
رئيسية اعتبارات 

البحث عن األسر ولم شملها لألطفال 
غير املصحوبين بذويهم أو املنفصلين 

عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 
وغيرها من حاالت االنتشار املحتملة 

لألمراض املعدية



البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

تبِني هذه الوثيقة عىل دليل الربمجة املتوفر املعني باألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني 
عنهم، وتدمج الخربات امليدانية الحديثة من قطاع حامية األطفال يف سياق جائحة كوفيد-19. 

لذا يجب قراءتها بالتزامن مع التوصيات املواضيعية املتوفرة أصالً. وهي مصممة للمساعدة يف ابتداء برامج البحث عن األرس ومل شملها أثناء جائحة كوفيد-19 

األنشطة ذات  الرئيسية، وتصف  املبادئ  ينبغي من خاللها تطبيق  التي  الكيفية  الوثيقة  انتشار ملرض معٍد بصفة عامة. وتوّضح  تكييفها، وأثناء أي حالة  أو 

األولوية التي ينبغي التفكري فيها يف كل مرحلة من مراحل الربمجة، وذلك بهدف دعم تحديد األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم املحتاجني ملثل 

هذه الخدمات، وتتبّعهم، ومل شملهم مع أرسهم.

املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  غري  األطفال  وخصوصاً  األطفال،  تأثر  لقد 

عنهم، بطرق فريدة بجائحة كوفيد-19. وقد يتعرّض األطفال غري املصحوبني 

بذويهم أو املنفصلني عنهم للفريوس نتيجة لجوانب الضعف املحددة بهم، 

عن  البحث  برامج  قبيل  من  باحتياجاتهم  تُعنى  التي  الربامج  أعيقت  كام 

البديلة. إضافة إىل ذلك، أدت بعض  الرعاية  األرس ومل شملها وبرامج توفري 

اإلجراءات الرامية الحتواء املرض والسيطرة عليه وللحد من انتشار الجائحة 

إىل خلق أخطار يف مجال حامية الطفل أو أنها فاقمت هذه األخطار. وميكن 

املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  األطفال غري  الجائحة عىل  تبعات  تصنيف 

عنهم عىل النحو التايل:

تعّرض األطفال غير املصحوبين بذويهم أو  	
املنفصلين عنهم املباشر للجائحة

ظلت رسائل التوعية الصحية ومجموعات أدوات الحامية األساسية،  	

عىل  غالباً  وتوزّع  تُوّجه  اليدين،  ومطهرات  الكاممات  قبيل  من 

غري  األطفال  إىل  تصل  بأن  أقل  األرجحية  كانت  وبالتايل  البالغني. 

أ- مقدمة

ب- تبعات الجائحة ىلع األطفال غير املصحوبين بذويهم أو املنفصلين عنهم وتأثيراتها 
ىلع برامج البحث عن األسر ولم شملها.
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املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم والذين يعيشون عىل هامش 

الذين  واألطفال  املتنّقلني،  األطفال  قبيل  من  املحلية،  مجتمعاتهم 

يعيشون يف الشوارع، أو يف أماكن االحتجاز.

قد تكون األرجحية أقل بأن ميتثل األطفال، سواء أكانوا غري مصحوبني  	

قبيل غسل  من  والنظافة،  السلوك  مامرسات  لبعض  ال،  أم  بذويهم 

اإلصابة  متنع  والتي  االجتامعي،  التباعد  أو  روتينية  بصفة  األيدي 

باملرض أو تقلل خطر العدوى، إال إذا تم تكييف مواد التوعية والُنهج 

لتالئم أعامرهم ومراحل نضجهم وقدراتهم اآلخذة يف التطور.

خاصة  	 بصفة  صعباً  الوقائية  املامرسات  هذه  مثل  تبّني  يكون  قد 

يف  املنهمكني  عنهم  املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  غري  لألطفال 

عاملة األطفال أو بأنشطة أخرى لكسب العيش، أو الذين يعيشون 

)املهجرين  املياه  الحصول عىل  إمكانية محدودة يف  ذات  بيئات  يف 

داخلياً/ مخيامت الالجئني/ أماكن االحتجاز، إلخ(.

عنهم  	 املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  غري  األطفال  يحظى  ال  قد 

املوجودون يف ترتيبات رعاية غري رسمية باألولوية من قبل مقدمي 
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

الرعاية عند وجود نقص يف أدوات الحامية الشخصية، والكاممات، 

ومطهرات اليدين.

تأثير الجائحة ىلع برامج البحث عن األسر ولم شملها 	

ال تُعترب خدمات البحث عن األرس ومل شملها بأنها خدمات أساسية  	

اإلجراءات  من  طائفة  الحكومات  اتخذت  كوفيد-19:  جائحة  أثناء 

التي قيدت الحركة، إضافة إىل فرض إغالقات عامة، وطلبت تطبيق 

والحامية  الصحة  برامج  إىل  األولوية  إيالء  وأعادت  البدين،  التباعد 

االجتامعية. وعىل خلفية هذه األنشطة، فإن استهداف فئات سكانية 

كبرية أو مناطق جغرافية محددة، وأنشطة حامية الطفل، ال سيام 

البحث عن األرس ومل شملها، مل تُعترب بالرضورة أموراً أساسية.

املؤقتة  	 البديلة  الرعاية  تقديم  تعيق  بكوفيد-19  املرتبطة  العوامل 

لألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم: فبوسع إجراءات 

عىل  والقيود  االجتامعي،  والتباعد  التجول،  ومنع  العام،  اإلغالق 

ومل  األرس  عن  البحث  األطفال/  حامية  موظفي  تعيق  أن  الحركة 

شملها الذين يقدمون الخدمات لألطفال غري املصحوبني بذويهم أو 

)السكنية،  العناية  أشكال  كافة  يعيشون يف  الذين  عنهم  املنفصلني 

والقامئة عىل املجتمع املحيل، والقامئة عىل األرسة، والعيش املستقل، 

واملرافق املؤقتة( يف املخيامت أو الذين يعيشون وحدهم.

غري  	 األطفال  أرس  عن  البحث  تعيق  بكوفيد-19  املرتبطة  العوامل 

احتواء  إجراءات  تؤدي  عنهم:  املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني 

املرض والسيطرة عليه والتخفيف من حدته، والخشية من اإلصابة، 

بتنفيذ  املتنافسة – إذ يكون أصحاب املصلحة منشغلني  واألوليات 

إعاقة  إىل   – العامة  الصحة  مجال  كبرية وغري مسبوقة يف  استجابة 

تنفيذ  عىل  شملها  ومل  األرس  عن  البحث  الحامية/  موظفي  قدرة 

عن  البحث  أنشطة  وتواجه  شملها.  ومل  األرس  عن  البحث  أنشطة 

األرس ومل شملها قيوداً بصفة خاصة نظراً لطبيعتها إذا تتطلب التنقل 

بني مجتمعات محلية ومناطق ودول مختلفة، واالنهامك مع عدة 

وتوافر  الزمن،  من  فرتات  امتداد  وعىل  مختلفة  أماكن  يف  فاعلني 

هؤالء الفاعلني ونيل ثقتهم.

املحيل  	 املجتمع  من  فاعلون  مثة  اإلحالة:  مسارات  محدودية 

والسلطات واملوظفني من القطاعات األخرى، ولهم أهمية كبرية يف 

تحديد األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم وإحالتهم 

ويف املساعدة يف البحث عن الطفل أو أرسته، ويصبح من الصعب 

عىل هؤالء الفاعلني التواصل مع موظفي حامية الطفل/ البحث عن 

األرس ومل شملها إذ مل تتوفر لهم قدرة عىل لقائهم شخصياً أو بصفة 

منتظمة.

يواجه األطفال قيوداً يف إمكانية الحصول عىل الخدمات: مُيكن أن  	

مُينع األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم من الحصول 

ال  قد  أو  املساعدة،  لطلب  التواصل  من  أو  الدولية  الحامية  عىل 

األطفال  بصفة خاصة عىل  األمر  هذا  وينطبق  ذلك.  من  يتمكنون 

املتنقلني، مبن فيهم األطفال الالجئون وطالبو اللجوء و/أو األطفال يف 

أوضاع الهجرة املختلطة، و/ أو الذين ال يتمكنون من عبور الحدود 

و/أو الذين قد مُتنع أرسهم من االلتحاق بهم بسبب إغالق الحدود.

يف  	 األخطار  مفاقمة  إلى  تؤدي  قد  التي  اإلجراءات 
مجال الحماية

باإلضافة إىل تقديم الخدمات إىل العدد املوجود أصالً من األطفال غري  	

املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم، يتعني عىل موظفي حامية 

الطفل/ البحث عن األرس ومل شملها أن يقدموا الخدمات لألطفال 

الجدد الذين يصبحون – أو املعرضني ألن يصبحوا – منفصلني عن 

أرسهم نتيجة للجائحة، مثالً بسبب عزل/ حجر مقدم الرعاية بسبب 

اإلصابة، أو وفاة مقدم الرعاية، أو إصابة الطفل وبالتايل عزله/ حجره 

دون توفري إجراءات وقاية كافية ملنع االنفصال.

وفيام يتجاوز زيادة خطر االنفصال، ميكن لإلجراءات اإللزامية الرامية  	

إىل احتواء املرض والسيطرة عليه والحد من انتشاره التي تُطبق عىل 

يجري  الذين  عنهم  املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  غري  األطفال 

نقلهم داخل البلد أو بني املناطق أو عرب الحدود، أن تفاقم أخطار 

الحامية، مثالً خطر العنف مبا يف ذلك العنف الجنساين، واإلساءات، 

واإلهامل، واإلتجار بالبرش، إذا مل تَفرِض السلطات املسؤولة حداً أدىن 

من اإلجراءات لضامن السالمة.

عىل  	 املطبقة  املرض  احتواء  إلجراءات  ميكن  ذلك،  مقابل  ويف 

من  األطفال  متنع  أن  الدول  أو  املناطق  أو  املحلية  املجتمعات 

االلتحاق بأرسهم. وميكن أن يتضمن ذلك نقص إمكانية الوصول إىل 

اختبارات الكشف عن املرض أمام األطفال غري املصحوبني بذويهم 

أو املنفصلني عنهم و/أو أمام مقدمي الرعاية أو املرافقني ليتمكنوا 

من السفر.

نقص أنشطة الدعوة نيابة عن األطفال غري املصحوبني بذويهم أو  	

املنفصلني عنهم للنظر يف طلباتهم وإيالء األولوية إليهم وتسجيلهم 

اللقاحات، مام  تلقي  أو  الكشف عن املرض  اختبارات  للوصول إىل 

قد يؤدي إىل عدم تسجيلهم، أو تجاهلهم، أو توفر إمكانية وصول 

باملرض  اإلصابة  عن  الكشف  اختبارات  أمامهم يف خطط  محدودة 

اللقاحات. وقد يؤدي ذلك بدوره إىل إطالة أمد االنفصال  وتقديم 

إىل  دولة  أو  منطقة  من  األطفال  سفر  عىل  املوافقة  صدور  ومنع 

أخرى.

مجتمعه  	 أرسته/  أو  بالطفل  يلحق  الذي  االجتامعي  للوصم  ميكن 

والغموض  باملرض،  يصاب  عندما  أو  باملرض،  أصيب  إذا  املحيل 

املحيط بالوضع الصحي للطفل، أن يؤدي إىل تأخري أو منع مل شمل 

الطفل بأرسته.

يؤدي تقلّص الفرص االقتصادية لألرس املعيشية )األرسة النووية، أو  	

املكونة من أقارب، أو األرس الحاضنة، واألطفال الذين يعيشون عيشاً 

مستقالً، واألرس املعيشية التي يعيلها طفل(، وخسارة فرص العمل 

والدخل نتيجة لجائحةكوفيد-19، إىل مفاقمة خطر انفصال األرسة.

قد يؤدي تناقص الفرص املتاحة لألرس املعيشية إىل زيادة التوقعات  	

السيطرة عىل  الرامية إىل  لينتهك اإلجراءات  الطفل  والضغوط عىل 

املرض والحد من انتشاره، ولينهمك يف عاملة األطفال، مام يعرضه 

للفريوس.
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

جميع املبادئ املنطبقة عىل العمل املعني بحامية الطفل/ البحث عن األرس ومل شملها تظل سارية أثناء جائحة كوفيد19-. كام أنها تنطبق عىل جميع خطوات 

عملية البحث عن األرس ومل شملها وعىل مناذج الرعاية املتصورة يف املراحل املختلفة، بينام تتطلب خصائص الجائحة والتحديات الفريدة الناجمة عنها مواءمة 

املبادئ مع السياق. يوضح هذا القسم الكيفية التي ميكن من خاللها تكييف برمجة البحث عن األرس ومل شملها يف سياق حاالت انتشار األمراض املعدية:

ج- املبادئ

وحدة األسرة

يجب بذل كافة الجهود والتفكري بجميع الخيارات لضامن  	

رعاية  مقدم  حجر  أو  لعزل  تُتخذ  التي  القرارات  أن 

املحافظة  ويجب  االنفصال.  إىل  تؤدي  ال  طفل  أو  أسايس 

االلتزام  نفسه  الوقت  ويف  وتواصلها  األرسة  وحدة  عىل 

بالرعاية الرسيرية املوىص بها وإجراءات الوقاية من املرض 

عليه. والسيطرة 

املصالح الُفضلى

يجب إيالء اعتبار أسايس لهذا املبدأ يف جميع القرارات التي  	

بالعزل،  املتعلقة  القرارات  ذلك  يف  مبا  األطفال،  عىل  تؤثر 

والحجر، والبحث عن األرس ومل شملها.

يجب  	 بكوفيد-19،  املتعلقة  غري  السياقات  شاكلة  وعىل 

يتعلق  فيام  للطفل  الُفضىل  للمصالح  مستقل  تقييم  إجراء 

بالبحث عن األرسة، هذا من ناحية، وبلم شمل األرسة، من 

ناحية ثانية، ويجب أن يجري ذلك برضا الطفل أو موافقته، 

العملية، وعندما يكون ذا  واعتامداً عىل عمره. وكجزء من 

صلة، يجب إيالء االعتبار لخطر حدوث رضر إضايف )أي يف 

يف  مبا  األرسة،  يف  العنف  بسبب  فروا  الذين  األطفال  حالة 

ذلك العنف الجنساين، وخطر الزواج، وخطر التجنيد، إلخ(. 

وبالنسبة لالجئني، سيكون الزماً تقييم املصالح الُفضىل، كام 

قد يكون الزماً يف أوضاع معينة تحديد املصالح الُفضىل.

املشاركة

يتعني إرشاك األطفال يف عمليات حامية الطفل والبحث عن  	

ليتلّقوا معلومات مالمئة ولالستامع  األرس ومل شملها، وذلك 

إليهم. ويجب أن تكون جميع املعلومات التي تتم مشاطرتها 

مالمئة  شملها،  ومل  األرس  عىل  البحث  مراحل  جميع  ويف 

إىل  تصل  يك  الطفل،  مناء  وملراحل  ثقافياً  ومناسبة  للطفل 

والكتابة،  القراءة  يجيدون  ال  والذين  سناً،  األصغر  األطفال 

ولألطفال ذوي اإلعاقات. ويجب توفري املعلومات بلغات أو 

صيغ مستخدمة استخداماً شائعاً وميكن لألطفال فهمها.

يظل الحصول عىل رضا األطفال أو موافقتهم للتسجيل يف  	

برامج البحث عن األرس ومل شملها هو الخيار املفّضل. ومن 

الرضوري عند الطلب من الطفل اإلعراب عن موافقته، أن 

يكون قادراً عىل املوازنة بني األخطار والفوائد التي تنطوي 

عليها معالجة هذه العملية يف سياق الجائحة.

يجب تشجيع األطفال عىل التعبري عن شواغلهم وأفكارهم.  	

األولوية  وإيالء  قوتهم  مكامن  عىل  البناء  املهم  ومن 

لوجهات نظر األطفال ومقدمي الرعاية يف اتخاذ القرارات. 

ومن بني األمور الحاسمة األهمية يف عملية اتخاذ القرارات 

واألخطار  والفرص  األرسية،  والبيئة  األرسة  سياق  فهم 

املتأتية عن ملّ شمل األرسة.

السرية

أساس  	 عىل  املعلومات  مشاطرة  مبدأ  رسيان  يستمر  بينام 

فاعلني  كوفيد-19  جائحة  جلبت  فقد  املعرفة”،  “لزوم 

)مثالً،  سابقاً  منها  جزءاً  يكونوا  ومل  املناقشة  إىل  إضافيني 

الفاعلني الصحيني(. يجب تقديم توجيهات لجميع الفاعلني 

وعدم  املعلومات  رسية  عىل  املحافظة  وجوب  ليفهموا 

الكشف عنها إال إىل األشخاص املخولني، ووجوب أن تستند 

أي مشاطرة للمعلومات إىل املصالح الُفضىل للطفل.

جائحة  	 سياق  يف  الحاالت  إدارة  نهج  تطبيق  يتطلب  قد 

األفراد، مثالً  إدراج معلومات صحية يف ملفات  كوفيد-19 

مقدمي  وحالة  لكوفيد-19،  السابق  أو  الحايل  التعرّض 

مجتمعات  أو  األصلية  املحلية  املجتمعات  وحالة  الرعاية، 

ويجب  السابقة.  العزل  أو  الحجر  إجراءات  أو  املقصد، 

الُفضىل  للمصالح  بتقييم  القرارات  هذه  مثل  تسرتشد  أن 

للطفل.

يجب تكييف بروتوكوالت مشاطرة املعلومات بني الفاعلني  	

يف  ورد  ملا  وفقاً  املعنية،  الداخلية  واإلجراءات  املعنيني 

النقاط السابقة أعاله.
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

عدم إلحاق الضرر

الطفل،  	 تخص  التي  القرارات  أن  بضامن  املبدأ  هذا  يتلخص 

واملامرسات املحيطة به ال تؤثر سلبياً عىل صحته أو تعرِّضه 

مل  أرجحية  أو  أرسته،  عن  انفصاله  درجة  أو  لكوفيد-19، 

أيضاً  املبدأ  هذا  تطبيق  ويتطلب  وإدماجه.  بأرسته  شمله 

الطفل عن  انفصال  التي تنجم عن  للوضع ولألخطار  تقديراً 

أرسته أصالً.

ينطبق  	 ينطوي عليها كوفيد-19،  التي  العدوى  لطبيعة  نظراً 

التواصل  أوجه  جميع  تخص  التي  القرارات  عىل  املبدأ 

ومل  األرس  البحث عن  الطفل/  الطفل، وحامية  مع  الشخيص 

شملها، والصحة، وما يتجاوز ذلك. كام يتعلق املبدأ بأطفال 

آخرين رمبا يكونون قد اختلطوا مع األطفال غري املصحوبني 

البحث  خدمات  يتلقون  الذين  عنهم  املنفصلني  أو  بذويهم 

عن األرس ومل شملها.

خطر  	 من  للحد  ومالمئة  حازمة  بروتوكوالت  تطوير  يجب 

الربوتوكوالت  هذه  وتنفيذ  وانتشارها،  بالعدوى  اإلصابة 

تدريجياً.

© UNICEF/UN0469796/Djemidzic. 
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

الدعوة 	

املانحني  	 الصحيني/  الفاعلني  املسؤولة/  السلطات  مع  االنهامك 

بخصوص الطبيعة األساسية للعمل املعني بحامية الطفل/ البحث 

األرسة،  عىل  القامئة  الرعاية  ذلك  يف  مبا  شملها،  ومل  األرس  عن 

والرعاية املجتمعية، والبحث عن األرس، ومل الشمل.

الحامية  	 إىل  الوصول  إمكانية  لتعزيز  املعنيني  الفاعلني  دعوة 

مصحوبني  غري  بأطفال  تعتني  التي  املعيشية  لألرس  االجتامعية 

بذويهم أو منفصلني عنهم، ولهؤالء األطفال أنفسهم.

الفاعلني  	 املسؤولة/  السلطات  تستهدف  دعوة  بأنشطة  القيام 

الصحيني من أجل ضامن أن القيود عىل الحركة وعىل عبور الحدود 

ال تساهم يف انفصال األرس، وكذلك لتيسري مل شمل األرس.

دعوة السلطات املسؤولة للتحقق من أن القيود عىل الحركة وعىل  	

عبور الحدود ال تحرم األطفال وأرسهم من الحق يف طلب اللجوء، 

وال تجربهم عىل العودة إىل بلدانهم األصلية، وأنهم يحصلون عىل 

معلومات حول الحق باللجوء وإجراءات طلب اللجوء.

استعراض املتطلبات السياقية املحددة للبحث عن األرس ومل شملها  	

واالستجابة إىل هذه املتطلبات )مثالً، الطفل/ حامية الطفل، إجراء 

اللقاحات،  تقديم  املوظفني،  بني  املرض  عن  الكشف  اختبارات 

إمكانية الوصول إىل معدات الحامية الشخصية(.

املانحني  	 الصحيني/  الفاعلني  املسؤولة/  السلطات  مع  االنهامك 

اإلصابة  عن  الكشف  الختبارات  مناسبة  وصول  إمكانية  لتوفري 

غري  األطفال  املستضعفني/  لألطفال  اللقاحات  وتلّقي  باملرض، 

الطفل،  حامية  موظفي  عنهم/  املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني 

للدليل  وفقاً  وآمنة،  لألطفال  أو حجر مالمئة  عزل  وتوفري خيارات 

للقطاع. املحدد 

والتخطيط 	 التنسيق 

تتطلب الربمجة املعنية بالبحث عن األرس ومل شملها أثناء جائحة   	

كوفيد-19 اعتامد نهج شامل للقطاعات يجمع السلطات الوطنية 

واملياه  والتعليم،  والصحة،  الطفل،  حامية  وقطاعات  واملحلية؛ 

والصحة  املخيامت؛  وإدارة  الصحية؛  والنظافة  الصحي  والرصف 

د- اعتبارات عامة تنطبق ىلع جميع مراحل برمجة البحث عن األسر ولم شملها

والعنف  الجنيس  العنف  من  والوقاية  النفيس؛  والدعم  العقلية 

ومنظامت  القانون؛  فرض  وأجهزة  إليهام؛  واالستجابة  الجنساين 

املجتمع املدين؛ والقطاعات األخرى ذات الصلة.

تصميم خطط شاملة للقطاعات تأخذ باالعتبار، عىل سبيل املثال،  	

الدعم واإلمدادات املادية واملالية والفنية التي تدعم جميع أبعاد 

تحديد  بني  ما  يرتاوح  وهذا  شملها.  ومل  األرس  عن  البحث  برمجة 

الرعاية  أشكال  وجميع  والرصد،  الشمل،  ومل  النقل،  إىل  األطفال، 

)أي، املؤقتة/ مراكز الرعاية املؤقتة، األرس قيد العزل/ الحجر، األرس 

التي ترعى طفالً يخضع والداه للعزل/ الحجر، العيش املستقل(.

املتصلة  	 اإلضافية  النفقات  لتغطية  مخصصات  وضع  ينبغي 

باملواصالت، واإلقامة، واالتصاالت، واختبارات الكشف عن اإلصابة 

باملرض وتقديم اللقاحات للبالغني، حسبام تطلب بعض الدول.

ترتيبات  	 بأي  للبحث عن األرس ومل شملها  تنسيق  أي  ضامن ربط 

بقطاع محدد  )مثالً، مجموعة معنية  الطفل  لتنسيق حامية  قامئة 

الهياكل  من  كافيني  وانسجام  ومبشاركة  الالجئني(  أوضاع  يف  أو 

املصحوبني  غري  األطفال  أخذ  من  للتحقق  وإجراءاتها  الحكومية 

بذويهم أو املنفصلني عنهم باالعتبار يف أي إجراءات جديدة.

تنسيق  	 آليات  وضع  الصلة،  ذوي  اآلخرين  الفاعلني  مع  بالتعاون 

إجراءات  وتصميم  اتصال،  مسؤويل  وتعيني  للقطاعات،  شاملة 

وتؤدي  بسيطة  تكون  بحيث  إحالة  ومسارات  موحدة  تشغيل 

أو  بذويهم  املصحوبني  غري  األطفال  تحديد  أجل  من  وظائفها 

أرسهم،  عن  االنفصال  لخطر  املعرضني  واألطفال  عنهم  املنفصلني 

وتقديم الرعاية لهم، ومل شملهم بأرسهم.

يجب  	 دولية،  أو  إقليمية  حدود  عبور  تتضمن  التي  الحاالت  ويف 

آليات  يف  واملحلية  الوطنية  للسلطات  الثنائية  املشاركة  تعزيز 

التنسيق.

بالتعاون مع قطاع الصحة والقطاعات األخرى ذات الصلة، تقييم  	

جميع  يف  أرسته  عن  الطفل  انفصال  وخطر  باملرض  اإلصابة  خطر 

إجراءات  وتصميم  شملها،  ومل  األرس  عن  البحث  عملية  مراحل 

للحد من الخطر وفقاً لذلك.

املتوفر،  الدليل  إىل  البحث عن األرس ومل شملها. وهو يضيف  برنامج  تنفيذ  امتداد  رئيسية تظل سارية عىل  اعتبارات عامة  الضوء عىل  القسم  يسلّط هذا 

ويوّضح إجراءات محددة بجائحة كوفيد-19 بخصوص أنشطة الدعوة، والتنسيق، والتخطيط، والوقاية، والتوعية، واملواصالت.
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

الوقاية من اإلصابة بعدوى املرض واالستجابة إليها 	

التحّقق من توفري الدعم والتدريب ملوظفي حامية الطفل/ البحث  	

عن األرس ومل شملها وتزويدهم باملعارف واملعدات الالزمة للوقاية 

من كوفيد-19 وإدارة املسائل املتعلقة باملرض.

الخطط  	 يف  الخطر  من  الحد  وإجراءات  طارئة  إجراءات  تضمني 

الطفل/  حامية  موظفي  بني  املرض  عدوى  انتقال  منع  إىل  الرامية 

البحث عن األرس ومل شملها. مثالً، تعزيز وإقامة شبكة من البدالء 

شملها ضمن  ومل  األرس  عن  بالبحث  املعنية  الرئيسية  الوظائف  يف 

ورعايتهم،  األطفال،  تحديد  مجاالت  يف  خصوصاً  نفسها،  املنظمة 

وتتبّعهم، ومل شملهم.

تزويد األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم وأرسهم  	

واملجتمعات املحلية املنهمكة يف عملية البحث عن األرس ومل شملها 

حامية  من  ليتمكنوا  بكوفيد-19  املتعلقة  واملامرسات  باملعارف 

أنفسهم واآلخرين.

دراسة الحالة اإلفرادية 1- نهج متعدد الوكاالت وشامل للقطاعات للربمجة املعنية باألطفال غري 
املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم يف أفغانستان

أو  بذويهم  املصحوبني  غري  األطفال  من  طفالً   5,916 كوفيد-19،  جائحة  سياق  ويف   ،2020 عام  يف  أفغانستان  يف  اليونيسف  ساعدت 

املنفصلني عنهم املتنقلني أثناء عودتهم من إيران بصفة رئيسية، وكذلك من باكستان وتركيا وأوروبا. وتم االتفاق منذ البداية عىل نهج 

حكومايت عابر للحدود وشامل للقطاعات لتيسري تسجيلهم، وتوفري الرعاية املؤقتة، والبحث عن األرس، والنقل، ومل الشمل، واإلدماج.

ومن التحديات العديدة التي واجهها األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم عند الحدود اإليرانية األفغانية، الوصم االجتامعي 

الناجم عن الغموض املحيط بوضعهم الصحي، والقيود اللوجستية فيام يتعلق باإلقامة املؤقتة اآلمنة والنقل.

وقد متت معالجة هذه الشواغل تدريجياً من خالل مجموعة من التدخالت التي تعزز بعضها بعضاً. فقد تم تطوير إجراءات تشغيل 

الحكوميني.  والفاعلني  والوطنية،  الدولية  الحكومية  غري  واملنظامت  املتحدة،  األمم  وكاالت  بني  واملسؤوليات  األدوار  وتحديد  موحدة، 

وتلّقى املوظفون يف الخطوط األمامية )العاملون مع الحكومة والعاملون مع املجتمع املدين( إمدادات كافية ومعدات حامية للحد من 

خطر اإلصابة باملرض هم أنفسهم ونقله إىل أرسهم، وكذلك وضع ومتويل بروتوكوالت للمواصالت اآلمنة تتيح التباعد البدين. كام ُدرِّب 

املوظفون عىل حامية أنفسهم وحامية اآلخرين من الفريوس، وحول توعية املجتمعات املحلية واألطفال، وتحديد أعراض املرض، واإلحالة 

إىل الخدمات املالمئة، مام ساهم يف معالجة الوصم االجتامعي املحيط بكوفيد-19. وختاماً، تم تعزيز معارف املوظفني ومهاراتهم يف مجال 

إدارة الحاالت، وبشأن مواطن الضعف لدى األطفال املتنقلني بصفة عامة.

وقد تبنّي أن هذه اإلجراءات، مرتافقة مع فحوصات طبية منتظمة متت عىل الحدود، عالجت بعض الرتدد الذي برز يف البداية بني العاملني 

يف الخطوط األمامية إزاء التعامل مع األطفال العائدين. إضافة إىل ذلك، أتاح التنفيذ التدريجي لنهج إدارة الحاالت والتقييامت الفردية 

العيش  أو أنشطة كسب  النقدية  التحويالت  الذين ميكن أن يستفيدوا من  املنفصلني عنهم  أو  تحديد األطفال غري املصحوبني بذويهم 

إلعادة إدماجهم يف مجتمعاتهم املحلية. يرجى االطالع عىل هذا الرابط اإللكرتوين للحصول عىل مزيد من املعلومات حول عملنا يف البلد.

الطفل  	 حماية  ىلع  واألخطار  األسر  انفصال  منع 
املرتبطة باالنفصال

توعية الفاعلني يف مجاالت الصحة وفرض القانون والفاعلني اآلخرين  	

عن  االنفصال  ذلك  يف  مبا  الطفل،  حامية  عىل  باألخطار  املعنيني، 

يؤثران  اللذين  الجنساين  والعنف  بالبرش  واإلتجار  والعنف،  األرسة، 

الثنايئ  التصنيف  الداخلني ضمن  البنات واألوالد واألطفال غري  عىل 

العزل  مرافق  يف  )مثالً،  املؤقتة  الرعاية  يف  يكونون  عندما  للجنس، 

يفهمون  الصحيني  املوظفني  أن  وضامن  النقل(.  وأثناء  الحجر،  أو 

االحتياجات املحددة لألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني 

عنهم، ومواطن ضعفهم.

التخطيط لتضمني إجراءات طارئة وإجراءات للحد من الخطر بهدف  	

منع انفصال األرسة أثناء تنفيذ إجراءات العزل/ الحجر، مثالً تحّري 

خيارات  وتحديد  الرعاية  مقدم  مع  الطفل  إلبقاء  الخيارات  جميع 

بديلة، مثالً الرعاية من األقارب، أو من بالغني موثوقني.
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

بناء ودعم شبكات من األرس الحاضنة، وذلك كإجراء تأهب، وضامن  	

االمتثال لسياسات حازمة لضامن سالمة األطفال. ودعوة السلطات 

والفاعلني الصحيني واملانحني إىل االمتناع عن تأسيس مرافق جديدة 

للرعاية الداخلية الطويلة األجل.

االتصال 	

التخطيط لدعم وتعزيز االستخدام اآلمن والرسي لتقنيات املعلومات  	

واالتصاالت )الهاتف، الربيد اإللكرتوين، تطبيق ’واتس آب‘، اللقاءات 

إلخ(  املساعدة،  هواتف  الساخنة/  الهواتف  الخطوط  الفيديو،  عرب 

حيثام أمكن ويف جميع مراحل عملية البحث عن األرس ومل شملها، 

البحث عن األرس ومل  من قبل السلطات، وموظفي حامية الطفل/ 

شملها، واألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم، واألرس، 

واملجتمعات املحلية.

عن  	 البحث  عملية  يف  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  استخدام  إن 

األطفال  أمر مهم بصفة خاصة لضامن متكني  األرس ومل شملها هو 

وأفراد أرسهم من املحافظة عىل التواصل أثناء فرتات االنفصال أو 

العزل أو الحجر )ومن املمكن أن تكون فرتات طويلة(.

اإلغالقات  	 إثناء  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  استخدام  يعمل 

تيسري  عىل  سارية،  البدين  التباعد  إجراءات  تكون  وعندما  العامة، 

التفاعل وتبادل املعلومات والوثائق مع السلطات الوطنية واملحلية، 

© UNICEF/UN0373315/Tesfaye. 

وأجهزة إنفاذ القانون، وموظفي املواصالت. كام أنه ييرّس التواصل 

عرب الحدود بني الهيئات الحكومية املختلفة.

التفكري يف وجوب أن تتضمن منصات تقنيات املعلومات واالتصاالت  	

ضامنات أمنية كافية للتصدي لألخطار التي تتضمنها شبكة اإلنرتنت 

والرسية  الحساسة  والوثائق  املعلومات  مشاطرة  بعدم  وااللتزام 

عندما تدعو الحاجة، مثالً طلبات اللجوء.

املواصالت 	

التخطيط لتضمني إجراءات للحد من أخطار انفصال األرسة وخطر  	

اإلصابة بعدوى املرض أثناء نقل الطفل من مكان إىل آخر يف داخل 

البلد أو عرب الحدود، سواء بالرب أو بالجو، مبا يف ذلك توفري معدات 

الحامية الشخصية.

الفاعلني  	 مع  بالتشاور  وذلك  بالسياق  محددة  بروتوكوالت  تطوير 

املعنيني باملواصالت من القطاع العام/ الخاص.
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

هـ - اعتبارات محددة بمراحل معينة من عملية البحث عن األسر ولم شملها

الرئيسية  االعتبارات  ويعرض  املتوفر،  القطاع  لدليل  م  ُمتمِّ وهو  شملها.  ومل  األرس  عن  البحث  لربنامج  املعتادة  للمراحل  وفقاً  منظّم  القسم  هذا 

املتعلقة بكوفيد-19 لكل مرحلة من مراحل العملية.

تحديد األطفال غير املصحوبين بذويهم أو  	
املنفصلين عنهم

مبا  	 بكوفيد-19  اإلصابة  حيث  من  وضعه  الطفل/  صحة  مراقبة 

يتامىش مع إرشادات منظمة الصحة العاملية، بعد تحديد الطفل.

املؤقتة  	 الرعاية  يخص  فيام  للطفل  املبارشة  االحتياجات  تقييم 

والحامية، والتخطيط لها وترتيبها، ويُفضل أن يكون ذلك يف أوضاع 

أرسية.

لها  	 والتخطيط  الطفل  عىل  املحتملة  الحامية  مخاطر  تقييم 

والذي  الحاالت  إلدارة  املنّسق  النهج  من خالل  وذلك  ومعالجتها، 

يتضمن الصحة العقلية والدعم النفيس حيثام يكون ذا صلة.

تحديد  	 يتم  حاملا  األرسة  عن  والبحث  التوثيق  أنشطة  يف  الرشوع 

وضع  حال  و/أو  الحجر  أو  العزل  قيد  وضعه  حال  و/أو  الطفل 

بهدف  وذلك  مامثلة،  مرافق  يف  الرعاية  مقدم  البالغ  الشخص 

املحافظة عىل وحدة األرسة ومنع االنفصال.

وحالته  	 منهام  كل  مبوقع  الرعاية  ومقدم  الطفل  إبالغ  يجب 

املحافظة  ويجب  بكوفيد-19،  اإلصابة  من حيث  الصحية/ وضعه 

عىل التواصل بينهام.

ويجب  	 البداية،  ومنذ  الطفل،  أقارب  حول  معلومات  يتعني جمع 

املحافظة عىل هذه املعلومات يف امللف الشخيص للطفل.

يتعني عىل الفاعلني املعنيني بحامية الطفل/ البحث عن األرس ومل  	

مع  التفاعل  عند  االجتامعي  التباعد  بإجراءات  يلتزموا  أن  شملها 

أن  ويتعني  عنهم،  املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  غري  األطفال 

يستخدموا معدات حامية شخصية، وحسب املالئم.

تقنيات  	 واستخدام  بُعد  عن  التواصل  إتاحة  يف  التفكري  يجب 

تطبيق  اإللكرتوين،  الربيد  )الهاتف،  واالتصاالت  املعلومات 

الساخنة/  الهاتفية  والخطوط  الفيديو،  عرب  اللقاءات  ’واتس آب‘، 

من  وذلك  صلة،  وذا  ممكناً  يكون  حيثام  إلخ(  املساعدة،  خطوط 

قبل الفاعلني املعنيني بحامية الطفل/ البحث عن األرس ومل شملها، 

ومقدمي  عنهم،  املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  غري  واألطفال 

املعلومات الرئيسيني بشأن هؤالء األطفال.

التوثيق وحفظ امللفات 	

عند تحديد طفل غري مصحوب بذويه أو منفصل عنهم يف مرفق  	

الفاعلني  مع  وتوحيده  التوثيق  تنسيق  يجب  الحجر،  للعزل/ 

واإلعاقة،  األقرباء،  وأقرب  والجنس،  العمر،  حول  )أي،  الصحيني 

والعنوان، إلخ( بهدف تيسري إدارة الحالة والبحث عن األرسة ومل 

شملها.

التوثيق املعلومات الصحية املتوفرة حول الطفل  	 يتعني أن يشمل 

غري املصحوب بذويه أو املنفصل عنهم، ومقدمي الرعاية الحاليني، 

معها،  شمله  مل  ينبغي  التي  واألرسة  املضيف،  املحيل  واملجتمع 

واملجتمع املحيل الذي سيُدمج فيه الطفل.

ينبغي تسجيل التاريخ الصحي للطفل ومقدمي الرعاية، واإلجراءات  	

بالوضع  املتعلقة  واآلفاق  التسجيل،  هذا  وقت  لغاية  نُفّذت  التي 

مرور  مع  واألخطار  الرعاية،  ملقدمي  واملستقبيل  الحايل  الصحي 

املصابني  الرعاية  ومقدمي  املسنني،  الرعاية  مقدمي  )مثالً،  الوقت 

بأمراض مزمنة، إلخ؛ انظر مبدأ الرسية(.

غري  	 الطفل  ملف  يتضمن  أن  يجب  القرسي،  التهجري  حالة  ويف 

إىل  إضافة  فراره،  أسباب  عنهم  املنفصل  أو  بذويه  املصحوب 

األخطار  يفهم  الطفل  أن  التحقق من  الصحية، ويجب  املعلومات 

املهاجرين( أو يف مجتمعه  أو  الالجئني  السائدة يف بلده )لألطفال 

املحيل األصيل/ منطقته األصلية )لألطفال املهّجرين داخلياً(.

توثيق الوضع الحايل للطفل من حيث الهجرة )مثالً، الجئ، طالب  	

لجوء، الوضع الحايل لطلب اللجوء، مهّجر، ال يحمل وثائق، إلخ.(.

إدارة  	 )نظام  الرئييس  املعلومات  إدارة  نظام  استخدام  يف  التفكري 

’بروغريس‘  برنامج  أو   ،)CP IMS( الطفل  حامية  معلومات 

أساليب  أو  الفريد،  الحكومي  الهوية  أو رقم تحديد   ،)proGres(

والوكاالت  الحكومية،  غري  املنظامت  تستخدمها  التي  التحديد 

املتعددة، إلخ.( حيثام أمكن، لتسجيل املعلومات الصحية لألطفال 

بروتوكوالت  وحسب  عنهم،  املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  غري 

املعلومات. مشاطرة 
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

دراسة الحالة اإلفرادية 2- استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت لتوثيق حاالت األطفال غري 
املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم وإدارتها يف ليبيا

يف الوقت الذي أُغلقت فيه الحدود وأبواب السفارات، عمد برنامج مل شمل األرس التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ليبيا إىل 

التكيّف ومتكَّن من مواصلة مقابالت مل شمل األرس، ومشاطرة آخر مستجدات الحاالت، وإجراء الجلسات اإلرشادية من خالل االستخدام 

االستثنايئ لخدمات الرسائل املشفرة من الطرف إىل الطرف، وبروتوكول االتصال الصويت الثنايئ االتجاه عرب االنرتنت.

ويف حالة ليبيا، تم استعراض أدوات االتصال املتوفرة والتي يشيع استخدامها، وتم تحديد تطبيق ’واتس آب‘ بوصفه األكرث استخداماً بني 

األشخاص املعنيني يف ليبيا وبني أرسهم يف بلدان املقصد يف إطار مل شمل األرس، مام أتاح لخرباء مل شمل األرس املحافظة عىل التواصل أثناء 

فرتات اإلغالق العام يف ليبيا وتونس.

ومن خالل خدمة الرتاسل/ وبروتوكول االتصال الصويت الثنايئ االتجاه عرب االنرتنت، متّكن خرباء مل شمل األرس العاملني مع مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني من تنفيذ مكاملات بثالثة اتجاهات، مام أتاح التواصل مع املشاركني يف املقابالت واملوجودين يف مواقع مختلفة 

)خبري مل شمل األرس، واملرتجم، والطفل( يف عملية مل شمل األرس. وأتاحت ميزة استخدام الكامريا لخبري مل شمل األرس التحقق من هوية 

الطفل قبل بدء أي مقابلة بخصوص مل شمل األرس، والتحقق من الوثائق الداعمة لطلب مل شمل األرس ومشاطرتها. كام أتاح ذلك لخبري مل 

شمل األرس وللمرتجم التواصل بسهولة مع أفراد األرس يف بلدان املقصد املعنية يف مقابالت مل شمل األرس. يرجى االطالع عىل هذا الرابط 

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول عملنا يف البلد.

رعاية الطفل أثناء الرعاية املؤقتة 	

إذا كان الطفل يف بيئة أرسية )أرس حاضنة، رعاية من األقارب، ...(: 	

نرش املعرفة حول منع انتشار الفريوس ضمن األرسة املعيشية. 	

وضع خطط طارئة لتحديد األفراد الذين سيعتنون بالطفل إذا  	

أصيب مقدم الرعاية باملرض.

تشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتوفري الدعم واالتصال مع  	

أفراد األرسة أو مقدمي الرعاية اآلخرين، وموظفي الدعم، أو 

موظفي حامية الطفل املوجودين يف أماكن أخرى.

للعائالت للحصول عىل استحقاقات  	 املحتملة  العوائق  تحديد 

الطفولة وغريها من االستحقاقات االجتامعية، ومعالجة هذه 

العوائق.

من  	 وبغريه  باملرض  يصابون  الذين  ضد  الوصم  مكافحة 

الفريوسات بصفة عامة )األعراض، نوع انتقال املرض، إلخ(.

إذا كان الطفل موجوداً أصالً يف رعاية بديلة أو ُوضع للتو يف رعاية  	

بديلة بسبب الجائحة:

من  	 بدالً  املحيل  املجتمع  األرسة/  القامئة عىل  الرعاية  تشجيع 

الرعاية الداخلية، وكذلك العيش املستقل، حيثام يكون مالمئاً.

إلتاحة  	 اإلحالة  التقييم/  الرصد/  اإلدخال/  إجراءات  تعديل 

بإجراءات  ولالمتثال  واإلنرتنت،  الهاتف  عرب  االتصال  قنوات 

الوقاية. ويتعني عىل اإلجراءات أن تراعي زيادة خطر االنفصال 

يف الرعاية القامئة عىل املجتمع املحيل، خصوصاً عندما تكون 

املدارس واملراكز املجتمعية مغلقة، مبا يف ذلك من خالل توفري 

كمية إضافية من أدوات تقنيات املعلومات واالتصاالت.

لحاالت  	 مؤقتة  رعاية  إىل  الحاجة  ملعالجة  إرشادات  تطوير 

األطفال املصابني/ املخالطني.

عند استخدام مرافق الرعاية، يجب عدم إغالق املرافق برسعة  	

دون توفري دعم فّعال وخطط بخصوص كل طفل موجود فيها.

ضامن التوفري املستمر لإلمدادات والدعم للمرافق. 	

املساعدة  	 الساخنة وهواتف  الهاتفية  الخطوط  قدرات  تعزيز 

لتمكني األطفال والوالدين من اإلبالغ عن القضايا أو الشواغل 

املتعلقة باإلهامل أو اإلساءات أو االستغالل أو اإلتجار بالبرش 

أو العنف، مبا يف ذلك العنف الجنيس والعنف الجنساين.

توفري دعم إضايف لألطفال ذوي اإلعاقات الذين يتلقون الرعاية. 	

يجب عىل جميع األنشطة أن تضمن سالمة األطفال، مبا يف ذلك ضد  	

الجنساين(،  العنف  ذلك  يف  )مبا  والعنف  الجنيس،  االستغالل  خطر 

واإلساءات، واإلهامل، واإلتجار بالبرش.

من  	 للحد  ومل شملها  األرس  للبحث عن  األولوية  إيالء  يف  االستمرار 

الوقت الذي ميضيه األطفال يف التنّقل أو يف مراكز الرعاية املؤقتة.
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

دراسة الحالة اإلفرادية 3- البيت الحاضن لألطفال غري املصحوبني بذويهم، فيال دي روساريو، 
نوريت دي سانتاندير، كولومبيا

مثة بيت حاضن لألطفال يف بلدة فيال دي روساريو مبقاطعة نوريت دي سانتاندير يف كولومبيا، وتديره منظمة الرؤية العاملية ومتّوله املنظمة 

الدولية للهجرة. ويستجيب البيت الحاضن إىل العدد الكبري من األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم، والذين يتنّقلون داخل كولومبيا 

أو العائدين من شييل أو اإلكوادور أو الربازيل. ويف الواقع أدت الحالة الصحية الطارئة الناجمة عن كوفيد19- وما تبعها من إجراءات تبنتها 

حكومات تلك الدول إىل عودة العديد من هؤالء األطفال إىل بلدهم األصيل، إذ ازدادت صعوبة الحصول عىل املوارد األساسية من قبيل 

الغذاء والخدمات الصحية والسكن.

ويف بلدة فيال دي روساريو، عملت األفرقة املعنية بالحامية والنوع الجنساين والتابعة ملنظمة الرؤية العاملية، بالتعاون مع املنظمة الدولية 

للهجرة واليونيسف ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، عىل تحديد األطفال غري املصحوبني بذويهم ضمن السكان املهاجرين، وذلك 

يف محطة األرسة )وهي املؤسسة العامة املسؤولة عن ضامن حقوق البنات واألوالد واملراهقني، إضافة إىل وظائف أخرى(. ويُحال األطفال 

املحتاجون إىل رعاية مؤقتة أو الذين ينبغي مل شملهم بأرسهم إىل البيت الحاضن، وقد كيّف البيت الحاضن إجراءاته مع القيود املفروضة 

بسبب كوفيد19-، وذلك بالتنسيق مع السلطات املسؤولة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والوطني. وبعد أربعة أيام من الحجر، وإمتام 

اختبارات الكشف عن اإلصابة بكوفيد19-، ينضم الواصلون الجدد من األطفال إىل سائر القاطنني يف البيت الحاضن.

ومبوازاة ذلك، وخالل الساعات الـ 24 األوىل، يتم تسجيل األوالد والبنات وتوثيقهم، وكذلك تزويدهم بالغذاء، والدعم النفيس، والدعم 

التعليمي، واستشارات قانونية. ثم يقوم موظفون متخصصون بتصميم خطة تدخل فردية لتحديد احتياجات الحامية الفردية والبحث عن 

األرس أو مقدمي الرعاية يف املجتمعات املحلية األصلية. وحاملا يتبنّي أن مل شمل الطفل بأرسته ميثل املصلحة الُفضىل للطفل، يتم البحث عن 

األرسة، والتحقق من روابط الطفل بها، وتُتخذ خطوات مع السلطات املحلية املختصة للم شمل الطفل بأرسته، وهذا يشمل نقل الطفل 

بوسيلة متتثل لربوتوكوالت السالمة البيولوجية إضافة إىل إجراءات لضامن سالمة الطفل. يُرجى االطالع عىل هذا الرابط للحصول عىل مزيد 

من املعلومات حول عملنا يف البلد.

البحث عن األسرة 	

يف إطار نهج إدارة الحاالت، يجب التأكد من أن البحث عن األرسة  	

الُفضىل للطفل يف هذه املرحلة. ويجب املوازنة بني  ميثل املصلحة 

الطفل املنفصل وبني األخطار  فرص إعادة إرساء االتصال مع أرسة 

لألطفال الذين رمبا فروا بسبب العنف األرسي، أو العنف الجنيس 

لالجئني،  وبالنسبة  إلخ.  التجنيد،  أو  األطفال،  زواج  أو  والجنساين، 

الُفضىل  للمصلحة  الرسمي  التقييم  من  جزءاً  ذلك  يكون  أن  يجب 

للطفل.

عن  	 البحث  سيتم  كان  إذا  ما  لتقييم  واألرس  األطفال  مع  االنهامك 

األرس لغايات مل شملها أو الستعادة الروابط األرسية قبل مل شملها 

فعلياً، وبحسب املصلحة الُفضىل للطفل.

واستخدام  	 الفعيل،  البحث  من  بدالً  اإللكرتونية  املطابقة  تشجيع 

تقنيات املعلومات واالتصاالت حيثام أمكن. وينبغي إرشاك املوظفني 

الصحيني من مرافق العزل/ الحجر يف عملية املطابقة اإللكرتونية.

يف كل مرحلة، ينبغي تقييم أخطار إصابة الطفل بعدوى املرض يف  	

مقابل الفوائد الناجمة عن مل شمله مع أرسته.

واستعداده  	 الرعاية  مقدم  البالغ  الشخص  األرسة/  قدرة  تقييم 

الستقبال الطفل من ناحية صحية ومن ناحية اجتامعية-اقتصادية.

تقييم الوصم املحتمل ضد الطفل الذي أصيب باملرض أو القادم من  	

منطقة/ مجتمع محيل يعاين من معدالت إصابة مرتفعة.

وباملثل، يجب تقييم تردد األرسة/ املجتمع املحيل عن استقبال طفل  	

عاش سابقاً يف مؤسسة داخلية، أو يف مرفق احتجاز، أو كان ضمن 

جامعات أخرى تتعرض للتمييز )مثالً، األوالد والبنات الذين يعيشون 

يف الشوارع، أو الذين شاركوا يف مامرسة الجنس من أجل البقاء، أو 

من ضحايا العنف الجنساين(.
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

دراسة الحالة اإلفرادية 4- استعادة الروابط األرسية يف جمهورية أفريقيا الوسطى

ظلت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )“الحركة”( تعمل عىل إعادة التواصل بني أفرد األرس املنفصلة بسبب النزاعات أو 

الكوارث يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك بني الالجئني يف جمهورية أفريقيا الوسطى املوجودين يف الكونغو وبني أرسهم يف الوطن.

ويف بدايات عام 2020، عندما دفعت جائحة كوفيد-19 الحكومات إىل فرض إغالقات عامة، وإغالق الحدود، وتقييد السفر، بات عرشات 

األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم الذين كانوا عىل وشك االلتحاق بأرسهم عالقني يف أماكن بعيدة عن أرسهم. وبالنسبة 

لعرشات األطفال املنفصلني عن أرسهم من جراء الحرب والذين يتوقون للعودة إىل وطنهم، فقد عنى ذلك شهوراً من الغموض واللوعة، 

مرتافقة مع صدمة االنفصال األول والعنف الذي عاشوا فيه. عالوة عىل ذلك، كان املواطنون يف جمهورية أفريقيا الوسطى ينظرون إىل الناس 

العائدين من الخارج بريبة متزايدة بوصفهم حاملني محتملني للمرض.

ونرشت  للعائدين،  األصلية  املحلية  املجتمعات  ضمن  املحتمل  الوصم  خطر  ملعالجة  أنشطة  الحركة  نّفذت  الفرتة،  هذه  امتداد  وعىل 

معلومات حول املرض وسبل الوقاية منه. وتحققت الحركة من أن األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم يتمكنون من الحصول 

عىل رعاية صحية كافية، كام استمر تزويدهم برعاية بديلة يف أماكن تواجدهم، وذلك مبا يتامىش مع املعايري الوطنية، أثناء انتظار األطفال 

للم شملهم بأرسهم. وامتثاالً للقيود املتغرّية وبروتوكوالت النظافة الشخصية، استمر املوظفون امليدانيون واملتطوعون يف جهودهم للبحث 

عن أقارب األطفال واستعادة التواصل معهم، والتحقق ما إذا كان مل شمل الطفل باألرسة ممكناً وما إذا كان ميثل املصلحة الُفضىل للطفل، 

ومن ثم إعادة مل شمل األطفال مع أرسهم. انظر هذا الرابط للحصول عىل مزيد من املعلومات حول عملنا يف البلد.

يتوجه التحالف من أجل حامية الطفل يف إطار األعامل اإلنسانية واليونيسف بالشكر ألعضاء فريق العمل املعني باألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني 

عنهم، وإىل الزمالء امليدانيني، عىل مدخالتهم القيّمة يف استعراضهم للوثيقة. وللقراء الراغبني باالقتباس من الوثيقة، نقرتح عزو االقتباس عىل النحو التايل: التحالف 

من أجل حامية الطفل يف إطار األعامل اإلنسانية واليونيسف )2021(. اعتبارات رئيسية. البحث عن األرس ومل شملها لألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني 

عنهم فيام يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغريها من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية.

© التحالف من أجل حامية الطفل يف إطار األعامل اإلنسانية، 2021

التحقق، ولّم الشمل 	

يف إطار نهج إدارة الحاالت، ومن خالل إرشاك األطفال يف العملية،  	

املصلحة  ميثل  بأرسته  الطفل  شمل  مل  كان  إذا  ما  التحقق  يجب 

الُفضىل للطفل وأنه أمر ممكن يف هذه املرحلة.

أثناء  	 مؤقتة/  لرعاية  إضافية  محتملة  احتياجات  أي  توقّع  يجب 

االنتقال خالل عملية مل شمل الطفل بأرسته.

الخوض يف عملية مل شمل  	 إضافية عند  احتياجات  أي  توقّع  يجب 

عرب الحدود، مبا يف ذلك وثائق السفر/ جواز مرور/ ترصيح إقامة، 

ومتطلبات العزل أو الحجر، ورعاية األطفال غري املصحوبني بذويهم 

أو املنفصلني عنهم وحاميتهم أثناء العزل/ الحجر. ويجب التخطيط 

لبدائل عن عزل األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم 

أو حجرهم )مثالً، اإلقامة يف فنادق(.

بخصوص  	 املحلية  املجتمعات  و/أو  السلطات  متطلبات  استعراض 

الفحوصات الطبية لألطفال أو تلقيهم للقاحات قبل عملية مل شمل 

الطفل بأرسته، وتلبية هذه املتطلبات.

بخصوص  	 املحلية  املجتمعات  و/أو  السلطات  متطلبات  استعراض 

البحث  الطفل/  املعنيني بحامية  للفاعلني  اللقاحات  أو  الفحوصات 

عن األرس ومل شملها، وذلك قبل التدخل.

تقييم توافر السلطات الوطنية واملحلية وطرق عملها )مبا يف ذلك  	

الحدود، وخدمات  العمل عرب اإلنرتنت(، من قبيل سلطات  طرائق 

جائحة  أثناء  القنصلية،  والخدمات  والسفارات  اللجوء،  طلبات 

كوفيد-19.

أو  	 باملرض  أصيبوا  الذين  األطفال  ضد  املحتمل  الوصم  معالجة 

القادمني من مناطق/ مجتمعات محلية تعاين من مستويات انتشار 

كبرية لكوفيد-19 أو من جامعات مهمشة.

الطفل  	 تستقبل  التي  املحلية  املجتمعات  املعيشية/  األرس  تزويد 

بإرشادات بسيطة حول الوقاية من كوفيد-19: العالمات واألعراض، 

وأمناط انتقال املرض، والوقاية منه، وأرقام هواتف خدمات الطوارئ. 

ويجب التفكري يف توزيع كاممات ومطهرات اليدين.

لتطوير  	 الرضورة،  حسب  ودعمها،  املعيشية  األرس  تشجيع  يجب 

باملرض.  الرعاية  مقدمي  إصابة  حالة  يف  بها  خاصة  طوارئ  خطط 

ويجب أن تتضمن الخطط جوانب تتعلق مبواصلة رعاية الطفل من 

قبل األرسة أو األقارب أو شخص بالغ آخر موثوق.

يجب أن يكون رصد وضع الصحة العامة مستمراً يف املناطق التي  	

عنهم،  املنفصلني  أو  بذويهم  املصحوبني  غري  األطفال  فيها  يتواجد 

وكذلك يف املناطق التي سيتوجهون إليها بعد مل شملهم بأرسهم.
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البحث عن األسر ولم شملها لألطفال غير املصحوبين بذويهم 
أو املنفصلين عنهم فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 وغيرها 

من حاالت االنتشار املحتملة لألمراض املعدية

مصادر مفيدة

حول الربمجة املعنية باألطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم: 

دليل إرشادي ميداين حول األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم | التحالف من أجل حامية الطفل يف إطار األعامل اإلنسانية 	

	 )alliancecpha.org(

	 )savethechildren.net( مجموعة أدوات بخصوص األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم | مركز املوارد
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)savethechildren.net( مركز املوارد |
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مذكرة فنية: حامية األطفال أثناء جائحة فريوس الكورونا )النسخة 2( | التحالف من أجل حامية الطفل يف إطار األعامل اإلنسانية 	

	 )alliancecpha.org(
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)alliancecpha.org(
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األطفال والعزل والحجر: منع انفصال األرسة واعتبارات أخرى يف حامية الطفل أثناء جائحة كوفيد-19 | التحالف من أجل حامية الطفل يف إطار  	

)alliancecpha.org( األعامل اإلنسانية
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	 )alliancecpha.org( مذكرة فنية: كوفيد-19 واألطفال املحرومون من حريتهم | التحالف من أجل حامية الطفل يف إطار األعامل اإلنسانية
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)alliancecpha.org( الطفل يف إطار األعامل اإلنسانية

سالمة العاملني يف الخدمات االجتامعية وعافيتهم أثناء االستجابة إىل كوفيد-19: إجراءات موىص بها | التحالف من أجل حامية الطفل يف إطار  	

)alliancecpha.org( األعامل اإلنسانية
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)alliancecpha.org( إطار األعامل اإلنسانية
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https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/field-handbook-unaccompanied-and-separated-children
https://www.icrc.org/en/publication/1101-inter-agency-guiding-principles-unaccompanied-and-separated-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/interagency-working-group-unaccompanied-and-separated-children-2013-alternative-care
https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-adaptation-child-protection-case-management-covid-19
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-alternative-care-provision-during-covid-19
https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/children_isolation_and_quarantine_-_cp_considerations_during_covid-19_-_final_-_2020.10-english_0.pdf?file=1&type=node&id=42299
https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/working-communities-keep-children-safe-v11
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-covid-19-and-children-deprived-their-liberty
https://alliancecpha.org/en/covid19advocacy
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/social-service-workforce-safety-and-wellness-during-covid-19
https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/technical-note-child-helplines-and-protection-children-during-covid
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/policy-paper-social-protection-child-protection-working-together
https://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/key-messages-and-considerations-programming-children-associated
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/toolkit-unaccompanied-and-separated-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17324/pdf/SCI-CSG  Interim Care Centres Child Protection FINAL.pdf
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cp_during_ido_guide_0.pdf?file=1&type=node&id=30184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_tn_version_2_05.27.20_final_2.pdf?file=1&type=node&id=37184
http://socialserviceworkforce.org/system/files/resource/files/Social-Service-Workforce-Safety-and-Wellbeing-during-COVID19-Response.pdf
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78156
https://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/ida_recommendations_for_disability-inclusive_covid19_response_final.pdf?file=1&type=node&id=37671
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