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5

التدابري الخاصة الجالء األطفال املهاجرين: القامئة املرجيعة

ما هي القامئة املرجعية؟
املنظمة  التي وضعتها  األدوات  املرجعية جزءا من مجموعة  القامئة  تشكل   

التوجيهية  الخطوط  تفعيل  أجل  من  التقني  التوجيه  لتوفري  للهجرة  الدولية 

للمبادرة، مبا يف ذلك الخّط التوجيهي 13: إعادة توطني املهاجرين وإجالؤهم 

لضامن  بها  موىص  امللزمة  غري  اإلجراءات  من  مجموعة  وهي  الرضورة.  عند 

مراعاة احتياجات الحامية الخاصة باألطفال املهاجرين أثناء عمليات اإلجالء 

اإلنسانية. وميكن لهذه األداة التفعيلية أن تساعد الدول واملنظامت الدولية عىل 

اتباع نهج حامية الطفل يف عمليات اإلجالء اإلنساين من خالل إدراك الظروف 

الف ريدة التي يعاين منها األطفال املهاجرون وتلبية احتياجاتهم قبل عمليات 

اإلجالء وبعدها.1  وقد صممت اإلجراءات املوىص بها إلدماجها يف اإلجالء العام؛ 

وهي ال تنشئ أو تدعو إىل عملية إجالء منفصلة لألطفال.

من الذي تنطبق عليه القامئة املرجعية؟
 تنطبق هذه القامئة املرجعية عىل األطفال املهاجرين، وبعضهم قد يكونوا غري 

مصحوبني بذويهم أو منفصلني عنهم؛ وتنطبق أيضا عىل أرس األطفال املهاجرين، 

إن وجدت. وهي ال تخّص األطفال الالجئني، الذين تنطبق عليهم أحكام محددة. 
2

من ميكنه استخدام القامئة املرجعية؟
 أُعدت هذه القامئة املرجعية ليك تستخدمها الدول واملنظمة الدولية للهجرة 

من  املهاجرين  بإجالء  تقوم  التي  الوطنية  أو  الدولية  املنظامت  من  وغريها 

البلدان التي تعاين من أزمات.

متى تُستخدم هذه القامئة؟
لحاالت  االستجابة  مرحلة  يف  استخدامها  هو  املرجعية  القامئة  من  الغرض   

تقييم اإلجالء  يتم  النزاع، عندما  أو  الطبيعية  الكوارث  الطوارئ، مثل حاالت 

اإلنساين بالفعل عىل أنه يخدم أفضل مصالح املهاجرين.

أين ميكن استخدام القامئة املرجعية؟
 ميكن استخدام القامئة املرجعية يف جميع املواقع عىل طول طريق اإلجالء. 

وينطبق ذلك عىل عمليات اإلجالء الداخلية والدولية عىل السواء، 3  بيد أن 

األطر القانونية الدولية السارية قد تختلف. وتُستَخَدم “الُوجَهة” لإلقرار بأن 

عمليات اإلجالء قد تكون ملواقع أخرى يف بلد ما يف أزمة أو بلد املنشأ أو بلد 

ثالث؛ ويشري “البلد املضيف” إىل البلد الذي يعاين من األزمة.

كيف تُسَتخَدم القامئة املرجعية؟
 تم تنظيم القامئة املرجعية حسب مرحلة اإلجالء )1- التخطيط؛ 2 - ما قبل املغادرة؛ 
3- املغادرة والعبور؛ 4 - الوصول؛ 5 - ما بعد الوصول(، وتتضمن اإلجراءات املوىص بها 

املحددة  اإلجراءات  الهّشة يف كل مرحلة؛ وترُبز  املهاجرين  األطفال  ملعالجة أوضاع 

لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم  باللون األزرق يف القامئة املرجعية.4  

عىل  املوافقة  اإلجالء  مراحل  مختلف  عن  املسؤولني  واملوظفني  للمسؤولني  وميكن 

اإلجراءات املوىص بها يف سياقهم وأن يتتبعوا التقدم املحرز بوضع عالمة عىل اإلجراءات 

املكتملة والتخطيط لتنفيذ اإلجراءات املعلقة.

1   تقدم هذه القامئة املرجعية ملحة عامة عن اإلجراءات التي يجب اتخاذها بخصوص األطفال بشكل عام، وتوجيهات خاصة باإلجراءات املتعلقة باألطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عن ذويهم. للحصول عىل إرشادات مفصلة 

بشأن الحاالت الفردية، انظر الفريق العامل املعني بحامية الطفل، واملبادئ التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت إلدارة الحاالت وحامية الطفل، )Inter-Agency Guidelines for Case Management and Child Protection( كانون 

الثاين/يناير 2014؛ والفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعني باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، والتحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين. كتيب ميداين بشأن العمل مع األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن 

ذويهم، سيصدر يف عام 2017؛ واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، الخطوط التوجيهية بشأن تحديد املصالح الفضىل للطفل، )Guidelines on Determining the Best Interests of the Child( أيار/مايو 2008.

2   ينبغي أن تستخدم القامئة املرجعية هذه بعد إجراء عملية فرز وإحالة لضامن تحديد ملتميس اللجوء والالجئني وتلبية احتياجاتهم، وفقا لخطة عمل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حامية الالجئني والهجرة 

 A Framework for Protection of( 2012 ،انظر أيضا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، إطار عمل لحامية األطفال .)Point Plan of Action on Refugee Protection and Mixed Migration 10( 2016 املختلطة لعام

 Internal Note: Humanitarian Evacuations in Violence and Armed( 2016 ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مذكرة داخلية: عمليات اإلجالء اإلنساين يف العنف والنزاعات املسلحة، 17 يونيو/حزيران ،)Children

.)Conflict

  ,01/MHD-MEDEVAC/0901 ،3   تتجاوز عمليات اإلجالء الطبي )ميديفاكس( نطاق هذه القامئة. وملزيد من التوجيهات، انظر املنظمة الدولية للهجرة، عمليات اإلجالء الطبي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وإعادة التأهيل الصحي

كانون الثاين/يناير 2010

4   تعّد هذه اإلجراءات رضورية عندما ال تكون هناك سلطة وطنية عاملة قادرة عىل ضامن حامية الفريق. ولالطالع عىل مزيد من التوجيهات بشأن الفريق، انظر الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعني باألطفال غري املصحوبني 

واملنفصلني عن ذويهم، التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين. كتيب ميداين بشأن العمل مع األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، سيصدر يف عام 2017.

يف  »املهاجرون  ملبادرة  التوجيهية  الخطوط 
البلدان التي متر بأزمات«

مبادرة  )املبادرة( هي  بأزمات”  متر  التي  البلدان  يف  “املهاجرون  مبادرة 

تقودها الدولة، وتهدف إىل تحسني حامية املهاجرين عندما تكون البلدان 

التي يعيشون أو يعملون أو يدرسون فيها، أو يسافرون إليها أو يعربونها، يف 

حالة نزاع أو حالة كارثة طبيعية. وبواسطة عمليات تشاورية واسعة وشاملة، 

صاغت املبادرة خطوط توجيهية طوعية وغري ملزمة لحامية املهاجرين يف 

اقرتاحات  الطبيعية، مبثابة  الكوارث  أو  النزاعات  تعاين من  التي  البلدان 

تستهدف الدول واملجتمع املدين واملنظامت الدولية والجهات الفاعلة يف 

القطاع الخاص لالستعداد لألزمات والتصدي لها بطُرُق تحمي املهاجرين 

ومتّكنهم من الصمود.

عند  وإجالؤهم  املهاجرين  توطني  إعادة  للمبادرة:   13 التوجيهي  الخّط 

الرضورة، يؤكد أن اإلجالء اإلنساين للمهاجرين إىل مناطق أخرى من البلد أو 

إىل بلد آخر ميكن أن يكون تدبريا منقذا للحياة ألولئك الذين وقعوا يف األزمة. 

وهو إجراء یمکن أن تقوم به الدول واملنظمة الدولیة للهجرة واملنظامت 

الخیارات األخرى لضامن  الدولیة األخرى کمالذ أخیر حني ال تکون جمیع 

سالمة املهاجرين مجدیة أو أنها ال تخدم مصلحة األفراد املترضرین. وعند 

احتياجاتهم  الخاصة عىل حامية  التدابري  ع  تَُشجَّ املهاجرين،  األطفال  إجالء 

الخاصة - سواء كانوا يف أرسهم أو غري مصحوبني أو منفصلني.

القامئة املرجعية: نظرة عامة

http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
http://www.unhcr.org/en-us/protection/children/50f6cf0b9/framework-protection-children.html
http://www.unhcr.org/en-us/protection/children/50f6cf0b9/framework-protection-children.html
http://www.unhcr.org/en-us/the-10-point-plan-in-action.html
http://www.unhcr.org/en-us/the-10-point-plan-in-action.html
http://www.refworld.org/pdfid/57fe09284.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/57fe09284.pdf
http://www.unhcr.org/en-us/protection/children/50f6cf0b9/framework-protection-children.html
http://www.refworld.org/pdfid/57fe09284.pdf
http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/health/mhd_medevac.pdf
http://micicinitiative.iom.int
https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/document/micic_guidelines_arabic_web_18_10_2016.pdf
https://micicinitiative.iom.int/sites/default/files/document/micic_guidelines_arabic_web_18_10_2016.pdf
https://micicinitiative.iom.int/guidelines/guideline-13-relocate-and-evacuate-migrants-when-needed
https://micicinitiative.iom.int/guidelines/guideline-13-relocate-and-evacuate-migrants-when-needed
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 التعريفات
الطفل: كّل إنسان يقل سنه عن مثانية عرش عاماً ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون الواجب تطبيقه عىل الطفل.5  · 

الطفل املهاجر: هو الطفل من غري املواطنني يوجد يف بلد ما أثناء نزاع أو كارثة طبيعية بغّض النظر عن: )أ( وسائل أو أسباب دخول البلد؛ )ب( وضع    · 
الهجرة؛ أو )ج( طول أو أسباب البقاء. وال يشري مصطلح »املهاجر« إىل الالجئني وملتميس اللجوء أو إىل األشخاص عدميي الجنسية، الذين توجد نظم حامية    

خاصة بهم مبوجب القانون الدويل.6  

  ·  األطفال غري املصحوبني بذويهم: الطفل الذي فُِصل عن كل من الوالدين واألقارب اآلخرين، وال يعتني به شخص بالغ يكون، مبوجب القانون أو العرف،  
مسؤوال عن القيام بذلك.7  

  ·  الطفل املنفصل: الطفل الذي انفصل عن الوالدين أو عن الحاضن األويل القانوين أو العريف السابق، لكن ليس بالرضورة من أقارب آخرين. ومن ثم، قد  
يشمل ذلك األطفال املصحوبني بأفراد آخرين من أفراد األرسة البالغني.8  

1989 ،25/44/RES/A .5  الجمعية العاّمة لألمم املتحدة، املادة 1 من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، وثائق األمم املتحدة

6  تستخدم القامئة املرجعية هذه تعريَف “املهاجر” الوارد يف الخطوط التوجيهية للمبادرة والتي ُصّممت خّصيصا للسياق املحدد للمبادرة. ويختلف تعريف املنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين عن هذا التعريف. فاملنظمة تعرّف املهاجر 

بأنه أي شخص ينتقل أو انتقل عرب حدود دولية أو داخل دولة ما بعيدا عن مكان إقامته املعتاد، بغّض النظر عن )1( الوضع القانوين للشخص؛ )2( ما إذا كانت الحركة طوعية أو غري طوعية؛ )3( أسباب الحركة؛ )4( طول مدة اإلقامة. 

وتهتّم املنظمة باملهاجرين وبالقضايا املتعلقة بالهجرة، وباالتفاق مع الدول املعنية، مع املهاجرين الذين هم يف حاجة إىل خدمات الهجرة الدولية.

7  لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، 1 أيلول/سبتمرب GC/CRC ،2005/6/5002، الفقرة 7. انظر أيضا اللجنة الدولية للصليب األحمر، ولجنة اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني، والرؤية العاملية. الخطوط التوجيهية املشرتكة بني الوكاالت بشأن األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، كانون الثاين/يناير 2004، ص. 13

8   نفس املرجع، الفقرة 8. 

 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf
https://www.unicef.org/protection/IAG_UASCs.pdf
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االعتقال اإلداري بسبب الهجرة
رغم حظر املعايري القانونية الدولية الحتجاز األطفال بسبب وضعهم غري النظامي 

للهجرة أو وضع أباءهم، فإن الدول كثريا ما تحتجز األطفال املهاجرين. ويف هذه 

الحاالت، نادرا ما تقدم رعاية بديلة إىل جميع أفراد األرسة،9 وتتيح لألطفال واألرس 

سبل مبارشة لإلفراج عنهم إىل أماكن رعاية بديلة غري مغلقة ال يحرمون فيها من 

حريتهم. وقد يتّم التمييز ضّد هؤالء األطفال أو معاملتهم عىل أنهم بالغون يف 

احتجاز تعسفي ألجل غري مسمى.  إىل  يؤدي  القانوين، مام  البلد  نظام  إطار 

ويتعرض الفتيان والفتيات املحتجزون لخطر كبري من اإليذاء البدين والجنيس 

األزمات  املخاطر خالل  وتتزايد هذه  املعاملة؛  أو سوء  والتعذيب  والعاطفي 

عندما تنهار سيادة القانون وتصبح مراكز االحتجاز مهملة ومزدحمة. وعندما 

تقع األزمات، ميكن التخيل عن مراكز االحتجاز أو إغفالها، “فيختفي” األطفال 

يؤثر  أن  اإلفراج عنهم، ميكن  بعد  يتخلفون عن غري قصد. وحتى  قد  الذين 

االحتجاز عىل احتياجات األطفال من الرعاية الطبية والدعم النفيس واالجتامعي 

وتتبع األرس أثناء عمليات اإلجالء.

العنف الجنيس واالستغالل واإلساءة
 ميكن أن يؤثر العنف الجنيس واالستغالل وسوء املعاملة، أثناء االحتجاز أو عىل 

الحدود أو يف أي مكان آخر، من قبل ااملتّجرين والجامعات املسلحة وأرباب 

انفصال األرسة
یتعرض األطفال املهاجرون الذین يتّم إجالؤهم مع أولیاء أمورهم وأفراد أرسهم 

املهاجرون  األطفال  أما  اإلجالء.  أثناء  الفوىض  حاالت  خالل  االنفصال  لخطر 

اآلخرون فقد يكون قد سبق فصلهم قبل أن وقوع األزمة أو أثناءها. وقد يكون 

األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم عرضة للعنف وسوء املعاملة 

واالستغالل قبل وأثناء اإلجالء. وقد ال يحصلون أيضاً عىل معلومات عن عمليات 

اإلجالء أو قد يتّم استبعادهم من عمليات اإلجالء مصممة للكبار.

انعدام الوثائق واالفتقار إىل املعلومات واالستبعاد 
من الخدمات

الخدمات  عىل  الحصول  من  املهاجرين  األطفال  من  العديد  يتمكن  ال  قد   

القنصلية أو قد ال يكون لديهم وثائق تثبت سنهم أو هويتهم أو جنسيتهم – 

وهو رشط أسايس للحصول عىل تأشرية الخروج أو العبور أو الدخول إىل البلدان 

أثناء اإلجالء. وتضيع وثائق األطفال بسهولة أو ترسق أو تصادر أو يحتفظ بها 

كضامن من جانب أصحاب العمل أو املتّجرين. وقد ال يحصل بعض األطفال 

أبدا عىل وثائق إن هم مل يُسّجلوا عند الوالدة وال سيام هؤالء الذين ولدوا ألبوين 

مهاجرين خارج بلدهم األصيل. وبدون تسجيل، قد يكون من الصعب إثبات 

عمر الطفل أو هويته أو جنسيته وإنتاج وثائق السفر املطلوبة لإلجالء. وعندما 

يتعذر عليهم إثبات جنسيتهم، قد تفوت األطفال فرصة اإلجالء وقد يصبحون 

عدميي الجنسية.

 االتجار باألشخاص وأشكال االستغالل األخرى
يتعرض األطفال املهاجرون، وال سيام أولئك الذين يسافرون وحدهم، لالتجار، 

الجربي،  والعمل  الجنيس،  واالستغالل  الجنيس  االعتداء  عىل  ينطوي  قد  مام 

والزواج املبّكر، والتجنيد/التسخري من قبل الجامعات املسلحة. وكثريا ما يحتفظ 

املتاجرون باألطفال للحصول عىل فدية، ويعتربون األطفال أهدافا سهلة وِسلَعاً 

قيّمة، ويرجع ذلك جزئيا إىل أنه ميكن التالعب بهم. وقد يكون األطفال الذين 

يحتاجون إىل اإلجالء أثناء األزمات قد تعرضوا لالتجار يف املايض، مام أثر عىل 

يتم فحص  أثناء وبعد اإلجالء. وإذا مل  املتخصصة  الخدمات  احتياجاتهم من 

األطفال بعناية، قد يكونوا ال يزالون مع املتّجرين أثناء عمليات اإلجالء وقد 

يتعرضون لخطر مزيد من االتجار يف الوجهة املقصودة. وقد يستغّل املتاجرون 

أيضا الفوىض أثناء األزمات واختطاف أو إكراه األطفال الذين ينتظرون اإلجالء.

األطفال املهاجرون الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم أثناء األزمات

لقد شددت عمليات إجالء املهاجرين السابقة من البلدان التي تعاين من أزمات عىل ظروف األطفال املهاجرين الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم أثناء األزمات، 

وعىل إجالئهم. وتشمل الدوافع الرئيسية املؤدية إىل هشاشة األوضاع ما ييل:

العنف الجنيس 
واالستغالل 

واإلساءة
االعتقال اإلداري 

عىل أساس 
الهجرة

االتجار باألشخاص 
وأشكال االستغالل 

األخرى

انعدام الوثائق 
واالفتقار إىل 

املعلومات
 واالستبعاد من 

الخدمات

انفصال
 األرسة

9   معنى لفظ “األرسة” يف هذا السياق أوسع من أن يعني مجرد اآلباء البيولوجيني، و«يجب التوسع يف تفسري مصطلح »األرسة« بحيث يشمل الوالَدين البيولوجيني أو املتبنيني أو الكفيلني أو )عند االقتضاء( أفراد األرسة املوسعة أو الجامعة 

بناء عىل األعراف املحلية«.  لجنة حقوق الطفل التابعة للجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 14 للجنة حقوق الطفل. انظر أيضا التعليق العام رقم 6 للجنة حقوق الطفل، إعادة تحديد األوصياء ومقدمي الرعاية األولية.
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العمل وغريهم، مبن فيهم موظفو الدولة أو موظفو املنظامت الدولية/الوطنية، 

عىل األطفال املهاجرين من الجنسني. فبالنسبة للفتيات، ميكن للزواج والحمل 

املبكرين أن يكونا محفوفني باملخاطر عىل صحتهن وتنميتهن وبقائهن عىل قيد 

نظم  بانهيار  أكرب  لخطر  األطفال  يتعرض هؤالء  األزمات،  اندالع  وعند  الحياة. 

أو  املسلحة  الجامعات  أفراد  أو  املتاجرون،  فيستغل  القانون،  الحامية وسيادة 

غريهم، الفوىض وانعدام املساءلة. وقد يحتاج الناجون إىل رعاية طبية متخصصة 

أثناء اإلجالء. وإضافة إىل ذلك، ينبغي تدريب أولئك  أو دعم نفيس اجتامعي 

الذين ينّفذون عمليات اإلجالء عىل سياسات الحامية من االستغالل واالعتداء 

الجنسيني وااللتزام بها، وتحّمل املسؤولية عن سوء السلوك، مبا يف ذلك من خالل 
آليات فعالة للشكاوى املجتمعية وإجراءات التحقيق الداخيل.10

10   لالطالع عىل مزيد من التوجيهات بشأن الحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني، انظر اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت واملعايري الدنيا للحامية من االستغالل واالعتداء الجنسيني، 15 كانون الثاين/يناير 2016، ودليل أفضل 

املامرسات: آليات الشكاوى املجتمعية املشرتكة بني الوكاالت، 30 أيلول/سبتمرب 2016. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/cbcm_best_practice_guide.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/cbcm_best_practice_guide.pdf
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يحق لألطفال املهاجرين التمتع بنفس الحقوق والحامية التي يتمتع بها جميع األطفال. وباإلضافة إىل ذلك، فإن جميع املبادئ العامة لإلجالء - اإلجالء كمالذ أخري، 

والطابع الطوعي لإلجالء، وحرية التنقل - تنطبق عىل إجالء األطفال املهاجرين. بيد أن املبادئ التالية املستمدة من القانون الدويل تكتيس أهمية خاصة11  يف دعم 

وتوجيه اإلجراءات الرامية إىل حامية األطفال املهاجرين يف سياق عمليات اإلجالء.

11  لالطالع عىل األطر القانونية املعمول بها، انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر. اتفاقية جنيف الرابعة، املادة. 17، 23، 24، 38، 49 )2(، 50، 76، 89. جينيف، 1949؛ الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف، املادة 70 )1(، 77 )1(، 

 ،158/45/SER/A . 78، جينيف، 1977؛ الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقيات جنيف، املادة 4)3(، 17 )1(، جنيف، 1977؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة. اتفاقية حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، وثائق األمم املتحدة

18 كانون األول/ديسمرب 0991؛ اتفاقية حقوق الطفل، وثائق األمم املتحدة SER/A/25/44، 20 ترشين الثاين/نوفمرب 1989؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 16 كانون األول/ ديسمرب 1966، مجموعة 

املعاهدات. املجلّد 993، املاّدة 10؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 16 كانون األول/ديسمرب 1966، مجموعة املعاهدات. املجلد 993، املاّدتان. 23و 24

الهوية الجنسية أو اللغة أو الدين أو السياسة أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني 

أو اإلثني أو االجتامعي، أو امللكية، أو اإلعاقة، أو املولد أو أي وضع آخر، مبا يف 

ذلك وضع الهجرة.

الحق يف إسامع الرأي
 یجب أن تكون لجمیع األطفال املهاجرين إمكانية التعبیر عن آرائهم فیام 

وفقا  الواجب  االعتبار  اآلراء  تلك  تُعطى  وأن  التي متسهم،  بالقرارات  یتعلق 

لسنهم ونضجهم وقدراتهم املتطورة؛ ويشمل ذلك القرارات املتعلقة باإلجالء، 

واقتفاء أثر األرس وملّ الشمل.

 وحدة األرسة
 لألطفال الحق يف رعاية أرسهم لهم والبقاء معها. وينبغي بذل قُصارى الجهود 

إلبقاء الوحدات األرسية سليمة أثناء عمليات اإلجالء. وال ينبغي إجالء األطفال 

من دون أفراد األرسة إال كتدبري مؤقت وعندما يكون ذلك يف مصلحة الطفل 

الفضىل )عىل سبيل املثال عندما يكون هناك خطر يهدد حياة الطفل أو يكون 

غري  ولألطفال  املقصودة(.  الوجهة  يف  شمله  وسيجمع  فعالً  منفصالً  الطفل 

املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم  الحّق أيضا يف تدابري خاصة للحامية، مبا يف 

ذلك الرعاية البديلة، واقتفاء أثر األرس وملّ الشمل.

 الحياة والبقاء عىل قيد الحياة والنمّو
 لجميع األطفال املهاجرين الحق يف الحياة والتطور الكامل ألفضل قدراتهم. 

واملحافظة عىل هذه الحقوق هو الغاية التي يصبو إليها اإلجالء من البلدان التي 

ومستقبلهم.  حياتهم  عىل  للخطر  األطفال  يتعرض  حيث  أزمات،  من  تعاين 

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي القيام بعمليات اإلجالء بطرق تدعم هذه الحقوق، 

مثل توفري الغذاء واملاء والرعاية الطبية والحامية أثناء اإلجالء.

مصالح الطفل الفضىل
 يف جميع اإلجراءات املتخذة بشأن األطفال املهاجرين، يجب أن يوىل االعتبار 

الرئييس ملصالح الطفل الفضىل. وتفرتض هذه القامئة املرجعية أن املبدأ قد طبق 

بالفعل عىل القرار الفعيل بإجالء األطفال، وُريئ أن اإلجالء يُعترََب يف مصلحتهم 

الفضىل. ومع ذلك، ينبغي أن يظل االعتبار الرئييس يف القرارات املتعلقة مبسألة 

متى يتم إجالء األطفال، وكيف، وإىل أين ومع من، فضال عن الرعاية البديلة، 

والتجمع األرسي، وملّ جمع هؤالء األطفال.

 عدم التمييز
 يجب القيام بعمليات اإلجالء اإلنساين دون متييز من أي نوع، بغض النظر عن 

العرق أو الوالدين/األوصياء/مقدمي الرعاية أو اللون أو امليول الجنيس و/أو 

مبادئ  توجيهية 

الحياة والبقاء عىل قيد الحياة والنمّو

وحدة العائلةمصالح الطفل الفضىل

الحق يف إسامع الرأيعدم التمييز

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp%3FdocumentId%3DD9E6B6264D7723C3C12563CD002D6CE4%26action%3DopenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/380
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp%3FdocumentId%3DAA0C5BCBAB5C4A85C12563CD002D6D09%26action%3DopenDocument
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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املرحلة 1: التخطيط
 1.1 اإلجراء املوىص به

 تقدير مستوى إجالء األطفال املهاجرين 

  ·  تقدير إجاميل عدد األطفال املهاجرين وأفراد األرسة  الذين يحتاجون إىل اإلجالء إىل كل وجهة، مقارنة باإلجالء العاّم. التصنيف حسب الجنس والعمر وحالة  

الفصل.  

تحديد املواقع الرئيسية التي قد تتقطع فيها السبل لدى األطفال املهاجرين.   تجدر اإلشارة إىل أن األطفال غري املصحوبني بذويهم قد ال يوجدون بالرضورة    ·  

يف نفس أماكن األطفال الذين يعيشون مع أرسهم. وقد تشمل املواقع املحتملة مراكز االحتجاز وأماكن العمل واملعابر الحدودية واملراكز الصحية ومراكز    

العبور وميادين اللعب. وينبغي توّخي اليقظة إزاء املواقع التي تم تحديدها حديثا.  

تلقي التقارير، والوصول اآلمن وإجراء الزيارات ملراقبة املواقع التي تم تحديدها لضامن دقة عدد األطفال املقدر قدر اإلمكان نظرا للسياق.  وميكن القيام    ·  

بذلك بتنسيق مع السلطات أو املنظامت أو املجتمع املدين وقادة مجتمع املهاجرين. الحفاظ عىل االتصاالت يف مواقع محددة الستمرار توافد التقارير عن    

عدد األطفال يف مختلف املواقع إلدراجه يف التقديرات. عندما يتم التعرف عىل فرادى األطفال وتوثيقهم، وتحديد حالة االنفصال وغريها من احتياجات    

الحامية؛ ينبغي إدراج األطفال الذين تم تحديدهم أثناء التخطيط للتقديرات يف املرحلة 2-1 :تحديد وتسجيل األطفال لإلجالء.  

بالنسبة لجميع أنواع مراكز االحتجاز:  أثناء الرصد، يجب تحديد األطفال املهاجرين املحتَجزين بسبب الهجرة بشكل حساس من خالل التنسيق مع       

الجهات الفاعلة املناسبة )مثل املنظامت املعنية باللجوء أو بالالجئني(. تأمني اإلفراج عنهم ودعوة مديري مراكز االحتجاز إىل تنبيه السلطات والسفارات    

واملنظامت الدولية ذات الصلة إىل ن األطفال املحتجزين بانتظام وتيسري اإلفراج عنهم.  

 1.2 اإلجراء املوىص به
 تحديد خيارات النقل ورشوطه

تحديد وسائل النقل املتاحة التي توفر أسلم وأرسع أشكال اإلجالء لألطفال واألرس.  واالنتباه إىل أي قيود تحظر األطفال يف سن معينة والقدرات أو الحاالت    ·  

الطبية، مبا يف ذلك الحمل. وتحديد عدد الوحدات الالزمة حسب األعداد املقدرة لألطفال. ومراعاة أفراد األرسة ومقدمي الرعاية والحراس املسافرين مع    

األطفال لتجنب االكتظاظ.  

إيالء األولوية لألطفال واألرس األكرث ضعفا بالنسبة لشكل النقل بأكرث الظروف أمانا واألكرث مالءمة لألطفال، عند وجود أشكال متعددة من النقل )مثل    ·  

السفر عىل منت طائرات بدل من السفر براًّ عىل منت شاحنات تجارية(.  

احتساب وقت إضايف واملزيد من املواقع من أجل التوقّف السرتاحة عند اختيار الطرق للرحالت الطويلة، إذ قد يحتاج األطفال فرتات راحة أكرث تكرارا )عىل    ·  

سبيل املثال 03 دقيقة كل ثالث ساعات(.  

 1.3 اإلجراء املوىص به
 تنسيق من يفعل ماذا وأين ومتى ومع أّي من األطفال 

االتفاق عىل ُسبُل اإلحالة إىل الخدمات املتعددة القطاعات لتلبية احتياجات األطفال الفورية: أي من الوزارات الحكومية أو املوظفني القنصليني أو املنظامت    ·  

مسؤولة عن أي نوع من الخدمات )كالصحة والعنف القائم عىل النوع االجتامعي، والغذاء، واملأوى، والوثائق(؟  تضمني تفاصيل االتصال مبراكز تنسيق    

الحامية يف هذه الوزارات واملنظامت يف كل مرحلة من مراحل اإلجالء يف البلد املضيف والعبور واملقصد. وتوثيق مسارات اإلحالة هذه بطريقة بسيطة    

وواضحة حتى يتمكن املوظفون من إحالة األطفال برسعة إىل الخدمات املتاحة ذات الصلة.  

االتفاق عىل أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة الرئيسيني فيام يتعلق بإجالء األطفال املهاجرين وتعيني نقاط اتصال تابعة للرشكاء القطريني لدى السلطات    ·  

واملنظامت املعنية يف جميع املواقع من املغادرة إىل املقصد، مبا يف ذلك السلطات التي تدير عملية اإلجالء بالكامل ومع النظراء من الحكومة/املنظامت عرب    
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الحدود. من يقوم مباذا وأين ومتى وألي مجموعات من األطفال يف البلد املضيف والعبور واملقصد؟ وقد يتضمن السؤال عن “ماذا” اإلجراءات املوىص بها يف    

املراحل 2-5 )مثل الوصاية اآلمنة لألطفال غري املصحوبني بذويهم يف البلد املضيف واملقصد(.  

االتفاق عىل جدول اتصال منتظم وكيفية تبادل املعلومات بشكل آمن فيام يتعلق بعمليات إجالء األطفال )عىل سبيل املثال، املستندات املحمية بكلمة    ·  

مرور، واملكاملات اليومية، واالجتامعات نصف الشهرية(.  

نرش مسؤولني وموظفني إضافيني من ذوي الخربة يف مجاالت الحامية أو حامية األطفال أو االتجار أو الخربة الجنسانية ملساعدة األطفال يف املواقع الرئيسية    ·  

أثناء املغادرة والعبور والوصول  
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املرحلة 2: ما قبل املغادرة  
 2.1 اإلجراء املوىص به

 تحديد وتسجيل األطفال لإلجالء 

تدريب املسؤولني واملوظفني أو إحاطتهم علامً بكيفية تحديد وتوثيق األطفال املهاجرين بشكل حساس، مبا يف ذلك األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن    ·  

ذويهم  )عىل سبيل املثال، سلطات الحدود واملسؤولني القنصليني ومديري مراكز االحتجاز ومتطوعي املجتمع املدين وموظفي املنظامت الدولية/الوطنية(.  

تحديد وتسجيل جميع األطفال واألرس لإلجالء.  ·  

يف أفضل الحاالت: تسجيل األرس وجميع األطفال، مبا يف ذلك األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، لإلجالء يف سياقات مناسبة تحرتم الرسية  

)مثل مكاتب التسجيل؛ والقوائم املشرتكة بشكل آمن من قبل السفارات واملنظامت؛ والتواصل مع قادة مجتمعات املهاجرين(. ومواصلة رصد املواقع  

املحددة يف املرحلة  1-1، وتقدير نطاق إجالء األطفال املهاجرين، لتسجيل األطفال واألرس التي تم تحديدهم حديثا. وينبغي االنتباه إىل أّن تقييم السّن  

نادرا ما يكون ممكناً أثناء األزمات؛ إذا كان عمر الطفل غري واضح، ينبغي أن يكون عدم اليقني لصالح الطفل عىل أنه أقل من 18 عاما.

الحد األدىن: سجل املعلومات األساسية لألطفال بطرق مناسبة للسياق، تحرتم الرسية إذا كانت األزمة ال تسمح للتسجيل املفصل )عىل سبيل املثال، االسم  

والعمر والجنس والجنسية ومستوى األولوية/شواغل الحامية، وضع االنفصال والعالقة مع أولئك الذين يسافر الطفل معهم(. وقد يكون من الرضوري  

االعتامد عىل تقديرات العمر.

تصنيف القامئة الرئيسية لألشخاص الذين يتم إجالؤهم لوضع قامئة فرعية باألطفال. دمج األطفال واألرس الذين تم تحديدهم خالل املرحلة 1-1، تقدير    ·  

نطاق إجالء األطفال املهاجرين، وتحديث هذه القامئة باستمرار حسب تطّور تحديد األطفال أو إجالئهم  

 2.2 اإلجراء املوىص به
 تلبية احتياجات األطفال الفورية 

تقييم احتياجات األطفال الفورية واالستجابة لها يف نطاق السلطة املوكّلة لكم وقدراتكم أو الرجوع فورا إىل الخدمات املتاحة ذات الصلة )عىل سبيل املثال،    ·  

الصحة والغذاء واملاء واملأوى األسايس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي والحامية الدولية والتوثيق(. وقد يكون لدى األطفال احتياجات مختلفة عن    

احتياجات والديهم/أولياء أمورهم/مقدمي الرعاية. واالنتباه إىل االحتياجات الفردية لجميع األطفال داخل األرس أو يف ترتيبات تقديم الرعاية، وليس فقط    

لرب األرسة البالغ أو األشقاء األكرب سنا.  

فحص األطفال لتحديد األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم وضحايا االتجار بالبرش )البحث مثالً عن األطفال الذين يسافرون مبفردهم أو يف    ·  

مجموعات أو مع البالغني الذين يحملون وثائق سفر متعددة لألطفال، وما إىل ذلك(.12  وإحالة األطفال إىل السلطات واملنظامت الدولية/الوطنية التي تقدم    

خدمات متخصصة ومتعددة القطاعات )مثل مكافحة االتجار بالبرش والصحة والدعم النفيس(.   

ينبغي االنتباه لألطفال واألرس الالجئني أو طالبي اللجوء من بني األشخاص الذين وقعوا يف حاالت أزمة. وإذا تم التعرف عىل األطفال أو األرس الالجئني أو    ·  

طالبي اللجوء ، ينبغي ربطهم بعمليات اللجوء الطوعية أو باملفوضية، وتوضيح مبدأ عدم اإلعادة القرسية.  

 2.3 اإلجراء املوىص به
 تعيني وصاية عىل األطفال غري املصحوبني بذويهم يف البلد املضيف  

يف أفضل الحاالت:  تعيني أو تسهيل تعيني ويل أمر للعمل كمقدم للرعاية وللمساعدة يف اتخاذ القرارات مبا يخدم مصالح الطفل الفضىل يف البلد املضيف.    

وميكن لسلطات البلد املضيف تحديد األوصياء املسؤولني بالتشاور مع املنظامت الدولية/الوطنية ومجتمعات املهاجرين.  

كحد أدىن: البحث عن الحلول املمكنة لضامن أن الشخص البالغ هو املسؤول عن الطفل، إذا كانت حكومة البلد املضيف ال تعمل بسبب األزمة.  االتفاق    

مثالً، مع املسؤولني القنصليني عىل العمل تلقائيا كحراس ملجموعات من األطفال من جنسيتهم عند تحديد هويتهم أو النظر فيام إذا كان بإمكان البالغني    

اآلخرين املوثوق بهم أن يتولّوا األمر ويقدموا لفرادى األطفال. وتكون الوصاية كتابيا، إن أمكن.  

12  وملزيد من التوجيهات بشأن تحديد األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، انظر الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعني باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين، 

سيصدر يف عام 2017. ولالطالع عىل مزيد من التوجيهات بشأن تحديد هوية ضحايا االتجار، انظر املنظمة الدولية للهجرة، كتيب املنظمة الدولية للهجرة بشأن تقديم املساعدة املبارشة لضحايا االتجار، 2007.
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 2.4 اإلجراء املوىص به
 الحفاظ عىل الرسية والتامس املوافقة املستنرية13  عىل اإلجالء والقيام بتعقب األرسة  

توفري معلومات كاملة عن اإلجالء، وعن السلطات املسؤولة عن اإلجالء، وعن املخاطر وما قد يرتتب عىل ذلك عىل جميع األطفال والوالدين/وأولياء األمر/   ·  

األوصياء بلغة سهلة يفهمها الطفل. ويف حالة وجود الوالدين/األوصياء/مقدمي الرعاية، يلزم الحصول عىل موافقتهم املستنرية. وقد يعطي األطفال األكرب سنا    

موافقة ضمنية،14 إذا كان يسمح عمرهم ونضجهم وتطور قدراتهم بفهم آثار اإلجالء.        

بالنسبة لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم: قبل اإلجالء، ينبغي الحصول عىل موافقة مستنرية من ويل األمر/مقدم الرعاية أو موافقة ضمنية من    ·  

الطفل عىل تلقّي املساعدة وتبادل البيانات الشخصية، إذا كان عمرهم ونضجهم وقدراتهم املتطورة تسمح لهم بفهم عواقب قراراتهم.  

يف حالة غياب ويل األمر/مقدم الرعاية: استخدام “مبدأ املصلحة الفضىل” لالسرتشاد يف تقييم ما إذا كانت طرائق اإلجالء الطفل أو مجموعة األطفال يف  

مصلحتهم الفضىل )متى، وكيف، وإىل أين، ومع من( وإيالء االعتبار األول للمخاطر التي تهدد بقاء الطفل ومنائه. وأي قرار تتخذه السلطات أو املنظامت  

برتك األطفال وراءهم ينبغي أن يأخذ يف االعتبار خطر حدوث رضر ال ميكن إصالحه، وأثر االنفصال عن مجتمعهم، وسبل الحفاظ عىل الصالت مع أعضاء  

املجتمع األقران/الكبار. أما األطفال األكرب سنا الذين يطلبون اإلجالء رصاحة فإنهم يقدمون بالفعل موافقة ضمنية عىل خدمة اإلجالء.

 2.5 اإلجراء املوىص به
 تأمني وثائق سفر سارية 

ضامن حصول جميع األطفال وأفراد األرسة عىل وثائق سفر صالحة والتأشريات الالزمة وإضافتها إىل بيانات النقل15  ·  

إيالء األولوية لألطفال واألرَُس ذوي االحتياجات العاجلة عند إصدار وثائق السفر والتأشريات. تعيني/طلب جهة لالتصال يف القنصلية لألطفال واألرس للتعجيل    ·  

بالحاالت الضعيفة ومعالجة وثائق/تأشريات األطفال وأفراد أرسهم/األوصياء/مقّدمي الرعاية يف نفس الوقت حتى يتمكنوا من السفر معا. وميكن لجميع    

الحكومات املعنية أن تنظر يف إزالة القيود املتعلّقة بالسّن املفروضة عىل طلبات الحصول عىل التأشرية أو إلغاء التأشريات والعبور وتأشريات العودة لألطفال    

وألفراد األرسة.  

بالنسبة لألطفال الذين ال يتمتعون بوثائق تثبت جنسيتهم: تسهيل التحقق من الجنسية والوثائق.  ·  

يف أفضل الحاالت: إحالة األطفال إىل سفارة/قنصلية البلد الذي يّدعون أنهم ينتمون إليه  وإخبار املسؤولني يف بلد املنشأ. وينبغي للمسؤولني الذين يقومون 

بالتحقق من الجنسية أن يضعوا قرينة الشك يف مصلحة الطفل، ألنه قد يكون قد ولد يف الخارج أو تُرك يف سن مبكرة. والنظر يف قبول مجموعة واسعة من أنواع 

إثبات الجنسية.

كحد أدىن: البحث عن طرق مبتكرة ملواصلة التحقق من جنسية األطفال، إذا مل يكن لدى بلدهم األصيل السفارة/القنصلية يف البلد املضيف أو إذا كان قد قام 

فعالً بإجالئها. النظر يف إرسال املسؤولني القنصليني املتمركزين يف الدول املجاورة إىل الحدود أو املخيامت إلجراء املقابالت وإصدار الوثائق، أو إجراء املقابالت 

عن طريق الهاتف أو جهز الفيديو.

بالنسبة لألطفال الذين يكون أفراد أرستهم من جنسيات مختلفة: تسهيل إجالء األرس كوحدات إىل نفس الوجهة. وميكن للمسؤولني القتصليني النظر يف   ·  

إصدار جوازات املرور والتخيل مؤقتا عن لوائح التأشريات املقيدة  

13   املوافقة املستنرية هي املوافقة الطوعية من طرف الفرد الذي لديه القدرة عىل املوافقة، ومامرسة السلطة الحرة يف االختيار. وإلعطاء “املوافقة املستنرية” يجب أن يكون الفرد قادرا عىل فهم وضعه واتخاذ قرار بشأنه. وميكن الحصول 

عىل املوافقة املستنرية من الطفل أو من مقدم رعاية الطفل وفقا لسن الطفل ومستوى نضجه”. يستخدم “الفريق العامل املعني بحامية الطفل، املعايري الدنيا لحامية الطفل يف العمل اإلنساين،” املعيار 5: إدارة املعلومات” ، 2012، ص. 

66، مصطلح assent informed املوافقة املستنرية: “املوافقة املستنرية هي الرغبة املعلنة يف املشاركة يف الخدمات. وبالنسبة لألطفال األصغر سنا الذين هم يف سن أصغر من أن يعطوا املوافقة املستنرية، لكنهم كبار مبا فيه الكفاية لفهم 

املشاركة يف الخدمات واملوافقة عليها، تُطلب “موافقة مستنرية” من الطفل. “لجنة اإلنقاذ الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، الرعاية لألطفال الناجني من االعتداء الجنيس: مبادئ توجيهية ملقدمي الخدمات الصحية والنفسية 

االجتامعية يف األوضاع اإلنسانية، 2012، ص. 16.

14    املوافقة الضمنية “)عىل غرار املوافقة املستنرية( ُمَعرّفة يف دليل حامية البيانات الصادر عن املنظمة الدولية للهجرة بأنه” ال يتم الحصول عىل أي إعالن شفوي أو توقيع خطي، لكن عمل أو تقاعس البيانات يشري بشكل ال لبس فيه 

إىل املشاركة الطوعية يف مشاريع املنظمة الدولية للهجرة “)انظر ص 42 من دليل حامية البيانات الصادر عن املنظمة الدولية للهجرة، 2010(. ملزيد من املعلومات حول املوافقة الضمنية يف أوقات اإلجالء، انظر أيضا املالحظة اإلرشادية 

الداخلية بشأن إدراج اعتبارات الحامية عند تخطيط وتنفيذ عمليات اإلجالء اإلنسانية الدولية للمهاجرين للمهاجرين الذين يقعون يف براثن النزاع املسلح، IN/238، 18 يوليو/متوز 2016، الفقرة. 8.

15   وثائق كشف املسافرين هي وثائق ملوظفي الجامرك والهجرة، ترسد جميع األفراد املسافرين عىل وسيلة نقل معينة.

 

http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
https://www.unicef.org/pacificislands/IRC_CCSGuide_FullGuide_lowres.pdf
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التدابري الخاصة الجالء األطفال املهاجرين: القامئة املرجيعة

 2.6 اإلجراء املوىص به
 اتّخاذ اإلجراءات فيام يخّص األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم :التقييم، والرعاية البديلة،   

.وتتبع األرس، ونقل الحاالت 

تقييم وتحديد املصلحة الفضىل لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم  ·  

يف أفضل الحاالت: تكييف إجراءات “املصلحة الفضىل”16  بحيث يظل املبدأ محرتما يف إطار ما هو ممكن يف حالة الطوارئ. والنظر يف عقد اجتامعات  

غري رسمية أو مكاملات مع أولئك الذين يعملون مع الطفل املعني أو قريباً منه لتقييم ما هي أفضل مصالح كل طفل فيام يخّص “متى وكيف وإىل أين  

ومع من” سيتم إجالؤه، وكذلك القرارات املتعلقة بتعقب األرسة وإعادة توحيدها. وميكن أن تشمل هذه املجموعة مسؤولني من قنصلية بلد املنشأ  

أومن وزارة الشؤون االجتامعية يف البلد املضيف أو منظامت حامية الطفل أو غريهم من البالغني املوثوق بهم. وتجدر اإلشارة إىل أنه يجب عىل الويص/ 

مقدم الرعاية/الطفل أن يوافق أوالً عىل تقاُسم املعلومات بشأن الطفل التي ميكن أن يطّلع عليها مسؤولون من البلد األصل، يف حالة وجود خوف له ما  

يربره من االضطهاد هناك. إبقاء معلومات األطفال رسية يف وثيقة محمية بكلمة مرور أو يف خزانة مقفلة، بإمكانية الوصول فقط عند “رضورة املعرفة”.

كحّد أدىن: قد يكون من الرضوري للسلطات واملنظامت أن تقرر أنه من مصلحة جميع األطفال، أو مجموعات محددة من األطفال، أن يتم إجالئهم  

بطريقة معينة أو إىل جهة معينة دون إجراء تقييامت فردية. فينبغي قدر اإلمكان توثيق القرارات املتعلقة بطرائق إجالء مجموعات األطفال كتابًة.

إذا كانت وسائل اإلجالء أو املقصد ال تخدم مصالح الطفل الفضىل: استكشاف خيارات اإلجالء البديلة، مع مراعاة املخاطر عىل بقاء الطفل ومنائه. ويجدر  

الذكر بأن التبني ليس شكال مناسبا من أشكال الرعاية لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم أثناء حاالت الطوارئ أو بعدها مبارشة.

توفري الرعاية البديلة لألطفال غري املصحوبني بذويهم يف انتظار اإلجالء يف البلد املضيف.   ·  

سيناريو أفضل الحاالت:   تقييم ترتيبات الرعاية القامئة عىل األرسة املحتملة مثل إجراء زيارات منزلية لتقييم قدرة مقدمي الرعاية ورغبتهم يف توفري  

الرعاية املناسبة( قبل إيداع األطفال. وميكن أن يتم ذلك باالتفاق مع ويل األمر ويُسرّي من طرف وزارة الشؤون االجتامعية بالتنسيق مع املنظامت   

الدولية والوطنية وقادة مجتمعات املهاجرين.

 كحّد أدىن: إذا كانت الرعاية األرسية غري ممكنة، البحث عن بدائل مجدية )مثالً إرشاف أفراد املجتمع املحيل يف الجوار عىل األطفال غري املصحوبني  

القريبني وإطعامهم(.

تعّقب آثار أرَُس األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم   ·  

بالنسبة لجميع األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم:  بذل قصارى الجهود لتعقب الوالدين أو غريهم من أفراد األرسة الكبار يف أقرب وقت  

ممكن. وكحّد أدىن، توثيق اسم الطفل واسم الوالد )الوالدين(/أفراد األرسة الذين سيتم تعقبهم وكذلك العمر وتفاصيل االتصال ومكان املنشأ والعالقة  

بالطفل وظروف االنفصال ومعلومات عن األماكن التي قد يوجد فيها الكبار، فضال عن التفاصيل التي قد تساعد يف التحقق من العالقة. طرح األسئلة  

عىل املهاجرين املسافرين مع الطفل للحصول عىل املعلومات التي قد تساعد يف تتبع األرسة.

بالنسبة لألطفال املنفصلین: بعد التوثیق والتقییم بأن وسائل اإلجالء والوجهة هي يف مصلحة الطفل الفضىل، یجب إجالء األطفال املنفصلین مع مقدمي  

الرعایة ومواصلة التتبع عند الوصول مع النظراء من املسؤولین واملنظامت يف املقصد.

بالنسبة لألطفال غري املصحوبني بذويهم: ينبغي عدم فصل األطفال غري املصحوبني بذويهم عن األشخاص املسافرين معهم أو تركهم وراءهم فقط إلجراء  

التعقب، إذ أن ذلك سيعرض الطفل للخطر. لكن، قبل إجالئهم، من الرضوري إما: 1- تتبع األرسة بنجاح يف املقصد، أو 2- تأكيد الوصاية، ووضع ترتيبات  

الرعاية البديلة واستمرار تتبع األرسة يف املقصد. وينبغي أن تكون االستثناءات الوحيدة يف حالة وجود الطفل يف خطر وشيك وكون اإلجالء الفوري يف  

مصلحته الفضىل. ويف مثل هذه الحاالت، ميكن لسلطة اإلجالء أن تصبح ويل األمر بحكم األمر الواقع إىل حني تعيني ويص عليه وإيداعه لدى رعاية بديلة   

أو ملّ شمل األرسة يف املقصد.

إذا كان يُفرتض وجود الشخص/األشخاص الذين يتّم تعّقبهم يف البلد املضيف: العمل مع مسؤويل السفارات/القنصليات وقادة املهاجرين واملنظامت    -

الدولية  لوطنية لتعقب األرسة، وإذا وجدت، التحقق من هويتها، وعالقتها بالطفل، ورغبتها يف إعادة التوحيد.  

16   تتألف إجراءات املصالح الفضىل من تقييم وتحديد أفضل املصالح . و التقييم هو تقييم الطفل لضامن أن مصالحه الفضىل هي االعتبار األول. ويصف تحديد املصالح الفضىل العملية الرسمية بضامنات إجرائية صارمة مصممة لتحديد 

املصالح الفضىل للطفل يف القرارات ذات أهمية خاصة التي تؤثر عىل الطفل؛ فاإلجالء، وملّ شمل األرس عرب الحدود، هام قراران هامان. ويف حني تعّد هذه اإلجراءات الخاصة لدى املفوضية مصممة لألطفال الالجئني، إال أنه ميكن استخدامها 

من لَُدن الحكومات املضيفة أو الجهات الفاعلة األخرى التي تعمل مع األطفال غري الالجئني. انظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، املبادئ التوجيهية بشأن تحديد املصالح الفضىل للطفل، أيار/مايو 2008، والدليل امليداين 

لتنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن تحديد املصالح الفضىل للطفل، 2011 

http://www.refworld.org/pdfid/4e4a57d02.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/4e4a57d02.pdf
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إذا كان يُعتََقد أن الوالدين/أفراد األرسة الذين يتم تعقبهم موجودون يف بلد املنشأ أو يف بلد ثالث: تنسيق عملية التعقب مع النظراء يف ذلك البلد.    -

وتكون اللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر مسؤولة عادة عن تنظيم عمليات التعقب عرب الحدود؛    

وحسب الظروف والقدرات التشغيلية، قد تشارك منظامت أخرى، مثل املنظمة الدولية للهجرة. وميكن أيضا إرشاك مسؤويل السفارة يف البلد    

املضيف ومسؤويل وزارة الشؤون االجتامعية يف املقصد، إذا كان ذلك يف مصلحة الطفل الفضىل.  

االستعداد لنقل حاالت األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم إىل النظراء يف املقصد من أجل الوصاية والرعاية البديلة واملتابعة.  ·  

بالنسبة لجميع األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم:  تنسيق عملية لنقل قضايا األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم إىل السلطات واملنظامت 

املعنية يف الوجهة، مبا يف ذلك باالتفاق عىل كيفية نقل ملفات القضية )عىل سبيل املثال، تأمني الربيد اإللكرتوين، والتسليم الفعيل من قبل مرافقني(. ضامن توزيع 

الحاالت عىل األخصائيني االجتامعيني أو املوظفني يف السلطات أو املنظامت املستقبلة للمتابعة عند الوصول.

إذا فشلت عملية تتبع األرسة أو كانت ال تزال جارية لكن من مصلحة الطفل الفضىل أن يتم إجالؤه فوراً بسبب خطر وشيك: التنسيق مسبقا مع النظراء  

يف املقصد لضامن أن أفراد العائلة املوّسعة أو املجتمع، أو مقدم رعاية من الكبار، أو مسؤول حكومي أو منظمة حامية الطفل قد وافق عىل توفري الوصاية 

والرعاية األرسية عند الوصول. وحيثام أمَكن، تأكيد هوية الويص/مقدم الرعاية كتابًة قبل اإلجالء؛ وإن مل ميكن ذلك، تأكيد الهوية بعد اإلجالء وقبل تقديم الطفل 

إىل الوصاية.

إذا نجح اقتفاء أثر األرسة: التنسيق مسبقا مع السلطات/املنظامت ذات الصلة يف الوجهة للتحقق من هوية أفراد األرسة وعالقتهم مع الطفل، وتأكيد  

رغبتهم يف ملّ شمل الطفل ورعايته والقيام بزيارة منزلية. من الناحية املثالية، القيام بذلك قبل إجالء الطفل، وإذا مل يكن ذلك ممكنا، التحقق الكامل بعد  

إجالء الطفل، لكن قبل ملّ الشمل. وإذا مل تتمكن األرسة من السفر ملقابلة الطفل عند الوصول أو التحقق من الزيارة، أو مل تكتمل الزيارة املنزلية بعد،   

ترتيب الرعاية البديلة للطفل إىل حني تتمكن األرسة من السفر أو التحقق، أو إجراء زيارة منزلية.

 2.7 اإلجراء املوىص به
 إيالء األولوية عند اإلجالء لألطفال واألرس حسب هشاشة األوضاع  

إيالء األولوية لألطفال واألرس املستعدين لإلجالء عىل أساس احتياجات معقولة وعادلة وواضحة، تكون مناسبة يف السياق الذي أنتم بصدده، ضمن اإلطار    ·  

األوسع لتحديد أولويات جميع األشخاص املعرضني للخطر. والنظر يف الصورة الكاملة الحتياجات الطفل املحددة والعوامل التي تزيد من قابليتهم للتأثر    

)العمر مثالً أو الجنس أو حالة االنفصال أو اإلعاقة أو غريها من الشواغل املتعلقة بالحامية(.  

وينبغي أال تنطوي عملية تحديد األولويات عىل متييز وأالّ تتّبع نهج خدمة “أّول من وَصل«. بيد أنه ميكن تجميع الجنسيات معا بناء عىل طلب الحكومات أو 

ألسباب لوجستية، وينبغي موازنة هذه العوامل مع هشاشة األطفال. ويف جميع السيناريوهات، يبقى الحفاظ عىل وحدة األرسة هو العامل الرئييس - إذا كان 

الطفل هو األولوية، فينبغي أن يكون األمر كذلك أيضاً بالنسبة ألفراد أرسته/األوصياء/مقدمي الرعاية، حتى ميكن إجالؤهم معاً. 

 2.8 اإلجراء املوىص به
 تقاسم املعلومات املتعلقة باإلجالء مع األطفال والعائالت 

التأكد من أن جميع االتصاالت واضحة ومتناسبة مع العمر، وتستخدم لغة سهلة يفهمها الطفل، ويسهل فهمها يف جميع مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة         ·  

)مثل الصور أو الرسوم املتحركة أو الراديو أو املوسيقى أو اإلعالنات العامة أو التلفزيون/الفيديو أو اإلنرتنت أو الرسائل القصرية أو وسائل التواصل     

االجتامعي(.   

استخدام جميع اللغات التي يتحدث بها األطفال املهاجرون يف السياق املعني،      مبا يف ذلك اللغة )اللغات( املُستَخَدمة يف البلد املضيف، ألن بعض األطفال    ·  

قد ال يعرفون لغة )لغات( بلدهم األصيل..  

إدراج رسائل موجهة لألطفال واألرس يف إعالنات اإلجالء العاّمة.  ·  

ما الذي يجب أن يحزمه األطفال يف األمتعة الجاهزة )من األمثلة عىل ذلك وثائق السفر والشهادات املدرسية واألدوية والحفاظات واألطعمة واملاء املناسبني 

للسن واملالبس املناسبة للطقس والراحة مثل البطانيات أو األلعاب(.

كيفية منع انفصال األرسة )عىل سبيل املثال وضع خطة للبقاء معا، وتبادل أرقام الهاتف/العناوين أو االتّفاق عىل مكان االجتامع يف الوجهة إذا تفرّقوا(.

توضيح إجراءات اإلجالء والحامية املتاحة لألطفال، مبا يف ذلك أنه ال يحق ألحد أن يلمس األطفال أو أن يطلب إليهم خدمة مقابل اإلجالء؛ وكيف ميكنهم طلب 

املساعدة إن وقع ذلك.
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 2.9 اإلجراء املوىص به
 الحفاظ عىل سالمة األطفال أثناء الفحوص الطبية ما قبل املغادرة 

السامح لآلباء واألوصياء واملرافقني البقاء مع األطفال، وإن أمكن، حضن األطفال الصغار أثناء الفحوصات الطبية      كتدبري من تدابري الحامية والتقليل إىل    ·  

أدىن حد من كربهم.   

التأكد من وجود النساء ومن يتكلم لغة األطفال ضمن املوظفني الطبيني  ·  

بالنسبة لألطفال الذين مل يُعلن عن أفراد أرسهم بوصفهم “مناسبني للسفر”: ال يجب إجالء الطفل مبفرده. إبقاء األرس ملمومة والرجوع إىل الرشكاء    ·  

الصحيني حتى يُسمح لعضو األرسة بالسفر أو العثور عىل بديل. وإن كان ال بّد من إجالء الطفل بسبب خطر وشيك أو أنه من غري املحتمل أن يعلن أن     

الشخص البالغ “مناسبا للسفر”، يجب تسهيل تبادل االتصاالت لتمكني التواصل وإعادة التوحيد يف املستقبل.  

بالنسبة لألطفال الذين يعانون من االحتياجات الطبية التي تهدد الحياة: إحالة األطفال عىل وجه الرسعة، مبا يف ذلك املصابني أثناء األزمة، إىل اإلجالء   ·  

الطبي. وميكن إجراء عمليات اإلجالء الطبي يف آن واحد من قبل نفس الجهات الفاعلة التي تقوم بعمليات اإلجالء العاّم، لكن، اإلجالء الطبي يتّبع إجراءات    

محددة. وكلام أمكن ذلك، السامح ألحد أفراد األرسة مبرافقة األطفال الوافدين، وقدر اإلمكان، شّد الطفل أو اإلبقاء عىل مرأى منه؛ وإالّ، فتسهيل تبادل    

االتصاالت لتمكني االتصاالت يف املستقبل وإعادة التوحيد.  

بالنسبة لألطفال الذین لديهم والد/ويص/مقدم الرعایة باحتیاجات طبیة مهددة للحیاة: تحدید ما هو يف مصلحة الطفل الفضىل، سواء کان ذلك یتطلب  

السفر مع الوالد/الويص/مقدم الرعایة يف اإلجالء الطبي، أو البقاء يف الدولة املضیفة، أو اإلجالء مع أحد أفراد العائلة أو الويص/مقدم الرعاية. ويف جميع  

الحاالت، تيسري تبادل االتصاالت من أجل مواصلة االتصال وإعادة التوحيد يف املستقبل.



18

القامئة املرجعية

املرحلة 3 : املغادرة والعبور

 3.1 اإلجراء املوىص به
 منع فصل األرسة العارض أثناء عمليات اإلجالء17    

إنشاء مساحات آمنة بتعيني وتحديد واضح لجزء من منطقة انتظار املغادرة حرصا لألطفال واألرس وإنشاء وتحديد بوضوح “جهات االتصال من أجل    ·  

املساعدة واإلعالم”.  وتعيني منسق يُعنى بحامية األطفال يتحدث لغات األطفال ضمن “جهات االتصال من أجل املساعدة واإلعالم” ملساعدة األطفال واألرس    

الضائعني أو أوالئك الذين هم يف حاجة إىل املساعدة. وضامن توفري املأوى واملياه يف منطقة االنتظار وتجميع األطفال واألرس واملرافقني هناك.  

تدريب/ إحاطة املوظفني واملسؤولني عن اإلجالء بشأن ما يجب القيام به عندما يبدو الطفل ضائعاً أو متخىّل عنه أو ضحية االتجار، وكيفية إحالتهم إىل    ·  

جهات االتصال من أجل املساعدة واإلعالم    أو جهات االتصال املعنية بحامية األطفال. فالتعرف عىل ضحايا االتجار ميكن أن يكون أمراً حّساساً؛ لذا حيثام    

أمكن ذلك، يجب تنبيه املوظفني واملنظامت التي لديها خربة يف مجال يف االتجار )مثل املنظمة الدولية للهجرة( إىل الحاالت التي يُشتبه فيها قبل اتخاذ أي    

إجراء.  

تشجيع الوالدين/األوصياء/مقدمي الرعاية عىل تعليم األطفال أسامءهم وأعامرهم وجنسياتهم واحتياجاتهم الطبية وأسامء وأرقام هواتف/عناوين أفراد    ·  

األرسة/األوصياء/ مقدمي الرعاية. تزويد الوالدين/األوصياء/مقدمي الرعاية لألطفال الصغار جدا مع عالمات لتحديد الهوية تربط مبالبس األطفال أو عالمات    

دامئة تُكتب مبارشة داخل املالبس بنفس املعلومات.  

تذکري اآلباء/األوصیاء/مقدمي الرعایة کیفیة منع االنفصال )علی سبیل املثال حمل األطفال الصغار، أو مسك أیديهم أو عدم إيداع األطفال لدى أناس م    ·  

سافرين عىل منت وسائل نقل مختلفة حتی لو کانوا سيسبقون يف املغادرة(.  

يجب محاولة الحّد من دخول األشخاص من غري العاملني يف اإلجالء واملوظفني إىل منطقة الصعود إىل الطائرة للحّد من مخاطر األرس األخرى التي تحاول    ·  

الدفع باألطفال من الحشد إىل وسائل النقل املغاِدرة.  

 3.2 اإلجراء املوىص به
 توفري مرافقني لألطفال غري املصحوبني بذويهم 

تعيني مرافقني للسفر مع األطفال غري املصحوبني الذين ال تزيد أعامرهم عىل 51، واألصغر سنا، واألطفال األكرب سنا كام هو الزم. قد يكون املرافقون أشخاصاً    ·  

بالغني من الحراس، أو موظفني دوليني/موظفي منظامت وطنية، أو مسؤولني من بلد املنشأ أو غريهم من البالغني املوثوق بهم؛ إذا كان للطفل مقدم رعاية    

يف البلد املضيف، يتمّم إجالؤه إىل نفس الوجهة، قد يكون مقدم الرعاية هذا أيضا مرافقا. ويف أفضل الحاالت، يتم تدريب مرافقني بالفعل عىل حامية الطفل.    

إقران مرافقات مع األطفال والفتيات الصغار، والتأكد من أن املرافقني يتكلمون لغة الطفل.  

إىل جميع املرافقني: يجب أن تدركوا مسؤولياتكم كمرافقة واحتياجات الطفل الخاصة. ال ترتكوا الطفل وحده يف أي وقت أثناء مراحل اإلجالء. تيسري الحصول    ·  

عىل الغذاء واملاء والرعاية الطبية والبطانيات، وتغذية وتغيري مالبس األطفال األصغر سنا، إذا اقتىض األمر. اِبَقوا يف حالة تأهب ألي مخاطر عىل الطفل. يجب    

رشح ما يحدث وضامن أن الطفل آمن ومرتاح قدر اإلمكان. احتفظوا مبلف الطفل )نسخ من وثائق سفر الطفل وتحديد هويته، وتقييامته، وتفاصيل تتبع    

أرسته، واستامرات تسليمه( يف مكان آمن لنقله إىل السلطات واملنظامت املستقبلة لدى الوصول.  

للمرافقني الذين يسافرون مع األطفال الذين سيتم جمع شملهم عند الوصول: إعداد الطفل مل شمل األرسة، ومناقشة من سيكون هناك، ما قد تغريت  

منذ آخر مرة رأت أرسهم أو همومهم وطلبات بشأن إعادة التوحيد.

17   لالطالع عىل التوجيهات بشأن منع االنفصال، انظر الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعني باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، التحالف من أجل حامية الطفل يف العمل اإلنساين. كتيب ميداين بشأن العمل مع األطفال 

غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، سيصدر يف عام 2017، الفصل 3-1.
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 3.3 اإلجراء املوىص به
 صون سالمة األطفال أثناء تحميل األمتعة والصعود 

تخصيص جزء محدد من منطقة تخزين األمتعة عىل املركبة لألطفال واألرس )عىل سبيل املثال املقصورة رقم 1، نصف الجزء الخلفي من السطح( بحيث ال    ·  

ترتاكم أمتعتهم مع أمتعة اآلخرين وتخلق مخاطر لألطفال أثناء التفريغ. ضامن أن البالغني هم الذين يحملون األمتعة الثقيلة ال غري للتقليل من اإلصابات    

وخطر االنفصال العائيل )عىل سبيل املثال تعيني أحد أفراد األرسة أو موظف يبقى مع األطفال جانباً(.  

إيالء األولوية لتحميل األمتعة وأمر الصعود استنادة إىل هشاشة األوضاع. مراعاة ما هو مناسب ثقافيا يف السياق الذي أنتم بصدده )مثل إركاب الحوامل قبل    ·  

الصبيان غري املصحوبني بذويهم(.  وقد يكون من غري املناسب أو من اآلمن يف بعض الحاالت إيالء األولوية بوضوح لألطفال غري املصحوبني بذويهم، وبل قد    

يكون من الرضوري دمجهم يف فئات األولوية العامة ) عىل سبيل املثال جميع األطفال واألرس/املرافقني مع األطفال دون سن معينة(.   

تعيني صّف لألمتعة والصعود خاص باألطفال واألرس/املرافقني، ونقل األطفال واألرس/املرافقني من منطقة االنتظار إىل منطقة األمتعة والصعود إىل الطائرة    ·  

كمجموعة. الحفاظ عىل نظام الصفوف بتعيني املوظفني لهذه املهمة.  

التحقق من أسامء األطفال وأفراد األرسة/املرافقني بشكل فردي استناداً إىل البيان أثناء الصعود لضامن عدم فصل أي من األرس أو ترك األطفال وراءها خطأً.          ·  

وإذا فُِقد طفل أو أحد أفراد أرسته، يجب إنذار املوظفني والبحث عنه يف منطقة املغادرة و”جهة االتصال للمساعدة وتقديم املعلومات”. وال يجب تفريق    

األرسة إال إذا كان من مصلحة الطفل إجالؤه فورا مع بعض أفراد األرسة وليس جميعهم. ويف هذه الحالة، يجب تيسري تبادل االتصاالت لتمكني االتصال    

وإعادة التوحيد يف املستقبل.  

 3.4 اإلجراء املوىص به
 ضامن صحة األطفال ورفاههم يف العبور 

تخصيص مقاعد لألطفال مع أرسهم/املرافقني، ويف أفضل الحاالت يف منطقة معينة بالقرب من مدخل وسائل النقل والتهوية ومرافق الرصف الصحي )إن    ·  

وجدت(. إنشاء منطقة خاصة للرضاعة الطبيعية.  

توزيع وجبات كافية، حليب األطفال18 ومياه الرشب لألطفال، واألمهات املرضعات والنساء/الفتيات الحوامل أثناء التوقف لالسرتاحة والحفاظ عىل بعض املواد    ·  

الغذائية واملياه عىل مقرٍب و ميكن الوصول إليها بسهولة داخل سيارة النقل.  

كن مستعدا ملعالجة األطفال واألمهات املرضعات والنساء الحوامل/الفتيات اللوايت يصنب باملرض أو فقدت أجسامهم السوائل أثناء العبور. جمع حقائب    ·  

اإلسعافات األولية مع األدوية لألطفال والتعليامت الطبية.  

توزيع مستلزمات الراحة والنظافة املتاحة )مثل البطانيات والحفاظات واملواد الصحية النسائية والصابون واللعب واأللعاب )لألطفال واألرس حسب أوضاع    ·  

الهشاشة.  

تدريب موظفي العبور، مبا يف ذلك املوظفات، عىل التنبيه إىل مخاطر حامية الطفل، مثل التحرش الجنيس واإليذاء واالتجار، وإىل إحالة الحاالت إىل املنظامت    ·  

ذات الصلة عند وصولهم.  

 3.5 اإلجراء املوىص به
 صون سالمة الطفل يف محطات التوقف لالسرتاحة  

السامح لألطفال واألرس/املرافقني النزول والصعود قبل اآلخرين عند الوصول إىل املحطّة ومغادرتها. تسجيل األطفال يف بيان النقل عند الدخول والخروج    ·  

بشكل فردي. والتحقق مرة أخرى من البيان قبل مغادرته للتأكد من عدم ترك األطفال وراء الخطأ.  

تحديد “جهة االتصال للمساعدة وتقديم املعلومات” وتعيني جهة اتصال بأشخاص يتحدثون لغات األطفال من أجل مساعدة األطفال واألرس الذين وجدوا    ·  

أنفسهم ضائعني أو هم بحاجة إىل املساعدة خالل التوقفات الطويلة أو تلك التي تستغرق مدة ليلة.  

18   ولنئ تويص منظمة الصحة العاملية بالرضاعة الطبيعية حرصياًّ للرضع وينبغي تشجيع ذلك أثناء عمليات اإلجالء، أما إذا كان الطفل دون سن الثانية غري مصحوب أو ألسباب طبية أو ألسباب أخرى يتطلب بديال لحليب األم، فقد تكون 

هذه الصيغة رضورية ويجب أن تكون متاحة أثناء عمليات اإلجالء
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املرحلة 4: الوصول  
 4.1 اإلجراء املوىص به

 منع التفرقة العرضية لألرسة عند الوصول 

إنشاء وتحديد “جهة االتصال للمساعدة وتقديم املعلومات” بوضوح يف منطقة الوصول، وتعيني جهة اتصال لحامية األطفال بأشخاص يتحدثون لغات    ·  

األطفال من أجل مساعدة األطفال واألرس الذين قد يجدون أنفسهم ضائعني أو هم بحاجة إىل املساعدة. وتذكري األطفال واألرس واملرافقني باللقاء يف املكان    

املعنّي يف حالة الضياع.  

إيالء األولوية لألطفال واألرس األكرث ضعفا عند النزول وتفريغ األمتعة، عىل املسافرين األقل ضعفاً. وميكن لهذا الرتتيب أن يكون هو نفسه املتّبَع يف املرحلة    ·  

3-3 3  صون سالمة األطفال أثناء تحميل األمتعة والصعود.  

التحقق من أسامء األطفال بشكل فردي استناداً إىل بيان السفر أثناء نزولهم. ينبغي للحكومات والسلطات املعنية باإلجالء الحتفاظ بسجالت كاملة لجميع    ·  

عمليات إجالء األطفال.  

 4.2 اإلجراء املوىص به
 اتخاذ اإلجراء املتعلق باألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم:  إعادة توحيد األرسة أو توفري  

.الوصاية والرعاية البديلة 

بالنسبة لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم الذين يسافر أفراد أرسهم للّم شملهم مع الطفل عند وصولهم: ينبغي أن يكون املرافقون قد حرّضوا    ·  

الطفل فعالً إلعادة التوحيد مع العائلة أثناء العبور. وينبغي للموظفني يف امليدان التحقق من هويات أفراد األرسة البالغني الذين ينتظرون الطفل ومن    

عالقتهم بالطفل وإبالغهم بأي تأخري يف عملية اإلجالء؛ وإعادة تأهيل الطفل واألرسة مبساعدة األخصائيني االجتامعيني من املنظامت املعنية بحامية الطفل    

ووزارة الشؤون االجتامعية.  

بالنسبة لألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم الذين ال يتّم جمع شملهم عىل الفور: كام تّم االتّفاق عىل ذلك يف املرحلة 2-6، اتّخاذ اإلجراءات فيام    ·  

يخّص األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم: التقييم، والرعاية البديلة، وتتبع األرس، ونقل الحاالت. وينبغي للمسؤولني يف وزارة الشؤون االجتامعية،    

واألخصائيني االجتامعيني، واملنظامت الدولية/الوطنية، وغريهم من الجهات الفاعلة املعنية بحامية األطفال الذين ينتمون إىل الجهات املعنية بحامية الطفل،    

اتخاذ ترتيبات محددة مسبقا أو السفر إىل الخارج لضامن إعادة التوحيد الرسمي وتسليمهم إىل أولياء األمور أو األوصياء الذين سبق تحديدهم.  

بالنسبة لجميع األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم: يجب عىل املرافقني/األوصياء/مقدمي الرعاية السابقني، الذين يجري إجالؤهم مع الطفل    ·  

وأفراد األرسة/األوصياء/مقدمي الرعاية الجدد، الذين يتحملون مسؤولية الطفل يف الوجهة، توقيع استامرة التسليم. وينبغي للمرافقني/األوصياء السابقني    

إعطاء نسخ من جميع وثائق الطفل إىل كّل من السلطات )إذا كان ذلك يف مصلحة الطفل الفضىل( وأفراد األرسة/الويص/مقدم الرعاية الجديد. وينبغي أيضا    

أن تحتفظ سلطة اإلجالء )إذا كانت مختلفة( بنسخة من منوذج التسليم.  

 4.3 اإلجراء املوىص به
 ضامن صحة الطفل ورفاهه عند الوصول 

تزويد األطفال بالخدمات األساسية فوراً )مثل الغذاء أو ماء الرشب أو املأوى أو الرعاية الطبية( ووسائل التواصل مع أفراد األرسة وتقديم املساعدة الخاصة    ·  

املتعددة القطاعات لألطفال الذين تم تقييم احتياجاتهم الخاصة )عىل سبيل املثال، اتجاهات االتجار و/أو العنف  القائم عىل النوع االجتامعي(.   
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املرحلة 5: ما بعد الوصول
 5.1 اإلجراء املوىص به

 متابعة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم وغريهم من األطفال الضعفاء الذين هم يف .حاجة 
إىل الحامية 

بالنسبة لجميع األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم: التأكّد من قيام وزارة الشؤون االجتامعية والوزارات األخرى املختصة، بدعم من املنظامت    ·  

الدولية/الوطنية، مبراقبة ما بعد اإلجالء ومتابعة األطفال الذين تّم ملّ شملهم، باإلرشاف عىل ترتيبات الرعاية املقّدمة لهؤالء األطفال لضامن الوفاء بالحّد األدىن    

من املعايري، بالنسبة لكّل طفل، ومواصلة تتبّع األرسة.  

إحالة األطفال املعرضني للخطر الذين يحتاجون إىل حامية أخرى إىل وزارة الشؤون االجتامعية أو الوزارات املختصة األخرى ورشكاء مؤسسات حامية الطفل    ·  

والخدمات املناسبة للمتابعة.  

تيسري التواصل بشأن حاالت األطفال بني وزارات الشؤون االجتامعية والوزارات املختصة األخرى يف البلد املضيف واملقصد، فضال عن املكاتب املوازية لها يف    ·  

املنظامت الدولية. وينبغي للمرافقني وسلطات اإلجالء إحالة سجل األطفال إىل وزارة الشؤون االجتامعية أو إىل منظامت حامية الطفل يف املقصد، وذلك    

لحامية البيانات وبروتوكوالت تبادل املعلومات.  

ضامن حصول األطفال الذين تم إجالؤهم عىل وثائق مؤقتة، مبا يف ذلك حصول املولودين يف الخارج، عىل وثائق الهوية وإثبات الجنسية من الوزارة املختصة    ·  

يف بلد املقصد.  
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