ي  الرعاية  البديلة: وتتضمن  الرعاية 

يجاد رعاية أرسية  بيئة حماية وتنشئة لالأطفال، مع بذل جهوٍد عىل قدم وساق لإ لها هدف واضح، وهو توف�ي  البحث عن حلول دائمة، ويجب أن يكون 
المؤسسية  والرعاية  اف  رسش لالإ الخاضعة  المستقلة  والمعيشة  القارب  البديلة من غ�ي  الأرسية  والرعاية  القر�ب  رعاية  البديلة  الرعاية  وتتضمن   . لهم  دائمة 

المتحدة2009(. لالأمم  العامة  )الجمعية 

ي يجب وضعها 
ال�ت العوامل  البديلة لالأطفال عىل بعض  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  ًدا؛ تنص  مصلحة الطفل الفضىل:  فيما يتعلق برعاية الأطفال تحدي

: ما يىلي الفضىل، وتتضمن  المصالح  العتبار عند تحديد  ي 
�ن

لالأطفال. الخاصة  الطفل( والحتياجات  لحقوق  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ي 
�ن )كما وردت  العالمية  الطفل  وتلبية حقوق  أهمية فهم 

• المتوسط 	 ن  المدي�ي ورعايتهم عىل  وتنميتهم  تطورهم  واحتياجات  الراهن  الوقت  ي 
�ن الملحة  ورفاهيتهم  الأطفال  ن سالمة  ب�ي التوازن  تحقيق 

 والطويل.

• الرعاية.	 عالقات  ي 
�ن الستمرارية  تحقيق  وأهمية  الرعاية،  لأماكن  المتكررة  ات  بالتغ�ي المرتبطة  المشاكل   التعرف عىل 

• ا.	 الأشقاء سويً أهمية وضع  والمجتمعات، ومنها  بالأرسة  الأطفال  ارتباطات   مراعاة 

• ة.	 الكب�ي الرعاية  مؤسسات  ي 
�ن بالرعاية  المرتبطة  المشاكل 

ممكنة  جهوٍد  أقىص  تُبذل  أنه  من  للتأكد  الأرس  الموجودة  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  العتبار  ي 
�ن يوضع  أن  المهم  فمن  الفضىل،  المصالح  تقييم  عند 

.)2010 المتحدة  لالأمم  العامة  )الجمعية  المادية  الحتياجات  دراسة  العالقات وليس فقط  تقييم  يتضمن  القوة. وهذا  نقاط  لستثمار 

يتعلق  فيما  وخاصة  الفضىل  الطفل  مصلحة  تحديد  أجل  من  وضعها  تم  صارمة  إجرائية  ضمانات  تضم  رسمية  عملية  هي  الفضىل:  المصالح  تحديد 
يتمتعون  قرار  فيها صناع  ك  يش�ت وأن   ، ن تمي�ي بدون  للطفل  كافية  مشاركٍة  توف�ي  العملية  هذه  تسهل  أن  ويجب  الطفل.  عىل  تؤثر  ي 

ال�ت المهمة  بالقرارات 
لالأمم  السامية  )المفوضية  به  والتوصية  الأفضل  الخيار  تحديد  أجل  من  الصلة  ذات  العوامل  كافة  ن  ب�ي التوازن  تحقق  وأن  الصلة،  ذات  ة  الخ�ب بمجالت 

.)2008 ن  الالجئ�ي لشؤون  المتحدة 

حالة إىل خدمات أخرى هناك حاجة إليها، والأنشطة  إدارة الحالة والعمل الجتماعي: هي عملية مساعدة الأطفال )وأرسهم( من خالل الدعم المبارسش والإ
معالجة  والأرس عىل  الأطفال  مع  عملهم  عند  الآخرون  وع  المرسش أفراد طاقم عمل  أو  الجتماعيون  الأخصائيون  أو  الجتماعيون  الموظفون  بها  يقوم  ي 

ال�ت
.)McCormick 2011( الحماية لديهم مخاوف 

دماج  العامل الجتماعي/موظف الخطوط الأمامية: أي شخص أو متطوع يتوىل المسئولية الرئيسية عن تقييم ومتابعة تقدم الطفل خالل مراحل إعادة الإ
الطفل(. المبارسش مع  العمل  )أي: 

نظام  ي 
�ن تعمل   - لها  ن  التابع�ي وغ�ي  للحكومة  ن  التابع�ي  - أجر  وبدون  بأجر   - ن  العامل�ي من  متنوعة  مجموعة  الطفل:  بحماية  المتخصصة  العاملة  القوة 

ا  والمزاي امج  وال�ب التدخالت  نظام  أنّه  ب الجتماعية  الخدمة  نظام  ويُعَرف  للخطر.  والعرضة  المسضعفة  الفئات  رعاية  ي 
�ن وتساهم  الجتماعية  الخدمة 

)تحالف  ا  اقتصاديً أو  ا  اجتماعًي ن  المحروم�ي والأفراد  لالأرس  والحماية  الرفاهية  تحقيق  لضمان  ي 
المد�ن والمجتمع  الحكومة  من  الفاعلة  الجهات  تقدمها  ي 

ال�ت
.) ي

و�ن لك�ت ا عىل الموقع الإ ًي “Global Social Service Workforce”، موجود حال

امج التدريب عىل المهارات، والتمويالت  ن المعيشة. وتشمل تلك ال�ب ي تقوم بها الحكومات أو الجهات التنفيذية لتحس�ي
جراءات ال�ت التعزيز القتصادي: الإ
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ة القائمة عىل القروض أو المدخرات، وأنظمة توليد الدخل، وتحويالت الأموال، والتطوير الوظيفي أو الزراعي، والنقود أو الغذاء مقابل العمل،  الصغ�ي
.)Chaffin 2014 )مقتبس من  إلخ.  القيمة،  ,وتطوير سالسل  الماىلي والتعليم 

الذين  كليهما، والأطفال  أو  ن  المتبن�ي أو  ن  البيولوجي�ي الوالدين  أحد  الذين يعيشون مع  الأطفال  أن يشمل  ، ويمكن  ي
الأرس عدة معا�ن يأخذ مصطلح  الأرسة: 

أو  الكبار،  الأشقاء  أو  الأعمام  أو  العمات  أو  الأجداد/الجدات  مثل  الممتدة  الأرسة  أفراد  مع  يعيشون  وأطفال  الأمهات،  الآباء/أزواج  زوجات  مع  يعيشون 
ا ) “فاميىلي فور ايفري تشايلد – عائلة لكل طفل” 2014أ(. الأطفال الذين يعيشون مع أرس تعد جزًءا من شبكات رعاية القر�ب الأوسع نطاًق

ي قد يقوم بها الأب الحقيقي مع طفله، وهي تسمح 
ًة برعاية أحد الُقرص وإعالته وتعليمه وحمايته بنفس الطريقة ال�ت ام المسلم طواعي ن الكفالة: هي ال�ت

.)ISS/IRC 2007( ن البيولوجي�ي الوالدين  الروابط مع  ببقاء 

أمر/ راعي  ة أو وىلي  المبارسش المنفصلون عن أرسهم بكل ما هو مرجّو للرجوع بشكل دائم إىل أرسهم  ي يقوم فيها الأطفال 
ال�ت العملية  دماج: هي  الإ إعادة 

.)2013 الحياة )BCN وآخرون،  ي جميع مجالت 
الحماية والرعاية وإيجاد إحساس النتماء والغاية �ن لتلقي  سابق 

ة الأجل المخططة للطفل - عادًة ما تكون قائمة عىل الرعاية الأرسية البديلة أو الرعاية المؤسسية - من أجل منح أرسة  الرعاية المؤقتة: هي الرعاية قص�ي
.)Tolfree 2007( ة راحة من رعايتهم الطفل ف�ت

لم الشمل: هو لم إعادة الطفل إىل أرسته أو مقدم الرعاية السابق الخاص به، بهدف أن يكون هذا هو المكان الدائم لرعاية الطفل.

والجتماعية  القتصادي  الضعف  منع حالت  إىل  الهادفة  والخاصة  العامة  امج  وال�ب السياسات  من  الجتماعية هي مجموعة  الحماية  الجتماعية:  الحماية 
.)2012 اليونيسيف،  )منظمة  عليها.  والقضاء  منها  الحد  وكذلك  والحرمان  الفقر  إىل  المؤدية 



38 الأطفال  إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 

ع راج م ال

African Child Policy Forum, African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and 
Neglect, Environnement et Développement du Tiers-monde, International Social Service, Mouvement 
Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs, Plan International, Regional Inter-agency Task Team on 
Children and AIDS, Regional Psychosocial Support Initiative, Save the Children, SOS Children’s Villages 
International, Terre des hommes, UNICEF, and World Vision International (2013) Strengthening child 
protection systems in Sub-Saharan Africa: a call to action. Joint inter-agency statement. New York: UNICEF. 

Ashley, C., Holton, L., Horan, H. and Wiffin, J. (2006) Family group conference toolkit: a practical guide for 
setting up and running an FGC service. UK: DfES, Welsh Government and Family Rights Group. Available at http://
www.frg.org.uk/online-shop/publications/the-fgc-toolkit

Associação Brasileira Terra dos Homens (2011) Growing seeds. Network creation for the implementation of 
public policies regarding children and adolescents. Brazil: ABTH. 

Better Care Network, Child Protection in Crisis Network, Child Recovery and Reintegration Network, 
Family for Every Child, International Rescue Committee, Maestral International, Retrak, Save the Children, 
War Child Holland and Women’s Refugee Commission (2013) Reaching for home: Global learning on family 
reintegration in low and lower-middle income countries. London: Family for Every Child. 

Bilson, A. and Markova, G. (2014) Overview report on the evaluation of the program ‘Strategic deinstitutionalisation 
and child care reform in Bulgaria and Moldova’. Bulgaria: Know How.

Centre for Rural Childhood (2013) Feeling and being a part of something better: Children and young people’s 
perspectives on reintegration. UK: Centre for Rural Childhood, and Home: The Child Recovery and Reintegration 
Network.

Chaffin, J. (2014) The impacts of economic strengthening programs on children. New York: Child Protection in 
Crisis Network.

Child Protection in Crisis (CPC) Network (2013) Children and economic strengthening programs: Maximizing 
benefits and minimizing harm. CPC Network, Livelihoods and Economic Strengthening Task Force.

Cash Learning Partnership (CaLP), Save the Children, Women’s Refugee Commission and CPC Network 
(2012) Child safeguarding in cash transfer programming: A practical tool. London: Save the Children.

Child Protection Working Group (2012) Minimum standards in humanitarian action. CPWG. Available at: http://
cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf

Child Protection Working Group (2014) Inter-agency guidelines on case management and child protection. 
Geneva: CPWG. 

Corcoran, S. and Wakia, J. (2013) Evaluating outcomes: Retrak’s use of the Child Status Index to measure well-
being of street-connected children. UK: Retrak.



الأطفال 39 إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 

Emerging Markets Consulting for USAID (2015) Promoting family-based care in Cambodia: Evaluation of child 
care reform projects. Washington, DC: USAID.  

Family for Every Child (2014a) Towards a family for every child: A conceptual framework. London: Family for 
Every Child.

Family for Every Child (2014b) Why care matters. London: Family for Every Child.

Family for Every Child and JUCONI (2014) Strategies to ensure the sustainable reintegration of children without 
parental care. London: Family for Every Child.

Family for Every Child and Partnerships for Every Child Moldova (2014) Longitudinal study of children’s 
reintegration in Moldova. London: Family for Every Child. 

Global Social Service Workforce Alliance (current) The social service workforce. Available at http://www.
socialserviceworkforce.org/workforce

HCCH (2008) The implementation and operation of the 1993 intercountry adoption convention: Guide to good 
practice (HCCH 2008). UK: Family Law.  

ICRC, IRC, Save the Children, UNICEF, UNHCR and World Vision (2004) Inter-agency guiding principles on 
unaccompanied and separated children. Geneva: ICRC. Available at http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/
default/files/documents/2369.pdf

International Social Service and International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of 
their Family (2007) Fact Sheet No. 50. Geneva: ISS/IRC.

Laumann, L. (2015) Household economic strengthening in support of prevention of family-child separation and 
children’s reintegration in family care. FHI 360.

Lovera, J. and Punaks, M. (2015) Reintegration guidelines for trafficked and displaced children living in institutions. 
Nepal: Next Generation Nepal.

McCall, R. B. and Groark, C. J. (2015) Research on institutionalized children: Implications for international child 
welfare practitioners and policymakers. International perspectives in psychology: Research, practice, consultation, 
Vol. 4 (2), April 2015, p.142-159.

McCormick, C. (2011) Case management practice within Save the Children. London. Save the Children.

RISE Learning Network (2016) Monitoring and evaluation of reintegration toolkit. Family for Every Child, Retrak 
and University of Bedfordshire. 

Save the Children (2013) Alternative care in emergencies toolkit. London: Save the Children. 

Schmid, J. E. and Pollack, S. (2009) Developing shared knowledge: family group conferencing as a means of 
negotiating power in the child welfare system. Practice 21 (3), September 2009: p.175-188.

Tolfree, D. (2007) Child protection and care related definitions. London: Save the Children.

UN (1989) The United Nations Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations.

UN (1990) UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty. New York: United Nations. 



40 الأطفال  إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 

UN (2000) The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. 
New York: United Nations. 

UN General Assembly (2010) Guidelines for the Alternative Care of Children, GA Res 142, UNGAOR, Sixty-fourth 
Session, Supplement No. 49, Vol.I, (A/64/49 (2010)) 376. New York: United Nations. 

UNHCR (2008) Guidelines on determining the best interests of the child. Geneva: UNHCR.

UNHCR (2011) Field handbook for the implementation of UNHCR BID guidelines. Geneva: UNHCR. 

UNICEF, UNHCR, Save the Children and World Vision (2012) A better way to protect all children: The theory 
and practice of child protection systems. Conference report. New York: UNICEF. 

UNICEF (2012) Integrated social protection systems: UNICEF social protection strategic framework. New York, 
UNICEF.



الأطفال 41 إدماج  بإعادة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ 

الملحق 1: 

ة ي عن م ات ال س ؤس م ة وال ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ع ال ة وض ي ل م ع

تالية:  ال الخطوات  التوجيهية  المبادئ  وضع  عملية  تضمنت 

• دماج، )BCN وآخرون 	 ن المؤسسات المعنية بعملية إعادة الإ كة ب�ي ا من ِقبل المجموعة المش�ت ًق ي أُجريَت ساب
تحديث مراجعة الأدبيات ال�ت

دماج الناجحة.  2013( لجمع أحدث  المعلومات حول عمليات إعادة الإ
• ن المؤسسات وإضافة تلك العوامل إىل عمليات وضع هذه 	 كة ب�ي ي المبادئ التوجيهية الناجحة المش�ت

ي أسهمت �ن
استعراض العوامل ال�ت

المبادئ التوجيهية. 
• ن لمراجعة الموجز. 	 وضع إطار عام للمبادئ التوجيهية، يليه اجتماع مدته يوم�ي
• ي ثالثة بلدان.	

ا �ن إجراء مشاورات حول المبادئ التوجيهية  مع مجموعة من 158 طفاًل و18 شابً
• وضع المسودة الأوىل للمبادئ التوجيهية ومشاركة التعليقات. 	
• ي مولدوفا وإثيوبيا مع أصحاب 	

ثانية للمبادئ التوجيهية ومناقشتها خالل سلسلة من الجتماعات عىل مدار أسبوع �ن وضع المسودة ال
ي رواندا ونيبال.

ة �ن دماج.وقد تم أيًضا عقد لقاءات شخصية قص�ي ي عمليات إعادة الإ
كة الأطراف والمعنية �ن المصالح المش�ت

• ن الثالثة والرابعة للمبادئ التوجيهية ومشاركة التعليقات.	 وضع المسودت�ي
• إعداد الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية ومشاركتها من أجل المصادقة عليها.	

المستوى  عىل  فرًدا   26 إجماله  ما  الصدد  هذا  ي 
�ن عمل  وقد  التوجيهية.  المبادئ  عىل  علقوا  الذين  والأفراد  المؤسسات  عدد  أدناه   2 الجدول  يوضح 

لًدا. ي أك�ش من 20 ب
دماج �ن ي عمليات إعادة الإ

ي �ن
. وانخرط هؤلء الذين عملوا عىل المستوى الوط�ن ي

قليمي و101 فرًدا عىل المستوى الوط�ن العالمي أو الإ

ة  ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ىل ال وا ع ق ل ذي ع راد ال ات والأف وع م ج م ات/ال س ؤس م دد ال دول 2: ع ج ال

عدد الأفراد نوع الوكالة/المجموعة عدد المؤسسات

7 2 وكالت تابعة لمنظمة الأمم المتحدة

13 8 الحكومية

5 3 الجهات  المانحة

4 2 كات الستشارية  الرسش

36 19  منظمات دولية غ�ي حكومية

40 26  منظمات وطنية غ�ي حكومية

20 4 منظمات دينية

2 2 جامعات

127 66 اىلي م ج  الإ
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ة،  ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ع ال ة وض ي ل م ر ع ددت أُط د ح ل ق ف ل ط ك ة ل ل ائ د - ع ل اي ش ري ت ف ور إي ىلي ف ي ام ة ف س ؤس ة م اس ت رئ ح ة ت ال ن 14 وك ة م ي س ي ة رئ وع م ج ت م ان وك
ة:  ي ال ت ات ال س ؤس م ن ال ن م �ي ل ث م ىل م ل ع م ت ش ي ت وه

 ،”Faith to Action Initiative“ ومنظمة   ،”ECPAT“ ومؤسسة   ،”CPC“ ”Learning Network“ ومنظمة   ،”CESVI“ ومنظمة   ،”Better Care Network“ منظمة 
ومؤسسة “Friends International”، ومؤسسة “Juconi”، ومؤسسة “Maestral”، ومؤسسة “Next Generation Nepal”، ومؤسسة “Retrak”، ومنظمة )أنقذوا 

 .”UNICEF“ ومنظمة اليونيسف ،”World Vision“ ومؤسسة ،”USAID“ ومؤسسة ،”Save the Children“ )الأطفال

ات  س ؤس م ال ن  ن م �ي ل ث م ن م ة م ي ع رج م ال ة  وع م ج م ال ذه  ت ه ف أل ت د  ة. وق ي ه ي وج ت ال ادئ  ب م ال وى  ت ح ىل م ة ع ي ع رج ة م وع م ج ت م ق ل ك، ع ة إىل ذل اف ض الإ وب
ة:  ي الآت

 ،Challenging Heights“ ومنظمة  الكاثوليكية،  غاثة  الإ وهيئة   ،”Bethany Global“ وجامعة   ،”Associação Brasileira Terra dos Homens“ منظمة 
 ،”CMMB-Kusamala Project”و ية،  الخ�ي  ”Comic Relief“ ومؤسسة   ،”Children Unite“ ومنظمة   ،”Child Fund Uganda“ ومنظمة   ،”Chab Dai”وتحالف
 Hope and “ يطانية ومؤسسة “ EveryChild”، ومنظمة “ECPAT-Philippines”، وتحالف “Global Social Services Workforce”، ومنظمة الأمل والمأوى ال�ب
ومنظمة  ية،  الخ�ي  ”Lumos“ ومؤسسة   ،”Le Strada“ ومنظمة   ،”KIWOHEDE“ ومنظمة   ،”ISS-Switzerland and USA  “ ومنظمة   ،“  Homes for Children
 Save the Children“ ومنظمة   ،”Projeto Legal”و  ،”Partnerships for Every Child Moldova  “ ومنظمة   ،”Mission for Community Development“
 Terre De  “ ومنظمة   ،”Strive Initiative“ ومنظمة   ،”Shakti Samuha“ ومنظمة   ،”Sanlaap“ ومنظمة  ية،  الخ�ي  ”Railway Children“ ومؤسسة   ،”Zambia
 “ ومنظمة  ية،  الخ�ي  SOS Children‘s Villages USA ومؤسسة  ية  ومؤسسةSOS Children‘s Villages Internationalالخ�ي زوم،  دي  ت�ي  وهيئة   “  Hommes

.”Women‘s Refugee Commission“ ن النسائية Undugu Society Kenya”، ومؤسسة وورلد فيجن “ World Vision “، ومفوضية الالئج�ي

: ىلي ا ي م م ك ة ه ي ع رج م ة ال وع م ج م ي ال
ون �ن ك �ت ش م راد ال والأف

Rebecca Surtees – من معهد نيكسوس، Claire Cody – من جامعة بيدفوردشاير، Luke Samuel Bearup – من جامعة ديكن. 



ة: ي ه ي وج ت ال ادئ  ب م ال هذه  ر  أق

ب:  ان ن ج ة م ي ه ي وج ت ال ادئ  ب م ال ع هذه  ة وض ي ل م ل ع وي تم تم 

ة  اص خ ال ة  ي ه ي وج ت ال ادئ  ب م ال
ال  ف الأط اج  إدم ادة  إع ب

ن  كة ب�ي وضعتها المجموعة المش�ت
المؤسسات المعنية بإعادة إدماج الأطفال، 

عام 2016


