
دليل الرعاية 

البديلة لألطفال
إطار حددته األمم املتحدة

Crossing borders in service and 
support of children and families



االحتاد الدولي لقرى األطفال

SOS
االحتاد الدولي لقرى األطفال SOS هو املنظمة املظلّة ألكثر 

في  SOS واملنتشرة  األطفال  لقرى  من 130 جمعية وطنية 

جميع أرجاء العالم. وهي منظمة غير حكومية ال تتوخى الربح 

وغير طائفية تهتم بالطفل وتقدم خدمات مباشرة في مجاالت 

الرعاية والتربية والصحة ملن فقد الرعاية الوالدية أو ملن هو 

عرضة لفقدانها.

األطفال  على  املشرفني  قدرات  بتنمية  أيضًا  املنظمة  وتهتم 

ليتمكنّوا من تأمني الرعاية  ومبساعدة عائالتهم ومجتمعاتهم 

الّتامة.

وتدافع املنظمة الدولية لقرى األطفال SOS عن حقوق األطفال 

الوالدية. تأسست عام 1949 وتعمل مبوجب  الرعاية  فاقدي 

اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل.

اخلدمات االجتماعية الدولية

(ISS)

تساعد ال ISS األفراد واألطفال والعائالت في حل مشاكلهم 

االجتماعية التي تشمل بلدين أو اكثر نتيجة الهجرة والتهجير. 

وال ISS منظمة ال تتوخى الربح تأسست سنة 1924 وتقدم 

خدماتها ألكثر من 50000 شخص في حوالي 140 دولة حول 

العالم وقد أظهرت ال ISS كفاءة مميزة في مجال التبّني وفي 

الطفل وإيجاد  عن  التخلي  دون  احلؤول  أي  األوسع  املفهوم 

املكان املناسب مع دعم العائالت األصلية لألطفال، واحلرص 

على احترام األطفال املتواجدين في أماكن التبّني والرعاية.

www.iss-ssi.org

www.sos-childrensvillages.org 
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متهيد 

يواجه ماليني األطفال فاقدي الرعاية الوالدية أو من هم معرضني لفقدانها حتديات كبيرة في حياتهم اليومية والتي غالبًا 

ما يكون لها آثرها عليهم وذلك على املدى الطويل وحتى بلوغهم سن الرشد .

وقد أدركت جلنة األمم املتحدة املتعلقة بحقوق الطفل (            ) ومن خالل إشرافها على »مؤمتر األمم املتحدة حول 

حقوق الطفل« أن الكثير من تلك التحديات التي تؤثر على األطفال وعائالتهم لم تكن مستوعبة بشكل كاف لذلك لم تؤخذ 

بعني اإلعتبار في السياسة واملمارسة.

وهذا االعتراف بالثغرات بني حقوق األطفال وواقع التطبيق على األرض أوحى لللجنة أن تعقد مناقشة عامة سنة 2005 

لبحث مسألة األطفال فاقدي الرعاية الوالدية. على أثرها قّدمت اللجنة توصية رئيسية داعية املجتمع الدولي ووكاالت 

األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية واخلبراء واألكادمييني واملنظمات املتخصصة أن جتتمع لوضع مجموعة معايير 

الدولية حلقوق  دولية قد تقدم توجيهات مبنية على اخلبرة تعتمدها الدول وغيرها من املسؤولني في تطبيق االتفاقية 

الطفل. 

لذلك ترحب اللجنة ترحيبًا بالغًا بالتقدير الذي وجهته اجلمعية العمومية لألمم املتحدة في 20 تشرين الثاني سنة 2009  

مبناسبة الذكرى العشرين لتأسيس الشرعة الدولية حلقوق الطفل لـ »دليل الرعاية البديلة لألطفال«. والدليل هو نتيجة 

مباشرة لدعوة اللجنة سنة 2005 وخلمس سنوات من العمل مبا في ذلك املشاورات واملفاوضات املوسعة.

أود أن أتقدم بالشكر من حكومة البرازيل لدورها القيادي في دعوة »مجموعة األصدقاء« إلى االجتماع ولعملها الدؤوب 

من أجل اإلقرار بدليل الرعاية البديلة لألطفال. وبالطبع لم يكن هذا العمل ممكنًا لوال الدعم املتفاني من قبل املنظمات 

غير احلكومية وشركاء آخرين ، وأبرزهم مجموعة العمل غير احلكومية ومقرها جنيف والتي تهتم باألطفال فاقدي الرعاية 

الوالدية.

يسعدني أن أعبر عن الرغبة الصادقة للجنة األمم املتحدة حول حقوق الطفل بأن يقدم »دليل الرعاية البديلة لألطفال« 

إرشادًا قيمًا في تطبيق الشرعة الدولية حلقوق الطفل وأن تعتبر هذه النسخة كخطوة أولى في انتشار »الدليل«.

البروفسور يانغي لي

رئيس  جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل

سيول، كوريا

20 تشرين الثاني 2009

UNCrC
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مقدمة 

في 20 تشرين الثاني سنة 2009 ومبناسبة الذكرى العشرين التفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل رّحبت اجلمعية 

العمومية لألمم املتحدة رسميًا بـ »دليل الرعاية البديلة لألطفال«.  ونحن، االحتاد الدولي لقرى األطفال SOS واخلدمات 

االجتماعية الدولية ISS ، نرحب بحماس بهذا اإلطار الدولي اجلديد ألننا نرى أنه سوف يؤدي إلى تعزيز حقوق الطفل 

وحتسني حياة املاليني من األطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم حول العالم. بهدف االنتشار ودعم التنفيذ، يضع هذا املنشور 

للتفكير في بعض املجاالت  للدليل )General Assembly A/MRC/11.13( ويطرح أسئلة  النص الرسمي 

الرئيسية التي وردت في الدليل.

اخللفية   

لقد ولد »دليل الرعاية البديلة لألطفال« من االعتراف بوجود ثغرات كبيرة في تطبيق الشرعة الدولية حلقوق الطفل بالنسبة 

ملاليني األطفال في جميع أنحاء العالم من فاقدي الرعاية الوالدية أو من هم في خطر فقدانها. لذلك فقد شارك املجتمع 

الدولي  في وضع »دليل الرعاية البديلة لألطفال«. إنه ثمرة خمس سنوات من املناقشات واملفاوضات بني جلنة األمم 

املتحدة حول حقوق الطفل واحلكومات بقيادة البرازيل واليونيسف وخبراء وأكادمييني وممثلني عن منظمات غير حكومية 

وأخيرًا وليس آخرًا الشباب ذوي اخلبرة في الرعاية.

مبادىء رئيسية   

يحدد » دليل الرعاية البديلة لألطفال« احلاجة للسياسة واملمارسة املتعلقة مببدأين أساسيني: الضرورة واملالءمة. في 

صميم مبدأ الضرورة تكمن الرغبة لدعم إبقاء األوالد مع عائالتهم وحتت رعايتهم. ويجب أن يكون إجراء فصل الطفل 

عن عائلته املالذ األخير.  وقبل اتخاذ هكذا قرار يتوجب اجراء تقييم تشاركي و دقيق. وبخصوص املالءمة يحدد »دليل 

الرعاية البديلة لألطفال« سلسلة خيارات بديلة ومناسبة. ولكل طفل بحاجة إلى رعاية بديلة احتياجات خاصة بالنسبة 

لفترة الرعاية القصيرة أو الطويلة األمد أو اإلبقاء على األخوة معًا، على سبيل املثال.

ويجب أن يكون خيار الرعاية مصممًا لتلبية االحتياجات الفردية. وكما ينبغي أن يخضع إيداع الطفل ملراجعة منتظمة 

لتقييم ضرورة االستمرار في تأمني الرعاية البديلة واجلدوى احملتملة من إعادة جمع الشمل مع العائلة. 

كيفية استخدام هذا املنشور

 سوف يجد القارئ أسئلة متعلقة بالسياسات الوطنية مدرجة في كل قسم من »دليل الرعاية البديلة لألطفال«. إن هذه 

األسئلة ليست شاملة وال هي موجودة في النص الرسمي ولكنها تهدف إلى املساعدة على التفكير في تطبيق املبادىء 

الرئيسية لـ »دليل الرعاية البديلة لألطفال« على املستوى الوطني. ولن يكون لـ »دليل الرعاية البديلة لألطفال« تأثيره 

اإليجابي وامللموس على حياة األطفال وعائالتهم ومجتمعاتهم إال إذا ما طبق ما هو مكتوب. ونحن ُنلزم أنفسنا بتحويل 

األقوال إلى أفعال .

جان أيوب

ISS األمني العام

ريتشارد بيشلر   

األمني العام

  SOS اإلحتاد الدولي لقرى األطفال
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دليل الرعاية 

البديلة لألطفال

1. األهداف

1. يهدف الدليل احلالي إلى تطبيق بنود املؤمتر حول حقوق 

الطفل وإلى تعزيزها باإلضافة إلى بنود اتفاقيات دولية أخرى 

فاقدي  األطفال  وسالمة  بحماية  يختص  مبا  الصلة  وثيقة 

الرعاية الوالدية أو من هم عرضة لفقدانها.

آخذًا  واملسلك  للنهج  املناسبة  التوجيهات  الدليل  يعرض   .2

املفاهيم  وتطور  الدولية  اإلتفاقيات  خلفية  االعتبار  بعني 

واخلبرة في هذا املضمار كونها مصممة لإلنتشار الواسع بني 

جميع األقسام املعنية مباشرة أو بشكل غير مباشر مبوضوع 

الرعاية البديلة وتسعى بنوع خاص إلى: 

* دعم اجلهود إلبقاء األطفال في كنف العائلة أو إعادتهم 
التبني  إليها أو إيجاد حل مناسب ودائم إن تعذر ذلك مثل 

أوالكفالة في الشريعة اإلسالمية.

*  ريثما يتم إيجاد احللول الدائمة أو في حال تعذر ذلك 
أو إذا لم يكن احلل في مصلحة الطفل الفضلى، يجري تأمني 

أفضل طريقة للرعاية البديلة تعزز منو الطفل املتكامل.

* مساعدة احلكومات وتشجيعها على تنفيذ مسؤولياتها 
األوضاع  االعتبار  بعني  آخذين  أفضل  بشكل  والتزاماتها 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية في كل دولة.

املعنيني  جميع  ونشاطات  وقرارات  سياسات  ترشيد   *
العام  القطاعني  في  الطفل  ومبصلحة  االجتماعية  باحلماية 

واخلاص مبا في ذلك املجتمع املدني.

2. مبادئ وتطلّعات عامة

الطفل والعائلة

3. مبا أن العائلة هي الركن األساسي في املجتمع والبيئة 

الطبيعية لترعرع األطفال وحمايتهم يجب أن تنصب اجلهود 

في الدرجة األولى على إبقاء الطفل في كنف العائلة أو إعادته 

اليها أو إلى أقارب مباشرين متى أمكن ذلك. يجب أن تؤمن 

لدورهم  الدعم الضروري  إلى  الوصول  للعائالت سبل  الدولة 

في الرعاية.

4. يجب أن يتواجد كل طفل وشاب في بيئة تدعمه وحتميه 

وترعاه وتعزز كامل قدراته. 

غير موجودة  أو  كافية  غير  الوالدية  الرعاية  كانت  وفي حال 

بيئة  هكذا  من  الطفل  حرمان  في  اخلطورة  تكمن  أصاًل 

حتتضنه وترعاه.

5.  في حال لم تتمّكن العائلة من تأمني رعاية وافية للطفل 

حتى بوجود الدعم املالئم أو في   حال تخليها عن الطفل تكون 

الدولة مسؤولة عن حماية حقوق الطفل وتأمني رعاية مناسبة 

مع مرجعيات محلية مؤهلة ومؤسسات خدمة اجتماعية معترف 

على سالمة  اإلشراف  تأمني  هي  الدولة   بها. وتبقى وظيفة 

ومنو كل طفل في عهدة الرعاية البديلة وفي املراجعة املستمرة 

ألهلية تلك الرعاية.

واالقتراحات  واملبادرات  القرارات  جميع  تتخذ  أن  يجب   .6

املذكورة في هذا الدليل على أساس فردي لكل حالة مع التطلع 
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مصلحة  تخدم  أن  للطفل ويجب  األمان واحلماية  توفير  إلى 

الطفل وحقوقه انسجامًا مع مبادئ عدم التحيز، آخذين في 

أن حتترم حق  كما يجب  للطفل.  االجتماعي  النوع  االعتبار 

الطفل باستشارته وباالستماع إلى رأيه وأخذه بعني االعتبار 

وذلك بحسب قدراته وعلى أساس أنه حصل على املعلومات 

الالزمة واملتعلقة باملوضوع. ويجب أن تبذل كل اجلهود لتؤمن 

للطفل املعلومات واملشورة الضرورية بحيث يختار الطفل اللغة 

التي يفضل أن يتحاور بها .

7. يعتمد في تطبيق هذا الدليل إقرار مصلحة الطفل الفضلى 

لتحديد مسار التعامل مع األطفال فاقدي الرعاية الوالدية أو 

مناسبًا حلاجاتهم ومحافظًا  يكون  بحيث  يفقدوها  قد  الذين 

على حقوقهم آخذين بعني االعتبار التطور الكامل حلقوقهم في 

الشرعي  ووضعهم  والثقافي  االجتماعي  ومحيطهم  عائالتهم 

وفي  األبعد.  املدى  وعلى  القرار  اتخاذ  حني  حق  كأصحاب 

حق  منها،  أمور  جملة  حتترم  أن  يجب  القرار  اتخاذ  عملية 

الطفل بإبداء رأيه واالستماع إليه وتقييمه بحسب عمر الطفل 

ونضجه.

8.  يجب أن تضع الدول سياسات مصلحة الطفل وحمايته 

التنبه  مع  الشاملة  واالنسانية  االجتماعية  سياساتها  ضمن 

املبادئ  تعكس  والتي  احلالية  البديلة  الرعاية  بنود  لتحسني 

املذكورة في الدليل احلالي.

9.  وكجزء من اجلهود املبذولة للحؤول دون فصل األطفال 

عن ذويهم يتوجب على الدول املعنية السعي إلتخاذ إجراءات 

مالئمة تراعي احلساسية الثقافية:

واحملدودة  العائلية  بالرعاية  امللتزمة  املجتمعات  دعم   *
استخدام  سوء  اإلعاقة،  منها  عدة  عوامل  بسبب  القدرات 

أو  عوزها  جهة  من  العائالت  بني  التمييز  والكحول،  األدوية 

في  املتواجدة  واملجتمعات   ، اجتماعية  أقليات  إلى  انتمائها 

مناطق محتلة أو التي تشهد صدامات مسلحة.

مثل  الضعفاء  لألطفال  مناسبة  وحماية  رعاية  تأمني   *
أو  عنهم  املتخلّى  أو  واالستغالل،  اإلساءة  ضحايا  األطفال 

أو  الزوجية  إطار  خارج  منهم  ولد  من  أو  الشوارع  أطفال 

املنفصلني  أو أطفال عمال مهاجرين أو أطفال ألهل يبحثون 

عن ملجأ أو مأوى أو من يعيش مع أهل مصابني بفيروس 

نقص املناعة أو السيدا أو بأمراض خطيرة أخرى.

10.يجب أن تبذل جهود خاصة ملعاجلة التمييز املتعلق بوضع 

الفقر والعرق والدين والنوع  ذلك    في  أهله مبا  أو  الطفل 

العقلية واجلسدية، أمراض خطيرة مثل  االجتماعي واإلعاقة 

أو  جسدية  أكانت  وغيرها  السيدا  أو  املناعة  نقص  فيروس 

االجتماعية  الوصمات  الزوجية،  اطار  خارج  الوالدة  عقلية، 

إلى  تؤدي  قد  التي  األوضاع والظروف  ، وكل  واالقتصادية 

التخلي عن الطفل أو إلى إبعاده عن عائلته.

الرعاية البديلة

11. من ناحية املبدأ يجب أن تكون جميع القرارات املتعلقة 

بقدر  قريبًا  الطفل  إبقاء  في  للرغبة  متفهمة  البديلة  بالرعاية 

لعملية  تسهياًل  وذلك  املعتاد  سكنه  موضع  من  اإلمكان 

يتضاءل خطر  حتى  الدمج  اعادة  باألهل وإمكانية  اإلتصال 

تشتيت حياته التعليمية والثقافية واالجتماعية.

12. أي قرارات متعلقة بالرعاية البديلة مبا في ذلك الرعاية 

غير الرسمية يجب أن حتترم أهمية تأمني بيت دائم لألطفال 

الرعاية  مقدم  مع  آمن ومستمر  الرتباط  الرئيسية  وحاجتهم 

على أن تكون االستمرارية هي الهدف األساسي.

كراماتهم  تصان  باحترام وأن  األطفال  يعامل  أن  13.يجب 

في جميع األوقات ويجب أن يستفيدوا من احلماية الفعلية من 

اإلساءة واإلهمال وكل أشكال االستغالل إن كان على صعيد 

مقدمي الرعاية أو الرفاق أو أي جهة ثالثة وفي أي موقع رعاية 

قد يتواجدوا فيه.

14.  يجب أن يعتبر إجراء نقل الطفل من رعاية العائلة املالذ 

األخير ويجب أن يكون تدبيرًا مؤقتًا متى أمكن وألقصر مدة 

ممكنة، كما يجب أن يعاد النظر في قرارات النقل فيتم إعادة 

الطفل إلى رعاية األهل متى زالت األسباب أو عوجلت والتي 

التقييم  مع  متاشيًا  الفضلى  الطفل  ملصلحة  تكون  أن  يجب 

املذكور في الفقرة 49 ادناه.

15.  يجب أال يعتبر الفقر املادي أو أية ظروف ترتبط مباشرة 

بهذا الفقر املبرر الوحيد لنقل الطفل من رعاية أهله وإيداعه 

في الرعاية البديلة أو احلؤول دون إعادة دمجه ، إمنا يجب 

أن يعتبر الفقر مؤشرًا لضرورة توفير الدعم املناسب للعائلة.
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16.  يجب االنتباه إلى واحملافظة على جميع احلقوق األخرى 

الذين هم خارج رعاية األهل  الوثيقة الصلة بوضع األطفال 

التعليم وخدمات صحية  على  تقتصر  أن  دون  تشمل  والتي 

واملعتقد  الدين  وحرية  هوية  امتالك  كحق  أساسية  وأخرى 

واللغة وحماية حقوق امللكية والوراثة.

17.  من ناحية املبدأ يجب أال يفصل األخوة واألخوات عند 

احتمال  من  هنالك  كان  إذا  إال  البديلة  الرعاية  في  إيداعهم 

أية  على  الطفل.  مصلحة  في  يكون  تبرير  أي  أو  إساءة 

على  اإلبقاء  من  األخوة  لتمكني  اجلهود  تبذل  أن  يجب  حال 

االتصال ببعضهم البعض إال إذا كان األمر مخالفًا لرغباتهم 

ومصلحتهم.

18.مبا أنه وفي معظم البلدان يرعى األقارب وغيرهم بطريقة 

برعاية والدية،  ينعمون  ال  الذين  األطفال  أغلبية  غير رسمية 

الدليل  الدول إيجاد وسائل مناسبة تتطابق مع  يتوجب على 

احلالي لتؤمن صاحلهم وحمايتهم أثناء تواجدهم في الرعاية 

الثقافية  واملمارسات  االختالفات  احترام  مع  الرسمية  غير 

الطفل  حقوق  مع  تتعارض  ال  التي  والدينية  واالقتصادية 

ومصاحله.

19.  يجب أال يبقى أي طفل دون دعم وحماية وصي شرعي 

أو أي شخص راشد معترف به أو أية هيئة عامة مؤّهلة.

الرعاية  تأمني  من  األساسي  الغرض  يكون  أال  يجب   .20

االقتصادية  أو  الدينية  أو  السياسية  األهداف  تعزيز  البديلة 

للجهة مانحة الرعاية.

 residential  ( اإليوائية  الرعاية  تقتصر  أن  يجب   .21

care( على حاالت تكون فيها تلك الرعاية بنوع خاص مالئمة 
وضرورية وبّناءة وتخدم مصلحة الطفل املعني.

22. بحسب رأي اخلبراء السائد يجب أن توفر الرعاية البديلة 

إطار  ضمن  سنوات،  الثالث  دون  هم  ملن  خاصة  لألطفال، 

احلاالت  بعض  املبدأ  هذا  من  ُتستثنى  أن  . وميكن  أسري 

لتجنب تفريق اإلخوة عن بعضهم و حاالت أخرى يكون قد مّت 

تعيني املكان في ظرف طارئ أو أن التعيني كان مقررًا أصاًل 

وملدة محدودة مع التخطيط إلعادة الدمج أو أية حلول أخرى 

طويلة األمد.

مبدأ احلاجة

يعرض هذا املبدأ دورًا وقائيًا واضحًا للسياسة العامة 

العمل  خدمات  تضمن  موارد  إلى  واحلاجة  الوطنية 

االجتماعي التي تسعى للحؤول دون فصل األوالد عن 

عائالتهم . وفي هذا اإلطار ُتطرح األسئلة التالية:

- هل تثبت السياسة الوطنية العامة بوضوح أن فصل 

الطفل عن العائلة يجب أن يكون املالذ األخير ومبقتضى 

الضرورة؟

الفقر وحده  أن  العامة  الوطنية  السياسة  متلي  هل   -

ليس ابدًا باملبرر األساسي لفصل األطفال عن عائالتهم 

ووضعهم في الرعاية البديلة؟

املعايير  أن  العامة  الوطنية  السياسة  تضمن  هل   -

مت  إذا  الطفل  رعاية  أهلية  لتقييم  تستخدم  الشاملة 

التعرف على املخاطر التي يتعّرض لها الطفل في تلك 

العائلة؟

- هل تعزز السياسة الوطنية العامة وتدعم تطوير وتنفيذ 

مجموعة من اخلدمات املناسبة لدعم األسرة كإجراءات 

وقائية لتضمن رعاية األطفال في كنف عائالتهم؟

- هل تكفل السياسة الوطنية العامة أن يشارك األبوان 

واألطفال مشاركة كاملة في عملية صنع القرار وأن يتم 

اطالعهم على حقوقهم خاصة على حقهم في االستئناف 

ضد قرار نقل طفل؟

- هل تؤمن السياسة الوطنية العامة التثقيف والتوعية 

في مجال التنشئة ومساعدات أخرى ذات صلة لألبوين 

املراهقني،  لألبوين  املثال،  سبيل  وعلى  خاص،  بنوع 

للحؤول دون التخلي عن الطفل؟

إيداع  أي  أن  العامة  الوطنية  السياسة  تضمن  هل   -

لطفل في الرعاية البديلة يخضع ملراجعات دورية لتقييم 

وإمكانية  العائلة،  خارج  لإلبقاء  الضرورة  استمرارية 

جمع الشمل مع العائلة؟

دليل الرعاية البديلة لألطفال8



األسرية  اإليوائية والرعاية  الرعاية  تكمل وسائل  بينما   .23

اإليوائية  الرعاية  )مؤسسات(  تبقى  بحيث  اآلخر  بعضها 

الكبيرة متواجدة، يجب التوصل إلى إيجاد البدائل في إطار 

وأبعاد  بأهداف  املؤسسات  منط  عن  اخلروج  استراتيجية 

محددة تسهل إزالتها تدريجيًا. وألجل ذلك يجب على الدول 

أن تضع معايير للرعاية تؤمن النوعية والشروط التي تساعد 

الطفل في منوه ضمن الرعاية الفردية أو املجموعات الصغيرة 

ويجب أن تقّيم اإلمكانات املوجودة بحسب تلك املعايير. وأي 

قرار بشأن تأسيس أو السماح بإقامة أماكن رعاية إيوائية 

واستراتيجية  ألهداف  كاماًل  اعتبارًا  يولي  أن  يجب  جديدة 

اخلروج عن منط املؤسسات.

إجراءات لتعزيز التطبيق

24. على الدول وبأقصى حد من مواردها املتوافرة وفي إطار 

مصادر  تخصص  أن  مناسبًا،  كان  متى  اإلمنائي  التعاون 

جيد  بشكل  احلالي  الدليل  تطبيق  لضمان  ومالية  بشرية 

وتدريجي كّل مبنطقته وفي الوقت املناسب.  يجب على الدول 

أن تسّهل التعاون الفّعال بني جميع السلطات املختّصة وأن 

تعّمم األمور املتعلقة برعاية ومصلحة الطفل والعائلة في جميع 

الوزارات املعنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة .

واملطالبة  احلاجة  حتديد  عن  مسؤولة  الدول  تكون   .25

الدليل احلالي. ويجب أن تعطى  بالتعاون الدولي في تطبيق 

املؤيدة  االستجابة  تتلقى  وأن  الوافي  االعتبار  مطالب  هكذا 

التعاون  برامج  تلحظ  أن  ويجب  ومناسبًا.  ممكنًا  كان  متى 

متتنع  أن  يجب  كما  احلالي.  الدليل  تطبيق  أهمية  اإلمنائي 

الهيئات األجنبية عند تقدميها املساعدات للدول عن أية مبادرة 

ال تنسجم مع الدليل.

26.  يجب أال يترجم أي شيء في الدليل احلالي كتشجيع أو 

تغا ٍض عن مستويات أدنى من تلك املتواجدة في الدول املعنية 

مبا فيه تشريعاتها. كذلك على السلطات املؤهلّة واملؤسسات 

املتخصصة وغيرها أن تضع دلياًل وطنيًا أو متخصصًا يعزز 

مضمون الدليل احلالي وروحه.

مة  مبدأ املالء

   

البديلة ضرورية  الرعاية  فيها  تعتبر  التي  احلاالت  في 

ضمان  إلى  الدليل  يسعى  الفضلى  الطفل  وملصلحة 

لكل حالة وإلى  فيه  اإلقامة  الرعاية ومدة  مالءمة مركز 

ُتطرح  اإلطار  هذا  وفي  والدوام.  االستقرار  تعزيز 

األسئلة التالية:

توافر مجاالت  العامة  الوطنية  السياسة  - هل تضمن 

مناسبة من خيارات الرعاية البديلة؟

االحتياجات  العامة  الوطنية  السياسة  تالئم  هل   -

الضرورية لألطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية وحماية؟

وطنية  خطة  العامة  الوطنية  السياسة  تشمل  هل   -

املؤسساتي  الطابع  من  الرعاية  نظام  واضحة إلخراج 

وتطوير خيارات اخرى مالئمة للرعاية البديلة ترتكز على 

العائلة؟

الرعاية  مؤمني  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

بإجراء حتقيق عن خلفية األشخاص لضمان جدارة من 

ميكن أن يقوم بالرعاية؟

- هل تشتمل السياسة الوطنية العامة على احلاجة إلى 

النظر في األفضلية إلبقاء األخوة معًا في اماكن الرعاية 

البديلة كمطلب رئيسي في تقييم املالءمة؟

ومقدمي  مؤمني  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

في  والطفل  للعائلة  الكاملة  املشاركة  بضمان  الرعاية 

التخطيط واملراجعة وعمليات أخرى في صنع القرار مبا 

يختص بتعيني مكان الرعاية البديلة؟

- هل تؤمن السياسة الوطنية العامة اطار عمل مرتكزًا 

الطفل  حقوق  لضمان  شاماًل  نهجًا  يّتبع  احلقوق  على 

آخذين بعني االعتبار ليس الرعاية واحلماية فقط ولكن 

ايضًا، على سبيل املثال، التربية او الصحة أو الهوية أو 

املعتقد أو اخلصوصية؟
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3- مجال الدليل

27.ينطبق الدليل احلالي على املمارسة املالئمة وعلى أوضاع 

الرعاية الرسمية البديلة جلميع األشخاص دون سن ال 18 

أو أصغر حسب قانون سن الرشد. ينطبق الدليل في الرعاية 

مع  اليها،  املشار  األوضاع  على  فقط  الرسمية  غير  البديلة 

االعتبار الكامل للدور املهم الذي يلعبه كّل من العائلة املوسعة 

ال  الذين  األطفال  جميع  جتاه  الدول  واللتزامات  واملجتمع، 

يتمتعون برعاية أهلهم أو مقدمي الرعاية الشرعيني واملألوفني 

وفقًا التفاقية حقوق الطفل .

على  مناسب،  هو  وكما  احلالي،  الدليل  مبادئ  تطبق   .28

األحداث املتواجدين في الرعاية البديلة والذين هم بحاجة إلى 

رعاية مستمّرة أو إلى دعم ملدة مؤقتة انتقالية بعد بلوغهم سن 

الرشد القانونية.

29. تستعمل التعريفات التالية للدليل احلالي باستثناء ما ورد 

في الفقرة 30 أدناه:

 أ - أطفال دون رعاية والدية: 

أحد  من  أقله  ليلية،  برعاية  ينعمون  ال  الذين  األطفال  جميع 

الوالدين، ألي سبب كان أو حتت أية ظروف. األطفال فاقدي 

الرعاية الوالدية واملتواجدين خارج بلدهم أو مسكنهم املعتاد 

أو ضحايا احلاالت الطارئة ميكن أن يصنفوا كالتالي :

-1- »غير مرافقني« إذا لم يكونوا حتت رعاية قريب أو 

شخص راشد مسؤول عنهم بحكم القانون أو العرف

 -2-  »منفصلني« إذا كانوا منفصلني عن مقدم الرعاية 

برعاية  يكونوا  قد  ذلك  السابق ومع  الشرعي  أو  املعتاد 

قريٍب آخر.

ب - قد تأخذ الرعاية البديلة شكاًل من األشكال التالية:

متوفر في  ترتيب خاص،  أي  رعاية غير رسمية:    -1-

أو  محددة  غير  لفترة  الطفل  يتابع  حيث  عائلي  محيط 

غير  قرابة  )رعاية  أصدقاء  أو  أقارب  قبل  من  مستدمية 

رسمية( أو من قبل آخرين بصفتهم الشخصية مببادرة 

هذا  خارج  آخر  شخص  أي  أو  والديه  أو  الطفل  من 

الترتيب يكون قد تلقى أمرًا من سلطة إدارية أو قضائية 

أو هيئة معتمدة.

-2- رعاية رسمية: كل رعاية متوفرة في محيط عائلي 

أقّرتها هيئة إدارية مختصة أو سلطة قضائية وكل الرعاية 

املتوفرة في محيط سكني مبا فيه املرافق اخلاصة حتى لو 

لم تكن نتيجة إجراءات إدارية أو قضائية.

ج- وفيما يختص باحمليط املتواجدة فيه ميكن للرعاية البديلة 

أن تكون كما يلي:

غير  أو  رسمية  سواء  أسرية  رعاية  قرابة:  رعاية   -1-

أصدقاء  مع  أو  املوسعة   الطفل  عائلة  ضمن  رسمية 

مقربني من العائلة ومعروفني من قبل الطفل .

-2-  رعاية حاضنة : حني تعنّي هيئات مختصة أماكن 

أسري  محيط  في  البديلة  الرعاية  بهدف  لألطفال  إقامة 

انتقاؤها  يتم  أن  بعد  عائلتهم  غير  عائلة  وسط  بيتي 

وتأهيلها واملوافقة عليها لتأمني هكذا رعاية.

-3- أشكال أخرى من الرعاية املرتكزة على العائلة أو 

ما يشبه العائلة.

غير  مجموعة  أي  في  تؤمن  رعاية  إيوائية:  رعاية   -4-

انتقال  مراكز  الطارئة،  للرعاية  آمنة  أماكن  مثل  عائلية  

مؤقتة في احلاالت الطارئة وجميع املرافق األخرى الطويلة 

األمد أو املؤقتة مبا فيها املساكن اجلماعية.

-5- ترتيبات سكن مستقلة ومراقبة لألطفال.

د-  بالنسبة للمسؤولني عن الرعاية البديلة:

العامة واخلاصة  الهيئات واخلدمات  الوكاالت هي   -1-

التي تنظم الرعاية البديلة لألطفال

تؤمن  عامة وخاصة  فردية  مؤسسات  هي  املرافق   -2-

رعاية إيوائية لألطفال 

30.  مع ذلك ال يطال مجال الرعاية البديلة كما يراه الدليل 

ما يلي: 

 أ ( األشخاص دون سن ال 18 املجردين من احلرية بقرار 

بخرقهم  تهمة  أو  إّدعاء  نتيجة  إدارية  أو  قضائية  من سلطة 

للقانون والذين تغطيهم قوانني األمم املتحدة ذات احلد األدنى 

القياسي إلدارة شؤون قضاء األحداث وقوانني األمم ااملتحدة 

حلماية األحداث املجّردين من حريتهم ؛ 

ب ( الرعاية الوالدية بالتبّني:  من اللحظة التي يوضع فيها 

التبّني  لقرار  وفقًا  الفعلية  الوصاية  حتت  املعني  الطفل 
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تعزيز الرعاية الوالدية

   

االجتماعي،  للعمل  الوقائي  الدور  على  الدليل  يؤكد  إذ 

يعرض احلاجة لدعم ومتكني األسر الضعيفة بالقدرات 

اإلطار  هذا  وفي   . بأنفسهم  األطفال  لرعاية  الالزمة 

ُتطرح األسئلة التالية:

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة اجلمع املنهجي 

للمعطيات ذات الصلة بالعوامل املسببة لضعف األسرة؟ 

- هل تنظر السياسة الوطنية العامة مسبقا في تدخالت 

مناسبة لدعم ومتكني العائالت للحؤول دون التفرقة وهل 

تضمن أن هذه التدخالت هي بالتالي مدروسة وهادفة 

وقابلة للتطبيق؟ 

العامة أن السياسات  - هل تضمن السياسة الوطنية 

ذات املنحى األسري هي في املوقع الصحيح وأنها تطبق 

على وضع  مركزة  متييز  دون  األسرية  البيئات  لتعزيز 

احلالة الزوجية أو الوالدة أو على الفقر أو العرقية؟

باملسؤوليات  العامة  الوطنية  السياسة  تعترف  هل   -

املشتركة لألمهات واآلباء وتعززها، كما وتضمن دعمهم 

بشكل متساو باملهارات والقدرات واملعدات لتأمني بيئة 

تهتم بالطفل وترعاه؟

خدمات  توفير  العامة  الوطنية  السياسة  تضمن  هل   -

استجابة  لضمان  مناسبة  خدمات  ومجموعة  منسقة 

مالئمة ومكيفة وفق حاجة العائالت التي تواجه صعوبات؟

أهداف  حسب  والدية  رعاية  في  أّنه  الطفل  يعتبر  األخير 

الدليل احلالي.

مع ذلك يكون الدليل قاباًل للتطبيق في تعيني املكان التجريبي 

أو املا قبل التبني للطفل مع األهل املرتقبني بقدر انسجامهم 

دولية  وثائق  بها  اشترطت  كما  التعيني  هذا  متطلبات  مع 

أخرى ذات صلة باملوضوع؛

حسب  طوعيًا  الطفل  يبقى  حيث  غير رسمية  ترتيبات  ج( 

أو أصدقاء بهدف االستجمام وألسباب  أقارب  رغبته عند 

الرعاية  لتأمني  أهله  عند  الرغبة  أو  القدرة  بعدم  تتعلّق  ال 

الكافية.

من  لإلفادة  معنّية  املختّصة وأخرى  السلطات  تشجع    .31

الدليل احلالي حيثما ينطبق في املدارس الداخلية واملستشفيات 

أي  أو  واجلسدية  العقلية  اإلعاقات  ذوي  األطفال  ومراكز 

احتياجات أخرى وفي املخيمات ومكان العمل وأماكن أخرى 

قد تكون مسؤولة عن رعاية األطفال.

الى  اللجوء  دون  احلؤول   -4

الرعاية البديلة

تعزيز الرعاية الوالدية

32.  يجب على الدول أن تتابع السياسات التي تؤمن دعمًا 

الطفل  الطفل وتعزز حق  للقيام مبسؤولياتهم جتاه  للعائالت 

هذه  على  يتوجب  كما  الوالدين.  بكال  عالقة  له  يكون  بأن 

السياسات معاجلة األسباب احلقيقية وراء التخلي عن الطفل 

بتسجيل  احلق  منها  أمور  جملة  بتأمني  أهله  عن  وافتراقه 

خدمات صحية  مناسب وعلى  سكن  على  الوالدة واحلصول 

محاربة  إجراءات  تعزيز  إلى  باإلضافة  واجتماعية  وتربوية 

معاملة  وسوء  والعنف  والوصم  والتهميش  والتمييز  الفقر 

الطفل واإلساءة اجلنسية واإلساءة املادية.

33.  على الدول أن تنشىء وتنّفذ سياسات متماسكة متعاونة 

محورها العائلة تهدف إلى تعزيز ودعم قدرة األهل على رعاية 

أطفالهم.
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قرارهم مغادرة البيت الوالدي وحتضيرهم ليكونوا أهال في 

اجلنسية  بصحتهم  يختص  قرارات مبا  املستقبل ويتخذوا 

يقوموا  وأن  علمية  أسس  على  مبنية  تكون  والتناسلية 

بواجباتهم في هذا املضمار.

35. يجب أن تستخدم أساليب وتقنيات مكملة لبعضها البعض 

في دعم العائلة وأن تتنوع طوال عملية الدعم مثل زيارات بيتية 

واجتماعات مع عائالت أخرى و دراسة احلاالت والتزامات من 

العائلة املعنية. كما يجب أن توّجه هذه األساليب نحو تسهيل 

العالقات ضمن العائلة وتعزيز انخراط العائلة في املجتمع.

36.  يجب أن يوجه اهتمام خاص وبحسب القوانني احمللية 

األحاديني  لألهل  والرعاية  الدعم  خدمات  وتعزيز  إيجاد  إلى 

واملراهقني وألوالدهم سواء كانوا خارج إطار الزوجية أم ال. 

ويجب أن تكفل الدول احتفاظ األهل املراهقني بجميع احلقوق 

املالزمة لوضعهم كأهل وكأطفال مبا في ذلك احلصول على 

كل اخلدمات املناسبة لتطويرهم اخلاص كاملعاشات املستحقة 

لألهل وحقوقهم في الوراثة. يجب أن تتخذ إجراءات تضمن 

أن  يجب  كما  دراستهن.  احلوامل ومتابعة  املراهقات  حماية 

تبذل اجلهود للتخفيف من الوصمة املالزمة لألهل األحاديني 

واملراهقني.

فقدوا  الذين  لألخوة  واخلدمات  الدعم  يتوفر  أن  يجب   .37

في  سويًة  البقاء  يفضلون  والذين  الرعاية  مقدمي  أو  أهلهم 

مكان السكن إلى درجة أن األكبر سنًا مستعد ويعتبر قادرًا 

تؤمن، من خالل  أن  الدول  املنزل.  وعلى  يلعب دور رب  أن 

كان  أو، حيث  تعيني وصي شرعي شخصًا راشدًا مسؤواًل 

كما  الوصي  بدور  للقيام  عامة مفوضة شرعيًا  هيئة  مالئمًا، 

من  العائالت  هذه  تستفيد  وأن  أعاله،   19 الفقرة  في  ورد 

احلماية اإللزامية من كل أشكال االستغالل واإلساءة و كذلك 

من املراقبة والدعم من قبل املجتمع احمللي وخدماته املختصة 

مثل العمل االجتماعي مع االهتمام اخلاص بصحة األطفال 

وسكنهم وتعليمهم وحقوقهم في اإلرث. كما يجب أن يعطى 

اهتمام خاص لرب هكذا عائالت للحفاظ على جميع احلقوق 

التعليم  على  احلصول  فيها  مبا  كطفل  حّقه  من  هي  التي 

والرفاهية باإلضافة إلى حقه كرب لألسرة.

34. على الدول أن تطبق إجراءات فّعالة للحؤول دون التخلّي 

السياسات  على  ويتوجب  أهله.  عن  وانفصاله  الطفل  عن 

واملهارات  بالتوعية  العائالت  متكني  االجتماعية  والبرامج 

حماية  من  يكفي  ما  تأمني  من  ليتمكنوا  واملعدات  والقدرات 

الغاية  تشارك ولهذه  أن  يجب  كما  ألطفالهم.  ورعاية وتنمية 

الطاقات املكملة في الدولة واملجتمع املدني مبا فيها مؤسسات 

ووسائل  الدينيني  والقادة  املجتمع  على  ومرتكزة  حكومية  ال 

األعالم. وعلى إجراءات احلماية االجتماعية هذه أن تشمل :

أ ( خدمات لتقوية العائلة مثل احملاضرات والدورات التعليمية 

عن دور األهل وتعزيز العالقة اإليجابية بني الطفل وأهله، 

للعمل ومصادر  واملقدرة على حل اخلالفات وإيجاد فرص 

للدخل ومساعدة اجتماعية عند احلاجة.

احلضانة ومعاجلة  دور  مثل  داعمة  اجتماعية  خدمات  ب ( 

لألهل  وخدمات  املالية  واملساعدة  املادي  االستعمال  سوء 

واألطفال ذوي اإلعاقات. األفضل أن تكون هذه اخلدمات 

متكاملة وغير متطفلة ويجب أن تتوفر على مستوى املجتمع 

مع  جهودهم  تتضافر  كشركاء  األهل  مشاركة  تضم  وأن 

هؤالء في املجتمع ومع مقدم الرعاية.

ت ( سياسات شبابية هادفة إلى مساعدة الشباب وتعزيز 

قدراتهم ملواجهة التحديات اليومية بشكل إيجابي مبا فيها 
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احلؤول دون انفصال األسرة

يركز احلؤول دون انفصال األسرة على ضمان عمليات 

سليمة ودقيقة في صنع القرار.  وفي هذا اإلطار ُتطرح 

األسئلة التالية:

عمليات  أن  العامة  الوطنية  السياسة  تضمن  هل   -

التقييم مدعمة بأبعاد متعددة االختصاصات في التربية 

والصحة ومجاالت أخرى ذات صلة؟

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة أن عمليات التقييم 

حتدد األسباب اجلذرية لتفرقة األطفال غير الضرورية 

مثل التمييز أو الفقر أو اإلعاقة وتسعى ملعاجلتها ؟

تدريب  وتشجع  العامة  الوطنية  السياسة  تدعم  هل   -

مجموعات مختصة، مثل األساتذة واألطباء، في حتديد 

األطفال املعرضني للخطر وتلزمهم باإلحالة إلى اخلدمات 

املناسبة وإلى السلطات املسؤولة؟

األهل  أن  العامة  الوطنية  السياسة  تضمن  هل   -

الضعفاء الذين يسعون إلى التخلي عن أوالدهم ميكنهم 

لرعاية  املادي  أو  املالي  املشورة والدعم  احلصول على 

األطفال واحلؤول دون التخلي عنهم؟

مسبقة  ترتيبات  العامة  الوطنية  السياسة  تتخذ  هل   -

عنهم  التخلي  مّت  الذين  األطفال  هؤالء  تدعم  إلجراءات 

ببيئتهم  ومتصلة  كافية  معلومات  إلى  بسرية  للتوصل 

األصلية ؟

38. على الدول أن تؤمن فرصًا للرعاية النهارية تشمل دوام 

الدراسة طوال اليوم والرعاية املؤجلة األمر الذي ميّكن األهل 

املسؤوليات  ذلك  في  مبا  العائلة  جتاه  بواجباتهم  القيام  من 

اإلضافية املالزمة لرعاية األطفال ذوي احلاجات اخلاصة.

احلؤول دون انفصال العائلة

مبادئ  على  مبنية  ثابتة  معايير  هنالك  يكون  أن  يجب   .39

ذلك  في  مبا  والعائلة  الطفل  وضع  لتقييم  صحيحة  علمية 

إمكانية العائلة احلالية وقدرتها على رعاية الطفل متى وجدت 

أن  إلى أسباب معقولة  الوكالة املختصة واستنادًا  أو  الهيئة 

سالمة الطفل معرضة للخطر.

40. يجب أن تبنى أية قرارات متعلقة بالفصل أو بإعادة الدمج 

على هذا التقييم والذي يجب أن يتم من قبل هيئات كفوءة على 

أيدي اشخاص محترفني ذوي أهلية وخبرة بالتشاور الكامل 

مع جميع املعنيني آخذين بعني االعتبار مستقبل الطفل.

الكاملة  للحماية  إجراءات  اتخاذ  على  الدول  تستحث   .41

ولضمان احلقوق خالل فترة احلمل والوالدة والرضاعة لتأمني 

ظروف حتفظ الكرامة واملساواة حلمل متكامل ولرعاية للطفل. 

املستقبل  وآباء  ألمهات  دعم  برامج  تؤمن  أن  يجب  لذلك 

ممارسة  في  صعوبًة  يجدون  الذين  املراهقني  األهل  خاصًة 

إلى  البرامج  الوالدية. كما يجب أن تهدف هذه  مسؤولياتهم 

وإلى  بكرامة،  مبسؤولياتهم  للقيام  واآلباء  األمهات  مساعدة 

مقاومة اإلقناع بالتخلّي عن أوالدهم نتيجة ضعفهم.

42.  إذا مّت الّتخلي عن الطفل يجب أن حترص الدول على 

أن يتم ذلك في أجواء سّرية وآمنة مع احترام حق الطفل في 

احلصول على معلومات عن أصله متى كان مناسبًا وممكنًا 

حتت سقف القانون.

43.  على الدول أن تصيغ سياسات واضحة ملعاجلة احلاالت 

أن  بطريقة مجهولة ويجب  الطفل  التخلّي عن  فيها  يتم  التي 

توضح كيفية اقتفاء األثر للوصول إلى العائلة وجمع الشمل 
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46.  يجب أن يتوفر للمعلمني وآلخرين يتعاملون مع األطفال 

تدريب خاص يساعدهم على التعّرف إلى حاالت اإلساءة أو 

اإلهمال أو االستغالل أو إمكانية التخلي ومتكنهم من إحالة 

هكذا حاالت إلى اجلهات املختصة واملؤهلة.

47.  أي قرار بابعاد طفل ضد رغبة أهله يجب أن يتخذ من 

قبل سلطات مؤهلة بحسب القوانني املرعية اإلجراء. ويجب أن 

لألهل حق  بحيث يضمن  القضائية  للمراجعه  القرار  يخضع 

االستئناف واحلصول على متثيل قانوني مناسب.

هو عرضة  األوحد  أو  الرئيسي  الرعاية  مقدم  كان  إذا   .48

للحرمان من احلرية كنتيجة حلجز وقائي أو لقرار بالسجن، 

االحتياطي  احلبس  تدابير  تتخذ  أن  أمكن،  متى  يجب، 

غيراالحتجازية مراعاة ملصلحة الطفل. يجب أن تأخذ الدولة 

مصلحة الطفل بعني االعتبار عند أخذ القرار بفصل الطفل 

املولود في السجن أو املتواجد في السجن مع أحد الوالدين. 

إذ أن فصل هؤالء األطفال يجب أن يخضع لنفس الشروط 

تبذل  أن   يجب  أخرى.  فصل  طلبات  أية  لها  تخضع  التي 

في  الباقني  لألطفال  الرعاية واحلماية  لتأمني  اجلهود  أفضل 

احلجز مع أحد الوالدين، مع ضمان وضعهم كأفراد أحرار 

وحرية مشاركتهم في النشاطات في املجتمع.

هذه  على  يتوّجب  كما  املوسعة.  العائلة  عند  مكان  تعيني  أو 

السياسات أن تسمح باتخاذ القرار في الوقت املناسب حول 

أهلية الطفل لتعيني إقامة دائمة وسط عائلة وبشكل سريع.

من وكالة  أو وصي شرعي  األهل  من  أحد  تقّدم  إذا    .44

عامة أو خاصة راغبًا في التخلي عن الطفل نهائيًا، يجب أن 

تتأكد الدولة من أن العائلة تتلقى املشورة والدعم االجتماعي 

لتشجعها ومتكنها من االستمرار بتقدمي الرعاية للطفل.  وإن 

فشل ذلك، يجب أن يأخذ املساعد االجتماعي )أو من بإمكانه 

القرار إن كان  القيام بتقييم مهني( على عاتقه مهمة اتخاذ 

هنالك أفراد آخرين من العائلة يرغبون بتحمل مسؤولية دائمة 

وإن كانت تلك الترتيبات لصالح الطفل. وإن لم يكن ذلك ممكنًا 

يجب أن تبذل اجلهود لتعيني مكان للطفل وسط عائلة خالل 

فترة معقولة.

45.  إذا تقّدم أحد األهل أو مقدم الرعاية من وكالة عامة 

أو خاصة راغبًا في ايداع الطفل للرعاية ملدة قصيرة أو غير 

االجتماعي  والدعم  املشورة  الدولة  تؤمن  أن  يجب  محددة، 

يذهب  الطفل.  في رعاية  االستمرار  من  لتشجعهم ومتكنهم 

اجلهود  تلك  استنفدت  متى  فقط  البديلة  الرعاية  إلى  الطفل 

ومتى وجدت أسباب مقنعة لذلك.
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تعزيز اعادة الدمج العائلي

إلى  إعادته  احملتمل  الطفل  تقييم وضع  يتم  أن  يجب   .49

العائلة من قبل شخص أو فريق كفوء منتدب لهذه الغاية وأن 

في  االختصاصني  نصائح  على  احلصول  باستطاعته  يكون 

مجاالت متعددة والتشاور مع جميع الشركاء املعنيني )الطفل، 

العائلة، مانح الرعاية البديلة( ألخذ القرار املتعلق بإعادة دمج 

الطفل مع العائلة على أن تكون في مصلحة الطفل.

الرئيسية  واملهمة  الدمج  إعادة  أهداف  تكون  أن  يجب   .50

للعائلة وملقدم الرعاية مدونة خطيًا ومتفق عليها من قبل جميع 

األطراف املعنية.

الطفل  بني  واملالئم  املنتظم  التواصل  يطور  أن  يجب   .51

وعائلته بهدف إعادة الدمج من قبل جهة مؤهلة تدعمه وتشرف 

عليه.

52.  متى تقرر ذلك، يجب أن تتم إعادة دمج الطفل في عائلته 

متابعة ودعم  إجراءات  مع  اإلشراف  تدريجية وحتت  بطريقة 

املتطورة  وقدراته  وحاجاته  الطفل  عمر  االعتبار  بعني  تأخذ 

باإلضافة إلى سبب اإلنفصال.

5 - إطار توفير الرعاية 

53.  من أجل تلبية حاجات معينة عاطفية – نفسية واجتماعية 

وغيرها لدى كل طفل فاقد الرعاية الوالدية، يتوجب على الدولة 

الشروط  توفر  للتأكد من  الضرورية  اإلجراءات  اتخاذ جميع 

إبقاء  البديلة مع  الرعاية  املالئمة خليارات  التشريعية واملالية 

األفضلية للحلول املرتكزة على العائلة واملجتمع.

للرعاية  مجاالت  عدة  من وجود  تتأكد  أن  الدول  على    .54

احلالي  الدليل  في  العامة  املبادئ  مع  متطابقة  تكون  البديلة 

للحاالت الطارئة وللرعاية القصيرة أو تلك الطويلة األمد.

تعزيز اعادة الدمج العائلي

إن خيارات إعادة دمج األطفال في عائالتهم األصلية 

بالرعاية   النظر  إعادة  عملية  من  أساسي  جزء  هي 

مع  ومتاشيًا  البديلة  الرعاية  في  املتواجدين  لألطفال 

ضمان إيداعهم املكان املناسب. وفي هذا اإلطار ُتطرح 

األسئلة التالية:

- هل تسهل السياسة الوطنية العامة للعائالت واألطفال 

ممارسة حقهم في استئناف قرار إيداع طفل في رعاية 

بديلة وبالتالي السعي إلعادة الدمج وفقًا لشروطهم؟

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة أن تعيني أماكن 

ومجتمعه  الطفل  ألسرة  مناسب  بشكل  قريبة  الرعاية 

احمللي للتخفيف من التشتت واستمرار اتصال الطفل 

بشكل منتظم مع العائلة لدعم امكانية جمع الشمل؟

- هل تشدد السياسة الوطنية العامة على الرغبة واحلاجة 

للنظر في خيار جمع شمل األطفال مع عائالتهم كاعتبار 

اساسي ضمن مراجعات منتظمة لتعيني أماكن الرعاية؟

فعالة  العامة مشاركة  الوطنية  السياسة  - هل تضمن 

جمع  احتمال  حول  القرار  صنع  في  واألهل  لألطفال 

الشمل والتخطيط لذلك؟

قرار جمع  أن  العامة  الوطنية  السياسة  - هل تضمن 

شمل الطفل مع عائلته يؤدي إلى عملية تدريجية مخططة 

تزود العائلة من خاللها بالدعم املناسب؟
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مة   حتديد املالء

البديلة ضرورية  الرعاية  فيها  تعتبر  التي  احلاالت  في 

ضمان  إلى  الدليل  يسعى  الفضلى  الطفل  وملصلحة 

مالءمة مركز الرعاية ومدة اإلقامة فيه لكل حالة بهدف 

ُتطرح  اإلطار  هذا  وفي  والدوام.  االستقرار  تعزيز 

األسئلة التالية:

الرعاية  مقدمي  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

في  االختصاصات  ومتعدد  دقيق  نهج  تنفيذ  بضمان 

صنع القرار يشمل مشاركة األطفال وعائالتهم؟

تنظيميًا  إطارًا  العامة  الوطنية  السياسة  تؤمن  هل   -

مقدمي  ومساءلة  ومراقبة  وتسجيل  ترخيص  يضمن 

الرعاية؟

الرعاية  مقدمي  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

بضمان حفظ سجالت شاملة حتى، وعلى سبيل املثال، 

تشكل عملية صنع القرار األولية أساسًا متينًا لتخطيط 

الرعاية املستقبلية وللمراجعات الدورية؟

- هل تأمر السياسة الوطنية العامة بأن تولى املراجعات 

ألحوال  الالزم  االعتبار  الرعاية  مكان  لتعيني  الدورية 

بها  االستمرار  ولضرورة  الطفل  يتلّقاها  التي  الرعاية 

وأن تؤخذ آراء الطفل بعني االعتبار؟

الرعاية  مقدمي  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

بضمان حلول فردية تعزز االستقرار واالستمرارية في 

أو  العائلة  مع  الشمل  جمع  من خالل  الرعاية  تخطيط 

التقدمي املستمر للرعاية البديلة؟

55.  على الدول أن تتأكد من حيازة كل املجموعات واألفراد 

املشاركة في تأمني رعاية بديلة لألطفال على تفويض قانوني من 

سلطات مؤهلة لها حق املراقبة واملراجعة بخصوص املطابقة 

مع الدليل احلالي. ولتحقيق هذه الغاية على تلك الهيئات أن 

تضع معايير مناسبة لتقييم أهلية مانحي الرعاية التخصصية 

واألخالقية، ومراقبتهم واإلشراف عليهم.

56.  بالنسبة لترتيبات رعاية الطفل غير الرسمية سواء كان 

ذلك مع العائلة املوسعة أو مع أصدقاء أو جهات أخرى يجب 

على الدولة، متى أمكن، أن تشجع مقدمي الرعاية هؤالء أن 

يبلغوا السلطات املختصة بذلك حّتى يتسّنى لهم وللطفل تلقي 

أي دعم مالي وغيره ميكن أن يعزز مصلحة الطفل وحمايته. 

ويجب على الدول متى كان ممكنًا ومناسبًا أن تشجع ومتكن 

مانحي الرعاية غير الرسميني ومبوافقة الطفل واألهل املعنيني 

أن تعطى تلك الرعاية صفة رسمية بعد مرور فترة كافية من 

في  أنها  احلني  ذلك  حتى  الترتيبات  تلك  برهنت  إذا  الزمن 

صالح الطفل ومن املتوقع أن تستمر في املستقبل .

و- حتديد الشكل األنسب للرعاية

تخدم  التي  البديلة  الرعاية  قرار  اتخاذ  يتم  أن  يجب   .57

مصلحة الطفل من خالل إجراء قضائي أو إداري أو أية طريقة 

مالئمة ومعترف بها، مع أية حماية قانونية مبا في ذلك، ومتى 

كان مناسبًا، التمثيل القانوني لألطفال في أي دعوى قانونية. 

تقييم وتخطيط ومراجعة  على  مبنيًا  القرار  يكون  أن  ويجب 

دقيقة من خالل بنية وآليات معترف بها ويطبق على أساس 

كل حالة مبفردها من قبل اختصاصيني مؤهلني ضمن فريق 

متعدد اإلختصاصات متى أمكن. يجب أن يشمل، وفي جميع 

املراحل، مشاورة تامة مع الطفل بحسب قدراته املتطورة ومع 

أهله أو الوصي الشرعي. ومن أجل هذا يجب أن يزود جميع 

املعنيني باملعلومات الضرورية ليستندوا عليها في إبداء رأيهم. 

على الدول أن تبذل كل جهد لتوفر املصادر والسبل املالئمة 

أفضل  املسؤولني عن حتديد  اإلختصاصيني  إليجاد وتدريب 

شكل للرعاية بحيث تطابق هذه التدابير.

©
 R

. F
le

is
ch

an
de

rl

دليل الرعاية البديلة لألطفال16



ودقيق.  شامل  وبشكل  بسرعة  التقييم  يتم  أن  يجب   .58

احلالية ومصلحته،  الطفل  االعتبار سالمة  بعني  تؤخذ  أن  و 

ميزات  يشمل  أن  يجب  كما  إلى رعايته وتنشئته.  باإلضافة 

والثقافية  العرقية  واخللفية  واملتطورة  الشخصية  الطفل 

العائلي واالجتماعي وكذلك سجلّه  واللغوية والدينية واحمليط 

الطبي وأية احتياجات أخرى.

املتابعة  وتقارير  األولية  التقارير  تستخدم  أن  يجب   .59

واملراجعة كوسائل ضرورية إلتخاذ القرارات منذ قبولها من 

قبل الهيئات املختصة وصاعدًا مع جتنب التعطيل غير املبرر 

أو اتخاذ أية قرارات متناقضة.

ألنها  الرعاية  ألماكن  املتكررة  التغييرات  جتنب  يجب   .60

تضر بنمو الطفل وبقدرته على تكوين صداقات ، ويجب أن 

يكون الهدف من اإليداع ملدة قصيرة التمكن من إيجاد حل 

نهائي ومناسب. يجب أن تؤمن االستمرارية للطفل وبدون أي 

تأخير من خالل إعادة الدمج مع عائلته الصغيرة أو املوسعة، 

أو إن لم يكن هذا ممكنًا ، ففي وضع عائلي بديل وثابت أو 

كما جاء في الفقره 21 أعاله، في رعاية إيوائية ثابتة ومالئمة.

61. يجب أن يتم التخطيط لتوفير الرعاية واالستمرارية في 

أبكر وقت ممكن، واألفضل قبل دخول الطفل الرعاية آخذين 

لكل  املباشرة واملستقبلية  االعتبار احلسنات والسيئات  بعني 

خيار مطروح. ويجب أن يتضمن التخطيط مقترحات لفترات 

قصيرة وطويلة األمد.

البديلة  الرعاية  لتوفير  التخطيط  يرتكز  أن  يجب   .62

عالقة   ونوعية   طبيعة  على  أساسي  بشكل  واستمراريتها  

الطفل بعائلته؛ وعلى قدرة العائلة على ضمان سالمة الطفل 

ومنوه الطبيعي؛ وعلى حاجة الطفل ورغبته في أن يشعر أنه 

جزء من عائلته ومجتمعه وبلده ؛ وعلى خلفية الطفل الثقافية 

واللغوية والدينية؛ وكذلك على عالقة الطفل مع اإلخوة واألخوات 

بهدف احلؤول دون انفصالهم.

63. يجب أن تعرض اخلطة بوضوح ألهداف إيداع الطفل 

والتدابير املتبعة لتحقيق تلك األهداف.
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64. يجب أن يكون الطفل وعائلته أو األوصياء الشرعيني على 

علم تام بخيارات الرعاية البديلة املتاحة، ومبضمون كل خيار 

وبحقوقهم والتزاماتهم في ذلك.

65. يجب أن يتم التحضير والتنفيذ والتقييم لإلجراء الوقائي 

األوصياء  أو  أهله  نطاق ممكن، مبشاركة  أبعد  إلى  للطفل، 

باحتياجاته  يتعلق  مبا  املؤقتة  الرعاية  مقدمي  أو  الشرعيني 

الشخصية والقناعات والرغبات اخلاصة. من املمكن، وبطلب 

من الطفل أو األهل أو األوصياء الشرعيني، استشارة أشخاص 

آخرين لهم أهميتهم في حياة الطفل في عملية اتخاذ القرار، 

وذلك بعد احلصول على موافقة السلطة املختصة.

66. يجب أن تضمن الدول أن أي طفل قد أودع في الرعاية 

أسس  على  مبنية  إدارية  أو  قضائية  هيئة  قبل  من  البديلة 

صحيحة ومبشاركة األهل أو غيرهم من املسؤولني عنه يتمتع 

بحق اإلدالء برأيه أمام احملكمة، وأن يكون الطفل على علم 

الالزمة  املساعدة  له  تقدم  املداخالت وأن  بهذه  بالقيام  بحقه 

لذلك.

67.  على الدول أن تضمن حق أي طفل أودع في الرعاية 

ذلك  إجراء  األفضل  ومن  وشاملة،  منتظمة  مبراجعة  املؤقتة 
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واضح بالنسبة لدور أهل الطفل أو األوصياء الشرعيني.

تضع  أن  دولة  كل  في  املختصة  السلطات  على  يجب   .72

وثيقة تبني حقوق الطفل في الرعاية البديلة متاشيًا مع الدليل 

البديلة  الرعاية  في  املوجودين  األطفال  يجب متكني  احلالي. 

إليها  للقوانني واألنظمة واألهداف التي يرمي  من فهم كامل 

الوضع الرعائي  لفهم حقوقهم وواجباتهم في ذلك.

بيان خطي  إلى  البديلة  الرعاية  توفير  يستند  أن  يجب   .73

عن أهداف مقدم الرعاية وغاياته من توفير اخلدمات وطبيعة 

من  املوضوعة  املعايير  تعكس  الطفل والتي  مسؤولياته جتاه 

املالئم.  والقانون  احلالي  والدليل  الطفل  حقوق  اتفاقية  قبل 

على جميع مقدمي الرعاية أن يكونوا مؤهلني بشكل مناسب 

أو موافق عليهم طبقًا ملتطلبات قانونية ليقدموا خدمات رعاية 

بديلة.

موحدًا  مسارًا  يضمن  تنظيمي  إطار  يوضع  أن  يجب   .74

إليداع الطفل في الرعاية البديلة.

الرعاية  بتوفير  املتعلقة  والدينية  الثقافية  املمارسات   .75

البديلة،  مبا فيه تلك املتعلقة مبنظور النوع االجتماعي، يجب 

حقوق  مع  متماشية  أنها  تظهر  درجة  إلى  أن حتترم وتعزز 

األطفال ومصاحلهم الفضلى. ويجب أن تعمم مسألة النظر في 

وجوب تعزيز تلك املمارسات بطريقة تشاركية واسعة النطاق 

تشمل القيادات الثقافية والدينية املعنية واختصاصيني والذين 

إلى  الوالدية باإلضافة  الرعاية  فاقدي  يتولون رعاية األطفال 

األطفال  باملوضوع وكذلك  لهم صلة  آخرين  و شركاء  األهل 

أنفسهم.

الرعايه غير الرسمية

غير  الرعاية  تلعبه  الذي  بالدور  تعترف  أن  الدول  على   .76

ضمان  بهدف  عائالت   أو  أشخاص  من  املقدمة  الرسمية 

تتخذ  أن  أيضًا  عليها  و  للرعاية.  املناسبة  الشروط  استيفاء 

اإلجراءات الكافية لدعم الوسائل األمثل على أساس تقييم ألية 

أوضاع معينة قد تكون بحاجة إلى مساعدة أو مراقبة خاصة.

كل ثالثة اشهر على األقل، لصحة معاملته ورعايته، آخذين 

تغيير في  الشخصي وأي  االعتبار بشكل خاص منوه  بعني 

احلاجات وأي تطورات في محيط عائلته وكذلك مالءمة املوضع 

احلالي وضرورته على ضوء تلك التغييرات والتطورات. يجب 

أن تتم املراجعة على أيدي أشخاص مؤهلني مبشاركة الطفل 

وكل من له صلة وثيقة بحياته.

68. يجب أن يهيأ الطفل جلميع التغييرات في ترتيبات أماكن 

الرعاية الناجتة عن عمليات التخطيط واملراجعة.

7- توفير الرعاية البديلة

أ - السياسات

69.  يترتب على الدولة أو أية هيئة مسؤولة في احلكومة أن 

تؤمن إنشاء وتطبيق سياسات متناسقة فيما يتعلّق بالرعاية 

الرسمية وغير الرسمية جلميع األطفال فاقدي الرعاية الوالدية.

يجب أن ترتكز هذه السياسات على معلومات صحيحة وبيانات 

إحصائية وأن توضح طريقة لتحديد املسؤول عن الطفل آخذة 

الرعاية األساسيني في  مقدمي  أو  األهل  دور  االعتبار  بعني 

حمايته ورعايته ومنوه. واملسؤولية املبدأية هي ألهل الطفل أو 

مقدمي الرعاية، إال إذا تبنّي غير ذلك.

70. على جميع هيئات الدولة املعنية بإحالة ومساعدة األطفال 

فاقدي الرعاية الوالدية، وبالتعاون مع املجتمع األهلي،  أن تقر 

سياسات وإجراءات تسهل مشاركة املعلومات وشبكة التواصل 

بني الهيئات واألفراد لتأمني رعاية فّعالة وفترة ما بعد الرعاية 

وحماية لهؤالءاألطفال.  يجب أن يحّدد موقع و تصميم الوكالة 

املسؤولة عن مراقبة الرعاية البديلة  بناًء على سهولة الوصول 

إليه ملن هم بحاجة إلى اخلدمات املتوفرة هناك.

71. ينبغي إيالء اهتمام خاص لنوعية الرعاية البديلة في كل 

الرعاية اإليوائية والرعاية األسرية وبصورة خاصة فيما  من 

واإلشراف  والتدريب  لالختيار  التخصصية  باملهارات  يتعلّق 

على مقدمي الرعاية ويجب أن يحدد دورهم ومهامهم بشكل 
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شروط عامة )1(  

يعالج الدليل الرعاية الرسمية وغير الرسمية بطرق مختلفة 

متامًا محددًا عتبات متفاوتة. فهو يشجع مقدمي الرعاية 

ضمان  بهدف  أنفسهم  عن  يعلنوا  أن  الرسميني  غير 

أن  يتوقع  بينما  املتوفر  االجتماعي  الدعم  إلى  الوصول 

هذا  وفي  معينة.   عامة  شروطًا  الرسمية  الرعاية  تلبي 

اإلطار ُتطرح األسئلة التالية:

معايير  العامة  الوطنية  السياسة  وتراقب  تضع  هل   -

مالئمة  الطبيعية  البيئة  أن  لتضمن  للمرافق  مناسبة 

بالنسبة لقوانني الصحة والسالمة وتؤمن شروط الصحة 

والنظافة التي حتترم حق الطفل باخلصوصية؟

الرعاية  مقدمي  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

الرعاية مؤهلون ومدربون  الرسمية ليضمنوا أن مقدمي 

تدريبًا مناسبًا حول قضايا مثل حقوق الطفل ومنوه؟

- هل تتكفل السياسة الوطنية العامة مبمارسات تضمن 

اإلتصال املباشر بني الطفل املوجود في الرعاية البديلة 

وبني والديه وأفراد العائلة اآلخرين واألصدقاء ومجتمعهم 

احمللي؟

- هل تنظر السياسة الوطنية العامة مسبقًا في احلاجة 

باألطفال  الوصمة  واحلاق  االجتماعية  املواقف  ملواجهة 

في  التمييز  ملنع  وبالتحديد  البديلة  الرعاية  خلفية  ذوي 

احلصول على التعليم والرعاية الصحية والتوظيف؟

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة أن املرافق ومقدمي 

والرعاية يوازنون بني احلاجة للرعاية واحلماية وبني منو 

الطفل املستقل وتطور قدراته؟

77.  على السلطات املختصة، وحيثما يكون ذلك مناسبًا، أن 

تشجع مقدمي الرعاية غير الرسميني على التبليغ عن ترتيبات 

واإلعانات  اخلدمات  جميع  على  للحصول  والسعي  الرعاية 

في رعاية  واجبهم  تأدية  في  تساعدهم  أن  واملرّجح  املتوفرة 

الطفل وحمايته.

78.  على الدولة أن تعترف باملسؤولية الفعلية ملقدمي رعاية 

الطفل غير الرسميني.

واملالئمة  اخلاصة  التدابير  إيجاد  الدول  على  ينبغي   .79

اإلساءة   من  الرسمية  غير  الرعاية  في  األطفال  حلماية 

واإلهمال وعمالة األطفال وكل أشكال اإلستغالل األخرى مع 

غير  من  املقدمة  الرسمية  غير  بالرعاية  خاص  اهتمام  إيالء 

األقارب أو من أقارب ال معرفة سابقة للطفل بهم أو بعيدين 

عن مكان إقامته املعتاد.

شروط عامة تنطبق على جميع أشكال ترتيبات الرعاية البديلة 

الرسمية

مبنتهى  البديلة  الرعاية  إلى  الطفل  نقل  يتم  أن  يجب    .80

الدقة، وبطريقة وّدية تشمل بنوع خاص موظفني مدربني ومن 

ناحية املبدأ ال يرتدون بدلة رسمية.

81.  عند إيداع الطفل في الرعاية البديلة يجب أن يشجع 

آخرين  أشخاص  مع  وأيضًا  عائلته  مع  اإلتصال  ويسهل 

السابقني  الرعاية  كاألصدقاء واجليران ومقدمي  منه  مقّربني 

متاشيًا مع حماية الطفل ومصلحته الفضلى. يجب أن يتمكن 

الطفل من احلصول على معلومات عن وضع أفراد عائلته في 

حال تعّذر اإلتصال بهم.

82.  على الدول أن تولي اهتمامًا خاصًا لألطفال املتواجدين 

في الرعاية البديلة بسبب سجن األهل أو مدة استشفاء طويلة 

وأن تضمن استمرار اإلتصال مع أهلهم وتلّقيهم أي مشورة 

أو دعم ضروريان فيما يتعلّق بذلك.

83. يجب أن يتكفل مقدموا الرعاية بأن يتلقى األطفال كميات 

كافية من الطعام الصحي واملغذي بحسب العادات الغذائية 

معتقدات  بحسب  وكذلك  املناسبة  الغذائية  واملعايير  احمللية 

الطفل الدينية.  ويجب أن تؤمن مكمالت غذائية عند الضرورة.
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والروحية، مبا فيها تلّقي زيارات من ممثل مؤهل من ديانتهم، 

والسماح بحرية القرار في املشاركة في الطقوس الدينية أو 

التربية الدينية أو االستشارة. يجب أن حتترم خلفية الطفل 

الدينية اخلاصة كما أنه ال يجوز أن يشجع الطفل أو يستحث 

على تغيير ديانته أو معتقده أثناء الرعاية.

أن  األطفال  عن  املسؤولني  األشخاص  جميع  على   .89

التسهيالت  ذلك  في  مبا  اخلصوصية  حق  ويعززوا  يحترموا 

احترام  مع  العامة  والصحة  النظافة  الحتياجات  املالئمة 

آمن  مكان  وجود  وكذلك  اجلنسني،  بني  والتفاعالت  الفوارق 

يسهل الوصول اليه لتخزين املقتنيات الشخصية.

90. على مقّدمي الرعاية أن يدركوا مدى أهمية دورهم في 

كما  األطفال،  مع  وحاضنة  وسليمة  إيجابية  عالقات  تنمية 

وعليهم القيام بذلك.

91. على جميع التجهيزات في أماكن الرعاية البديلة أن تفي 

مبتطلبات الصحة واألمان.

92.  على الدول أن تضمن من خالل سلطاتها املختصة أن 

التجهيزات املتوفرة لألطفال في الرعاية البديلة وأن اإلشراف 

األوالد  صحة  على  يحافظوا  أن  الرعاية  مقدمي  على   .84

الطبية  الرعاية  تضمن  تدابير  يتخذوا  وأن  منهم  املسؤولني 

واإلستشارة والدعم عند احلاجة.

85. يجب أن تتاح لألطفال، ووفقًا حلقوقهم، فرص التعليم 

الرسمي وغير الرسمي واملهني إلى أقصى درجة ممكنة ضمن 

الوسائل التربوية واملرافق التعليمية في املجتمع احمللي.

86. على مقدمي الرعاية أن يضمنوا احترام حق كل طفل مبا 

فيهم األطفال ذوي اإلعاقات واملصابني أو املتأثرين بفيروس 

نقص املناعة أو السيدا بأن ينمو من خالل اللعب والنشاطات 

مكان  داخل  النشاطات  لتلك  الفرص  تتوفر  وأن  الترفيهية 

الرعاية وخارجه، وينبغي تشجيع وتسيير اتصال األطفال مع 

آخرين في املجتمع احمللي.

احتياجات  الرعاية  أماكن  جميع  في  تلبى  أن  يجب   .87

واألطفال  الّرّضع  لدى  والتنمية  والتغذية  والصحة  السالمة 

تضمن  وأن  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فيهم  مبا  الصغار 

استمرارية  ارتباطهم  مبقدم رعاية معني.

الدينية  متطلبات حياتهم  بتلبية  لألطفال  السماح  يجب   .88
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شروط عامة )2(   

جميع  وتعاقب  العامة  الوطنية  السياسة  هل حتظر   -

البديلة وتلزم  الرعاية  في  األطفال  العنف ضد  أشكال 

مقدمي الرعاية بالتدريب املناسب والتوعية ؟

الرعاية  مقدمي  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

العنف  حوادث  لتسجيل  اإلجراءات  صحة  من  بالتأكد 

ضد األطفال في الرعاية البديلة وتتعامل معها وتضمن 

محاسبتها؟

بتدوين  االلتزام  العامة  الوطنية  السياسة  تؤكد  هل   -

حوادث الضغط اجلسدي والتعامل معها بشكل صحيح 

ووضع آلية لضبط  هذه احلوادث؟

الرعاية  مقدمي  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

واالستخدام  املهدئة  الالعنفية  التقنيات  على  بالتدريب 

الصحيح لضبط النفس؟

تنظيمي  إطار  العامة  الوطنية  السياسة  تنشىء  هل   -

الشكاوى  لتقدمي  وحيادية  شفافة  إجراءات  يضمن 

وإشراف مستقل على نظام كهذا؟

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة أن يسهل مقدموا 

الرعاية أمر أي طفل في متابعة شكوى من خالل وجود 

شخص موضع ثقة يدعمه طوال العملية ؟

أن  يجب  األذى.  من  األطفال  يحمي  أماكن  في هكذا  عليها 

يّوجه انتباه خاص لعمر كل طفل ونضجه ومدى قابليته للتأذي 

عند تقرير ترتيبات معيشته. ينبغي أن تكون التدابير الهادفة 

إلى حماية األطفال في الرعاية متطابقة مع القانون وال تشمل 

تقييدًا غير منطقي حلريتهم وسلوكهم مقارنة مع أطفال من 

سنهم.

93.  على جميع أماكن الرعاية البديلة أن توفر لألطفال حماية 

االستغالل  أنواع  اخلطف واالجتار والبيع وكل  مالئمة ضد 

لذلك  منطقية  كنتيجة  قيود الزمة  أية  فإن  األخرى. وبالتالي، 

يجب أال تتعدى الضرورة القصوى لضمان حمايتهم الفعلية 

ضد مثل هذه األعمال.

94. على جميع مقدمي الرعاية أن يشجعوا ويحثوا األطفال 

والشباب على تطوير وممارسة خيارات واعية ومطلعة آخذين 

قدراته  بحسب  الطفل  وعمر  املقبولة  األخطار  باالعتبار 

املتطورة.

خدمات  وأية  واملدارس  واملرافق  والوكاالت  الدول  على   .95

عدم  لضمان  املناسبة  التدابير  تتخذ  أن  أخرى  اجتماعية 

خالل  االجتماعية  للوصمة  البديلة  الرعاية  أطفال  تعرض 

إقامتهم أو بعدها وذلك يجب أن يشمل اجلهود املبذولة للحد 

من وصم الطفل املترعرع في أماكن الرعاية البديلة.

الدولي حلقوق  للقانون  ووفقًا  باتًا  منعًا  أن متنع  يجب   .96

التأديبية والتدابير السلوكية التي  االنسان جميع اإلجراءات 

املهينة  أو  والالإنسانية  القاسية  واملعاملة  التعذيب  تتضمن 

مبا فيها احلجز املغلق أو اإلفرادي أو أية أشكال أخرى من 

العنف اجلسدي أو النفسي التي تضر بصحة الطفل البدنية 

أو العقلية.

كانت  القوة والقيود مهما  باستخدام  أال يسمح  97.  يجب 

طبيعتها إال عند الضرورة القصوى حلماية السالمة اجلسدية 

معقولة  بطريقة  للقانون  وفقًا  وغيره  الطفل  لدى  والنفسية 

أن  ويجب  األساسية.  الطفل  حقوق  احترام  مع  ومتناسبة 

يكون إعطاء العقاقير واألدوية املهدئة مبنيًا على االحتياجات 
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عاتق  على  الهيئة  أو  الشخص  تصرفات  عن  املساءلة  تكون 

. اجلانب املعنينِّ

103.  على األشخاص الذين ميارسون مثل هذه املسؤوليات 

معرفة  لديهم  يكون  بسمعة حسنة وأن  يتمتعوا  أن  القانونية 

األطفال  العمل مع  على  األطفال والقدرة  بقضايا  ذات صلة 

ثقافية  خصوصيات  أو  خاصة  حاجات  أية  وتفهم  مباشرة 

مناسبًا  تدريبًا  يتلقوا  أن  يجب  عهدتهم.  في  الذين  لألطفال 

مبوقع  يكونوا  أن  ويجب  األمر.  هذا  في  متخصصًا  ودعمًا 

ميكنهم من اتخاذ قرارات مستقلة وغير منحازة إال ملصلحة 

الفضلى لألطفال املعنيني ولتعزيز وحماية سالمة كل طفل.

104.  يجب أن يشمل الدور واملسؤوليات احملددة للشخص 

أو الهيئة املعنية ما يلي:

أ( ضمان حماية حقوق الطفل، وبنوع خاص، حصول الطفل 

الصحية  الرعاية  وتدابير  واإلقامة  املناسبة  الرعاية  على 

والفرص التنموية والدعم النفسي االجتماعي والتعليم ودعم 

اللغة

ب( ضمان إمكانية حصول الطفل على متثيل قانوني وغيره 

عند الضرورة، والتشاور مع الطفل حتى تؤخذ آراؤه بعني 

االعتبار من قبل السلطات صاحبة القرار وتقدمي النصائح 

وإبقاء الطفل على علم بحقوقه

ج( اإلسهام في حتديد حل ثابت يكون في مصلحة الطفل 

الفضلى

د( توفير صلة بني الطفل ومختلف املنظمات التي قد تقدم 

خدمات للطفل

ه( مساعدة الطفل في التقصي في حال اإلعادة إلى الوطن 

أو جمع شمل األسرة

إلى  اإلعادة  حال  في  الفضلى  الطفل  مصلحة  و( ضمان 

الوطن أو جمع شمل األسرة

ز( مساعدة الطفل على التواصل مع عائلته عند اإلقتضاء

1-  الوكاالت واملرافق املسؤولة عن الرعاية الرسمية

الوكاالت  جميع  على  أنه  التشريع  ينص  أن  يجب    .105

واملرافق أن تكون مسجلة ومرّخص لها من قبل خدمات الرعاية 

ملثل  االمتثال  عدم  أخرى وأن  أو سلطة مسؤولة  االجتماعية 

هذه التشريعات يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون. يجب أن 

مينح الترخيص ويعاين بانتظام من قبل السلطات املختصة 

قبل  من  طبية  وصفة  أو  تقييم  دون  يستخدم  وأال  العالجية 

أخصائي.

إلى شخص  الوصول  الرعاية  لطفل  يتسنى  أن  يجب    .98

يكون موضع ثقة يأمتنه على أسراره.  ويجب أن يعنّي هذا 

الشخص من قبل السلطات املختصة ومبوافقة الطفل املعني، 

ويجب أن يتم إعالم الطفل بأن املعايير القانونية واألخالقية 

قد تتطلب خرق السرية في ظل ظروف معينة.

آلية  إلى  الوصول  الرعاية  ألطفال  يتسنى  أن  يجب    .99

معروفة وفعالة وغير منحازة بحيث يستطيعون أن يبلغوا عن 

بأوضاعهم  أو  مبعاملتهم  يتعلق  فيما  اهتمامات  أو  شكاوى 

أولية  استشارة  اآلليات  هذه  تشمل  أن  ويجب  السكن.  في 

وتعليقات وتنفيذ ثم مزيد من التشاور، ويجب أن يشترك في 

هذه العمليه شباب لهم جتارب سابقة في الرعاية وأن تعطى 

أهمية آلرائهم وينبغي أن يقوم بهذه العملية أشخاص مؤهلني 

ومدربني للعمل مع األطفال والشباب.

أن  للطفل يجب  الذاتية  بالهوية  تعزيز احلس  بهدف    .100

ُيحتفظ بسجل سيرة حياتية يتضمن معلومات مناسبة وصور 

وأغراض شخصية وتذكارات فيما يتعلّق بكل خطوة من حياته 

ويجب أن يتم ذلك مبشاركة الطفل. 

ب - املسؤولية القانونية عن الطفل

101.  في حال عدم وجود األهل أو عدم قدرتهم على اتخاذ 

القرارات اليومية ملصلحة الطفل الفضلى وعندما يكون إيداع 

هيئة  قبل  من  به  أذن  أو  أمر  قد  البديلة  الرعاية  في  الطفل 

إدارية مختصة أو سلطة قضائية يجب أن يعنّي شخص أو 

القانوني وباملسؤولية التخاذ  باحلق  إليها  مؤهلة ويعهد  هيئة 

على  الطفل.  مع  الكامل  بالتشاور  األهل  عن  بداًل  القرارات 

أو  الدول أن تضمن وجود مثل هذه اآللية النتقاء الشخص 

اجلهة املختصة.

102.  يجب أن تعطى مثل هذه املسؤولية القانونية من قبل 

السلطات املختصة وبإشراف مباشر منها أو من خالل هيئات 

أن  ويجب  حكومية.  غير  منظمات  فيها  مبا  قانونيًا  معتمدة 
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على أساس معايير قياسية تشمل، كحد أدنى، أهداف الوكالة 

أو املرفق واألداء وتعيني املوظفني ومؤهالتهم وشروط الرعاية 

واملوارد املالية واإلدارة. 

سياسات  واملرافق  الوكاالت  لكافة  تكون  أن  يجب    .106

مكتوبة وبيانات ممارسة منسجمة مع الدليل احلالي ومحددة 

بوضوح األهداف والسياسات واألساليب واملعايير املستخدمة 

للتوظيف مع املراقبة والتقييم واإلشراف على مقدمي الرعاية 

املؤهلني واملناسبني لضمان تلبية تلك األهداف.

107.  على جميع الوكاالت واملرافق أن تضع مجموعة قواعد 

لسلوك املوظفني منسجمة مع الدليل احلالي وأن حتدد دور كل 

شخص متخصص ال سيما مقدمي الرعاية.  ويجب أن تشمل 

تلك القواعد إجراءات واضحة للتبليغ عن مزاعم  سوء السلوك 

من أحد أعضاء الفريق.

108.   يجب أال تؤدي طريقة متويل الرعاية البديلة إلى احلث 

على تدابير غير ضرورية إليجاد مكان للطفل أو إلطالة مدة 

بقائه في الرعاية ضمن منشأة أو وكالة أو مرفق.

109.  يجب أن يحتفظ بسجالت شاملة وُمحَدَثة فيما يتعلّق 

بإدارة خدمات الرعاية البديلة تشمل ملفات مفصلة عن جميع 

األطفال في الرعاية واملوظفني العاملني واملعامالت املالية.

110.  يجب أن تودع سجالت أطفال الرعاية البديلة في مكان 

آمن وأن تكون كاملة و ُمحَدَثة وسرّية وأن تتضمن معلومات عن 

قبولهم ومغادرتهم ، باإلضافة إلى صيغة ومضمون وتفاصيل 

ومعلومات  املناسبة  الثبوتية  بالوثائق  مرفقة  طفل  كل  إيداع 

شخصية أخرى.  يجب أن تكون املعلومات عن عائلة الطفل 

موجودة في امللف وفي التقارير املبنية على التقييم الدوري. 

وعلى هذا السجل أن يرافق الطفل مدة الرعاية البديلة وجتري 

العودة إليه عند احلاجة.

111.  يجب أن تكون السجالت املذكورة أعاله في متناول 

وضمن  االقتضاء  حسب  عليه،  األوصياء  أو  وأهله  الطفل 

حدود حق الطفل باخلصوصية والسرية. ينبغي توفير املشورة 

املناسبة قبل وبعد وأثناء مراجعة السجل.

الوكاالت واملرافق ومقدمي الرعاية

يشدد  تنظيمي  إلطار  العريضة  اخلطوط  الدليل  يرسم 

ومحاسبة  ومراقبة  تفويض  في  الدولة  مسؤولية  على 

الفردية. وفي  الرعاية والرعاية  الرعاية ومرافق  مقدمي 

هذا اإلطار ُتطرح األسئلة التالية:

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة ترخيص الوكاالت 

وجود  ضرورة  ذلك  في  مبا  للرعاية  املقدمة  واملرافق 

التوظيف والسلوك واملراقبة ومستويات  سياسات حول 

الرعاية املتوفرة  وإجراءات للتبليغ عن سوء السلوك؟

الرعاية  مقدمي  العامة  الوطنية  السياسة  تلزم  هل   -

بتسهيل  وكذلك  وسرية  حديثة  سجالت  حفظ  بضمان 

اقتضى  إذا  األطفال  قبل  من  السجالت  على  االطالع 

األمر؟

- هل تضع السياسة الوطنية العامة حدًا أدنى ملعايير 

التوظيف لضمان ظروف عمل مالئمة وأجر كاف لتحفيز 

مقدمي الرعاية وغيرهم من املوظفني على االستمرار في 

عملهم؟

العامة معاييرًا لتضمن  الوطنية  - هل تضع السياسة 

أن مقدمي الرعاية يحافظون على مستويات الرعاية من 

خالل التنمية الشخصية ملقدمي الرعاية والتدريب على 

الطفل وحقوق  أمور ذات صلة، مثل تشريعات حلماية 

الطفل واالستخدام الصحيح للكبح وقضايا منو الطفل 

واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؟
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سياسة  تتبع  أن  البديلة  الرعاية  خدمات  جميع  على   .112

واضحة بشأن احلفاظ على سّرية املعلومات املتعلقة بكل طفل 

ويكون جميع مقدمي الرعاية على علم والتزام بها . 

 

حسن  سبيل  وعلى  واملرافق،  الوكاالت  جميع  على   .113

املمارسة، أن تضمن بشكل منهجي خضوع  مقدمي الرعاية 

وكل من له اتصال مباشر مع األطفال قبل التوظيف لتقييم 

مناسب وشامل حول صالحيتهم للعمل مع األطفال.

114. يجب أن تكون شروط العمل، مبا فيها املكافأة املالية 

لتحفيز  الوكاالت واملرافق  قبل  من  الرعاية واملوظفني  ملقدمي 

للعمل واالستمرارية وبالتالي الرغبة في أداء دورهم بالطريقة 

األنسب واألكثر فعالية.

115. يجب توفير التدريب جلميع مقدمي الرعاية حول حقوق 

األطفال فاقدي الرعاية الوالدية وحول النقاط احلساسة املعينة 

لألطفال خاصة في احلاالت الصعبة مثل تعيني أمكنة إلقامة 

منطقة سكنهم  أمكنة خارج  تعيني  أو  األطفال كحالة طارئة 

املعتاد. كمايجب أن تؤمن التوعية الثقافية واالجتماعية والدينية 

واخلاصة بالنوع االجتماعي للطفل. على الدول أيضًا أن توفر 

مصادر وقنوات كافية لالعتراف بهؤالء االختصاصيني تسهياًل 

لتنفيذ التدابير.

116. ينبغي أن يتوفر جلميع موظفي الرعاية املستخدمني من 

قبل وكاالت أو مرافق تدريبًا في التعامل بشكل مناسب مع 

حتديات السلوك مبا في ذلك طرق حلل النزاع ووسائل ملنع 

أعمال األذى أو إيذاء النفس.

117. ينبغي على الوكاالت واملرافق، وحيثما كان ذلك مناسبًا، 

ان تتأكد أن مقدمي الرعاية مستعدون لالستجابة إلى األطفال 

نقص  بفيروس  املصابني  السيما  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

املناعة أو السيدا أو أية أمراض بدنية أو عقلية مزمنة واألطفال 

ذوي االعاقات اجلسدية أو العقلية .

2- الرعاية احلاضنة

طريقة  تبتكر  أن  املختصة  السلطة  أو  الوكالة  على   .118

الطفل  حاجات  لتقّيم  املعنيني مبوجبها،  املوظفني  تدرب  وأن 

وتطابقها مع قدرات ووسائل مقدمي الرعاية احلاضنة ولتعّد 

جميع املعنيني بإيداع الطفل.

خيارات الرعاية

الضرورة واملالءمة وضرورة صنع  مبادىء  احترام  إن 

القرار لكل حالة على حدة يؤدي إلى البحث في احلاجة 

املرونة  تؤمن  البديلة  الرعاية  إلى مجموعة من خيارات 

ُتطرح  اإلطار  هذا  وفي   . احلاجات  لتلبية  املطلوبة 

األسئلة التالية:

- هل تضع السياسة الوطنية العامة جدول أعمال عملي 

استباقي إلنشاء وتشجيع ودعم تزايد وجود واستخدام 

الرعاية احلاضنة وأشكال أخرى من الرعاية األسرية؟

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة أن إنشاء نظام 

رعاية حاضنة يلبي حاجات املجتمعات احمللية وبالتالي 

يرتكز على املجتمع؟

االعتبار  بعني  العامة  الوطنية  السياسة  تأخذ  هل   -

التشاور الصادق املتعلقة مع مقدمي الرعاية احلاضنة 

السياسة  إعالم  بهدف  احلاضنة  الرعاية  ومؤسسات 

املناسبة والتأثير عليها؟

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة أن مرافق الرعاية 

اإليوائية تقدم رعاية فردية مناسبة في إطار مجموعات 

لتقدمي  املؤهلني  املوظفني  من  كاف  عدد  مع  صغيرة 

املستويات املالئمة من الرعاية؟

- هل تؤمن السياسة الوطنية العامة اإلجراءات الوقائية 

املناسبة لتضمن أن الرعاية اإليوائية تستخدم فقط عند 

تأمني  بهدف  الطلبات  عدد  الى  السعي  اإلقتضاء وأن 

التمويل أمر محظور؟
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الرعاية داخل مكان الرعاية بطريقة تساعد على تنفيذ أهدافها 

وغاياتها وتضمن حماية الطفل.

127. على القوانني والسياسات العامة أن حتظر استدعاء أو 

اجتذاب أطفال لتعيني اقامتهم في الرعاية اإليوائية من قبل 

وكاالت أو مرافق أو أشخاص .

4- املعاينة واملراقبة 

128. يجب أن تكون الوكاالت واملرافق واملختصني املشاركني 

وعلى  معينة.  عامة  سلطة  أمام  مسؤولني  الرعاية  توفير  في 

تتضمن  متكررة  تفتيش  عمليات  تضمن  أن  السلطة  هذه 

زيارات مقررة وأخرى غير معلن عنها وتشمل مراقبة املوظفني 

واألطفال واملناقشة معهم.

129. يجب أن تتضمن مهام التفتيش، وإلى أقصى حد ممكن 

ومناسب، مكونات من التدريب وبناء القدرات ملقدمي الرعاية.

رقابة  آلية  وجود  تضمن  كي  الدول  تشجيع  يجب   .130

للمبادئ  الواجبة  املراعاة  مع  الصحيح  املوضع  في  مستقلة 

حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  املؤسسات  بوضع  املتعلقة 

في  املراقبة  آلية  تكون  أن  يجب  باريس(.  )مبادئ  اإلنسان 

متناول األطفال واألهل واملسؤولني عن األطفال فاقدي الرعاية 

الوالدية . ويجب أن تشمل مهام آلية املراقبة ما يلي:

أ( التشاور مع األطفال على حدة في جميع أشكال الرعاية 

البديلة، وزيارة أماكن الرعاية حيث يقيمون وإجراء التحقيق 

تلك  في  األطفال  انتهاك حلقوق  عن  مزعومة  حالة  أية  في 

األماكن بناًء على شكوى أو مببادرة خاصة.

املختصة  للسلطات  مناسبة  بسياسات  توصية  تقدمي  ب( 

الوالدية  الرعاية  فاقدي  األطفال  معاملة  حتسني  بهدف 

األبحاث حول  نتائج  أكثرية  تتماشى مع  أنها  والتأكد من 

حماية الطفل وصحته ومنوه ورعايته.

مبشاريع  يتعلّق  فيما  ومالحظات  مقترحات  تقدمي  ج(  

قوانني. 

د( املساهمة بشكل مستقل في عملية إعداد التقارير مبوجب 

اتفاقية حقوق الطفل مبا في ذلك تقارير دورية تقدمها الدولة 

الى اللجنة اخلاصة بحقوق الطفل فيما يتعلق بتطبيق هذا 

الدليل.

احلاضنة  الرعاية  مقدمي  من  مجموعة  حتديد  يجب   .119

الرعاية واحلماية  توفير  على  قادرة  منطقة  املعتمدين في كل 

لألطفال مع احلفاظ على الروابط مع األسرة واملجتمع احمللي 

واملجموعة الثقافية التي ينتمي اليها الطفل.

120.  يجب أن تنشأ خدمات إعداد ودعم واستشارة خاصة 

ملقدمي الرعاية احلاضنة في فترات منتظمة قبل، وخالل، وبعد 

تعيني مكان الرعاية. 

121.  يجب أن تتاح ملقدمي الرعاية فرصة اسماع صوتهم 

والتأثير على السياسة العامه داخل وكاالت التبني واألجهزة 

األخرى املتعاملة مع أطفال فاقدي الرعاية الوالدية.

122. يجب أن يكون هنالك تشجيع إلنشاء جمعيات ملقدمي 

الرعاية احلاضنة تستطيع أن توفر دعمًاً مشتركًا مهمًا وأن 

تساهم في ممارسة وتطوير السياسة العامة.

3- الرعاية اإليوائية

اإليوائية  الرعاية  تؤمن  التي  املرافق  تكون  أن  يجب   .123

يشابه  في وضع  واحتياجاته  الطفل  حقوق  وتراعي  صغيرة 

قدر اإلمكان وضع عائلة أو مجموعة صغيرة. وينبغي أن يكون 

هدفها بشكل عام تقدمي الرعاية املؤقتة واملساهمة الفعالة في 

تؤمن  هذا ممكنًا  يكن  لم  للطفل. وإذا  العائلي  الدمج  إعادة 

رعايته املستقرة في وضع أسري بديل مبا فيه التبني أو كفالة 

الشريعة اإلسالمية حيثما يكون ذلك مناسبًا.

124.  يجب أن تتخذ تدابير بحيث، ومتى كان ذلك ضروريًا 

ومناسبًا، ميكن تدبير إقامة لطفل بحاجة حلماية ورعاية بديلة 

بعيدًا عن األطفال الذين يخضعون ألحكام جنائية.

تضع  أن  املختصة  احمللية  أو  الوطنية  السلطة  على   .125

اختبارات دقيقة وصارمة لضمان حتديد اإليداع املناسب في 

هذه املرافق.

126. على الدول أن تضمن وجود أعداد كافية من مقدمي 

لالهتمام  املجال  التاحة  اإليوائية  الرعاية  أماكن  في  الرعاية 

مقدم  مع  العالقة  يوثق  أن  للطفل  الفرصة  والعطاء  الفردي 

مقدمي  توزيع  بنبغي   . مناسبًا  ذلك  كان  رعاية معني حيثما 
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5- دعم مرحلة ما بعد الرعاية

الوكاالت واملرافق سياسات واضحة  تعتمد  أن  يجب   .131

وأن تنفذ اإلجراءات املتفق عليها واملتعلقة بنتيجة عملها مع 

أن  ويجب  الرعاية.  بعد  ملا  مناسبة  متابعة  لتأمني  األطفال 

تهدف بشكل منهجي وطوال مدة الرعاية إلى حتضير الطفل 

لالعتماد على النفس واالندماج الكلي في املجتمع السيما من 

خالل اكتساب مهارات اجتماعية وحياتية تعزز مشاركته في 

حياة املجتمع احمللي.

132. يجب أن تأخذ عملية االنتقال من الرعاية البديلة إلى 

ما بعد الرعاية النوع االجتماعي الطفل وسنه ونضجه وظروفه 

الشخصية بعني االعتبار وأن تشمل املشورة والدعم خاصة 

لتجنب االستغالل . يجب أن يشجع األطفال املغادرين على 

أن  ويجب   . الرعاية  بعد  ما  حلياة  التخطيط  في  املشاركة 

االعاقات،  مثل  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  األطفال  يستفيد 

من نظام دعم مناسب يضمن عدم اإلدخال غير الضروري إلى 

مؤسسات خاصة. ويتوجب أن يستحث كل من القطاعني العام 

واخلاص ، مبا في ذلك عن طريق احلوافز، الستخدام أطفال 

من خدمات رعاية مختلفة خاصة األطفال ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

133. يجب أن تبذل جهود خاصة كي يعنّي لكل طفل ومتى 

عند  استقالليته  يسهل  متخصصًا  شخصًا  ممكنًا  ذلك  كان 

مغادرة الرعاية.

134.  ينبغي إعداد الرعاية الالحقة بأبكر وقت ممكن، وعلى 

أية حال، قبل ان يترك الطفل مركز الرعاية بوقت كاف. 

واملهنية  التعليمية  التدريب  فرص  متنح  أن  يجب   .135

الذين  للشباب  احلياتيه  املهارات  ثقافة  من  كجزء  املستمرة 

ماديًا وأن  أن يصبحوا مستقلني  لتساعدهم  الرعاية  غادروا 

ينتجوا مدخولهم اخلاص.

136. يجب أن يكون احلصول على خدمات اجتماعية وقانونية 

وصحيحة باإلضافة إلى دعم مادي مناسب في متناول الشباب 

الذين غادروا الرعاية وأثناء مرحلة ما بعد الرعاية.

التحضير والدعم حلياة ما بعد الرعاية

نظرًا للتحديات التي تنتظر الشباب املغادرين الرعاية، 

يقدم الدليل إطارًا داعمًا يهيىء ملغادرة الرعاية مع دعم 

مستمر ملا بعد الرعاية. وفي هذا اإلطار ُتطرح األسئلة 

التالية:

- هل ترى السياسة الوطنية العامة ضرورة التوصل إلى 

توقيت جيد ملغادرة الرعاية يشارك الطفل في حتديده ؟

- هل تلزم السياسة الوطنية العامة مقدمي الرعاية أن 

يؤمنوا لألطفال املغادرين إمكانية احلصول على تعليم 

احلياتية  املهارات  على  مناسب وتدريب  نظامي ومهني 

تطلعاتهم  مع  تتماشى  أخرى  فرص  على  واحلصول 

ملستقبل مستقل؟

تخصيص  العامة  الوطنية  السياسة  تضمن  هل   -

وسائل محددة مثل شخص داعم ملتزم يرشد األطفال 

وينصحهم طوال مدة التحضير وبعد مغادرة الرعاية؟

- هل تدعم السياسة الوطنية العامة احلاجة ألطر رعاية 

بديلة متارس سياسة »الباب املفتوح« بالنسبة ملغادري 

للزيارة والبقاء  العودة  باستطاعتهم  الرعاية؟ )مثاًل هل 

على اتصال مع مقدمي الرعاية السابقني كمصدر دعم 

إضافي؟(
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لألطفال  الرعايه  توفير   -  8

خارج بلد اقامتهم املعتاده

أ - إيداع الطفل خارج بلده

اجلهات  جميع  على  احلالي  الدليل  ينطبق  أن  يجب   .137

بالترتيبات  العامة واخلاصة وعلى جميع األشخاص املعنيني 

لطفل يودع في الرعاية في بلد غير بلد إقامته املعتادة، سواء 

رعاية  أو  املؤقتة،  االستضافة  أو  الطبي،  للعالج  ذلك  كان 

للراحة، أو أي سبب آخر.

138. على الدول املعنية أن تضمن وجود هيئة مكلفة مسؤولة 

يتعلق  فيما  خاصًة  تلبيتها  يجب  معينة  معايير  حتديد  عن 

ونوعية  املضيف  البلد  في  الرعاية  مقدمي  اختيار  مبعايير 

الرعاية واملتابعة ، باالضافة إلى اإلشراف ومراقبة عمل مثل 

هذه البرامج.

139.  من أجل ضمان تعاون دولي مناسب وحماية للطفل في 

مثل هذه احلاالت تستحث الدول أن تصدق على أو تنضم إلى 

اتفاقية الهاي املوقعة في 19 تشرين األول سنة 1996 حول 

التشريعات، سلطة القضاء، القانون املطبق، وتطبيق التعاون 

مبا يتعلق مبسؤولية األهل وإجراءات حماية األطفال.

ب - توفير الرعايه للطفل املوجود في اخلارج 

   

دولية  أحكام  وأية  احلالي،  الدليل  ينطبق  أن  ينبغي   .140

واخلاصة  العامة  الهيئات  جميع  على  الصلة،  ذات  أخرى 

وجميع األشخاص املشاركني في الترتيبات لطفل بحاجه إلى 

رعاية أثناء وجوده في بلد غير بلد اقامته املعتادة، مهما كانت 

األسباب.

واملنفصلني  املصحوبني  غير  األطفال  يتمتع  أن  يجب   .141

مثل  احلماية والرعاية  بنفس مستوى  اخلارج  في  املوجودين 

األطفال املواطنني في البلد املعني.

األطفال في اخلارج

يشدد الدليل على أن األطفال خارج بلد إقامتهم املعتادة 

يجب أن يستفيدوا من نفس مستويات الرعاية واحلماية 

ُتطرح  اإلطار  هذا  وفي  املضيف.  البلد  مواطني  مثل 

األسئلة التالية:

موظفي  أن  العامة  الوطنية  السياسة  تضمن  هل   -

لإلستجابة  كافيًا  تدريبًا  مدربون  والهجرة  اجلمارك 

أوضاعهم  ومراعاة  اخلارج  في  األطفال  ملتطلبات 

اخلاصة؟

إحالة  أنظمة  العامة   الوطنية  السياسة  توفر  هل   -

منتظمة بني الوكاالت املعنية وذات الصلة وبني إدارات 

مثل الهجرة والعمل االجتماعي والشرطة؟

- هل تؤمن السياسة الوطنية العامة تعيني شخص أو 

وكالة تكون مسؤولة عن متثيل الطفل ودعمه طوال فترة 

عملية أخذ القرار مبا يختص بالرعاية أو الهجرة؟

للتأكد من أن  - هل تسعى السياسة الوطنية العامة  

خيارات الرعاية البديلة لألطفال في اخلارج هي مالئمة 

والثقافية  العرقية  الطفل  خلفية  حتترم  وأنها  للطفل 

والدينية؟

- هل تؤمن السياسة الوطنية العامة ، من خالل قنوات 

دبلوماسية أو أخرى استقصائية،  أن تقييم املخاطر قد 

مّت  قبل رجوع الطفل إلى بلد املنشأ أو قبل جمع الشمل 

مع العائلة؟

إجراءات وقائية  العامة  الوطنية  السياسة  تؤمن  هل   -

مع  الطفل  اجلهود جلمع شمل  استنفاذ  تضمن  كافية 

األهل أو العائلة املوسعة أو مقدمي رعاية مألوفني قبل 

اللجوء إلى أية حلول نهائية مثل التبني؟
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واستطاع أن يتحمل املسؤولية عن الطفل ويؤمن له الرعاية 

واحلماية املناسبتني.

ج( إذا كان ذلك ليس في مصلحة الطفل الفضلى بحسب 

تقييم السلطات املختصة.

149.  يجب أن يتم تشجيع وتقوية وتعزيز التعاون بني الدول 

واملناطق والسلطات احمللية وهيئات املجتمع املدني في ضوء 

األهداف املذكورة أعاله.

150. ينبغي توخي املشاركة الفعالة للخدمات القنصلية، أو 

إذا تعذر ذلك، للممثلني القانونيني لبلد املنشأ عندما يكون هذا 

ملصلحة الطفل الفضلى وال يشكل خطرًا على الطفل أو على 

عائلته.

151. ينبغي على املسؤولني عن مصلحة طفل غير مرافق أو 

منفصل أن يسهلوا االتصال املنتظم بني الطفل وعائلته إال إذا 

كان ذلك ضد رغبات الطفل أو إذا ثبت أنه ليس في مصلحته 

الفضلى.

152. يجب أال يعتبر تعيني املكان على أمل التبني أو كفالة 

أو  مرافق  غير  لطفل  مناسبًا  أوليأ  القانون اإلسالمي خيارًا 

منفصل . تستحث الدول أن تأخذ في عني االعتبار هذا اخليار 

فقط بعد أن تستنفد اجلهود الرامية إلى حتديد مكان والديه أو 

العائلة املوسعة أو مقدمي الرعاية املعتادين.

9 - الرعاية في احلاالت

 الطارئة

أ( تطبيق الدليل

153. يجب أن يستمر تطبيق هذا الدليل في احلاالت الطارئة 

الناجمة عن كوارث طبيعية أو من صنع االنسان، مبا فيها 

إلى  باإلضافة  املسلحة  الدولية  وغير  الدولية  الصراعات 

في  الراغبة  األفراد واملؤسسات  يستحث  األجنبي.  اإلحتالل 

الرعاية  فاقدي  األطفال  لصالح  الطارئة  احلاالت  في  العمل 

الوالدية أن ميارسوا ذلك وفقًا ملبادىء الدليل.

142.  عند حتديد توفير الرعاية املناسبة يجب أن يؤخذ بعني 

املرافقني  وغير  املنفصلني  لألطفال  والتباين  التنوع  االعتبار 

الثقافي والديني(  التنوع  أو  العرقية واملهاجرة  )مثل اخللفية 

على أساس كل حالة على حدة.

143. مبدئيًا يجب أال يحرم األطفال املنفصلني وغير املرافقني، 

قانوني، من حريتهم  بلد بشكل غير  إلى  الوافدون  فيهم  مبا 

ملجرد انتهاكهم أي قانون ينظم الوصول إلى األراضي والبقاء 

داخلها.

144. يجب أال حتجز حرية األطفال ضحايا التهريب من قبل 

مكرهني  اشتراكهم  بسبب  لعقوبات  يتعرضون  وأال  الشرطة 

بأي عمل غير قانوني.

تستحث  مرافقة،  بدون  طفل  على  التعرف  يتم  حاملا   .145

الدول لتعني وصيًا أو، عند اإلقتضاء، متثياًل من قبل منظمة 

تكون مسؤولة عن رعايته ورفاهيته وترافق الطفل طوال عملية 

حتديد احلالة واتخاذ القرارات.

146.  حاملا يجري التعرف على طفل غير مرافق أو منفصل 

، يجب أن تبذل كل اجلهود املعقولة القتفاء أثر عائلته وإعادة 

الروابط العائلية، متى كان ذلك ملصلحة الطفل الفضلى و دون 

تعريض األشخاص املعنيني ألي خطر.

147.   بهدف املساعدة في تخطيط مستقبل طفل منفصل 

أو غير مرافق بطريقه تؤمن أفضل حماية حلقوقه ، على الدول 

تبذل  أن  املعنية  االجتماعية  باخلدمة  املختصة  والسلطات 

جميع اجلهود املعقولة للحصول على وثائق ومعلومات من أجل 

تقييم إمكانية تعرض الطفل للخطر وتقييم األحوال االجتماعية 

والعائليه في بلد إقامته املعتادة. 

148.  يجب أال يعاد األطفال غير املرافقني واملنفصلني إلى 

بلد إقامتهم املعتادة في احلاالت التالية:

أ ( إذا كان هنالك، وبعد تقييم اخلطر واحلماية ، من أسباب 

تدعو لإلعتقاد بأن سالمة الطفل وحمايته في خطر.

ب ( إذا، وقبل العودة، وافق مقدم رعاية مناسب، مثل أحد 

األهل، أو قريب آخر أو مقدم رعاية آخر يكون راشدًا أو 

وكالة حكومية أو وكالة أو مرفق مرخص به في بلد املنشأ 
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154.  في هذه الظروف ينبغي على الدولة أو سلطات األمر 

وجميع  الدولي  املجتمع  وكذلك  املعنية  املنطقة  في  الواقع 

تؤمن  التي  والدولية  واألجنبية  والوطنية  احمللية  الوكاالت 

خدمات لألطفال على أن تولي اهتمامًا خاصًا ملا يلي:

في  املعنية  واألشخاص  الكيانات  جميع  أن  تضمن  أ ( 

التجاوب مع األطفال غير املرافقني أو املفصولني هم ذوي 

بطريقة  بذلك  للقيام  ومجهزين  حيلة  وسعة  وتدريب  خبرة 

مناسبة

ب ( تطور، حسب االقتضاء، رعاية مؤقتة وطويلة األمد ترتكز 

على األسرة

ج( تلجأ إلى الرعاية اإليوائية فقط كتدبير مؤقت حتى يتم 

إنشاء رعاية مرتكزة على األسرة

د( حظر إنشاء مرافق إيوائية جديدة منظمة لتوفير رعاية 

آنية ملجموعات كبيرة من األطفال على أساس دائم أو طويل 

األمد

الظروف  ظل  في  إال  احلدود  عبر  األطفال  نزوح  منع  ه( 

املبينة في الفقره 159 أدناه

و( جعل التعاون مع جهود اقتفاء أثر العائلة واعادة الدمج  

إلزاميًا.

ب( منع الفصل العائلي

أقصى  تبذل  أن  والسلطات  املنظمات  على  ينبغي    .155

جهودهم ملنع فصل األوالد عن والديهم أو عن مقدمي الرعاية 

األصليني ، إال إذا اقتضت مصالح الطفل الفضلى ذلك، وأن 

تضمن عدم تشجيع االنفصال العائلي عن غير قصد بتأمني 

اخلدمات واملساعدات لألطفال وحدهم دون عائالتهم.

156.  يجب احلؤول دون االنفصال الذي يبدأ به أهل الطفل 

أو مقدموا الرعاية األصليني بالوسائل التالية:

األساسي  الغذاء  على  األسر  جميع  حصول  ضمان  أ ( 

واملستلزمات الطبية وخدمات أخرى مبا فيها التعليم

ب ( احلد من إنشاء مراكز رعاية إيوائية وحصر استخدامها 

في حاالت الضرورة املطلقة

ج( ترتيبات الرعاية

157.  ينبغي دعم املجتمعات احمللية للقيام بدور فّعال للمراقبة 

واالستجابة لقضايا الرعاية واحلماية التي تواجه األطفال في 

محيطهم احمللي.

األطفال خالل حاالت الطوارىء

يجب أن يطبق الدليل في جميع احلاالت الطارئة و أن 

األساسي  الهدف  على  ممكن  حد  أقصى  إلى  يشدد 

التقصي وجمع شمل األطفال مع عائالتهم  والذي هو 

نهائي.  الى أي حل  للتوصل  وذلك قبل متابعة اجلهود 

وفي هذا اإلطار ُتطرح األسئلة التالية:

-  هل تلزم السياسة الوطنية العامة الوكاالت احمللية 

الطوارىء  حاالت  في  اإلغاثة  تقدم  التي  والدولية 

شامل  دعم  بتأمني  يختص  فيما  واضحة  بسياسات 

الضروريتني  واحلماية  والرعاية  واملجتمعات  للعائالت 

لألطفال؟

الدولة  العامة إشراف  الوطنية  - هل تضمن السياسة 

أن  من  التأكد  مع  املنفصلني  األطفال  تسجيل  على 

املعلومات املتوفرة تبقى سرية وآمنة وتهدف في الدرجة 

األولى إلى تسهيل جمع الشمل؟

- هل تضمن السياسة الوطنية العامة إنشاء  خيارات 

تلبية  على  قادرة  املجتمع  من  منبثقة  للرعاية  متعددة 

املتطلبات املختلفة لألطفال الذين يستحيل جمع شملهم 

وعلى أن تدرس كل حالة مبفردها؟

إجراءات وقائية  العامة  الوطنية  السياسة  تؤمن  هل   -

مع  األطفال  شمل  جلمع  اجلهود  استنفاد  تضمن 

عائالتهم قبل البحث عن حلول نهائية أخرى مثل التبني؟
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منسق مستخدمني مناذج وأساليب موحدة. ويجب أن يضمنوا 

عدم تعرض الطفل أو سواه للخطر جّراء تصرفاتهم.

166.  ينبغي التثبت من صحة العالقات وتأكيد رغبة كل طفل 

وأفراد العائلة في جمع الشمل. يجب أال يتخذ أي إجراء قد 

يعيق إعادة الدمج العائلي الحقًا، مثل التبني أو تغيير اإلسم 

أو االنتقال إلى أماكن بعيدة عن املكان احملتمل لوجود العائلة 

إلى أن تستنفد جميع جهود التعقب.

167. يجب تدوين سجالت عن ايداع الطفل وحفظها بطريقة 

آمنة ومضمونة حتى تسهل عملية جمع الشمل في املستقبل .

158. يجب أن تشجع الرعاية ضمن مجتمع الطفل احمللي 

مبا في ذلك احلضانة الراعية إذ أنها تؤمن االستمرارية في 

املشاركة االجتماعية وفي التطور والتنمية.

اخلاص  والدعم  املراقبة  في  مسبقًا  ينظر  أن  يجب    .159

ملقدمي الرعاية مبا أن األطفال غير املرافقني واملفصولني هم 

املعرضون ملخاطر سوء املعاملة واالستغالل.

160. يجب أال ينقل األطفال في احلاالت الطارئة إلى بلد غير 

بلد اقامتهم املعتادة من أجل الرعاية البديلة إال لفترة مؤقتة 

وألسباب قاهرة صحية أو طبية متعلقة بالسالمة. وفي هذه 

احلالة يجب أن يكون ذلك في أقرب مكان ممكن من موطنهم 

وأن يكونوا مرافقني من أحد الوالدين أو من مقدم رعاية يعرفه 

الطفل وأن توضع خطة واضحة للعودة.

161.  إذا ثبتت استحالة اعادة الدمج العائلي في مدة كافية 

يجب  الفضلى  الطفل  ملصالح  مخالفة  اعتبرت  أو  الوقت  من 

القانون  في  الكفالة  مثل  ونهائية  ثابتة  حلول  توخي  يتم  أن 

في  ينظر  أن  يجب  ذلك  تعّذر  وإن  التبني.  أو  اإلسالمي، 

أو رعاية  احلاضنة  الرعاية  مثل  األمد  طويلة  أخرى  خيارات 

إيوائية مناسبة مبا في ذلك بيوت جماعية وترتيبات معيشية 

يتم اإلشراف عليها.

د ( اقتفاء اثر العائلة واعادة الدمج

162.   ينبغي أن يكون حتديد هوية األطفال غير املرافقني 

أو املفصولني وتسجيلها وتوثيقها أولويات في أية حالة طارئة 

ويجب أن يتم ذلك باسرع وقت ممكن.

163.   يجب أن تتم عمليات التسجيل من قبل سلطات الدولة 

أو كيانات ذات تفويض واضح مع مسؤولية وخبرة في هذه 

املهمة.

164. ينبغي احترام الطابع السري للمعلومات التي مت جمعها 

وإيجاد طريقة آمنة إلرسالها وتخزينها. وتشارك في االطالع 

بهدف  األصول  حسب  املكلفة  الوكاالت  فقط  املعلومات  على 

التعقب وإعادة الدمج العائلي والرعاية.

165.  على جميع العاملني في تعقب أفراد األسرة أو مقدمي 

نظام  ضمن  يعملوا  أن  العرفية  أو  القانونية  األولية  الرعاية 
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United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC):

•	 Full text of the convention: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
•	 Child friendly version: http://www.unicef.org/voy/media/rights_leaflet.pdf 
•	 Check for the UNCRC in your language at http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_2781.html

African Charter on the Rights and Welfare of the Child
http://www.africa-union.org/child/home.htm

Council of Europe Recommendation Rec(2005)5 on the rights of children living in residential institutions
http://www.coe.int/familypolicy (select ‘children in residential institutions’; available in English, Russian, Greek, 
Polish, Estonian, Lithuanian, Icelandic, Czech and Serbian)

Quality4Children Standards (Q4C) - http://www.quality4children.info

Council of Europe & SOS Children’s Villages International: “Children and young people in care – Discover 
your rights”- http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/News/enfants%20institution/text%20flyer_en.asp

SOS Children’s Villages International - http://www.sos-childrensvillages.org

International Social Service - http://www.iss-ssi.org/

NGO Group for the Convention on the Rights of the Child - http://www.childrightsnet.org/

Child’s Rights Information Network (CRIN) - http://www.crin.org

Better Care Network - http://crin.org/bcn/

United Nations Children’s Fund (UNICEF) - http://www.unicef.org

Better Care Network & UNICEF: Manual for the Measurement of Indicators for Children in Formal Care
http://www.crin.org/BCN/details.asp?id=19618&themeID=1001&topicID=1011

ImprINt
pUBLISher:
SOS Children‘s Villages International
programme Development
hermann-Gmeiner-Strasse 51
6020 Innsbruck, Austria
tel.: +43/1/310 23 98
Fax: +43/1/3 10 23 98 20
e-mail: lao@sos-kd.org
www.sos-childrensvillages.org

reSpONSIBLe FOr the CONteNtS: 
Christian posch
GrAphIC DeSIGN, typeSet:
SOS Children‘s Villages International

permission to reproduce General Assembly (A/reS/ 
64/142) is granted free of charge by the United Nations. 
permission is for non exclusive english print rights with 
proper credits. No commercial use is allowed. 
Date of publication: November 2010.

روابط الكترونية مفيدة

31



www.SOS-ChILDreNSVILLAGeS.OrG


