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تمهيد
ف من الرعاية الوالدية موضع  يشكل وضع االأطفال المحروم�ي
اهتماٍم دائٍم وجدي أعربت عنه لجنة حقوق الطفل طوال 
عقدين من الزمن عملت خاللهما عى رصد وتعزيز تنفيذ 

ي 
اتفاقية حقوق الطفل. ويتجى هذا االهتمام ليس فقط �ف

ام الدول  ف ي استعراض مدى الرت
ي توصلت إليها اللجنة �ف

النتائج ال�ت
بأحكام االتفاقية، بل أيضاً عى الصعيد العالمي عندما قررت 

اللجنة تخصيص يوم المناقشات العامة السنوي لهذه المسألة 
عام 2005.

وترتكز مجاالت اهتمام اللجنة عى مجموعٍة متنوعٍة من 
العوامل، بينها: 

ي نظام الرعاية 	 
العدد الكبري من االأطفال الذين يدخلون �ف

ي الكثري من الدول، والسبب االأساسي هو فقر 
البديلة �ف

ٍ من الحاالت. ي كثري
اً �ف أ�هم مادي

وط تقديم الرعاية.	  �ش

التلبية المالئمة الحتياجات هؤالء 	  عدم إيالء اهتمام كاف ب
االأطفال الضعفاء عى نحٍو خاص كونهم يفتقرون للحماية 

ي يضمنها االأبوان عادًة. 
االأساسية ال�ت

يجد االأطفال أنفسهم بحاجة إىل رعاية بديلة الأسباب عديدة 
ٍة أو  ي ومتنوعٍة، ومعالجة هذه الحاالت المتنوعة، بطريقٍة وقائ

بعد وقوعها، يتطلب مجموعٍة متكاملة من الخطوات العملية. 
امات االأساسية للدول  ف ومع أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد االلرت
عى هذا الصعيد، فإنها ال تتضمن توجيهاٍت كافية للوفاء بها. 

ولهذا السبب، قدمت اللجنة دعمها الكامل منذ انطالق المبادرة 
عام 2004 لفكرة إعداد المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة 

ي حازت عى موافقه المجتمع الدوىلي عى أعى 
لالأطفال، وال�ت
المستويات. 

لقد أظهر اعتماد المبادئ التوجيهية من قبل الجمعية 
ف  العامة لالأمم المتحدة عام 2009 وجود اتفاٍق عام ب�ي

جميع الحكومات عى أن »التوجيهات عى صعيد السياسات 
ي قاموا بتحديدها مرغوبة وتستند إىل أسس 

والممارسات« ال�ت
راسخة. ومنذ ذلك الوقت، تستخدم اللجنة بشكٍل كامل مبادئ 

وأهداف المبادئ التوجيهية عند استعراض تقارير الدول 
ي صياغة مالحظاتها وتوصياتها لهم. 

ي االتفاقية، و�ف
االأعضاء �ف

اً،  ي  ولكن، كما هو الحال مع المعايري والمبادئ المعتمدة دول

ي كيفية جعل المبادئ التوجيهية أمراً 
يكمن االختبار الحقيقي �ف

ي جميع أنحاء العالم بالنسبة للفئات المستهدفة – أي 
واقعاً �ف

ف لذلك.  ف من الرعاية الوالدية أو المعرض�ي االأطفال المحروم�ي
ي أوالً فهم مفاعيل وآثار »السياسات 

وتحديد هذه التدابري يع�ف
ي هذه المبادئ، ثم وضع الطرق االأكرش 

حة �ف العامة« المقرت
ًة للتطبيق من أجل تلبية متطلباتها. ومن المهم  لي فاعلية وقاب

أيضاً إدراك أن المبادئ التوجيهية ليست موجهًة إىل الدول 
فقط بأي حاٍل من االأحوال، بل ينبغي تطبيقها من قبل جميع 
الجهات المعنية، بأي شكل كان وبأي مستوى، بمسائل وبرامج 

تقديم الرعاية البديلة لالأطفال. 

ي قدماً«، الذي يهدف، كما يشري 
ي دور دليل »الم�ف

وهنا يأ�ت
ي قدماً عى 

ي الم�ف
عنوانه، إىل مساعدة جميع االأطراف المعنية �ف

ح الدوافع الرئيسية للمبادئ التوجيهية،  طريق التنفيذ عرب �ش
وتحديد السياسات المطلوبة، وتقديم أمثلة »واعدة« عن جهود 

ي مجتمعات ودول ومناطق وثقافات 
بذلت سابقاً لتطبيقها �ف

متنوعة.

ي إنجاح 
أرغب بتهنئة جميع المنظمات واالأفراد الذين ساهموا �ف

ي قدماً«. من الواضح أن هذا الدليل يشكل أداًة 
وع »الم�ف مرش

ف والمنظمات والحكومات الذين  عالم وإلهام الممارس�ي مهمًة الإ
ي جميع أرجاء العالم إىل توفري أفضل الحلول والرعاية 

يسعون �ف
المرتكزة عى الحقوق الأطفالهم.

ن  ات رم ان زي ج
رئيس لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل 
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وع العديد  شمل البحث والتعاون والتشاور بشأن هذا المرش

عراب عن امتنانهم  ، ويود المؤلفون االإ ف كاء والمساهم�ي من الرش

العميق لكل من ساعد بإنجاح هذا العمل. 

ي وضع الرؤية الخاصة بهذا  ه ي وج ت ق ال ري ف توىل أعضاء ال

ي تحديد 
وع والتوجيه أثناء العملية. كما ساعدوا �ف المرش

التوجهات المهمة للسياسات، وأمثلة عن »الممارسات الواعدة« 

ف فريق  ها من الموارد الرئيسية، وقاموا بتيسري التواصل ب�ي وغري

اء والشبكات المهنية الدولية  وع وعدد كبري من الخرب المرش

ضافة إىل  قليمي باالإ وجهات االتصال الرئيسية عى الصعيد االإ

. ونود أن نوجه شكرنا إىل: ي
اف عى عملية االختبار الميدا�ف �ش االإ

ي 
ميا دمبش )منظمة الخدمة االجتماعية الدولية(، آالن كيكوسش

وايت )منظمة قرى االأطفال الدولية(، إيميىي ديالب )مؤسسة 

عائلة لكل طفل(، أماندا كوكس )مؤسسة عائلة لكل طفل(، 

غاثة الملهوف - العالم  ي )الحركة الدولية الإ
ميغومي فوروباياسش

غاثة الملهوف -  الرابع(، جانيت نلسون )الحركة الدولية الإ

العالم الرابع(، بيرت غروس )يونيسيف(، ماتيلد لونا )شبكة 

ا لونا )شبكة كفالة  ي أمريكا الالتينية(، مارا تيسري
كفالة االأطفال �ف

ف ريوردان )شبكة الرعاية  ي أمريكا الالتينية(، كاثل�ي
االأطفال �ف

ين شيفريل )شبكة الرعاية االأفضل(.  االأفضل(، سيفري

وع  ت الجهات الممولة الرئيسية تحويل رؤية هذا المرش اح أت

إىل واقع، ونعرب عن امتناننا للدعم الماىلي من منظمة الخدمة 

االجتماعية الدولية ومؤسسة أوك ومنظمة قرى االأطفال الدولية 

واليونيسيف. 

راد الذين أتاحوا  ن الأف ٍ م �ي ب دٍد ك ع ا ل ن  كما نعرب عن امتنان

اتهم عرب تقديم آرائهم ومالحظاتهم أو مراجعة  وقتهم وخرب

أجزاء من المسودات السابقة: 

ابا(؛  ن كيب وجامعة أديس أب مور )جامعة ويسرت ف بنيام داويت مري

بروسلز موغوهو )عائلة لكل طفل - مالوي(؛ بيل بييل )منظمة 

أنقذوا االأطفال - المملكة المتحدة(؛ ديليا بوب )مؤسسة االأمل 

ق آسيا  ية لالأطفال(؛ دايان سويلز )يونيسيف، �ش والمساكن الخري

ناشيونال(؛  ال انرت والمحيط الهادئ(؛ غزال كيشافارزيان )مايسرت

ي ديغلينغ )إدارة النيابة 
جان كلود ليغراند )يونيسيف(؛ جي�ف

ي بلفاست(؛ 
ف �ف اليا(؛ جون بيلكينغتون )جامعة كويرف العامة، اسرت

ن )جامعة  جون ويليامسون )شبكة الرعاية االأفضل(؛ جيون ثوبري

إيست أنجليا(؛ كيث وايت )ميل جروف، المملكة المتحدة(؛ 

زوغ )كلية وجمعية االأ�ة واالأطفال والشباب(؛ مايك  ماريا هري

ستاين )جامعة يورك(؛ ريبيكا سميث )منظمة أنقذوا االأطفال(. 

شكر خاص الأوليفر روبرتسون من مكتب الكويكرز التابع لالأمم 

ي )رعاية االأطفال 
ي جنيف عى مساهماته القيمة �ف

المتحدة �ف

ي السجن(.
الذين يكون مقدم الرعاية الرئيسي لهم �ف

ات  م ظ ن م راد وال كما نتقدم بجزيل الشكر إىل العديد من الأف

وع عرب تقديم توصياٍت تتعلق  ي دعمت المرش
رى ال�ت الأخ

بالموارد وجهات االتصال وأمثلٍة عن السياسات والممارسات، 

ي ماالوي 
ي �ف

ي مشاورات االختبار الميدا�ف
وكذلك جميع من شاركوا �ف

. ونخص بالذكر:  ف واالأرجنت�ي

ا لوفات  ف غ )يونيسيف(؛ أليسون الين )JUCONI(؛ لري آرون غرينرب

ي )منظمة كفالة االأطفال 
سميث )أورفان آميد أفريكا(؛ أندرو داديا�ف

ف )االأطفال والعائالت عرب الحدود،  ي جورجيا(؛ آندي إلف�ي
�ف

ي المملكة المتحدة(؛ آنا نوردينمارك 
الخدمة االجتماعية الدولية �ف

وفانوفنا  اتيانا ميرت سيفرينسون )يونيسيف(؛ بارسوكوفا ت

)مركز التأهيل االجتماعي التابع للحكومة، أوترادنوي، روسيا( 

؛ بيب فان سلوتن )شبكة الرعاية االأفضل - هولندا(؛ كريستينا 

ف غيل )يونيسيف(؛ دانييال  بيغلييتو )يونيسيف(؛ كريست�ي

ي فورد )منظمة 
كوليفا )الشبكة الوطنية لالأطفال، بلغاريا(؛ دي�ف

نقاذ  من يهتم؟ اسكتلندا(؛ إدواردو غارسيا روالند )لجنة االإ

ف كوتزة )منظمة أعط الطفل عائلة(؛ إيمانويل  الدولية(؛ إلري

وين )منظمة قرى االأطفال الدولية SOS(؛ إيفرين جانسل  شري

ي تركيا(؛ جايمس 
إرميسكت )وزارة االأ�ة والسياسات االجتماعية �ف

ي )جامعة برايام  ي رو�ب
، غانا(؛ جي�ف ف ي عنان )تشالنجينغ هايرت

كو�ف

يونغ(؛ جو روجرز )أ�ة لكل طفل(؛ كيىي بانكرز )استشارية 

ف فينتا كيتل )وزارة الرفاه، جمهورية التفيا(؛  مستقلة(؛ كريست�ي

اكة االأ�ة لالأطفال، يكاترينبورغ،  الريسا بوشلنيكوفا )�ش

روسيا(؛ ماكي نودا )يونيسيف(؛ ماركيتا هرودكوفا )وزارة العمل 

شكر وتقدير 
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والشؤون االجتماعية/جمهورية التشيكية(؛ ماروفا ألكسندرا 

تم االجتماعي، روسيا(؛ مارتا  ُي ية للوقاية من ال )المؤسسة الخري

غاثة الملهوف - العالم  إغليسياس بينيت )الحركة الدولية الإ

ي )يونيسيف(؛ 
الرابع(؛ماثيو دالينج )يونيسيف(؛ فريدي داسش

وع تنظيم رفاه الطفل، الواليات المتحدة  ف كينغ )مرش ماكس�ي

ف االأطفال  يريت تاديسي )منتدى حول تمك�ي ف االأمريكية(؛ مري

بطريقٍة مستدامة(؛ ميلينا هاريسانوفا )يونيسيف(؛ مري أنور 

شهزاد )جمعية التنمية المستدامة، باكستان(؛ موىلي وونغ 

ة خطاب )مركز وودرو  ي هونغ كونغ(؛ مشري
)الجامعة الصينية �ف

ويلسون الدوىلي للعلماء(؛ منري محمدزاده )يونيسيف(؛ نايرا 

(؛  أفيتيسيان )يونيسيف(؛ راشيل زابو )معهد مايرز- جي دي سي

ي جامعة كولومبيا(؛ 
ق االأوسط �ف روان إبراهيم )مركز أبحاث الرش

روسدان تشيدزه )منظمة قرى االأطفال الدولية SOS(؛ سارة 

ي 
و ليتو، كينيا(؛ سيلفيا لوبان )يونيسيف(؛ اوما�ت ف ا )بينديكري مبري

اتا سودرايات ) منظمة أنقذوا االأطفال،  مادراي )تشايلد لينك(؛ ت

اندونيسيا(؛ توداين يالولوف )مركز حقوق الطفل، طاجيكستان(.

ض ي الأرجنت�ي
ي �ض

ي الختبار الميدا�ض
المشاركون �ض

ا كابرال  (؛ كالودي ف تشاباد لوبافيتش )برنامج ليالدينو، االأرجنت�ي

اندا )معهد  ازيل(؛ دانيال مري )Terra dos Homens and Relaf, الرب

ي )وزارة  ي أوروغواي )INAU( ؛ دانييال فيتري
الطفولة والمراهقة �ف

كي )برنامج ليالديو، 
ف ( ؛ ديبورا ميكوليرت ف نسان، االأرجنت�ي حقوق االإ

ف )الخدمة الوطنية  ، وRELAF(؛ فلورا فيفانكو جيس�ي ف االأرجنت�ي

اندو )معهد  (؛ خورخي فري للطفولة والشباب، حكومة تشيىي

ف دي ال مورا  ي أوروغواي )INAU(؛ لورا مارتينري
الطفولة والمراهقة �ف

)ELAF وPatronato Pro-Hogar del Niño Irapuato, المكسيك(؛ 

 ,Refugio de la Niñez( ليونيل أسدوربال دوبون بيندفيلت

(؛  ف ود )برنامج ليالدينو، االأرجنت�ي غواتيماال(؛ مارسيلو أسيرب

ا إيوجينيا سيغورا )KidSave، كولومبيا(؛ نستور ألفاريز  مارث

جينيا اميلسو سوتو  (؛ فري ف ي الحكومي، االأرجنت�ي
)الفريق التق�ف

) ف )Fundación Sierra Dorada، االأرجنت�ي

ي مالوي 
ي �ض

ي الختبار الميدا�ض
المشاركون �ض

أندرو موغانغا )خطة مالوي( ؛ انورد ساتوميا )الرعاية 

ي )وورلد فيجن(؛ سيسيليا  االجتماعية، مزيمبا(؛ بريندا فري

ماجانجا )وورلد فيجن(؛ ديريك لوهانجا )ايفري تشايلد، 

ماالوي(؛ إنوك بونونغوي )وزارة الشؤون الجنسانية واالأطفال 

ي )الرعاية االجتماعية/
والرعاية االجتماعية(؛ فرانك داماليكا�ف

مقاطعة دوا(؛ غريس سيومبو )ايفري تشايلد، ماالوي(؛ 

هاري ساتومبا )وزارة الشؤون الجنسانية واالأطفال والرعاية 

االجتماعية(؛ هوب مسوسا )منظمة قرى االأطفال الدولية(؛ 

ي  ف كابام�ب ي )كلية تشانسيلور، جامعة مالوي(؛ جاكل�ي اسحق فري

يام كالوا )يونيسيف(؛ جيمس غوندوي )ايفري  )يونيسيف(؛ مري

تشايلد، ماالوي(؛ جون واشاىلي )مكتب الرعاية االجتماعية، 

ف شيال تشينياما )منظمة مجتمعية،  مقاطعة دوا(؛ جوس�ي

ف هاميال )وزارة الشؤون الجنسانية واالأطفال  مزيمبا(؛ جاس�ت

والرعاية االجتماعية(؛ كيستون ندلوفو )ايفري تشايلد، ماالوي(؛ 

و )وزارة الشؤون الجنسانية واالأطفال  لورينت كانسينجري

سون مديال )منظمة أنقذوا االأطفال(؛  والرعاية االجتماعية(؛ مكفري

ماثوزيال زيويا )وزارة الشؤون الجنسانية واالأطفال والرعاية 

ي 
االجتماعية(؛ مايك ماوليدي )ضابط الرعاية االجتماعية �ف

ادزولو( ؛ السيدة هايكينث كوليميكا )وزارة  المقاطعة، شري

الشؤون الجنسانية واالأطفال والرعاية االجتماعية(؛ نيكوديموس 

ي تشانياما  مفانديه )ايفري تشايلد، ماالوي(؛ نيوما مكالي�ب

ي 
ي باندا )أخصا�أ

ا�ف )منظمة مجتمعية، مقاطعة مزيمبا( ؛ بيلري

حماية أطفال، مقاطعة دوا( ؛ ريتشارد شيليندا )ايفري تشايلد، 

ي تشيوينجو )إسعاف سانت جونز(؛ توماس مويو 
ماالوي(؛ رود�ف

)ايفري تشايلد، ماالوي(؛ تيسي مسونكو )ايفري تشايلد، ماالوي(. 

ي اسكتلندا 
ف لرعاية االأطفال �ف اً، قدم فريق مركز التمري  وأخري

ا العميق  )CELCIS( دعماً ال يضاهى؛ ونود أن نعرب عن تقديرن

وع. ونخص بالذكر هيذر لورنس  ي هذا المرش
لمشاركة زمالئنا �ف

ة وعرب توليفٍة فريدة  ٍة كبري وع بخرب ي تولت تنسيق هذا المرش
ال�ت

نجاز  ام وروح الدعابة لضمان االإ ف ال تقدر بثمن من المهنية وااللرت



ي الموعد المطلوب. كما شكل البحث حول المؤلفات ذات 
�ف

الصلة الذي تولته زوي تينانت أرضيًة متينًة لعملنا. ونتوجه 

أيضاً بالشكر لفيكي ويلش وغراهام كونىي ولويز هيل ولورين 

ي هنرت عى ما قدموه من انطباعاٍت وترجمات 
مكغينيس وكا�ت

ف  اً، نتوجه بعميق تقديرنا للمصمم�ي وتصحيحات مفيدة. وأخري

ٍ وبال  ي ريد باث )Transform Brands( الذين عملوا معنا بصرب
�ف

كلل عى تحويل كمية هائلة من النصوص إىل منشوٍر جذاب 

وسهل القراءة. 

كة جميع  ي لهذه العملية المشرت
ونأمل أن يجعل الناتج النها�أ

من ذكرناهم - بمن فيهم أولئك الذين ربما نكون قد أغفلناهم 

ة كانت تستحق  عن غري قصد - يشعرون بأن جهودهم الكبري

العناء المبذول.

ر  ترجم النسخة العربية من هذا الدليل عامر الصيفي وحرَّ

ضافة  النسخة النهائية عىي برازي. وتسمح مساهمتهم، باالإ

ي هذا 
ام جميع من يقومون بنرش الرسائل المتضمنة �ف ف إىل الرت

ي الشهور والسنوات القادمة، لجمهوٍر واسع باالطالع 
الدليل �ف

عى النص. 

المؤلفون: 

ي مجال سياسات حماية 
نايجل كانتويل: خبري استشاري دوىلي �ف

ي قدماً(. 
وع الم�ف ي مرش الطفل )كبري استشار�ي

ي 
ف لرعاية االأطفال �ف جنيفر دافيدسون: مديرة مركز التمري

ي قدماً(.
وع الم�ف اثكاليد )مديرة مرش اسكتلندا، جامعة سرت

ي مجال سياسات 
ة استشارية مستقلة �ف : خبري سوزان إلسلي

وأبحاث وحقوق االأطفال. 

ي 
ف لرعاية االأطفال �ف وع، مركز التمري إيان ميليغان: قائد المرش

اثكاليد.  اسكتلندا، جامعة سرت

، كلية العلوم االجتماعية  نيل كوين: ُمحا�ف أول ومنسق دوىلي
اثكاليد.  التطبيقية، جامعة سرت
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ي وثيقٍة ما. 
§ - تشري إىل فقرة �ف

AIDS – متالزمة نقص المناعة المكتسب )االأيدز(

غاثة الملهوف - العالم الرابع ATD 4th World - الحركة الدولية الإ

BCN - شبكة رعاية أفضل 

دارة شؤون قضاء االأحداث ف - القواعد النموذجية الدنيا الإ قواعد بك�ي

BID - تحديد المصلحة الفضى 

 CAT - اتفاقية مناهضة التعذيب

ف ضد المرأة CEDAW - اللجنة المعنية بالقضاء عى التميري

ي اسكتلندا
ف لرعاية الأطفال �ف CELCIS – مركز التم�ي

CESCR - لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ا CoE - مجلس أوروب

CRC - اتفاقية حقوق الطفل

لجنة اتفاقية حقوق الطفل - لجنة حقوق الطفل 

ية وس نقص المناعة البرش HIV - فري

نسان  HRC - مجلس حقوق االإ

ISS – منظمة الخدمة االجتماعية الدولية

NGO - منظمة غري حكومية 

نسان OHCHR - المفوضية السامية لالأمم المتحدة لحقوق االإ

ف للخطر  OVC - االأيتام واالأطفال المعرض�ي

نسان – مبادئ باريس - المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق االإ

ي أمريكا الالتينية 
RELAF - شبكة كفالة الطفل �ف

المبادئ التوجيهية - المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال

ي قدماً: تنفيذ المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال. 
الدليل - الم�ف

UN - االأمم المتحدة

عاقة UNCRPD - اتفاقية االأمم المتحدة لحقوق االأشخاص ذوي االإ

UNGA - الجمعية العامة لالأمم المتحدة

ف UNHCR - مفوض االأمم المتحدة السامي لشؤون الالجئ�ي

UNICEF - منظمة االأمم المتحدة للطفولة

الرموز والختصارات 



 الفصل الأول: 
14 ي قدماً: وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة   

وع الم�ض م�ش

 : ي
 الفصل الثا�ض

19 إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها الأساسية 

 الفصل الثالث: 
31 نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية والمصطلحات المستخدمة 

 الفصل الرابع:
36  المبادئ العامة والأبعاد 

 الفصل الخامس:
ورة«:   مبدأ »ال�ض

50  تجنب الحاجة إل الرعاية البديلة 

 الفصل السادس:
  مبدأ »الملءمة«: 

67 تحديد أنسب أشكال الرعاية 

 الفصل السابع: 
76 صياغة سياسات للرعاية البديلة 

 الفصل الثامن:
87  أماكن تقديم الرعاية  

 الفصل التاسع:
98 ي إطار الرعاية اللحقة 

 الدعم �ض

 :  الفصل العا�ش
104 تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة 

 :  الفصل الحادي ع�ش
114 ي حالت الطوارئ 

ي الخارج و�ض
توف�ي الرعاية �ض

: ي ع�ش
 الفصل الثا�ض

122 ض النّية والواقع   إغلق الفجوة ب�ي

130 مصادر إضافية 

الفصول: 

8



9

جدول المحتويات:
 الفصل الأول

ي قدماً:
وع الم�ض  م�ش

14  وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة  

15 1-1( الحاجة إل الدليل 

16 1-2( استخدام الدليل 

16 1-3( لمحة عامة عن الدليل 

1. السياق: فهم المبادئ التوجيهية    

تبة عى عملية صنع السياسات 2. االآثار المرت   

» ف كري 3. مربعات »الرت   

4. أمثلة عن »الممارسات الواعدة«    

5. مصادر إضافية   

17 1-4( المنهجية 

ي
 الفصل الثا�ض

19 إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها الأساسية 

20 2-1( معلومات أساسية عن المبادئ التوجيهية 

1. لماذا وكيف تم إعداد وإقرار المبادئ التوجيهية؟   

2. الغرض من المبادئ التوجيهية   

تبة عىل عملية صنع السياسات: ثار الم�ت  الآ
ام بحقوق الطفل ف  إظهار الرت

23 2-2( ركائز المبادئ التوجيهية 

ورة« ام »مبدأ الرف 1. احرت   

ام »مبدأ المالءمة« 2. احرت   

ورة والمالءمة« 3. تطبيق مبدأ »الرف   

4. مراعاة مصالح الطفل الفضى   

27 ز )1(:  ك�ي  نقطة ال�ت
ي قرارات الرعاية ومكان 

ز �ز  مشاركة الأطفال واليافع�ي
تلقيها 

تبة عى عملية صنع السياسات االآثار المرت   	  

ممارسة واعدة:  	  

     دراسة حالة 1: مكومبوزي، تانزانيا

ي خدمات حماية 
     دراسة حالة 2: المشاركة الجماعية �ف

وج الطفل، الرف

     دراسة حالة 3: منظمة من يهتم؟ )?Who Cares( مبادرة 
ي سكوتلندا، سكوتلندا، المملكة المتحدة.

التدريب �ف

 الفصل الثالث 
نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية والمصطلحات 
31 المستخدمة: 

32 3-1( نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية 

33 ي المبادئ التوجيهية 
3-2( المصطلحات المستخدمة �ض

ي أ�ٍة موجودة
1. الرعاية البديلة �ف   

2. أماكن أخرى لتقديم الرعاية   

3. المفاهيم ليست مطلقة    

 الفصل الرابع
36 المبادئ العامة والأبعاد 

37 4-1( الُنهج والتداب�ي الأساسية والشاملة 

تبة عىل عملية صنع السياسات: ثار الم�ت  الآ
ها من  عاقة أو غري  دعم حقوق واحتياجات االأطفال ذوي االإ

االحتياجات الخاصة

39 4-2( التوجهات الأساسية عل صعيد السياسات 

40 ز )2(:  ك�ي  نقطة ال�ت
ي إطار رعاية 

 إيداع الأطفال دون سن ثالث سنوات �ز
أرسي

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت  

	  ممارسة واعدة:  

ي السودان: الرعاية 
     دراسة حالة 1: منظمة اليونيسيف �ف

البديلة لالأ�ة.

ي الوثيقة إىل الصفحات 
تنقلك الروابط التشعبية )Hyperlinks( �ف

ي المبادئ التوجيهية. ويمكنك أيضاً االنتقال إىل المبادئ 
ذات الصلة �ف

ي أي وقت – فقط انقر حيث ترى عالمة التبويب الزرقاء هذه.
التوجيهية �ف

ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال



     دراسة حالة 2: خدمات الرعاية البديلة من منظمة 
ي كوسوفو

اليونيسيف �ف

ي أوغندا
    دراسة حالة 3: منظمة )Child’s i( �ف

     دراسة حالة 4: شبكة كفالة االأطفال، باراغواي

43 4-3( إبعاد نظام الرعاية عن الطابع المؤسسي 

44 اتيجيات إبعاد نظام  ز )3(: اس�ت ك�ي  نقطة ال�ت
الرعاية عن الطابع المؤسسي 

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت  

ممارسة واعدة:  	  

اتيجية االبتعاد عن الطابع       دراسة حالة 1: اسرت
ي مولدوفا

المؤسسي �ف

اتيجية االبتعاد عن الطابع       دراسة حالة 2: اسرت
ي جورجيا

المؤسسي �ف

اتيجية االبتعاد عن الطابع       دراسة حالة 3: اسرت
ي ماالوي

المؤسسي �ف

ي ترتكز عليها تداب�ي تعزيز تطبيق 
4-4( المبادئ ال�ت

47 المبادئ التوجيهية 

تبة عىل عملية صنع السياسات: ثار الم�ت  الآ
 توفري إطار للسياسة الخاصة بالرعاية البديلة 

 الفصل الخامس 
ورة«: تجنب الحاجة إل الرعاية   مبدأ »ال�ض

50 البديلة  

 5-1( المستوى الأولي لتجنب الحاجة 
51 إل الرعاية البديلة 

ي يكون عائلها طفالً 
االأ� ال�ت  .1  

ي يكون عائلها طفلً
ض )4(: حماية ودعم الأ� ال�ت ك�ي نقطة ال�ت

ممارسة واعدة:   	 

     دراسة حالة 1: برنامج أنا أحب االأطفال 
ي 

)Nkundabana( التابع لمنظمة العمل المسيحي �ف
ي رواندا، رواندا 

مجال االأبحاث والتعليم )CARE( �ف

    دراسة حالة 2: إيسيبندي، جنوب أفريقيا

انيا ف ي ترف
ي يكون عائلها طفالً �ف

     دراسة حالة 3: دعم االأ� ال�ت

54 ي لتجنب الحاجة إل الرعاية البديلة 
5-2( المستوى الثا�ض

2. االأطفال المعرضون لخطر التخىي عنهم   

55 ز )5(: دعم الأرس للحيلولة   ك�ي  نقطة ال�ت

 دون الهجر والتخىلي
تبة عىل عملية صنع السياسات ثار الم�ت   لآ

ممارسة واعدة:

ة لالأطفال ذوي  احة القصري 	  دراسة حالة 1: خدمات االسرت  
عاقة، روسيا االإ

يا  ف دراسة حالة 2: برامج دعم االأ�ة، مالري  	  
ي 

عاقة �ف 	  دراسة حالة 3: إعادة تأهيل االأطفال ذوي االإ  
، نيبال المجتمع المحىي

ي كفالة اليتيم، سوريا
ف �ف وع التمري دراسة حالة 4: مرش  	  

1. دراسة إبعاد أحد االأطفال عن الرعاية الوالدية   

ي 
رعاية االأطفال الذين يكون مقدم الرعاية الرئيسي لهم �ف

السجن

 61 ز )6(: رعاية الأطفال الذين يكون مقدم  ك�ي نقطة ال�ت
ي السجن

الرعاية الرئيسي لهم �ز

ممارسة واعدة:  	  

لزامي داخل محكمة       دراسة حالة 1: التنظيم االإ
ف االستئناف االتحادية، االأرجنت�ي

ي السجون، الدانمارك
     دراسة حالة 2: موظفو االأطفال �ف

ف        دراسة حالة 3: دور حضانة ورياض أطفال المساج�ي
وموظفي السجن، الهند

 5-3( المستوى الثالث لتجنب الحاجة 
63 إل الرعاية البديلة 

64 ز )7(:  ك�ي  نقطة ال�ت
دماج المستدامة لالأطفال داخل أرسهم   تعزيز إعادة الإ

 من مرافق تقديم الرعاية البديلة 
	  ممارسة واعدة:  

     دراسة حالة 1: مجموعة العمل الوطنية حول الحياة 
ازيل ، الرب ي االأ�ة والمجتمع المحىي

�ف

اليون ي سري
دماج �ف      دراسة حالة 2: إعادة االإ

وع دعم أ�ي       دراسة حالة 3: المسري معاً - مرش
ي الرعاية داخل المؤسسات، هونغ كونغ

لالأطفال �ف

جدول المحتويات:
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 الفصل السادس
  مبدأ »الملءمة«: تحديد أنسب 

67 أشكال الرعاية  

68  )Gatekeeping( المراقبة )6-1

69 ز )8(:  ك�ي  نقطة ال�ت
 المراقبة )Gatekeeping(: وضع إجراءات لفرز 
يداع ذن بالإ حالت وتقييم الحاجة وإعطاء الإ الإ

تبة عى عملية صنع السياسات االآثار المرت  	  

	  ممارسة واعدة:  

    دراسة حالة 1: مركز دعم الطفل واالأ�ة، إندونيسيا

ي 
      دراسة حالة 2: أنظمة المراقبة )Gatekeeping( �ف

أذربيجان

72 6-2( مجموعة من خيارات الرعاية 

تبة عىل عملية صنع السياسات: ثار الم�ت  الآ
 توفري مجموعة من خيارات الرعاية لتلبية احتياجات االأطفال

ورية  6-3(  الرعاية داخل المؤسسات عندما تكون �ض
73 وملئمة  

73 يداع  6-4( تحديد الشكل الأنسب للإ

1. عملية دقيقة   

2. غايات واضحة   

74 6-5( عمليات المراجعة عل سبيل المتابعة 

 الفصل السابع 
76 صياغة سياسات للرعاية البديلة  

77 7-1( ترتيبات الرعاية غ�ي الرسمية 

78 ز )9(:  ك�ي  نقطة ال�ت
ي ترتيبات الرعاية غ�ي الرسمية

 مشاركة الدولة �ز

	  ممارسة واعدة:  

      دراسة حالة 1: إطار تقييم مقدمي الرعاية من 
، نيوزيلندا  ذوي القر�ب

      دراسة حالة 2: دعم الحكومة للقاءات 
 المجموعة االأ�ية من أجل

ي جزر مارشال 
ف رعاية ذوي القر�ب �ف تحس�ي

اليا  لزامي للرعاية، اسرت      دراسة حالة 3: البدل االإ

80 7-2( التوجهات الأولية عل صعيد السياسات  

تبة عىل عملية صنع السياسات: ثار الم�ت  الآ
ي صنع السياسات

 دعم نهج يرتكز عى القرائن �ف

ي المرافق الرسمية لتقديم 
 7-3( الظروف �ض

81 الرعاية البديلة 

1. معرفة االأطفال لحقوقهم   

بالغ عن الشكاوى 2. آليات االإ   

تبة عىل عملية صنع السياسات: ثار الم�ت  الآ
بالغ عن الشكاوى  ضمان وجود آليات لالإ

3. تقديم الرعاية البديلة من قبل جهة خاصة    

4. خيارات الرعاية المحددة ثقافياً ودينياً    

83 ز )10(:  ك�ي  نقطة ال�ت
ي مجال الرعاية

 دعم الحلول التقليدية المالئمة �ز

	   ممارسة واعدة:  

 Touchstones of( دراسة حالة 1: مبادرة أركان االأمل     
Hope Initiative(، كندا

ي كردستان 
     دراسة حالة 2: كفالة االأطفال التقليدية �ف

العراق

5. نمو وحماية الطفل     

6. الوصم االجتماعي   

7. الدين   

8. استخدام القوة وفرض القيود    

تبة عىل عملية صنع السياسات: ثار الم�ت  الآ
 استخدام التأديب والعقاب وفرض القيود

9. الحماية المفرطة    

 الفصل الثامن 
87 أماكن تقديم الرعاية 

88 8-1( المسؤولية القانونية 

 8-2( القضايا الرئيسية للهيئات والمرافق 
89 المسؤولة عن توف�ي الرعاية الرسمية  

تبة عىل عملية صنع السياسات:  ثار الم�ت الآ
ي خدمات ومرافق الرعاية الرسمية

وضع معايري التوظيف �ف

جدول المحتويات:



91 8-3( كفالة الطفل ومؤسسات الرعاية الداخلية  

1. خيار كفالة الطفل    

92 ز )11( تطوير أشكال للرعاية   ك�ي  نقطة ال�ت
البديلة تستندإىل الأرسة   

تبة عى عملية صنع السياسات  	  االآثار المرت
	   ممارسة واعدة:

ز - فاميىي  اكل إنكاونرت وع مري      دراسة حالة 1: مرش
لينكس، كولومبيا

اتيجية توفري الرعاية لالأطفال       دراسة حالة 2: اسرت
ي أ� حاضنة

الضعفاء �ف

     دراسة حالة 3: برنامج رعاية االأطفال التابع لمنظمة 
ي زيمبابوي

فوست �ف

2. خيار الرعاية داخل المؤسسات    

تبة عىل عملية صنع السياسات:  ثار الم�ت الآ
توف�ي خيار مؤسسات الرعاية الداخلية

ي نزاٍع مع القانون 
3. االأطفال الذين يكونون �ف   

 الفصل التاسع 
98 ي إطار الرعاية اللحقة 

الدعم �ض

100 ز )12(:  ك�ي  نقطة ال�ت
ي إطار 

عداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم �ز  الإ
الرعاية الالحقة

تبة عى عملية صنع السياسات 	   االآثار المرت  

	  ممارسة واعدة:  

 ،)SOS( دراسة حالة 1: منظمة قرى االأطفال الدولية     
غانا

 ،» ف ف للمراهق�ي وع »والدين دائم�ي      دراسة حالة 2: مرش
الواليات المتحدة

ي االأردن
     دراسة حالة 3: دعم مغادري نظام الرعاية �ف

 الفصل العا�ش

 تمويل وترخيص وضمان 
104 الرعاية عالية الجودة 

105 10-1( تمويل الرعاية 

106 ز )13(:  ك�ي  نقطة ال�ت
ر يداع غ�ي الم�ب   تمويل الرعاية لتجنب الإ

تبة عى عملية صنع السياسات  	  االآثار المرت
	  ممارسة واعدة:

    دراسة حالة 1: »المال يتبع الطفل«، أوكرانيا

ي كمبوديا
     دراسة حالة 2: تمويل الرعاية �ف

109 10-2( التفتيش والرصد 

1. التفتيش    

110 ز )14(:  ك�ي  نقطة ال�ت
 تطوير أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وخاضعة 

للمساءلة 

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت  

	   ممارسة واعدة:  

اف عى دور االأطفال،  �ش      دراسة حالة 1: برنامج االإ
المكسيك

     دراسة حالة 2: طريقة التنظيم والتقييم والمتابعة 
ي مرافق الرعاية الداخلية لالأطفال، 

لضمان الجودة �ف
إ�ائيل

     دراسة حالة 3: المعايري الدنيا للرعاية داخل 
ي ناميبيا

المؤسسات وكفالة االأطفال �ف

2. الرصد     

جدول المحتويات:
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 الفصل الحادي ع�ش 
ي 

ي الخارج و�ض
 توف�ي الرعاية �ض

114 حالت الطوارئ 

115  11-1( توف�ي الرعاية للأطفال خارج بلدان  
إقامتهم المعتادة 

ي الخارج
ي إطار للرعاية �ف

1. إيداع الطفل �ف    

ي الخارج 
2. توفري الرعاية لالأطفال الموجودين فعال �ف    

تبة عىل عملية صنع السياسات: ثار الم�ت  الآ
 توفري الرعاية لالأطفال خارج بلدان إقامتهم المعتادة

118 ي حالت الطوارئ  
11-2( توف�ي الرعاية البديلة �ض

120 ز )15(:  ك�ي  نقطة ال�ت
ي حالت الطوارئ

 توف�ي الرعاية البديلة �ز

تبة عى عملية صنع السياسات 	   االآثار المرت  

	   ممارسة واعدة:  

      دراسة حالة 1: بعد وقوع الكارثة: تغيري إجراءات 
ي آتشيه، إندونيسيا

رعاية االأطفال �ف

ي رواندا، 
نقاذ الدولية �ف      دراسة حالة 2: برامج لجنة االإ

رواندا

ي ع�ش
 الفصل الثا�ض

122 ض النّية والواقع   إغلق الفجوة ب�ي

123 12-1( الفجوة 

123 12-2( التعاون من أجل التنفيذ 

124 12-3( الأدوار والمسؤوليات ضمن هذا التعاون 

1. دور الدولة   

ف  2. دور قادة الهيئات وكبار المهني�ي   

3. دور القضاء    

4. دور مقدمي الرعاية االأفراد وموظفي الخطوط االأمامية   

خيص والتفتيش 5. دور هيئات الرت   

6.  دور المنظمات غري الحكومية ومنظمات المجتمع    

ي
المد�ف

» 7. دور »المجتمع الدوىلي   
ف 8. دور االأكاديمي�ي   

9. دور االأعمال التجارية   

128 12-4( إحراز التقدم 

1. االأساس الحيوي لجمع البيانات    

نسان عى الصعيد الدوىلي 2. الدافع وراء رصد حقوق االإ    

3. أهمية المشاركة كمحرٍك للتغيري    

ات تراكمية 4. تحقيق تغيري    

 130 الملحق الأول: مصادر إضافية 

الصكوك والتوجيهات الدولية 

التعليقات عى الصكوك والتوجيهات الدولية

منشورات الرعاية البديلة

منظمات وشبكات حقوق االأطفال

المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال

جدول المحتويات:



ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ي قدماً: وضع المبادئ التوجيهية قيد 
وع الم�ض م�ش

الممارسة

الفصل الأول14

ي هذا الفصل: 
تجدون �ض

الحاجة إل الدليل   )1–1

استخدام الدليل   )2–1

لمحة عامة عن الدليل   )3–1

السياق: فهم المبادئ التوجيهية   .1   

تبة عى عملية صنع السياسات  االآثار المرت  .2   

 » ف كري مربعات »الرت  .3   

أمثلة عن »الممارسات الواعدة«   .4   

مصادر إضافية   .5   

المنهجية   )4–1

ي قدماً: وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة
وع الم�ض م�ش
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ة نحو تحقيق الهدف المتمثل  شهد العقد االأخري خطواٍت كبري
ي جوهر الرعاية البديلة. 

بوضع حقوق الطفل �ف

يتوفر لدينا االآن إطار أكرش ترابطاً للسياسة العامة بدءاً من 
المفهوم االأساسي إىل عملية إعداد وإقرار المبادئ التوجيهية 

للرعاية البديلة لالأطفال )المبادئ التوجيهية( من قبل الجمعية 
 العامة لالأمم المتحدة بقرارها رقم 

قارب  )A/RES/64/142(. وتحدد المبادئ التوجيهية اليوم كيف يُ
ي توفري 

واضعو السياسات وصانعو القرارات والمختصون عملي�ت
ي الوقت نفسه. 

الرعاية البديلة لالأطفال وتجنب الحاجة إليها �ف

ي قدماً« لينقلنا خطوات إضافية عى الطريق 
أُعد دليل »الم�ف

ي إطار الرعاية البديلة. ويهدف 
نحو إدراج حقوق االأطفال �ف

الدليل إىل دعم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية عرب إنشاء 
ة  ف السياسة الوطنية والممارسات المبا�ش روابط متينة ب�ي

والمبادئ التوجيهية نفسها.

ي المبادئ التوجيهية - وهي 
ويعكس الدليل الرسالة االأساسية �ف

ورة،  ي الرعاية البديلة دونما �ف
أنه ال يجوز إطالقاً إيداع االأطفال �ف

ل فينبغي أن تتناسب  ف وإذا توجب تقديم الرعاية خارج المرف
مع االحتياجات والظروف الخاصة بكل طفل ومع مصلحته 

الفضى. 

ح هذا الفصل سبب وطريقة إعداد هذا الدليل كما يقدم  ويرش
تلخيصاً لمحتوياته. 

ل ي دل ة إل ال اج ح 1-1( ال
ليس من السهل دائما تفسري المع�ف المقصود من الصكوك 

الدولية، وفهم الفكر وراء أحكامها بناًء عى النصوص وحدها. 
تبة عى وضعها  ، يصعب تحديد االآثار الحقيقية المرت التاىلي وب

ٍ من االأحيان. ولهذا يتم إعداد وثائق  ي كثري
موضع التنفيذ �ف

إضافية لتوضيح أصل كل من هذه الصكوك وطريقة إعدادها 
والغرض منها. 

وتأخذ هذه الوثائق صيغاً مختلفة. ففي االتفاقيات الدولية 
اً ما تُسجل مصادر  ب الُملزمة كاتفاقية حقوق الطفل، غال

ي بعض 
ية )سجل المناقشات(. و�ف ي االأعمال التحضري

الصياغة �ف
ض  �ي ي ب

�ض ب ت أن ال ش ام 1993 ب ع اي ل ة له ي اق ف الحاالت مثل  ات
. ومهما كانت صيغة  ي

ي بعد التب�ف دان، يُعد تقرير تفسري ل ب ال
ف عن تنفيذ االتفاقيات  هذه الوثائق، فهي تُساعد المسؤول�ي
ي فهم أسباب إدراج بعض االأحكام )أو استبعادها 

ورصدها �ف
اً(، وسبب صياغتها بطريقٍة معينة، والدوافع االأساسية  ان أحي

امات بموجب االتفاقيات،  ف ي تفسري االلرت
دراجها. كما تُسهم �ف الإ

اً.  التاىلي تقدم توجيهاً مفيداً بشأن كيفية تطبيقها عملي وب

الفصل الأول ي قدماً: وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة
وع الم�ض م�ش



ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

عالنات والقواعد والمبادئ  ي حالة الصكوك غري الملزمة كاالإ
و�ف

ي - وتشمل االأمثلة  التوجيهية، يمكن أيًضا إعداد تقرير تفسري
وق  ق أن ح ش ة ب ي وص ت عدًدا من نصوص مجلس أوروبا مثل ال

ة  ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ة و ال ي ل داخ ة ال اي رع ات ال س ؤس ي م
ال �ض ف الأط

ي حاالٍت نادرة، يُدرج تعليق 
ل. و�ف ف ط ل ة ل ق دي ص ة ال دال ع ل ل

ي النص الرسمي بعد كل حكٍم من االأحكام )وقواعد 
ي �ف تفسري

دارة شؤون قضاء  االأمم المتحدة النموذجية الدنيا لعام 1985 الإ
( مثال عى ذلك(.  ض �ي ك د ب واع االأحداث )ق

لهام المذكورة موجوداً  ولم يكن أي من مصادر التوجيه واالإ
عند إعداد دليل المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال. 

ولذلك، يحدد هذا الدليل المنطق الذي استندت إليه التوجهات 
يعية  ي المبادئ التوجيهية ويُشري إىل المبادرات الترش

الرئيسية �ف
ي تمكن من تطبيق االأحكام بفعالية.

مجية ال�ت والسياسية والرب

ل ي دل دام ال خ ت 1-2( اس
ف  ع�ي ُصمم هذا الدليل ليستخدم أداة مرجعية من قبل المرش

ي مجال حماية الطفل 
وواضعي السياسات وصناع القرار �ف

والرعاية البديلة لالأطفال. وعى غرار المبادئ التوجيهية، ينبغي 
ف ومقدمي  أن يصبح الدليل موضع اهتمام جميع المتخصص�ي

الرعاية. وبعبارٍة أخرى، يستهدف الدليل نطاقاً واسعاً من 
 . ي

ي القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المد�ف
الجهات واالأفراد �ف

ويمكن استخدامه بأكرش من طريقة: 

ي المبادئ التوجيهية: لماذا 	 
لتعزيز فهم مختلف االأحكام �ف

جرى إدراجها، وما هي تداعياتها المحتمله عى السياسات 
والممارسات. 

أداة للمنا�ة. 	 

قاعدة و/أو محفز للمناقشات بغية تعديل أنظمة الرعاية 	 
البديلة. 

قاعدة مرجعية أو معيار لتقييم ورصد االأنظمة الحالية 	 
للرعاية البديلة، وإعداد التقارير عنها للجهات الوطنية 

والدولية. 

ل ي دل ص ال خ ل 1-3( م
ي المبادئ 

يوفر الدليل معلوماٍت مهمة بشأن المنهج المتبع �ف
ي أثارتها. ويستخدم أمثلة عن 

التوجيهية والمسائل الرئيسية ال�ت
السياسات والممارسات الواعدة، كما يُشري إىل مصادر إضافية 

مفيدة. ولهذه الغاية، يتضمن القسم الرئيسي من الدليل 

ي تتبع هيكلية المبادئ التوجيهية 
»مجموعات« من االأحكام ال�ت

ة  ل ث اق والأم ي س مكان، وتم النظر فيها باالستناد إىل ال قدر االإ
ا.  ه ي ل ه ع ب ت �ت م ار ال والآث

1. السياق: فهم المبادئ التوجيهية
ة« إىل  ي ه ي وج ت ادئ ال ب م م ال ه تهدف الفصول المعنونة »ف

شارة إىل  تسليط الضوء عى النقاط المبتكرة الرئيسية واالإ
رات إدراج أحكاٍم بعينها أو طريقة صياغتها. ونظراً لطول  مرب

المبادئ التوجيهية وتفاصيلها، يستحيل تلخيص النص كامالً أو 
ي هذا الدليل. لذلك، ال يشكل الدليل 

التعليق عى جوانبه كافًة �ف
استعاضًة عن المبادئ التوجيهية وينبغي استخدام مضمونه 

بالربط مع المبادئ نفسها. 

تبة عل عملية صنع السياسات 2. الآثار الم�ت
ٍة تقوم بوضع سياساتها وفقاً لظروفها  نحن ندرك أن كل دول

االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية. ومع ذلك، 
ات  اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ار ع آث تعترب أقسام الدليل المتعلقة ب
ي ينبغي أن تلعب فيها 

لقاء الضوء عى المجاالت ال�ت مهمًة الإ
ي مجموعٍة من االأنشطة 

اً �ف افي اً وإ�ش الحكومات الوطنية دوراً قيادي
يع، أطر السياسات، التوجيه  المتعلقة بالسياسات )الترش

امج(. ويفرد الدليل أحد عرش قسماً منفصالً الآثار صنع  والرب
تبة عى عملية صنع السياسات«،  السياسات بعنوان »االآثار المرت
تتوافق مع أحكام المبادئ التوجيهية قيد الدراسة. وهناك أيضاً 
تبة عى عملية صنع السياسات ضمن  أقسام تتعلق باالآثار المرت

« وأمثلة »الممارسات الواعدة«  ف كري مجموعاٍت من »مربعات الرت
تبة عى  ذات الصلة. وتلخص االأقسام االأحد عرش االآثار المرت

عملية صنع السياسات من ناحية: 

ام بحقوق الطفل. 	  ف إظهار الرت

ها من 	  عاقة أو غري دعم حقوق واحتياجات االأطفال ذوي االإ
االحتياجات الخاصة. 

توفري سياسة خاصة بالرعاية البديلة. 	 

توفري مجموعة من خيارات الرعاية لتلبية احتياجات 	 
االأطفال. 

تنفيذ عمليات تقييم وتخطيط ومراجعة دقيقة. 	 

ي صنع السياسات. 	 
دعم نهج يرتكز عى القرائن �ف

بالغ عن الشكاوى.	  ضمان وجود آليات لالإ

الفصل الأول16 ي قدماً: وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة
وع الم�ض م�ش
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استخدام التأديب والعقاب وفرض القيود. 	 

ي خدمات ومرافق الرعاية الرسمية. 	 
وضع معايري التوظيف �ف

خيار الرعاية داخل المؤسسات. 	 

ثامنا - توفري الرعاية لالأطفال خارج بلدان إقامتهم 	 
المعتادة. 

» ض ك�ي 3. مربعات »ال�ت
تتم معاينة بعض المواضيع بتعمق ضمن كل مجموعٍة من 

«. ولم يتم اختيار  ف ي مربعاٍت »تركري
االأحكام، ومن ثم تحليلها �ف

ورة، ولكن  ها بالرف المواضيع المذكورة الأنها أكرش أهميًة من غري
ح وأمثلًه توضيحية عن  ا أنها تتطلب مزيداً من الرش الأننا شعرن

كيفية تطبيقها عملياً. وجرت دراسة أربعة عرش موضوعاً: 

ي قرارات الرعاية ومكان تلقيها. . 1
ف �ف مشاركة االأطفال واليافع�ي

ي إطار رعاية أ�ي. . 2
إيداع االأطفال دون سن ثالث سنوات �ف

اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع . 3 اتيجيات سرت اسرت
 . المؤسسي

ي يكون عائلها طفالً. . 4
حماية ودعم االأ� ال�ت

5 . . دعم االأ� للحيلولة دون الهجر والتخىي

ي . 6
رعاية االأطفال الذين يكون مقدم الرعاية الرئيسي لهم �ف

السجن. 

دماج المستدامة لالأطفال داخل أ�هم من . 7 تعزيز إعادة االإ
مرافق الرعاية البديلة. 

حاالت . 8 المراقبة )Gatekeeping( وضع إجراءات لفرز االإ
يداع.  ذن باالإ وتقييم الحاجة وإعطاء االإ

ي تدابري الرعاية غري الرسمية. . 9
مشاركة الدولة �ف

ي مجال الرعاية. . 10
دعم الحلول التقليدية المالئمة �ف

إيجاد أشكال للرعاية البديلة تستند إىل االأ�ة. . 11

عداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الرعاية الالحقة. . 12 االإ

ر.. 13 يداع غري المرب تمويل الرعاية لتجنب االإ

ي أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وتخضع للمساءلة.. 14
تب�ف

 4. أمثلة عن »الممارسات الواعدة«
ف  ف اثن�ي تبع بمثال�ي ا المطروحة وتُ ح القضاي ي كل موضوع، تُرش

 �ف
ي 

عى االأقل من »الممارسات الواعدة« من أماكن مختلفة �ف
اء ومنظمات غري  العالم. وقد ُقدمت هذه االأمثلة من قبل خرب
حكومية أو ُحّددت عرب البحث الخاص الذي أجريناه. وسميت 

عمداً باالأمثلة عن الممارسات »الواعدة« وليس »أفضل« 
ف دوماً  ي الدليل موافقة المؤلف�ي

الممارسات، وال يمثل إدراجها �ف
عى جودتها. ومع ذلك، نعتقد أن هناك ما يكفي من االأدلة 
لتوصف بأنها نوع من التطور »الواعد« الذي تهدف المبادئ 

التوجيهية إىل تشجيعه. وهي مهمة الأنها تربط المبادئ 
نفذ عى أرض الواقع.  التوجيهية والدليل مع العمل الذي يُ

وع، كما  وعندما نستطيع، فإننا نقدم كشفاً علنياً عن المرش
ي بعض الحاالت توفري رابٍط إىل مصدٍر للتقييم. 

يمكننا �ف

5. مصادر إضافية
ل للمبادئ  ام ك ص ال ن ة وال ي اف ادر إض ص يتضمن الملحق م

ضافية: الصكوك  التوجيهية. ويتضمن قسم المصادر االإ
والمبادئ التوجيهية الدولية، والتعليقات عى الصكوك 

والمبادئ التوجيهية الدولية، ومجموعة مختارة من المنشورات 
نت الخاصة  نرت الرئيسية عن الرعاية البديلة ومواقع االإ

بالمنظمات والشبكات الرئيسية المعنية بحقوق الطفل.

ي إعداد 
كما يتضمن مرداً بالمصادر الرئيسية المستخدمة �ف

الدليل، مع جميع الصكوك والمبادئ التوجيهية المشار إليها 
نت. وتقدم  ي النص - والعديد منها مع روابط عى شبكة االنرت

�ف
ي حالة صكوك 

ية، و�ف ف نجلري جميع المصادر المذكورة بنسختها االإ
نت الوصول إىل الوثائق  االأمم المتحدة، تتيح روابط االنرت

ي االأمم المتحدة. ويعترب قسم 
باللغات الرسمية المعتمدة �ف

ية فقط، وغري  الرعاية البديلة من المصادر الئحًة مراجع تأشري
شاملة أبداً، توّجه القراء إىل مصادر قّيمة للمعلومات لتوفري 
مزيٍد من التعلم. تم فقط إدراج الوثائق المالئمة لمجموعة 

ي العالم. 
متنوعة من الظروف أو المناطق �ف

ة ي ج ه ن م 1-4( ال
تبة عى السياسات و«الممارسات الواعدة«  ُحددت االآثار المرت

والمصادر عرب عمليٍة تشاوريٍة مكثفة. وتواصل الفريق 
اء، واختار  ٍة من الخرب التوجيهي للدليل مع مجموعٍة كبري

ي مناطق مختلفة باستخدام الشبكات 
جهات اتصاٍل رئيسية �ف

ف  ي االأرجنت�ي
اً �ف ي المهنية الدولية القائمة. واخُترب الدليل ميدان

الفصل الأول ي قدماً: وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة
وع الم�ض م�ش
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ي أمريكا الالتينية( وماالوي )عرب شبكة 
)عرب شبكة كفالة االأطفال �ف

رعاية أفضل - ماالوي(، وخضع الستعراٍض دقيق للمنشورات 
االأكاديمية وغري الرسمية. 

ي فريق إعداد الدليل مجموعة مصادر بينها 
استخدم الباحثون �ف

ي السياق العالمي، ووثائق 
تقارير ودراسات عن الرعاية البديلة �ف
دولية، والردود عى عملية التشاور. 

اتيجية بحث خاصة الختيار االأمثلة عن  واسُتخدمت اسرت
ي تم تجميعها باستخدام تراكيب 

»الممارسات الواعدة«، ال�ت
متنوعة من مصطلحات البحث بناًء عى المواضيع المنتقاة، 

والفجوات الجغرافية المحددة بعناية، والمصطلحات 
المتعلقة بالممارسات الملهمة. واسَتخدم البحث مصطلحات 

عامة مختلفة لكل موضوع من الموضوعات )مثل »الرعاية 
«... إلخ(.  الالحقة«، »الرعاية غري الرسمية«، »رعاية ذوي القر�ب
جعت مقاالت سابقة بناًء عى نتائج قاعدة البيانات،  كما اسرت

اح الفريق  واسُتهدفت مطبوعات دورية معينة بناء عى اقرت
التوجيهي. وبعد استعراض قواعد البيانات االأكاديمية، أُجري 

ف  حة من قبل المشارك�ي بحث يدوي يتناول وثائق التقرير المقرت
وع.  ي عملية التشاور وأعضاء الفريق التوجيهي وفريق المرش

�ف
وُطلب من الفريق التوجيهي أيضاً تعميم طلبات الحصول 

ي تحديد مزيد 
عى أمثلة عن الممارسات عى االأعضاء ما ساعد �ف

ي ضوء 
وع جميع االأمثلة �ف اً، راجع فريق المرش من االأمثلة. وأخري

توصيف المواضيع ووافق عى ما سيتم إدراجه. 

يهدف نطاق دراسات تجارب البلدان إىل إظهار ثراء وتنوع 
، ولذلك ال يتضمن  »الممارسة الواعدة« عى الصعيد الدوىلي
الدليل سوى مثال واحد عن الممارسات من كل بلد ولجميع 
ي 

المواضيع باستثناء واحٍد فقط. فنظراً لقلة عدد الدول ال�ت
ي حاالت الطوارئ، وما يعنيه 

احتاجت إىل إعداد خطط مواجهة �ف
ي يمكن الوصول 

ذلك من قلة االأمثلة عن الممارسات الجيدة ال�ت
ي 

شارة إىل الدول مرًة أخرى �ف ي هذا المجال، فقد جرت االإ
إليها �ف

ي حاالت الطوارئ«.
فصل »توفري الرعاية البديلة �ف

ة جداً عن »الممارسات الواعدة’«  عموماً، توجد أمثلة عن كثري
قليمي. وعى الرغم من تعذر إيجاد أمثلة  عى الصعيد االإ

ة لجميع المواضيع، فإن االكتفاء بمثاٍل واحٍد من كل  إقليمٍي
بلد جاء لتحقيق التوازن مع االعتبارات االأخرى. وكانت هناك 

ٍة قوية عن كل مثال وتمثيل مختلف القطاعات  ي جمع أدل
رغبة �ف

( وكذلك  ي
)الحكومة والمنظمات غري الحكومية والمجتمع المد�ف

ٍة من الهيئات. وضمان ذلك قّلص فرص تحقيق  مجموعٍة كبري
ي بعض المواضيع.

توازٍن إقليمٍي أفضل �ف

الفصل الأول18 ي قدماً: وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة
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ي هذا الفصل:
تجدون �ض

2-1(  معلومات أساسية عن المبادئ التوجيهية

1.  لماذا وكيف تم إعداد وإقرار المبادئ التوجيهية؟    

2.  الغرض من المبادئ التوجيهية    

ل  ف ط وق ال ق ح ام ب ض �ت ار ال ه ات: إظ اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

ركائز المبادئ التوجيهية   )2-2

ورة«  ام »مبدأ الرف احرت  .1   

ام »مبدأ المالءمة«  احرت  .2   

ورة والمالءمة« تطبيق مبدأ »الرف  .3   

مراعاة مصالح الطفل الفضى   .4   

ا.  ه ي ق ل ان ت ك ة وم اي رع رارات ال ي ق
ض �ض �ي ع اف ي ال وال ف ة الأط ارك ش ض )1(: م �ي ك �ت ة ال ط ق ن

تبة عى عملية صنع السياسات  	  االآثار المرت  

	  ممارسة واعدة:   
    دراسة حالة 1: مكومبوزي، تانزانيا

وج ي خدمات حماية الطفل، الرف
    دراسة حالة 2: المشاركة الجماعية �ف

ي سكوتلندا، سكوتلندا، المملكة المتحدة. 
    دراسة حالة 3: منظمة من يهتم؟ )?Who Cares( مبادرة التدريب �ف

إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها الأساسية 

ي
الفصل الثا�ض إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها الأساسية 
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ة ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ن ال ة ع ي اس ات أس وم عل 2-1( م

1. لماذا وكيف تم إعداد وإقرار المبادئ التوجيهية؟
تسعى اتفاقية حقوق الطفل إىل حماية االأطفال الذين ال 

ٍة أُ�يٍة  يستطيعون العيش مع والديهم أو البقاء ضمن بيئ
ها( ولكن  ي غري

ي المادة 20 عى وجه الخصوص، و�ف
مستقرة )�ف

جراءات الواجبة بطريقٍة  اتفاقية حقوق الطفل ال تّوصف االإ
ي 

ء ذاته عى العديد من المواضيع ال�ت ي
تفصيلية. وينطبق السش

ورة  تغطيها اتفاقية حقوق الطفل. ونتيجًة لذلك، هناك �ف
ياً. وعى سبيل  فاً بها دول لتوفري إرشاداٍت أكرش تفصيالً ومعرت

ة من المالحق باتفاقية حقوق  المثال، هناك مجموعة كبري
دة  اه ع داث، وم اء الأح ض ق ة ب ق عل ت م �ي ال اي ع م الطفل مثل: ال
ح  ال ص م د ال دي ح ل ت ي دان، ودل ل ب ض ال �ي ي ب

�ض ب ت ل ة ل رس ك ة م ي س ي رئ
م. ه ذوي ض ب �ي وب ح ص م �ي ال ض وغ �ي ئ لج ال ال ف لأط ل ل ض ف ال

 المادة 20: 

1.  للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية 
أو الذي يسمح له، حفاظا عى مصالحه الفضى، بالبقاء 

ف توفرهما  ي حماية ومساعدة خاصت�ي
ي تلك البيئة، الحق �ف

�ف
الدولة. 

 2.  تضمن الدول االأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية 
بديلة لمثل هذا الطفل.

ي جملة أمور، الحضانة، أو 
 3.  يمكن أن تشمل هذه الرعاية �ف

، أو، عند  ي
سالمي، أو التب�ف ي القانون االإ

الكفالة الواردة �ف
ي مؤسسات مناسبة لرعاية االأطفال. 

قامة �ف ورة، االإ الرف
ي الحلول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب 

وعند النظر �ف
ثنية  ي تربية الطفل ولخلفية الطفل االإ

الأفضلية االستمرارية �ف
والدينية والثقافية واللغوية.

ي اليونيسف الأول مرة أفضلية وجود 
 أثار قسم حماية الطفل �ف

»مبادئ توجيهية بشأن استخدام الرعاية البديلة لالأطفال 
ي عام 2004، كلف القسم منظمة الخدمة 

وطها«. و�ف و�ش
االجتماعية الدولية بإعداد سلسلة دراسات عن االأطفال الذين 

ي20
الفصل الثا�ض إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها الأساسية 
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لفت المنظمة المذكورة أيضاً  يفتقرون إىل رعاية أ�ية كافية. وُك
بصياغة »دعوة إىل العمل« تتعلق بالموضوع. وُسلمت هذه 

»الدعوة« إىل جهات عدة بينها لجنة حقوق الطفل للنظر فيها. 

وافقت لجنة حقوق الطفل عى الحاجة إىل المبادئ التوجيهية 
ي 

ي ذلك الوقت( �ف
نسان )�ف وأحالت »قرارها« إىل لجنة حقوق االإ

أواخر عام 2004. وتابعت لجنة حقوق الطفل بتخصيص يوم 
/أيلول عام 2005 لموضوع االأطفال  ي سبتمرب

المناقشات العامة �ف
ف من الرعاية الوالدية. المحروم�ي

خرجت المناقشات بمجموعٍة من التوصيات الرئيسية بينها 
ف  وع مبادئ توجيهية لتحس�ي قيام المجتمع الدوىلي بصياغة مرش

ف من أ�هم.  تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لالأطفال المحروم�ي
وتعاونت اليونيسف مع مجموعة من المنظمات غري الحكومية 

الدولية لتشكيل فريق عمل تابع لمجموعة المنظمات غري 
الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل، وكذلك مع عدد 

ي الرعاية البديلة 
ة �ف اء االأفراد والشباب ممن لديهم خرب من الخرب

كمال النص بحلول أوائل عام 2006. الإ

ازيلية احتماعاً  ي آب/أغسطس 2006، استضافت السلطات الرب
و�ف

وع المبادئ التوجيهية. وحرف  اء الستعراض نص مرش اً للخرب ي دول
ضافة إىل اليونيسيف  االجتماع ممثلون عن قرابة 40 حكومة باالإ

ي 
والمنظمات غري الحكومية الدولية المعنية وثالثة أعضاء �ف

لجنة حقوق الطفل. وبعد ذلك، ُعممت مسودة منقحة أخذت 
ي تداولها االجتماع للتعليق 

حات ال�ت ف االعتبار االآراء والمقرت بع�ي
عليها بحلول النصف االأول من عام 2007.

كما تشكلت نتيجة االجتماع المذكور مجموعة »أصدقاء« 
ازيل تنسيق عملها، وضمت  ي تولت الرب

المبادئ التوجيهية، ال�ت
ف وتشيىي ومر  ف من االأرجنت�ي ف حكومي�ي ي البداية ممثل�ي

�ف
تغال  ف والرب وجورجيا وغانا والهند والمكسيك والمغرب والفلب�ي

والسودان والسويد وأوكرانيا وأوروغواي والعديد من الدول 
ي 

االأخرى - كالنمسا وفنلندا وإيطاليا وهولندا وسويرا - ال�ت
أصبحت مرتبطة بعملها. وواصلت المجموعة لعب دوٍر هام 

أثناء المفاوضات الالحقة عى النص. كما قدم مندوبون من 
اًء  ن بلدان عديدة أخرى مساهمات قيمة ولعبوا دوراً مهماً وب

ي عملية الصياغة.
للغاية �ف

نسان التابع لالأمم المتحدة أول من أعلن  كان مجلس حقوق االإ
ي قراٍر واسع النطاق بشأن حقوق 

دعمه للمبادئ التوجيهية �ف
§20،A/HRC/( 2008 ي آذار

الطفل اعتمدته الدورة السابعة �ف
وع المبادئ التوجيهية ُقدماً.  RES/7/29(، ما شجع عى دفع= مرش
ي الدورة التاسعة للمجلس 

وُقدمت إحاطة عن التقدم المحرز �ف
بعد ستة أشهر، عندما دعا قرار محدد )A/HRC/RES/9/13( الدول 

ي عمليٍة شفافة، بهدف اتخاذ 
إىل »تكريس جميع جهودها �ف

جراءات الممكنة« بحلول دورته المقبلة. االإ

ازيل رسميا مسودة للمبادئ  وردا عى ذلك، عممت الرب
نسان ودعت  التوجيهية عرب مكتب المفوض السامي لحقوق االإ

/يناير 2009.  ي
إىل تقديم تعليقاٍت رسمية بنهاية كانون الثا�ف

ازيل  ف آذار/مارس وحزيران/يونيو 2009، نظمت الرب ة ب�ي ي الفرت
و�ف

ي جنيف سلسلًة مشاورات حكومية دولية استعرضت جميع 
�ف

ي منتدًى تشاركيٍ شفاف. ونتيجًة لذلك، أُعدت 
التعليقات �ف

مسودة منقحة للمبادئ التوجيهية. 

ة  وبتاريخ 17 حزيران/يونيو 2009، اعتمدت الدورة الحادية عرش
ا ًي نسان باالإجماع قرارًا إجرائ  لمجلس حقوق االإ

 )A/HRC/RES/11/7( وقدمت المسودة الجديدة »للمبادئ 
التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال« إىل الجمعية العامة لالأمم 

ين  ي نيويورك لدراستها واحتمال اعتمادها بتاريخ 20 ترش
المتحدة �ف

ين التفاقية حقوق الطفل.  /نوفمرب بحلول الذكرى العرش ي
الثا�ف

وبالفعل، أوصت اللجنة الثالثة للجمعية العامة لالأمم 
ي اجتماعها بتاريخ 

المتحدة بالموافقة عى المبادئ التوجيهية �ف
/نوفمرب 2009. وبعد ذلك، »رحبت« الجمعية  ي

ين الثا�ف 20 ترش
العامة لالأمم المتحدة نفسها حسب االأصول بالمبادئ 

مA/RES/64/142  بتاريخ 18  رار رق ق جماع عرب ال التوجيهية باالإ
كانون االأول/ديسمرب – 2009. 

1. الغرض من المبادئ التوجيهية
قرار  المبادئ التوجيهية هي صك دوىلي غري ملزم. لذا، ومع االإ
ثراء نهج الرعاية البديلة لالأطفال،  الواضح بأهليتها العامة الإ

اماٍت من جانب الدول أو أي أطراف أخرى.  ف فإنها ال تشكل أي الرت
ونتيجة لذلك، صيغت أحكام المبادئ التوجيهية باستخدام 

كلمة »ينبغي« )should( بدالً من »يجب« )shall/must( الملزمة 
ي يشار فيها إىل الحقوق الكاملة )ال 

اً، باستثناء الحاالت ال�ت ي قانون
ي اتفاقية حقوق الطفل(.

سيما تلك الواردة �ف

ي تستند إىل اتفاقية حقوق 
ُصممت المبادئ التوجيهية، ال�ت

الطفل )انظر المبادئ التوجيهية § 1(، لمساعدة وتشجيع 
الحكومات عى تعزيز تنفيذ االتفاقية )§ 2.ج(، وتوجيه 

ي 
“السياسات والقرارات والنشاطات” عى كافة المستويات �ف

ف العام والخاص )§ 2.د( ويعكس بيان الغاية أيضاً  القطاع�ي
تشديد واضعي المبادئ التوجيهية بوضوح عى اعتبارها ليس 
اً فيها عى صعيد السياسة والممارسة”  فقط “توجيهاٍت مرغوب
)§ 2( عوضاً عن معايري مطلوبة فحسب، بل أيضاً موجهة إىل 

” وليس إىل  “جميع القطاعات المعنية بشكٍل مبا�ش أو غري مبا�ش
الحكومات فقط بأي حاٍل من االأحوال.

ي
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اً عى  ك أثراً كبري ومع أن المبادئ التوجيهية غري ملزمة، فهي ترت
ي هذا المجال. ويعترب وضعها كمجموعٍة مبادئ 

الممارسات �ف
معتمدة من قبل االأمم المتحدة أمراً مهماً بحد ذاته ويمّكنهما 

ف أمور أخرى، من العمل كمرجع أساسي للجنة حقوق  ، ب�ي
ي مالحظاتها الختامية بشأن امتثال الدول لالأحكام ذات 

الطفل �ف
الصلة من المعاهدة. وعى نحٍو مشابه، يمكن أيضا أن تؤخذ 
ي ترصد 

ف االعتبار من قبل الجهات ال�ت المبادئ التوجيهية بع�ي
الكثري من االتفاقيات االأخرى، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب 

عاقة. واتفاقية حقوق االأشخاص ذوي االإ

اف أن توجهات المبادئ التوجيهية  ولكن من المهم أيضاً االعرت
اً( ال  ب ي ذلك شأن جميع الصكوك الدولية المشابهة تقري

)شأنها �ف
ي أي بلٍد من أجل التنفيذ الكامل. ومع أنها 

تراعي توفر الموارد �ف
تشجع عى تخصيص الموارد )§ 24-25(، فإن دورها الرئيسي 
هو تحديد المسار الواجب اتباعه. وهذا الدليل يعكس ذلك 

الموقف.

ات:  اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

ام بحقوق الطفل ض إظهار ال�ت

المبادئ التوجيهية: § 1، 6، 7، 72، 73

ي 
ي تنفيذ حقوق االأطفال �ف

اً �ف ينبغي أن تلعب الدول دوراً قيادي
يعية والسياسات وعى صعيد الممارسة.  جميع الجوانب الترش
ام بحقوق الطفل من خالل الدعم  ف كما ينبغي إظهار هذا االلرت

ًة  والخدمات المقدمة لجميع االأطفال الذين يتطلبون رعاي
بديلة. 

ة:  ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي
يعات والسياسات والممارسات الوطنية 	  ضمان دعم الترش

ها من صكوك  بالكامل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وغري
اص ذوي  خ وق الأش ق ة ح ي اق ف نسان مثل ات حقوق االإ

ة. اق ع الإ

تأسيس هيئات مستقلة معنية باالأطفال )أمناء مظالم، أو 	 
س« من أجل رصد  اري ادئ ب ب ( بما يتماسش مع »م ف مفوض�ي

حقوق الطفل.

ي القانون، وإتاحة إمكانية 	 
اط مراعاة حقوق الطفل �ف  اشرت

وصول االأطفال إىل سبل االنتصاف، بما فيها القضاء. 

تخصيص مستويات مناسبة من الموارد لخدمات االأطفال 	 
وأ�هم بحيث يمكن دعم حقوق االأطفال.

ام حقوق جميع االأطفال برف النظر عن 	  ضمان احرت
ف عى أساس الفقر  وضعهم أو ظروفهم، ومن دون تميري

عاقة  ي ونوع الجنس واالإ
ي واالنتماء الدي�ف

واالأصل العر�ت
وس نقص المناعة  صابة بفري النفسية والجسدية واالإ

ة أخرى نفسية أو  يدز أو بأمراض خطري ية/االإ البرش
جسدية، وكون الطفل مولوداً خارج إطار الزواج، والوصم 

االجتماعي واالقتصادي. 

ي 	 
ي ذلك الحق �ف

تعزيز الوعي بحقوق االأطفال، بما �ف
ف صفوف االأطفال وأ�هم، وصانعي  المشاركة، ب�ي

السياسات، ومقدمي الرعاية لالأطفال واالأ�، والمجتمع 
عالم.  عموماً باستخدام الحمالت العامة ووسائل االإ

يعات 	  ي جميع الترش
ام بحقوق الطفل �ف ف  ضمان االلرت

ي الرعاية 
والسياسات والممارسات المتعلقة باالأطفال �ف

البديلة. 

ي الرعاية البديلة 	 
ضمان حماية االأطفال وحقوقهم �ف

ة  وأيضاً إدراك أهمية تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنري
قد تنطوي عى حد مقبول من المخاطر، بما يتماسش مع 

حقوق االأطفال الذين يعيشون مع أ�هم )94 §(.

ي22
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ة ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ز ال ائ 2-2( رك
ف  ام مبدأين أساسي�ي أُعدت المبادئ التوجيهية لضمان احرت

للرعاية البديلة لالأطفال، وهما:

ورة«(.	  الرعاية البديلة مطلوبة فعالً )»مبدأ الرف

والأنها مطلوبة فعالً، يجب تقديمها بطرق مناسبة )»مبدأ 	 
المالءمة«(

 : ف ف رئيسيت�ي ف فرعيت�ي ف مجموعت�ي  يضم كل من هذين المبدئ�ي

ورة« ام »مبدأ ال�ض 1. اح�ت
روف  ظ ف أو ال واق م ع ال ن ورة أوالً م ي العمل بمبدأ الرف

يقت�ف
ي تجعل الرعاية البديلة متوقعًة أو مطلوبة. وهناك عدد 

ال�ت
ي ينبغي معالجتها: بدءاً من الفقر المادي، 

كبري من المشاكل ال�ت
نجابية، وتثقيف  ف إىل التوعية بالصحة االإ والوصم والتميري

ها من تدابري دعم االأ�ة مثل توفري مرافق الرعاية  الوالدين وغري
النهارية. ومن الجدير بالمالحظة أنه مع تقدم عملية صياغة 
المبادئ التوجيهية، أعرب مندوبو الحكومات عن اهتمامهم 
ايد بضمان منح الحلول الوقائية أوسع تغطية ممكنة.  ف المرت

ة  ب راق ورة تأسيس آلية م تتناول نقطة العمل الثانية لمبدأ الرف
ي نظام 

)Gatekeeping( قوية تضمن عدم دخول االأطفال �ف
بقائهم  الرعاية البديلة إال بعد دراسة جميع الوسائل الممكنة الإ
ة )الممتدة(. والتبعات مضاعفة  مع والديهم أو عائلتهم الكبري
هنا، إذ تتطلب توفر خدماٍت أو هياكل مجتمعية مالئمة يمكن 

حالة إليها، ونظام مراقبة فعاالً برف النظر هل مقدم  االإ
الرعاية الرسمي المحتمل جهًة عامًة أم خاصة.

ي مرافق الرعاية 
يداع �ف ورة االإ إضافًة لما سبق، ينبغي مراجعة �ف

البديلة بشكٍل منتظم. ومن الواضح أن ذلك يشكل تحدياٍت 
ًة للعديد من الدول، ولكن التجارب تُظهر أن مواجهة هذه  كبري

ي مرافق 
رة �ف يداع غري المرب وري لتفادي حاالت االإ التحديات �ف

الرعاية البديلة. 

ام »مبدأ الملءمة« 2. اح�ت
ف تقديمها  إذا تقرر أن الطفل يحتاج رعاية بديلة بالفعل، فيتع�ي

ب أن  ج ة ي اي رع ع مرافق ال ي م ي أن ج
بطريقٍة مالئمة. وهذا يع�ف

قامة،  ة من ناحية ظروف االإ ام ع �ي ال اي ع م ن ال د الأد�ض م ح ي ال �ب ل ت
، والنظام المتبع، والتمويل، والحماية، والوصول إىل  ف والموظف�ي
ها. ولضمان  الخدمات االأساسية )السيما التعليم والصحة(، وغري
ذلك، ينبغي تطبيق آلية وإجراءات العتماد مقدمي الرعاية عى 

جراء عمليات تفتيش الحقة لرصد  أساس المعايري المعتمدة، والإ
. االمتثال للمعايري

ان  ك ض م �ي ة ب واءم م ة ال ي ل م يتناول الجانب االآخر من »المالءمة« ع
ردي. وهذا  ٍل ف ك ش ي ب

�ض ع م ل ال ف ط ة وال ل دي ب ة ال اي رع م ال دي ق ت
، من حيث المبدأ، احتياجات الطفل  ي ي اختيار مكاٍن يل�ب

يع�ف
ي أيضاً توفر مجموعٍة 

الحالية بأفضل طريقٍة ممكنة. وهو يع�ف
ها، بحيث يتوفر  ي تستند إىل االأ�ة أو غري

من وسائل الرعاية ال�ت
ي 

قرار أنسب طريقة �ف خيار حقيقي، وإجراٍء منهجٍي ومعتمد الإ
»المراقبة«.

ٍة   وعند إعداد هذه المجموعة من الخيارات، ينبغي إيالء أولوي
واضحة للحلول المستندة إىل االأ�ة والمجتمع المحىي )§ 53( 

ي الوقت نفسه، تُسلم المبادئ التوجيهية بأن الرعاية ذات 
و�ف

الطابع االأ�ي ومرافق الرعاية الداخلية تكمل بعضها )§ 23(، 
ة بعض المواصفات )§ 123، 126(  يطة أن تحقق هذه االأخري �ش

وتستخدم فقط الأسباٍب »إيجابية« )أي عندما تشكل الحل 
ي واحتياجاته )§ 21(.

االأنسب لحالة الطفل المع�ف

ي الرعاية البديلة 
 عى سبيل المثال، قد ال يتمكن طفل أودع �ف

يداع الفوري  ٍة عائليٍة سلبية، من التأقلم مع االإ نتيجًة لتجرب
ٍة  التاىلي ربما يحتاج أوالً إىل بيئ ي إطاٍر رعاية أ�ٍي آخر، وب

�ف
ت كفالة الطفل  أقل حميميًة وعاطفية. وبالمثل، إذا اعترب

اًء  ن هي الحل االأكرش مالءمة، ينبغي اختيار االأ�ة الحاضنة ب
عى استعدادها وقدرتها عى التعامل بإيجابية مع السمات 

. وهنا أيضاً، ينبغي إخضاع حاالت  ي
الشخصية للطفل المع�ف

يداع للمراجعة الدورية لتحديد مدى مالءمتها. ويتوقف  االإ
يداع ومدته  تها عى طبيعة االإ تاريخ إجراء المراجعة ووتري

ف االعتبار جميع التطورات  والغرض منه، ويجب أن تأخذ بع�ي
. ي ربما تكون قد حدثت منذ اتخاذ القرار االأصىي

ذات الصلة ال�ت

ي
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الحد من اللجوء للرعاية 
البديلة

ضمان وجود نظام قوي 	 
للمراقبة يتمتع بسلطة 

اتخاذ القرارات. 

إتاحة مجموعة من الموارد 	 
االستشارية والعملية 

ي يمكن إحالة 
الفعالة ال�ت

الوالدين الذين يواجهان 
صعوبات إليها.

حظر “استجالب” االأطفال 	 
إىل مؤسسات الرعاية. 

إلغاء أنظمة تمويل 	 
ي تشجع 

أشكال الرعاية ال�ت
يداع و/أو االحتفاظ غري  االإ

ي 
وري باالأطفال �ف الرف

الرعاية البديلة. 

إجراء مراجعة منتظمة 	 
للتحقق من أن كل حالة 

إيداع ال تزال مناسبة 
ورية.  و�ف

ضة  تقليل الحاجة المفرت
للرعاية البديلة الرسمية

	تنفيذ برامج التخفيف 	 
من حدة الفقر. 

معالجة العوامل 	 
ي يمكن أن 

االجتماعية ال�ت
تؤدي إىل انهيار االأ�ة )مثل 
، الوصم، التهميش  ف التميري

...الخ(.

ف خدمات دعم 	  تحس�ي
ف أوا� االأ�ة.  وتمت�ي

توفري فرص الرعاية 	 
النهارية والمؤقتة. 

اتيجيات 	  تشجيع اسرت
التكيف التقليدية / غري 

الرسمية. 

التشاور مع الطفل 	 
والوالدين واالأ�ة االأوسع 

لتحديد الخيارات. 

معالجة حاالت التخىي عن 	 
ي يمكن تفاديها 

االأطفال ال�ت
بطريقة استباقية. 

رة 	  إيقاف القرارات غري المرب
بعاد الطفل عن الرعاية  الإ

الوالدية. 

ي مكان تقديم  ضمان أن يل�ب
الرعاية احتياجات الطفل

استحداث مجموعة كاملة 	 
من خيارات الرعاية. 

إسناد مهام المراقبة 	 
ف  ف مؤهل�ي لمختص�ي

يقومون بإجراء تقييم 
منهجي لمكان الرعاية 

ي وضع  الذي يُرجح أن يل�ب
الطفل وسماته بأفضل 

طريقة. 

التأكد من عدم استخدام 	 
الرعاية داخل المؤسسات 
إال عندما تشكل استجابة 

ة.  بناءة بدرجة كبري

المطالبة بتعاون مقدمي 	 
ي إيجاد حل 

الرعاية �ف
مناسب طويل االأمد لكل 

طفل. 

ضمان استيفاء مرافق الرعاية 
البديلة الرسمية للحد االأد�ف 

من المعايري

امات 	  ف ام االلرت التعهد باحرت
نسان.  ي مجال حقوق االإ

�ف

إتاحة الوصول الكامل 	 
إىل الخدمات االأساسية، 

ال سيما الرعاية الصحية 
والتعليم. 

ضمان كفاية الموارد 	 
ية )تقييم ومؤهالت  البرش

وحافز مقدمي الرعاية(.

تعزيز وتيسري التواصل 	 
المالئم مع الوالدين / 

أفراد االأ�ة االآخرين. 

حماية االأطفال من العنف 	 
واالستغالل. 

اعتماد التسجيل 	 
لزامي  خيص االإ والرت

لجميع مقدمي الرعاية 
بناًء عى معايري صارمة 

ينبغي الوفاء بها. 

حظر مقدمي الرعاية 	 
الذين تكون أهدافهم 
الرئيسية ذات طبيعة 

سياسية أو دينية أو 
اقتصادية. 

تأسيس آلية تفتيش 	 
مستقلة تقوم بزيارات 
منتظمة وغري معلنة. 

ة؟ اي رع ل ة ل ي ق ي ق ة ح اج اك ح ن ل ه ه

السؤال الأول:

ورة مبدأ الرف

ل؟ ف ط ل ة ل ب اس ن ة م اي رع ل ال ه

: ي
ا�ض ث السؤال ال

مبدأ المالئمة

ورة والملءمة« 3. تطبيق مبدأ »ال�ض
ي ينبغي 

فيما يىي بعض العنا� االأساسية ال�ت
مراعاتها لضمان عدم استخدام الرعاية البديلة إال 

. ي
ورة، وضمان مالءمتها للطفل المع�ف عند الرف

ي24
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4. مراعاة »مصالح الطفل الفضل«
 تشري المبادئ التوجيهية بشكٍل متكرر إىل »مصلحة الطفل 

الفضى«. ولكن يحيط كثري من االلتباس بمع�ف هذا المفهوم 
ي سياق تعزيز وحماية حقوق الطفل. فقد 

تبة عليه �ف واالآثار المرت
ل«  ض ف ة ال ح ل ص م دأ ال ب اق »م ط رض ون �ي غ س ف وء ت يؤدي س

ة لالأطفال  ؤذي ٍة وم ب اس ن �ي م ول غ ل ق إل ح ي ب ط ت د ال ن ع
ف لذلك. ف من الرعاية الوالدية أو المعرض�ي المحروم�ي

ل  ض ف ه ال ت ح ل ص م ار الأول« ل ب ت لء »الع ي إي
ق �ض ح ل ال ف ط ل ول

عندما تتخذ مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة 
يعية قراراٍت  دارية أو الهيئات الترش أو المحاكم أو السلطات االإ

تب  تؤثر عى الطفل )المادة 3.1، اتفاقية حقوق الطفل(. وقد يرت
عى هذه القرارات آثار بعيدة المدى. لذلك من المهم أن نكون 

ف بشأن طريقة مقاربة »المصالح الفضى« عند تنفيذ  واضح�ي
المبادئ التوجيهية. 

ي 
ابطة من المادة 3.1 �ف ، تظهر ثالثة متطلباٍت مرت وبشكٍل أساسي

اتفاقية حقوق الطفل: 

ل . 1 ف ط ة ال ح ل ص له م ورة أع ذك م ات ال ه ج دد ال ح ي أن ت غ ب ن ي
ي اتخاذ 

ة. وهذا يع�ف اي رع ة ال ي ل م ي ع
ت �ض ارك ا ش م ل ل ك ض ف ال

قراٍر بناًء عى جميع المعلومات المطلوبة و/أو المتاحة. 
وترتدي مسؤولية تحديد المصالح الفضى أهميًة خاصة 

ي الرأي أو عندما ال يتوفر شخص أساسي 
عند وجود تضارب �ف

توكل إليه الرعاية.

عند اتخاذ قراٍر يؤثر عى الطفل، ينبغي أن تراعي هذه . 2
رف آخر  ة لأي ط وع �ش م ح ال ال ص م وق وال ق ح الجهات ال
)مثل االآباء، االأفراد االآخرين، الهيئات أو الدولة نفسها( 

فضالً عن العوامل االأخرى ذات الصلة. إذاً، وعى الرغم 
من اعتبار منح االأولوية لمصلحة الطفل الفضى قاعدًة 

ي الممارسة العملية، إال أن صانعي القرارات 
توجيهية �ف

ي كل حالة. وينبغي موازنة 
اتباع ذلك �ف ف حقيقًة ب غري ملزم�ي

ف االأول والثالث، وال يجوز  ي مع المتطلب�ي
المتطلب الثا�ف

ه خارج سياق هذه المتطلبات الثالثة التفاقية  تفسري
حقوق الطفل. 

ن . 3 ل« م ض ف ح ال ال ص م أن »ال ش رار ب اذ ق خ ض ات �ي ع ت وعندما ي
ا، ينبغي  ل م ف ط ة ل ح ال ٍة وص م لئ اراٍت م ي ة خ وع م ج ض م �ي ب

ًة  ي أن يحبذ من حيث المبدأ الحل الذي يعترب أكرش إيجاب
ي الوقت 

للطفل - بشكٍل فوري وعى المدى االأطول. و�ف
ي بشكٍل كامل مع 

نفسه، ينبغي أن يتوافق أي قراٍر نها�أ
جميع حقوق الطفل االآخرى. 

ي أن ال تتجاوز »المصالح الفضى« 
ومن المهم من منظوٍر حقو�ت

ر تجاهل أو انتهاك حق آخر أو أكرش - ولو كان االأمر كذلك،  أو ترب
ي اتفاقية حقوق الطفل. وتسعى »الحقوق« 

لما أدرج المفهوم �ف
ي اتفاقية حقوق الطفل ببساطة إىل ضمان المراعاة الواجبه 

�ف
لمصالح الطفل الفضى عند اتخاذ قراراٍت بشأن الطريقة االأكرش 

يًة لحماية الحقوق عموماً. وتقع مسؤولية ذلك القرار  فعال
بوضوح عى عاتق الجهات المحددة؛ وال يمكن اتخاذه اعتباطياً 

من قبل آخرين.

ي مجاٍل كالرعاية البديلة - من الناحية العملية ومن منظور 
�ف

ل  ف ط ح ال ال ص اع م ب ع ات وق ت السياسات - من المنطقي أن ن
ن  ى م م ظ ع ة ال ي ب ال غ ي ال

ول �ض ب الأص س ددة ح ح م ل ال ض ف ال
الت. فإذا لم يحدث ذلك، يجب إظهار أن القيام به قد  ح ال

يهدد بشكٍل خطري حقوق االآخرين ومصالحهم. وتوفر المبادئ 
ف  التوجيهية لمفوضية االأمم المتحدة السامية لشؤون الالجئ�ي

)انظر أدناه( مثاالً عى ذلك بقرار عدم إيداع طفل مصاب بمرٍض 
معٍد لدى أ�ٍة حاضنة قبل العالج، ح�ت إذا تقرر أن الرعاية ذات 

الطابع االأ�ي تحقق مصلحته الفضى. وبالمثل، ليس من النادر 
ف للتهديد باالأذى الجسدي من قبل  أن يتعرض كفالء طفٍل مع�ي

ي إىل إطاٍر جماعي 
ورة نقل الطفل المع�ف أطراٍف أخرى ما يطرح �ف

. ونتيجًة  ف للرعاية يضمن له حماية أفضل من قبل الموظف�ي
ي ال يمكن فيها إعطاء االأولوية لمصالح 

لذلك، تكون الحاالت ال�ت
اً استثنائية بالفعل.  ي الطفل الفضى المحددة مبدئ

ل  ام ع ل« ال ض ف ل ال ف ط ح ال ال ص عالوة عى ذلك، تعترب »م
ًة بالرعاية البديلة: دراسة  ض تتصالن مبا�ش �ي ت ال ي ح

م �ض اس ح ال
ورة فصل الطفل عن والديه )المادة 9.1 و20.1 من اتفاقية  �ف

ي لالأطفال الذين يتلقون 
حقوق الطفل(. واستكشاف خيار التب�ف

رعاية بديلة )المادة 21 من اتفاقية حقوق الطفل(. ومن الواضح 
اً لمصالح الطفل  ي ف إعطاء االأولوية تلقائ ي كلتا الحالت�ي

أنه ينبغي �ف
ف  الفضى، ومع ذلك من المهم جداً تذكر أن العنرين الجوهري�ي
ي المادة 3.1 من اتفاقية حقوق الطفل )مسؤولية صناعة 

االآخرين �ف
القرار وطبيعة الحل المنتقى الذي ينسجم مع الحقوق( يبقيان 

عى حالهما. 

وعى الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد المسؤولية 
اً بدون  ك سؤاالً حيوي عن تحديد المصلحة الفضى، فإنها ترت
ي ينبغي أن 

إجابة: ما هي المعلومات والعوامل والمعايري ال�ت
تشكل أساساً للقرار؟ وبعبارٍة أخرى، كيف يتم تحديد المصالح 

الفضى؟

ح�ت تاريخه، تعترب »المبادئ التوجيهية بشأن تحديد المصالح 
ي أعدتها مفوضية االأمم المتحدة السامية 

الفضى للطفل« ال�ت

ي
الفصل الثا�ض إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها الأساسية 



ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

جابة  ف عام 2008 بال شك المحاولة االأشمل لالإ لشؤون الالجئ�ي
ح  ال ص م د ال دي ح وذج ت م عى ذلك السؤال. ومع أن تصميم ن

ي المبادئ المذكورة يراعي وضع االأطفال 
ح �ف ل المقرت ض ف ال

ف عنهم إىل درجٍة  ف بذويهم والمنفصل�ي ف غري المصحوب�ي الالجئ�ي
لهام عند اتخاذ أي قرارات  اً لالإ ة، إال أنه يشكل مصدراً رئيسي كبري

مهمة بشأن الطفل ومستقبله.

وبالنسبة االأطفال الذين تشكل الرعاية البديلة أو يحتمل أن 
ل  اء ع ن ل ب ض ف ح ال ال ص م د ال دي ح تشكل أمراً واقعاً، ينبغي ت

ة  ي ال ت ا ال اي ض ق ل ال م ش ون وي ؤهل ون م ي ائ ص ه أخ ري ج م ي ي ي ق ت
ل:  ل الأق ع

آراء الطفل ورغباته المعرب عنها بحرية )عى أساس أو�ف . 1
قدٍر ممكٍن من المعلومات(، مع مراعاة نضج الطفل 

وقدرته عى تقييم النتائج المحتملة لكل خيار معروض.

وضع أفراد أ�ة الطفل ومواقفهم وقدراتهم وآرائهم . 2
هم  ورغباتهم )الوالدين واالأشقاء واالأقارب الراشدين وغري

(، وطبيعة عالقتهم العاطفية مع الطفل. ف من المقرب�ي

ي بيئة الحياة اليومية للطفل . 3
مستوى االستقرار واالأمن �ف

)سواء مع الوالدين أو ذوي القر�ب أو أماكن الرعاية الرسمية 
أو غري الرسمية االأخرى(:

اً )تقييم فوري للمخاطر(	  ي حال

ي البيئة نفسها )تقييم عام للمخاطر(	 
سابقاً �ف

اف 	  ي البيئة نفسها )مثال: مع أي دعٍم و/أو إ�ش
 ربما �ف

وري( �ف

ف االعتبار. 	  ي أي مكان آخر للرعاية يمكن أخذه بع�ي
4(   ربما �ف

 عند االقتضاء، االآثار المحتملة لالنفصال عن االأ�ة . 4
وإمكانية إعادة إندماجها. 

االحتياجات الخاصة بنمو الطفل: . 5

المتعلقة بإعاقة جسدية أو نفسية.	 

 المتعلقة بسماٍت أو ظروف معينة أخرى.	 

قضايا أخرى حسب االقتضاء. عى سبيل المثال: . 6

 خلفية الطفل العرقية والدينية والثقافية و/أو 	 
مكان لضمان  اللغوية، بحيث يمكن بذل جهود قدر االإ

استمرار التنشئة والحفاظ عى الروابط مع مجتمع 
الطفل من حيث المبدأ. 

عداد لالنتقال إىل العيش باستقاللية. 	   االإ

مراجعة مدى مالءمة كل خيار رعاية ممكن لتلبية . 7
ي ضوء جميع االعتبارات المذكورة 

احتياجات الطفل �ف
أعاله. 

وينبغي أن تشكل نتائج هذا التقييم أساًسا لتحديد المصلحة 
ي ستنظر أيًضا قبل 

الفضى من قبل الجهات المختصة، ال�ت
ي ذلك توفر 

ي جميع العوامل االأخرى )بما �ف
التوصل إىل قرار �ف

ح سبب  خيارات عملية، ومصالح وحقوق االآخرين(. وينبغي �ش
، ال سيما إذا كان مخالفاً لرأيه. وينبغي  ي

قرارهم للطفل المع�ف
ف  أيضاً إجراء تقييٍم لتحديد المصلحة الفضى عندما يح�ي

يداع )انظرالمادة 25 من  موعد مراجعة كل حالٍة من حاالت االإ
اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 67 من المبادئ التوجيهية(. 

ي بعض الحاالت الشنيعة، يتطلب الخطر المحدق بالطفل 
�ف

وري جداً  ي هذه الحالة، من الرف
وري. و�ف يٍ ف

ا�أ راٍء وق اتخاذ إج
ٍة  ضمان بدء تحديد المصلحة الفضى بأ�ع طريقٍة عملي

ي حالة الطوارئ - يُفضل أن يتم 
ممكنة بعد االستجابة االأولية �ف

جراءات المتبعة. وعى وجه  ذلك عرب بروتوكوٍل متفٍق عليه لالإ
ي ودائم قبل إنهاء عملية 

الخصوص، ال يجوز ترتيب أي حل نها�أ
التقييم، ومراجعة نتائجها من قبل ُسلطٍة مختصة. 

ي26
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ض )1(:  ك�ي  نقطة ال�ت
ي قرارات الرعاية ومكان تلقيها

ف �ف مشاركة االأطفال واليافع�ي

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية: § 6، 7، 40، 49، 57، 64، 
 .132 ،104 ،99 ،98 ،94 ،67 ،65

ي 
ام بحق االأطفال �ف ف تستند المبادئ التوجيهية إىل االلرت

ي تمسهم، باالنسجام مع 
ي المسائل ال�ت

االستماع إليهم �ف
المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل. ويعترب ذلك مبدءاً عاماً 

ي جميع سياسات 
للمبادئ التوجيهية وينبغي أن ينعكس �ف

وممارسات الرعاية البديلة.

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ات  ع ي �ش ت ي ال
ة �ض ارك ش م ي ال

ال �ض ف وق الأط ق خ ح ي رس ت
ات اس ي س وال

يعات 	  ي جميع الترش
ام باالستماع إىل آراء االأطفال �ف ف إدراج الرت

والسياسات المتعلقة باالأطفال وأ�هم باالنسجام مع 
المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل.

ة:  ام ة ع ح م ل

ي أماكن رعاية بديلة بدون أن يفهموا 
اً ما يودع االأطفال �ف كثري

تماماً لماذا، أو بدون أن تتاح لهم فرصة للتعبري عن آرائهم. 
وهذه مخالفة واضحة للمادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل 

ي جميع 
ي االستماع إليهم« �ف

ي تمنح االأطفال »الحق �ف
ال�ت

 ٍ ي كثري
ي تؤثر عى حياتهم. و�ف

دارية ال�ت جراءات القضائية أو االإ االإ
ي مركز رعاية بديلة 

من الحاالت، يُعرب االأطفال المودعون �ف
بشكٍل تعسفٍي أو غري مالئم عن آرائهم بنهاية المطاف بطرٍق 

»غري لفظية« كالعزلة أو رفض التعاون أو الفرار أو تعطيل 
ي 

جمالية �ف ي أن تجربتهم االإ
يداع بطريقٍة أخرى. وهذا يع�ف االإ

الرعاية البديلة ستكون سلبية تماماً وقد يكون لها تداعيات 
هم ومستقبلهم. ة عى حا�ف خطري

ورة  ولذلك ركز محررو المبادئ التوجيهية بشكٍل خاص عى �ف
توقع إحاطته برعاية بديلة. حيث ذكروا أن  استشارة كل طفٍل يُ

ي جميع قرارات اختيار مكان الرعاية 
استشارة الطفل واجبة �ف

يداع، وقبل مغادرة نظام الرعاية.  ة االإ البديلة، وأيضاً طوال فرت
ي المبادئ العامة للمبادئ التوجيهية 

ولم يكتفوا بإدراج ذلك �ف
ي الكثري من النقاط 

)الفقرتان 6 و7(، بل أشاروا إليها أيًضا �ف
المحددة ضمن النص )انظر الفقرات 40 و57 و65 و67 عى 

ي تشجعها 
ي الصيغة ال�ت

سبيل المثال(. وهذا مكون رئيسي �ف
المبادئ التوجيهية للتعامل الفردي مع كل حالٍة عى حدة 

عند اتخاذ قرارات الرعاية البديلة.

ف »مشاركة االأطفال«  من الواضح أن هناك صلة وثيقة ب�ي
ي الفقرة 

ل، وينعكس ذلك �ف ض ف ل ال ف ط ح ال ال ص ومراعاة  م
7. وينبغي أن يستند أي تحديٍد للمصالح الفضى جزئياً عى 
ة  ي وشواغله، مع مراعاة مجموعة كبري

تفضيالت الطفل المع�ف
من االآراء والعوامل االأخرى. ويشمل ذلك النتائج المتوقعة 

عى المدى القصري واالأطول أجالً الأي حل لتوفري الحماية 
الفعالة لجميع الحقوق االأخرى، كما تُحدد أيضاً بتوفري 

خيارات مناسبة أو تشجيعها من قبل الدولة.

وعى نحٍو مماثل، كما تعكس الفقرة 6 )وأيضاً الفقرة 64 
عى سبيل المثال(، ينبغي أن يحصل االأطفال عى جميع 
المعلومات الالزمة لتمكينهم من الوصول إىل استنتاجاٍت 

سليمة بشأن الخيارات المتاحة لهم.

ترتبط “مشاركة االأطفال” ارتباطاً وثيقاً بالتشاور مع أ�ة 
ف لتمثيل الطفل أو مع أشخاص  الطفل، أو الشخص المع�ي

ف أو يثق بهم. أكدت المبادئ التوجيهية  هم مهم�ي آخرين يعترب
مراراً عى هذه النقطة. ويضمن الحصول عى آراء، واالأفضل 

موافقة، االأشخاص الذين أصبح الطفل معتمداً عليهم تلبية 
مكان.  ي الرعاية البديلة لتوقعات الطفل قدر االإ

يداع �ف قرارات االإ
ي 

يداع �ف وهذا يعزز بشكٍل واضح احتمال أن تكون نتيجة االإ
الرعاية البديلة إيجابيًة.

ي
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ة( م ت ات )ت اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

نسان مثل أمناء 	  إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق االإ
ف  ف المعني�ي ف باالأطفال أو المفوض�ي المظالم المعني�ي

ي االستماع إليهم. 
باالأطفال للحفاظ عى حق االأطفال �ف

ق 	  دة، ح ح ت م م ال لأم م 12 ل ام رق ع ق ال ي عل ت مراعاة ال
ي مشاركة 

شاد بها �ف ه  لالسرت ي ع إل م ت س ي أن ي
ل �ض ف ط ال

دارية.  جراءات االإ ي العمليات واالإ
االأطفال �ف

ي 	 
ي ذلك الحق �ف

تعزيز الوعي بحقوق االأطفال، بما �ف
ف صفوف: االأطفال وأ�هم، وصانعي  المشاركة ب�ي

السياسات ومقدمي الرعاية لالأطفال واالأ�، والمجتمع 
عالم. عموماً باستخدام الحمالت العامة ووسائل االإ

ي المشاركة برف النظر عن 	 
ضمان حق جميع االأطفال �ف

 . ف وضعهم أو ظروفهم ومن دون تميري

ضمان عدم وجود حد أد�ف لسن مشاركة االأطفال ودعم 	 
ااحتياجات التواصل لديهم، مثل دعم أشكال التواصل 

غري اللفظية. 

ي يقودها االأقران 	 
تشجيع المنظمات أو المجموعات ال�ت

ة للمساهمة  ي تدعم مشاركة االأطفال بدرجة كبري
أو ال�ت

بإعداد وتنفيذ سياسات وممارسات الرعاية البديلة. 

ة ل دي ب ة ال اي رع ات ال ي ل م راءات وع ي إج
ال �ض ف ة الأط ارك ش م م دع

يعات والسياسات الوطنية المتعلقة 	  التأكد من أن الترش
اماً بمشاركة  ف بحماية الطفل والرعاية البديلة تتضمن الرت

االأطفال وتستند إىل نهٍج قائٍم عى حقوق الطفل. 

أخذ آراء االأطفال عند اتخاذ قرارات تتعلق بإحاطتهم 	 
بالرعاية، وإعداد تقييمات وخطط ومراجعات للرعاية. 

وينبغي أن يتضمن ذلك التماس آراء االأطفال بشأن 
ي تدعم االأطفال وأ�هم ومزودي الرعاية. 

الخدمات ال�ت

ي خيارات 	 
تزويد االأطفال بالمعلومات ح�ت يتمكنوا من تب�ف

ي عمليات صنع القرار 
ة ويتمكنوا من المشاركة �ف مستنري

بشكٍل كامل. وينبغي أن يتضمن ذلك الوصول إىل نسٍخ 
ي 

ي المجا�ف
مفهومٍة للطفل من »حقوقه«، والتمثيل القانو�ف

ي شؤون الرعاية عند االقتضاء. 
ف �ف ف مدرب�ي من قبل محام�ي

حفظ المعلومات عن خلفيات االأطفال وأصولهم بحيث 	 
هم بعد موافقة االأطفال، من  يتمكن االأطفال، أو غري

الحصول عى معلومات عن أصولهم. 

التأكد من استشارة أ�ة الطفل، أو أي أشخاص آخرين 	 
ف يثق بهم الطفل، عند اتخاذ القرارات.  مهم�ي

اط إمكانية وصول االأطفال إىل شخٍص بالغ يثقون به 	  اشرت
عندما يريدون الدعم أو الحديث مع شخٍص ما برية. 

ة عرب ممثل 	  وضع ترتيبات تُمكن من االستماع للطفل مبا�ش
اً جداً أو غري قادٍر عى  أو هيئة عندما يكون الطفل صغري

اً أو بوسائل تواصل أخرى.  التعبري عن رأيه لفظي

ي القرارات المتعلقة باالتصال 	 
ضمان مراعاة آراء االأطفال �ف

بأُ�هم وأثناء زياراتهم لها.

رة 98  ق ف م )ال ه ل واغ م وش اواه ك ن ش لغ ع ب لإ ال ل ف م الأط دع
و99(

بالغ عن 	  المطالبة بوضع آليات تمكن االأطفال من االإ
شواغلهم بطريقٍة غري رسمية. 

بالغ عن الشكاوى بطريقٍة رسمية 	  وضع آليات واضحة لالإ
بالغ  ف برعاية بديلة من االإ بحيث يتمكن االأطفال المحاط�ي

بطريقٍة آمنة عن أي تعدياٍت عى حقوقهم، كإساءة 
المعاملة أو االستغالل.

بالغ عن شكاواهم. 	  ي االإ
ضمان إعالم االأطفال بحقهم �ف

حيث ينبغي أن يتمكنوا من الوصول إىل شخٍص بالٍغ 
بالغ عن شكواهم عند  ي االإ

مستقل يثقون به لدعمهم �ف
الحاجة. 

ي قرارات الرعاية ومكان تلقيها )تتمة(
ف �ف ض )1(: مشاركة االأطفال واليافع�ي ك�ي نقطة ال�ت

ي28
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دة 1-1 ة واع ارس م م

ا ي زان ان وزي، ت ب وم ك م
ف لخطر الهجرة إىل  تعمل مكومبوزي مع االأطفال المعرض�ي

انيا. وتدعم  ف ي شمال ترف
ي أروشا وكليمانجارو �ف

ي منطق�ت
الشوارع �ف

االبتعاد عن رعاية أطفال الشارع داخل المؤسسات باتجاه 
الرعاية داخل االأ� والمجتمعات المحلية. ونتيجًة لذلك، 
 .» ٍل انتقاىلي ف حولت مرفق الرعاية الداخلية االأساسي إىل »مرف

طفال، وفرص 
أ

وتقدر المنظمة قيمة وأثر المشاركة الفاعلة لال
عالء  ف الإ ف والحالي�ي ف أطفال وشباب الشارع السابق�ي تمك�ي

ي مجلس 
أصواتهم وإسماعها. وشارك االأشخاص اليافعون �ف

ي بلدية أروشا، ما أدى إىل قيام 
االأطفال )Baraza la Watoto( �ف

ي تواجه االأطفال 
ا ال�ت اف بالقضاي السلطة البلدية باالعرت

ف وإيجاد سبل لمساعدتهم. كما قدم االأطفال أيًضا  واليافع�ي
ي مكومبوزي 

اتيجي �ف سرت ي عمليات التخطيط االإ
ة �ف مساهمًة كبري

طوال عام 2010 من خالل االجتماعات والمناقشات واالأفكار. 

وعمل بعض االأطفال االأكرب

سناً كسفراء وشاركوا تجاربهم الحياتية الخاصة أثناء مناقشة 
العواقب السلبية للرعاية داخل المؤسسات عى المدى 
الطويل. وعام 2010، أجري المسح السنوي لدرجة رضا 

اً الذين يقيمون  االأطفال بمشاركة االأطفال والشباب االأكرب سن
ف  . وسلط الضوء عى تطوير التواصل ب�ي ل االنتقاىلي ف ي المرف

�ف
ف واالأطفال. وقدمت نتائج المسح إىل  المرشدين االجتماعي�ي

ي التقدم المحرز من 
ف وأتاحت لهم فرصًة للتفكري �ف الموظف�ي

 . ف منظور االأشخاص اليافع�ي

ة(: م ت ات )ت اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

 ضمان وصول االأطفال إىل سبل االنتصاف القانونية 	 
والمراجعة القضائية. حيث ينبغي أن يتمكنوا من 

ف  ف ودعم من بالغ�ي ف قانوني�ي الحصول عى ممثل�ي
ف يثقون بهم عند الحاجة.  مستقل�ي

ضمان أن يكون االأطفال عى دراية بمدى الرية وحدودها 	 
بالغ عن الشكاوى بال  بالغ عن شكاواهم وأن يكون االإ عند االإ

عقاب. وينبغي أن يحصل االأطفال عى آراء ومالحظاٍت 
منتظمة بشأن كيفية معالجة شكاواهم وشواغلهم وما 

هي النتائج.

المطالبة بتسجيل الشكاوى ومراجعتها بانتظام. تأسيس 	 
هيئة محايدة ومستقلة وذات هويٍة واضحة يمكنها رصد 

الشكاوى.

ي كيفية 	 
التماس آراء االأطفال ومشاركتهم المستمرة �ف

بالغ عن الشكاوى. ف آليات االإ تحس�ي

ي قرارات الرعاية ومكان تلقيها )تتمة(
ف �ف ض )1(: مشاركة االأطفال واليافع�ي ك�ي نقطة ال�ت

ي
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وج �ض ل، ال ف ط ة ال اي م ات ح دم ي خ
ة �ض ي اع م ج ة ال ارك ش م ال

ي مجال خدمات 
»مشاركة المستخدم والممارسة المهنية �ف

وع بحث عمىي ينفذ بالتعاون مع  حماية الطفل« هو مرش
ويج. ويبحث  ي الرف

ف تقدمان خدمات حماية الطفل �ف جهت�ي
ي قرارات رعايتهم. 

ف �ف ي كيفية تعزيز مشاركة اليافع�ي
وع �ف المرش

كما يستخدم مجموعة مشاركة قائمة عى الحوار لالأشخاص 
ي مجال حماية الطفل ومجموعة لالأهل الذين 

ف �ف اليافع�ي
ف  ي تستهدف اليافع�ي

فقدوا حضانة أطفالهم. وأدت المبادرة ال�ت
ي ممارسات مركز حماية الطفل حيث أصبحوا 

اٍت �ف إىل تغري
ي تتخذ قراراٍت بشأن 

ي االجتماعات ال�ت
االآن يشاركون بالكامل �ف

رعايتهم المستقبلية. ووفرت مجموعة االأهل للوالدين فرصة 
ف الوالدين من تطوير  التأثري عى خدمات حماية الطفل عرب تمك�ي

وعيهم

ي 
بإمكانيات اتخاذ تدابري فعالة بخصوص قرارات الرعاية ال�ت

وع إىل وجود حاجٍة  تؤثر عى أطفالهم. وتشري تجربة هذا المرش
لدعم عملية بناء نماذج مشاركة جماعية تمنح مستخدمي 

الخدمة قدرة التأثري عى تقديم الخدمات.

لمزيٍد من المعلومات انظر: سيم، س وسيتيبو، ت )2011(. 
اكة أم  ي خدمات حماية الطفل: �ش

المشاركة الجماعية �ف
إجراءات شكلية؟ المجلة االأوروبية للعمل االجتماعي، ,)4(14 

497-512. DOI: 10.1080/13691457.2010.500477

دة 3-1 ة واع ارس م م

ي 
ب �ض دري ت ادرة ال ب م؟ )?Who cares( م ت ه ن ي ة م م ظ ن م

دة ح ت م ة ال ك ل م م دا، ال ن ل ت ك دا، اس ن ل ت ك اس
ي اسكتلندا تمويالً 

ي عام 2010، تلقت منظمة »من يهتم؟« �ف
�ف

لمدة ثالث سنوات من أجل تصميم وإعداد وتنفيذ مبادرة 
ف  تدريب وطنية تهدف إىل توعية وتنمية قدرات الممثل�ي

ي يقع عى عاتقها 
اً والهيئات الرئيسية ال�ت ف محلي المنتخب�ي

مسؤوليات صناعة القرارات المتعلقة بخدمات االأطفال. 
ي مرافق الرعاية البديلة 

شارك االأطفال واليافعون المقيمون �ف
ي جميع مراحل إعداد 

ف عن الرعاية �ف الرسمية والمنقطع�ي
اك 127 يافعاً  . حيث تم إ�ش ي

وتنفيذ برنامج التدريب الوط�ف
ي هذه العملية عرب إنتاج أفالم تدريبية محلية للدورات 

�ف
التدريبية، بينهم

ي تقديم التدريب لهؤالء 
18 يافعاً شاركوا بشكٍل مبا�ش �ف

ف  يجابية أن مشاركة اليافع�ي . وأظهرت التقييمات االإ ف البالغ�ي
ة.  ي الدورات التدريبية جعلت التدريب فعاالً إىل درجٍة كبري

�ف
نامج  ي الرب

ف �ف ف ح�ت تم توظيفهم مدرب�ي وثابر بعض اليافع�ي
نامج  . وأسفر الرب وقاموا بتمثيل المنظمة عى المستوى الدوىلي

ي السياسات والممارسات المحلية بطرق عدة، 
ات �ف عن تغيري

ف  سكان المحلية لالأشخاص اليافع�ي ف سياسة االإ كتحس�ي
الذين يغادرون مكان تقديم الرعاية، وتعزيز فرص التدريب 

ف فرص الوصول إىل المرافق الرياضية  والتوظيف، وتحس�ي
ي عملية صنع القرار.

ف المشاركة �ف فيهية وتحس�ي والرت

 لمزيٍد من المعلومات زيادرة:
  http://www.corporateparenting.org.uk

ي قرارات الرعاية ومكان تلقيها )تتمة(
ف �ف ض )1(: مشاركة االأطفال واليافع�ي ك�ي نقطة ال�ت
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ي هذا الفصل:
تجدون �ض

3-1(  نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية

ي المبادئ التوجيهية
3-2(  المصطلحات المستخدمة �ض

ي أ�ٍة موجودة 
الرعاية البديلة �ف  .1   

أماكن أخرى لتقديم الرعاية   .2   

المفاهيم ليست مطلقة  .3   
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ة ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ق ال ي ب ط اق ت ط 3-1( ن
ي معظمها عى توفري الرعاية 

تنطبق المبادئ التوجيهية �ف
البديلة الرسمية لجميع االأطفال )أي االأشخاص دون سن 18 

سنة، ما لم ينص القانون المنطبق عى الطفل عى عمر 
أقل لبلوغ سن الرشد، باالنسجام مع اتفاقية حقوق الطفل( 

ي 
ف لذلك )§ 27(. و�ف ف من الرعاية الوالدية أو المعرض�ي المحروم�ي

ف الذين  الوقت نفسه، تغطي المبادئ التوجيهية أيضاً اليافع�ي
يغادرون نظام الرعاية الرسمي ويحتاجون إىل الدعم بعد 

ي أماكن 
بلوغهم سن الرشد )§ 28(. كما يمكن تطبيقها أيضاً �ف

ال تشكل مرفقاً »للرعاية بديلة« بحد ذاتها، ولكنها تتحمل 
ًة تتعلق بتوفري الرعاية لالأطفال )كالمدارس الداخلية  ي مسؤول

وبيوت الطالب ومراكز العالج )§ 31((.

ط  ق س ف ي ي ل ط غ المبادئ التوجيهية هي أيضا أول صك دولي ي
ات  ب ي ت �ت اً ال ض ل أي ة«، ب ي م رس ة »ال ل دي ب ة ال اي رع واع ال ع أن ي م ج

 : ف ف رئيسي�ي ة« )§ 27(. ويُعزى ذلك لسبب�ي ي م رس �ي ال »غ

الرعاية البديلة لمعظم الأطفال الذين ال يستطيعون 	 
ي الحقيقة غري رسميٍة بطبيعتها. 

العيش مع والديهم هي �ف
ي جميع 

وبعبارٍة أخرى، تُنظم أغلب حاالت الرعاية البديلة �ف

اً أحد الوالدين  ب ف االأفراد - غال أنحاء العالم بشكٍل عفوي ب�ي
أو كالهما واالأقارب - من خالل الممارسات غري الرسمية 

اف  اً. وارتأى المحررون أنه ينبغي االعرت المقبولة اجتماعي
بهذا الواقع بشكٍل كامل. ولكن المبادئ التوجيهية ال تهدف 
إىل تغطية الرعاية العرضية غري الرسمية لالأطفال من قبل 
ي أيام العطل أو أثناء غياب الوالدين 

االأقارب أو االأصدقاء �ف
مثالً )§ 30ج(. 

ومع أن التدابري غیر الرسمیة بحکم التعريف تكون غري ناتجة 	 
عن التدخل والقرارات الرسمية )بالتايل يصعب أن تشملها 
اً و/أو قد  افي المعايري المحددة(، فإنها قد تتطلب دوراً إ�ش

تستفید من الدعم الحكومي لضمان الحمایة األمثل للطفل. 
ي هذا السياق تلعب المعايري دورها المطلوب. 

و�ف

مع ذلك، ينبغي دوماً مراعاة أن المعايري والمبادئ العامة الواردة 
ي المبادئ التوجيهية تُع�ف بالرعاية الرسمية فقط 

 �ف
م  ت ي ة ف ي م رس �ي ال ة غ اي رع ل ال ق ع ب ط ن ي ت

�ت ك ال ل ا ت )§ 27(؛ أم
د )ال سيما § 56 79-76(  دي ح ت ه ال ل وج ا ع ره  ذك

ض 9[ �ي ك �ت ة ال ط ق اً ن ض ر أي ظ ]ان
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استبعدت مجموعتان من االأطفال بشكل �يح من المبادئ 
التوجيهية: 

ع 	  زاٍع م ي ن
م �ض ه م لأن ه ت ري ن ح ون م روم ح م االأطفال ال

انون، أو نتيجة ادعاء بذلك، الأن وضعهم تغطيه  ق ال
ي 

 بالفعل صكوك دولية أخرى �ف
حداث )§ 30أ(

أ
مجال قضاء اال

م )§ 30ب(. الأن الطفل المتب�ف 	  ه ي ن ب م ت االأطفال الذين ت
. ولذلك فإن  ي

ٍة والدية فور اتخاذ قرار التب�ف ي رعاي
أصبح �ف

ي الكاملة ليست شكال من أشكال الرعاية البديلة 
عملية التب�ف

ف الطفل والوالدين. كما ال  كونها تؤسس عالقًة كاملة ب�ي
تخضع للكثري من جوانب إدارة الرعاية البديلة، مثل خطة 

ي تسبق 
ة ال�ت الرعاية أو المراجعة الدورية. ومع ذلك، تقع الفرت

ي منطقياً ضمن نطاق المبادئ التوجيهية. 
إكمال عملية التب�ف

عالوًة عى ذلك، من المهم مالحظة أن الجهود المتوخاة 
ي المبادئ التوجيهية بغرض منع تفكك االأ�ة تنطبق عى 

�ف
ها. ي مثلها مثل غري

االأ� بالتب�ف

ي 
ي هذه النقطة الثانية، ينبغي معالجة المسألة المعقدة ال�ت

و�ف
. ي

ة وعالقتها بالتب�ف ي لم س ة الإ ع ي �ش ب ال وج م ة ب ال ف ك تمثلها ال

ي 
، كما أن تدابري الرعاية ال�ت ي

سالمية بالتب�ف يعة االإ ف الرش ال تعرت
ي غري ممكنة عموماً إال لالأطفال الصغار المهجورين 

تشبه التب�ف
الذين ال يُعرف والداهم. ونتيجًة لذلك، ال تغطي هذه التدابري 

ف من الرعاية  إال نسبًة ضئيلًة جداً من االأطفال المحروم�ي
الوالدية. 

ة )ال سيما أثناء إعداد  ي العقود االأخري
ولذلك كان هناك ميل �ف

؛  شارة إىل الممارسة االأكرش انتشاًرا بكثري اتفاقية حقوق الطفل( لالإ
سالمية.  يعة االإ ي بموجب الرش

أ للتب�ف أي الكفالة - وهي أقرب مكا�ف
ف  ي وب�ي

ف التب�ف وتتبع المبادئ التوجيهية هذا التوجه بالربط ب�ي
سالمية )مثال: § 2أ، 123، 161(. ولكن  يعة االإ الكفالة وفقاً للرش
ي الممارسة من بلٍد إىل آخر بشكٍل 

طريقة فهم الكفالة تختلف �ف
ي مرفٍق 

اوح من الدعم الماىلي المجهول الأحد االأطفال �ف - وترت كبري
ي حيث قد يحمل 

للرعاية الداخلية إىل عالقة شبيهٍة بالتب�ف
اث  الطفل، بموجب ظروف معينة، اسم االأ�ة ويسمح له بالمري

اً. ب ي تقري
ي حالة التب�ف

من مقدم الرعاية، كما �ف

سالمية”  يعة االإ ولذلك ال يمكن تفسري مصطلح “الكفالة وفقاً للرش
ي سياق المبادئ التوجيهية إال بطريقٍة عمليٍة جداً. وتغطي 

�ف
ٍة  المبادئ التوجيهية هذه الممارسة عندما تتضمن تقديم رعاي

ٍة للطفل. ولكن يمكن ترتيب تلك الرعاية عى أساٍس غري  يومي

ًة - وهو أمر يجب مراعاته عند تحديد  رسمي أو أكرش رسمي
ي تعترب 

اً، ال�ت امات تجاه الطفل. أما الحاالت النادرة نسبي ف االلرت
ٍ للرعاية القانونية  سالمية بمثابة تدبري يعة االإ الكفالة وفقاً للرش

مدى الحياة، فإنها قد تقع خارج نطاق المبادئ التوجيهية شأنها 
. ي

ي ذلك شأن التب�ف
�ف

ادئ  ب م ي ال
ة �ض دم خ ت س م ات ال ح طل ص م 3-2( ال

ة ي ه ي وج ت ال
ي ينبغي تسليط الضوء عليها 

هناك عدد من النقاط المهمة ال�ت
ي 

بشأن المفاهيم المستخدمة والتعاريف الواردة )§ 29( �ف
شارة إىل االأشكال المختلفة للرعاية  المبادئ التوجيهية عند االإ

البديلة.

ة )§ 29.ب.1(: تعترب الرعاية غري الرسمية  ي م رس �ي ال ة غ اي رع ال
ف والدي الطفل أو االأوصياء عليه  اً فعاالً أو غري معلن ب�ي تدبري

ف من العائلة( ممن  مع فرٍد أو أكرش )عادة أقرباء أو أشخاص مقرب�ي
ي وقت تحمل 

ليس لديهم تفويض رسمي كمقدٍم للرعاية �ف
هذه المسؤولية. وتغطي الرعاية غري الرسمية أيضاً العروض 

ي غياب الوالدين أو 
ف �ف التلقائية للرعاية من قبل أفراد عادي�ي

. ف هم من مقدمي الرعاية االأساسي�ي غري

ة تشمل جميع حاالت  ي م رس ة ال اي رع تب عى ذلك أن ال ويرت
ف به، برف النظر عن طريقة  يداع لدى مقدم رعاية معرت االإ

شارة بالتحديد إىل  ترتيبها ومن قام بالمبادرة. كما تجدر هنا االإ
أن كل عملية إدخاٍل إىل مرافق الرعاية الداخلية تعترب »رسمية«. 

ف بها« الأن  ض أن المرافق المعنية »معرت وبعبارٍة أخرى، يُفرت
المبادئ التوجيهية تتطلب تسجيل جميع المرافق وتفويضها 

ي أن الدول ومقدمي 
بالعمل. ومن المهم معرفة أن ذلك يع�ف

الرعاية ال يمكنهم االستناد إىل الطبيعة »غري الرسمية« 
ضة الأي عملية رعاية داخل مؤسسات - ح�ت لو جاءت بناء  المفرت

ير عدم االمتثال  عى طلب أحد الوالدين أو الوصي مثالً - لترب
ي 

، كما هو موضح �ف ي
لمعايري الحماية المتعلقة بالطفل المع�ف

رشادات. االإ

ف من الجهات  ف رئيسيت�ي تشري المبادئ التوجيهية إىل مجموعت�ي
المسؤولة عن الرعاية الرسمية )§ 29د(:

ي الرعاية 	 
يداع �ف ي تنظم عمليات االإ

ات )Agencies( ال�ت ئ ي ه ال
البديلة )مثل جهات الخدمة االجتماعية أو المراقبة(. 

ق )Facilities( وهي مؤسسات تقدم الرعاية لالأطفال. 	  راف م ال
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ة، مع اعتبار أن  اص ة أو خ ام  قد تكون الهيئات والمرافق ع
ي »غري الحكومية«. ولذلك 

الهيئات والمرافق الخاصة تع�ف
تتضمن الهيئات الخاصة المنظمات غري الحكومية والجمعيات 

ف  ضافة إىل المشاريع الخاصة. وال تمري والمنظمات الدينية باالإ
ف العمليات الربحية وغري الربحية، ولكنها  المبادئ التوجيهية ب�ي

ا« لمقدم  تحدد أن الربح ال ينبغي أن يكون »غرًضا أساسًي
الرعاية )§ 20(.

ي جميع أنحاء 
ة من أشكال الرعاية البديلة �ف هناك مجموعة كبري

ف  العالم. وهي تنقسم، الأغراض المبادئ التوجيهية، إىل نوع�ي
�ي  داب ودة، ورعاية وفق ت وج : رعاية تقدمها أ�ة م ف أساسي�ي

ة. ف ل ت خ ة م اي رع

ي أ�ة موجودة
1. الرعاية البديلة �ض

تحدد المبادئ التوجيهية ثالثة أنواٍع من الرعاية تحت هذا 
البند:

رعاية ذوي القر�ب )§ 29.ج.1(: يوفرها االأقارب أو أشخاص 	 
مقربون من االأ�ة ويعرفهم الطفل. ومع أن هذه التدابري 
غري رسميٍة غالباً ح�ت االآن، فإن بعض الدول بدأت تستفيد 

يداع الرسمية داخل االأ�ة  ايد من حاالت االإ ف بشكٍل مرت
(. وهذا  ر�ب ق ل ذوي ال ب ن ق ل م ف ط ة ال ال ف الممتدة )ك

يمكن جميع االأطراف المعنية من االستفادة من مستويات 
يداع  التوجيه والدعم عى قدم المساواة مع حاالت االإ

ي مرافق الرعاية البديلة.
االأخرى �ف

كفالة الطفل )§ 29.ج.2(: يقدمها زوجان أو أفراد معتمدون 	 
لهم الخاص ضمن إطاٍر رسمي لتوفري الرعاية البديلة.  ف ي مرف

�ف

ة المدى لتغطية أزمة 	   –  يمكن توفري الكفالة قصري
مؤقتة، أو »رعاية مؤقتة« مخطط لها لبضعة 

أيام بغرض إراحة الوالدين، وال سيما أولئك الذين 
ي من إعاقة أو احتياجاٍت 

يقدمون الرعاية لطفٍل يعا�ف
خاصٍة أخرى. 

ًة أثناء 	  ة متوسطة المدى مطلوب ال ف ك   –  قد تكون ال
تقديم الدعم للوالدين أو االأ�ة ككل لتمكينهم 

ي حال بذل 
من استئناف تقديم الرعاية للطفل، أو �ف

جهود لتعقب االأ�ة.

ي الكفالة بعيدة المدى احتياجات بعض االأطفال 	   –  تل�ب
ي أو 

- مثل أولئك الذين ال يتاح لهم خيار التب�ف
 يتعارض مع رغبتهم - عرب تقديم رعاية ذات طابع 

، وأحياناً ح�ت سن الرشد.  ف أ�ي لعدٍد من السن�ي

ة )§ 29.ج.3( 	  ة الأ�ي اي رع ل رى ل ال الأخ ك  تغطي الأش
ي الرعاية 

اً �ف ي تتوىل فيها أرسة موجودة دوراً رسمي
الحاالت ال�ت

يشبه الكفالة - ولكنها ال تعمل داخل خدمة الرعاية البديلة. 
ف أ� لرعاية االأطفال الذين  عى سبيل المثال، يمكن تعي�ي

يغادرون مرافق الرعاية الداخلية، أو للعمل أوصياء لالأطفال 
الذين لديهم احتياجات رعاية بديلة طويلة االأجل.

2. أماكن أخرى لتقديم الرعاية
الأغراض المبادئ التوجيهية، تصنف جميع أماكن تقديم الرعاية 
البديلة خارج إطار االأ�ة بأنها »مرافق رعاية داخل المؤسسات«.

ة )§ 29.ج.3( 	  ة الأ�ي اي رع ه ال ب ش ي ت
�ت ة ال اي رع أدرجت أشكال ال

تحت بند الرعاية داخل المؤسسات الأنها، وعى عكس »الرعاية 
ي إطار االأ�ة«، تشري إىل طريقة تنظيم الرعاية بدالً عن أي 

�ف
ي مكان تقديم الرعاية. كما تُقدم 

وضٍع عائىيٍ موجوٍد مسبقاً �ف
ٍة مستقلة  رعاية تشبه الرعاية االأ�ية ضمن مجموعاٍت صغري

مكان.  ي ظروف تشبه البيئة االأ�ية قدر االإ
إىل حد كبري و�ف

ف مقدماً للرعاية،  ويعمل واحد أو أكرش من الوالدين البديل�ي
ي منازلهم الخاصة.

وإن لم يكن �ف

  وتعترب الخصائص الشبيهة باالأ�ة لمرافق الرعاية داخل 
المؤسسات معياراً مهماً عند تحديد مدى مالءمتها بشكٍل عام. 
ة وزراء  ن ج ل م 2005)5( ل ة رق ي وص ت وعى سبيل المثال، تنص ال

ي 
ورة توفري مكان عيش ذي طابع أ�ي �ف ا عى �ف س أوروب ل ج م
مؤسسات الرعاية الداخلية تماشياً مع حقوق الطفل. وتتخذ 

المبادئ التوجيهية موقفاً مشابهاً )§ 123(.

ات )§ 29.ج.4( نطاقاً 	  س ؤس م ل ال ة داخ اي رع تشمل ال
واسعاً من أماكن تقديم الرعاية بدءاً من مالجئ الطوارئ 

ة وصوالً إىل أكرب مرافق  وبيوت المجموعات الصغري
الرعاية الداخلية. وتعترب المبادئ التوجيهية الرعاية داخل 

ي خيارات الرعاية البديلة الواجب 
اً �ف وري المؤسسات مكوناً �ف

وط. حيث يمكن  ي عدداً من الرش
يطة أن تستو�ف ها، �ش توفري

ف تقديم الرعاية  ف مدرب�ي ة تضم موظف�ي لمجموعٍة صغري
العالجية أو العالج الأطفال أصيبوا بصدماٍت نفسية أو 

ٍة أو إهماٍل شديد. وربما تكون الرعايـة  تعرضوا لسوء معامل
ف المجموعات  داخـل المؤسـسات الخيار االأفضل لتمك�ي

ة من االأشقاء من البقاء معاً. ويمكن لالأطفال أن  الكبري
يقدروا الرعايـة داخـل المؤسـسات عندما تركز عى توفري 

، رغم أن  التاىلي فرٍص فردية للتطور االجتماعي والعاطفي. وب
المبادئ التوجيهية تحدد معايري صارمة وقيوداً واضحة عى 

خيار الرعايـة داخـل المؤسـسات، فإنها تُقر أيضاً بالدور 
»البناء« الذي يمكن أن تلعبه )§ 21(.
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ف مصطلحي »مرافق الرعاية الداخلية«  ف ب�ي ومن المهم التميري
)Residential facilities( و«المؤسسات« )Institutions( حيث 

ي المبادئ التوجيهية لوصف 
ي مرًة واحدًة فقط �ف

استخدم الثا�ف
ة« وبالطبع ينبغي استهداف  »مرافق الرعاية الداخلية الكبري

اتيجيٍة  المؤسسات، وليس مرافق الرعاية الداخلية ككل، عرب اسرت
ض 3[ �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ لالبتعاد عن الطابع المؤسسي ]ان

ي 
اً - سواء �ف ي الحقيقة ال يوجد تحديد متفق عليه عالمي

و�ف
ف »مؤسسة« الرعاية  ها - للفرق ب�ي المبادئ التوجيهية أو غري

ها من مرافق تقديم الرعاية. وبحسب المبادئ  الداخلية وغري
التوجيهية، يعترب الحجم أحد العوامل، ولكن هذا يرجع 

كه الرعاية ضمن  اً الذي ترت ي ي الموثق حال ة لالأثر السل�ب بدرجٍة كبري
ة وعى نطاٍق واسع عى رفاه االأطفال ونموهم،  مجموعاٍت كبري

فضالً عن القدرة عى حماية حقوقهم وتعزيزها. 

ف ببساطة عى كافة مرافق الرعاية الداخلية  كري لذا، بدالً من الرت
ا »الثقافة  ًب ، من المهم معالجة ما يسمى غال ف فوق حجٍم مع�ي

ي ال تراعي 
المؤسسية« - أي االأنظمة والعمليات اليومية ال�ت

الفردية أو االحتياجات النفسية والعاطفية وتميل إىل عزل 
االأطفال عن العالم الخارجي. وبعبارٍة أخرى، هناك حاجة إىل 

درجٍة من الواقعية العملية لتحديد هل ينبغي اعتبار أحد 
مرافق الرعاية »مؤسسًة« أم ال. 

تيبات المعيشية  اً، تذكر المبادئ التوجيهية أيضاً »الرت أخري
المستقلة الخاصة باالأطفال« )§ 29.ج.5(. وُصممت هذه 

ٍة انتقالية من  ف الذين يمرون بمرحل تيبات لالأطفال واليافع�ي الرت
ي المجتمع. 

ٍة �ف مكاٍن لتلقي الرعاية الرسمية إىل حياٍة مستقل

3. المفاهيم ليست مطلقة
يهدف استعراض مصطلحات وفئات أماكن تقديم الرعاية 

ك  البديلة أعاله إىل توفري االأسس الالزمة للوصول إىل فهٍم مشرت
لنطاق المبادئ التوجيهية ونواياها. ويعترب ذلك مهماً بشكٍل 

خاص الأنه قد تستخدم المصطلحات نفسها أو أخرى مشابهة 
ي مختلف أرجاء العالم لتحديد ما هي أشكال الرعاية المختلفة 

�ف
دارية  ًا و/أو المتطلبات والمسؤوليات القانونية واالإ ا كبري اختالًف

المتنوعة.

ولكن ال يمكن اعتبار الفئات مفاهيم مطلقة أو غري قابلة 
ف بها  للجدل. وال يتوافق كثري من أشكال الرعاية المعرت

اً توافقاً كامالً مع التوصيفات العامة؛ كما وصف  ي والمطبقة عمل
بعضها بأنها “هجينة”. وعى سبيل المثال، قد يكون مرفق 

تيبات  الرعاية الداخلية “شبيهاً باالأ�ة” أو أصغر من بعض الرت
ي 

ذات الطابع االأ�ي، كما أن “المسكن عى طراز االأ�ة” ال يعت�ف
ف كأطفال ريثما  ف المودع�ي باالأطفال فحسب بل أيًضا اليافع�ي

يشقون طريقهم باتجاه حياٍة مستقلة.

إن الشاغل الرئيسي لتنفيذ المبادئ التوجيهية هو مدى توفري 
خيار الرعاية البديلة، برف النظر عن كيفية تعريفه، للرعاية 

الجيدة الالزمة والملبية الحتياجات االأفراد بما يتماسش مع 
م حقوق الطفل العامة ومصلحته  المعايري الدولية ويحرت

الفضى.
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 المبادئ العامة والأبعاد

ي هذا الفصل: 
تجدون �ض

4-1( الُنهج والتداب�ي الأساسية والشاملة

ن  ا م ه �ي ة أو غ اق ع ال ذوي الإ ف ات الأط اج ي ت وق واح ق م ح ات: دع اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال  الآث
ة اص خ ات ال اج ي ت الح

4-2( التوجهات الأساسية عل صعيد السياسات 

ة أ�ي اي ار رع ي إط
وات �ض ن لث س ن ث ال دون س ف داع الأط ض )2(: إي �ي ك �ت ة ال ط ق ن

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت
	  ممارسة واعدة:

ي السودان: الرعاية البديلة لالأ�ة. 
   دراسة حالة 1: منظمة اليونيسيف �ف

ي كوسوفو
   دراسة حالة 2: خدمات الرعاية البديلة من منظمة اليونيسيف �ف

ي أوغندا 
   دراسة حالة 3: منظمة )Child’s i( �ف

   دراسة حالة 4: شبكة كفالة االأطفال، باراغواي

4-3( إبعاد نظام الرعاية عن الطابع المؤسسي

سي ؤس م ع ال اب ط ن ال ة ع اي رع ام ال ظ اد ن ع ات إب ي ج ي ات �ت ض )3(: اس �ي ك �ت ة ال ط ق ن
تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت

	  ممارسة واعدة:
ي مولدوفا

اتيجية االبتعاد عن الطابع المؤسسي �ف    دراسة حالة 1: اسرت
ا ي جورجي

اتيجية االبتعاد عن الطابع المؤسسي �ف    دراسة حالة 2: اسرت
ي ماالوي

اتيجية االبتعاد عن الطابع المؤسسي �ف    دراسة حالة 3: اسرت

ي ترتكز عليها تداب�ي تعزيز تطبيق المبادئ التوجيهية 
4-4( المبادئ ال�ت

ة ل دي ب ة ال اي رع ال ة ب اص خ ة ال اس ي س ل ار ل �ي إط ات: توف اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ي المبادئ التوجيهية 
اد الواردة �ف ع ة والأب ام ع ادئ ال ب م تعترب ال

 : ف ف رئيسي�ي )§ 3-26( مهمًة لسبب�ي

ة ل ام ش ة وال ي اس �ي الأس داب ت ج وال ه ُن 4-1( ال
�ي  داب ت ج وال اه ن م أوالً، تحدد المبادئ العامة واالأبعاد بعض ال

ي تحدد طريقة التعامل مع الرعاية 
ة ال�ت ل ام ش ة وال ي اس الأس

البديلة لالأطفال. وتكررت هذه المناهج والتدابري وأُعيد التأكيد 
ي االأحكام الالحقة من المبادئ التوجيهية.

عليها وتطويرها �ف

ي أن جميع 
ي المبادئ التوجيهية �ف

ويتمثل المبدأ الرئيسي �ف
ف أوا� االأ�ة وتوفري رعاية  التدابري الوقائية الهادفة إىل تمك�ي

ذ  خ ت ورة ينبغي أن تستند إىل قرارٍت ت بديلة مناسبة عند الرف
دة. ويؤدي ذلك إىل حلول تتناسب مع الظروف  ل ح ٍة ع ال ل ح ك ل

ي جميع 
ي �ف

ي المصلحة الفضى للطفل المع�ف ي تل�ب
المحددة ال�ت

االأوقات )§ 6(.

 : تتضمن »المبادئ العامة واالأبعاد« االأخرى ما يىي

ف االأطفال من البقاء مع أ�هم؛	  إعطاء االأولوية لجهود تمك�ي

يداع تراعي رأي كل طفل 	  اتخاذ قرارات بشأن حاالت االإ
ض 1 [؛  �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ ومصالحه الفضى ]ان

؛ 	  ف عدم التميري

 الدور الحيوي الذي تلعبه الرعاية غري الرسمية 	 
ض 9 [؛ و �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ ]ان

ي 	 
ي الرعاية البديلة دائًما وصي قانو�ف

ضمان أن يكون للطفل �ف
أو شخص أو هيئة مشابهة يعتمد عليها. 

 يتناول الدليل هذه المواضيع الحقاً بمزيٍد من التفاصيل. 

ي المبادئ التوجيهية قائمة 
ة )§ 9.ب( �ف وتتضمن فقرة فرعية كبري

ة” - وهو  اص ات خ اج ي ت إرشادية )وليست حرية( لما يشكل »اح
ا  ي قضاي

اً �ف ب ي النص، وغال
ي مواضع مختلفة �ف

مصطلح استخدم �ف
عاقة ومرض االأيدز. ويشمل “االأطفال ذوو االحتياجات الخاصة”  االإ

دين داخل  ا العنف واالستغالل، وأطفال الشوارع، والمرش ضحاي
أو خارج بلد إقامتهم المعتادة.

ونتيجًة لهذا التوصيف، يظهر مبدأ مهم آخر: ينبغي ليس 
ي سياق كل 

فقط مراعاة “االحتياجات الخاصة” بهؤالء االأطفال �ف
عمليات تقييم االحتياجات وتلبيتها، بل يجب أيًضا أن تكون 

ي تدابري الرعاية والحماية نظًرا لضعفهم. 
موضع اهتمام خاص �ف

 السياق: فهم المبادئ التوجيهية
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ات  اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال  الآث

عاقة  دعم حقوق واحتياجات الأطفال ذوي الإ
ها من الحتياجات الخاصة أو غ�ي

المبادئ التوجيهية: § 9، 10، 34.ب، 38، 
132 ،117

ي 
اً ما يودع أطفال ذوو إعاقة أو احتياجات خاصة �ف كثري

الرعاية البديلة بغري داٍع. وينبغي أن توفر السياسات 
والخدمات الوطنية الدعم لالأطفال وأ�هم ومقدمي 

عاقة أو  الرعاية لهم لمنع إيداع االأطفال ذوي االإ
ي الرعاية البديلة إذا أمكنهم العيش 

االحتياجات الخاصة �ف
مع أ�هم. وإذا تعذر ذلك، ينبغي للدول أن تضمن تلبية 

الرعاية البديلة الحتياجاتهم.

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ط  ي ط خ ه وت ي وج ات ت ي ل م ات وع اس ي ود س ان وج م ض
م ي ي ق وت

ة 	  ي اق ف تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل، وات
ها من الصكوك  ة، وغري اق ع اص ذوي الإ خ وق الأش ق ح

ضافة إىل المبادئ  الدولية حسب االأصول، باالإ
التوجيهية المتعلقة بدعم حقوق االأطفال ذوي 
ي 

هم من ذوي االحتياجات الخاصة �ف عاقة وغري االإ
يعات والسياسات. الترش

اتيجيات وخدمات تكفل عدم إيداع االأطفال 	  وضع اسرت
ي الرعاية البديلة بسبب إعاقة 

عاقة وبقائهم �ف ذوي االإ
الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما باالنسجام مع المادة 

عاقة.  23)4( من اتفاقية حقوق االأشخاص ذوي االإ

 توفري التخطيط والدعم المتكامل لجميع الخدمات 	 
كالصحة والتعليم ورفاه االأطفال والحماية االجتماعية 

عاقة  سكان لتلبية احتياجات االأطفال ذوي االإ واالإ
هم من ذوي االحتياجات الخاصة وأ�هم.  وغري

 ضمان وجود استثمارات مالية ومهنية مناسبة لدعم 	 
هم من ذوي االحتياجات  عاقة وغري االأطفال ذوي االإ

الخاصة وأ�هم. 

هم من 	  عاقة وغري ضمان عدم إيداع االأطفال ذوي االإ
ي المؤسسات، ويشمل ذلك 

ذوي االحتياجات الخاصة �ف
االأطفال دون عمر 3 سنوات. ينبغي توفري مجموعة من 

خيارات الرعاية المناسبة الحتياجات االأطفال الفردية 
كبدائل عن المؤسسات وفقط عندما ال يستطيع 

ل. ف ي المرف
االأطفال العيش �ف

م دع ة وال م لئ م ة ال اي رع �ي ال وف ت
اط وجود آليات تمكن من تقييم احتياجات االأطفال ذوي 	  اشرت

هم من ذوي االحتياجات الخاصة بشكٍل كامل،  عاقة وغري االإ
ف عند الحاجة.  وضمان وجود مدخالت من االأخصائي�ي

ي ذلك 	 
عاقة عى التعليم )بما �ف ضمان حصول االأطفال ذوي االإ

( وخدمات إعادة التأهيل  ي والتعليم العاىلي
التدريب المه�ف

ي والرعاية الصحية ورفاه الطفل.
والعالج المه�ف

هم 	  عاقة وغري ي ترعى االأطفال ذوي االإ
تقديم الدعم لالأ� ال�ت

من ذوي االحتياجات الخاصة. ويشمل ذلك الدعم الماىلي 
والرعاية النهارية والرعاية المؤقتة والتعليم والصحة والدعم 

المجتمعي وخدمات إعادة التأهيل ح�ت يتمكن الوالدان 
واالأ�ة الموسعة من رعاية االأطفال. 

ة االأمد والمخطط لها لالأطفال 	  توفري الرعاية المؤقتة قصري
ي الرعاية الرسمية 

يداع �ف عاقة كواحدٍة من وسائل منع االإ ذوي االإ
طويلة االأمد. 

ف مقدمي الرعاية 	  ، لتمك�ي  تقديم الدعم، بما فيه الماىلي
ٍة  والقائمون بها داخل إطار االأ�ة وخارجه من تقديم رعاي

عاقة. وينبغي مواصلة دعم االأطفال  مناسبة لالأطفال ذوي االإ
عاقة بعد البلوغ حسب الحاجة.  ذوي االإ

ي بأهمية تنمية الطفولة المبكرة 	 
ضمان إيالء االهتمام الكا�ف

عاقة  والتدخل المبكر لضمان تلبية احتياجات االأطفال ذوي االإ
هم من ذوي االحتياجات الخاصة.  وغري

اط توفري إمكانية الوصول الفعىي داخل المنازل ومرافق 	  اشرت
ي تدعم االأطفال وأ�هم. 

وخدمات الرعاية الداخلية ال�ت

هم من ذوي 	  عاقة وغري ضمان حماية االأطفال ذوي االإ
االحتياجات الخاصة بشكٍل كامل من خالل اعتماد تدابري 

ي المكان الذي يعيشون فيه. 
لحماية االأطفال �ف

ي حاالت الطوارئ. 	 
عاقة �ف توفري الرعاية المالئمة لالأطفال ذوي االإ

هم 	  عاقة وغري اط وجود خطة وموارد ودعم لالأطفال ذوي االإ اشرت
من ذوي االحتياجات الخاصة عند ترك الرعاية والرعاية الالحقة.

ض  �ي ي م ت م وال وص ة ال ح اف ك ي وم وع ز ال زي ع ت
هم 	  عاقة وغري ف والوصم الذي يطال االأطفال ذوي االإ التصدي للتميري

من ذوي االحتياجات الخاصة وأ�هم ووضع تدابري لمكافحة ذلك. 
وينبغي أن يتضمن ذلك تدريب وتوعية مقدمي الرعاية.
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ات اس ي س د ال ي ع ل ص ة ع ي اس ات الأس ه وج ت 4-2( ال
ي 

ة �ض ي اس ات الأس ه وج ت تنص المبادئ التوجيهية عى عدٍد من ال
ي النص، ولذلك ينبغي 

اً �ف ق ا لح ه ي ار إل ش ن ل يُ ك ات ول اس ي س ال
إلقاء الضوء عليها هنا. وهي: 

ي 	 
ر وحده سبب إيداع أحد االأطفال �ف ق ف ال ينبغي أن يكون ال
الرعاية البديلة الرسمية. وعى العكس، ينبغي أن يشكل 
الفقر دافعاً لتوفري الدعم المناسب لالأ�ة )§ 15(. وقد 

ي جميع أنحاء 
أظهرت االأبحاث أن لهذا المبدأ أهمية خاصة �ف

العالم. فبغض النظر عن الحالة االقتصادية لبلٍد ما، فإنه 
اً ما يتم التخىي عن االأطفال أو إبعادهم عن الرعاية  ب غال

اً بسبب عدم قدرة الوالدين عى تلبية  الوالدية ظاهري
ي أن توفري الدعم النقدي أو 

احتياجاتهم المادية. وهذا يع�ف
اً  ه من أشكال الدعم المادي يكون، من حيث المبدأ، كافي غري

للحفاظ عى االأ�ة موحدًة.

اء عند إحاطتهم 	  ق ض الأش �ي ل ب ص ف ي ال غ ب ن وكقاعدٍة عامة، ل ي
ي حال وجود أسباٍب قاهرة لذلك. ويجب أن تصب 

بالرعاية إال �ف
ف  ي مصلحة جميع االأطفال المعني�ي

ا �ف ًم هذه االأسباب دائ
ا واضًحا عى صعيد  ًه )§ 17(. وبينما قد يبدو هذا توجي

ف االأشقاء  السياسة، فإن عدد الحاالت الموثقة من الفصل ب�ي
وري النص  دون مراعاة مصالحهم الفضى جعل من الرف

ي المبادئ التوجيهية.
عليها كمبدٍء عام �ف

وينبغي أن ال يكون الحافز الرئيسي لمقدمي الرعاية تحقيق 	 
ٍة أبداً. فالسعي إىل  ادي ص ت ٍة أو اق ي ن ٍة أو دي ي اس ي داٍف س أه

ف أموٍر أخرى، إىل القيام  تحقيق هذه االأهداف ويؤدي، ب�ي
ي مرافق 

بعمليات بحث نشطة لتجميع أطفال وإيداعهم �ف
الرعاية، ال سيما من قبل من يديرون منشآت رعاية داخلية 

ممولة بشكٍل خاص و/أو عى أساس عدد االأطفال فيها. 

ة 	  ي ل داخ ة ال اي رع ق ال راف ورة م اف برف عى الرغم من االعرت
يداع فيها عى أسباٍب  لتقديم الرعاية، ينبغي أن يقتر االإ
إيجابية، وبناًء عى تقييم مصلحة الطفل الفضى )§ 21(. 

يجاد  وبعبارٍة أخرى، إن عدم توفر البدائل أو الوقت/الموارد الإ
ة  ق عل ت م رة ال ق ف ر ال ظ مكاٍن أكرش مالءمة ليس عذراً. ]ان

ات[ س ؤس م ل ال ة داخ اي رع ال ب

ي مرافق 	 
وات �ض ن لث س ث ن ال وال ينبغي إيداع االأطفال دون س

ي ترتيباٍت ذات طابع أ�ي مع وجود 
للرعاية الداخلية بل �ف

عدٍد من االستئناءات )§ 22(. 

ة( م ت ات )ت اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

هم من ذوي 	  عاقة وغري تعزيز الوعي بحقوق االأطفال ذوي االإ
االحتياجات الخاصة وتشجيع االأ�ة الممتدة والمجتمع 

ي عى تقديم الدعم غري الرسمي. 
المحىي والمجتمع المد�ف

جمع وتحليل البيانات وإجراء البحوث لفهم احتياجات 	 
هم من ذوي االحتياجات  عاقة وغري االأطفال ذوي االإ

ورية  الخاصة بشكل أفضل وتوفري المعلومات الرف
لخدمات الرعاية البديلة.

اط توفري إمكانية الوصول الفعىي داخل المنازل ومرافق 	  اشرت
ي تدعم االأطفال وأ�هم. 

وخدمات الرعاية الداخلية ال�ت

هم من ذوي 	  عاقة وغري ضمان حماية االأطفال ذوي االإ
االحتياجات الخاصة بشكٍل كامل من خالل اعتماد تدابري 

ي المكان الذي يعيشون فيه. 
لحماية االأطفال �ف

ي حاالت 	 
عاقة �ف توفري الرعاية المالئمة لالأطفال ذوي االإ

الطوارئ. 

عاقة 	  اط وجود خطة وموارد ودعم لالأطفال ذوي االإ اشرت
هم من ذوي االحتياجات الخاصة عند ترك الرعاية  وغري

والرعاية الالحقة.

ف 	  تعزيز الوعي ومكافحة الوصم والتميري

عاقة 	  ف والوصم الذي يطال االأطفال ذوي االإ التصدي للتميري
هم من ذوي االحتياجات الخاصة وأ�هم ووضع  وغري
تدابري لمكافحة ذلك. وينبغي أن يتضمن ذلك تدريب 

وتوعية مقدمي الرعاية. 

هم من ذوي 	  عاقة وغري تعزيز الوعي بحقوق االأطفال ذوي االإ
االحتياجات الخاصة وتشجيع االأ�ة الممتدة والمجتمع 

ي عى تقديم الدعم غري الرسمي. 
المحىي والمجتمع المد�ف

جمع وتحليل البيانات وإجراء البحوث لفهم احتياجات 	 
هم من ذوي االحتياجات  عاقة وغري االأطفال ذوي االإ

ورية  الخاصة بشكل أفضل وتوفري المعلومات الرف
لخدمات الرعاية البديلة.
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ة ي ه ي وج ت ال

ض )2(: ك�ي نقطة ال�ت
ي إطار رعاية أ�ي 

إيداع االأطفال دون سن ثالث سنوات �ف

ة:  ام ة ع ح م ل
ة لالآثار السلبية للرعاية  ي السنوات االأخري

أوىلي اهتمام خاص �ف
داخل المؤسسات عى االأطفال الصغار، السيما الذين لم 

تتجاوز أعمارهم ثالث سنوات. وأظهر عدد من الدراسات أن 
ٍر دائم إذا  ي االأطفال الصغار من �ف

اً بأن يعا�ف هناك احتماالً كبري
ا، واالأهم،  ي بيئة رعاية يتلقون فيها اهتماماً فرديً

لم يكونوا �ف
تتيح لهم فرصة لتشكيل رابٍط مع مقدم الرعاية.

ف  ن ع ول ال ي ح م ال ع دة ال ح ت م م ال ر الأم ري ق وبحسب ت
ي هؤالء االأطفال من »سوء 

ال )2006(، قد يعا�ف ف د الأط ض
عاقة وربما  الصحة البدنية وتأخر النمو بطريقٍة شديدة واالإ

ها  اراً نفسية ال يمكن عكسها«. ودفعت هذه النتائج وغري أ�ف
العديد من الهيئات الدولية التخاذ تدابري بهذا الشأن. فعى 

سبيل المثال، أطلقت اليونيسف ومكتب المفوض السامي 
ي 

ي االأمم المتحدة عام 2011 »دعوة للعمل« �ف
نسان �ف لحقوق االإ

ق أوروبا للحث عى وضع حٍد لجميع حاالت إيداع  وسط و�ش
ي المؤسسات )بمن فيهم ذوي 

االأطفال دون سن ثالث سنوات �ف
عاقة(. االإ

وتذهبب المبادئ التوجيهية أبعد من ذلك: حيث تنص، 
ورة إيداع  اء، عى �ف ي أوساط الخرب

اتساقاً مع الرأي السائد �ف
االأطفال الذين يحتاجون إىل رعاية بديلة ولم يتجاوزوا سن 

ا  ًي ي إطار رعاية أ�ي )§ 22(، ويستبعدون ضمن
ثالث سنوات �ف

جميع خيارات الرعاية الداخلية وليس فقط »المؤسسات«. 
ط القائل بعدم استخدام  وبعبارٍة أخرى، يقولون إن الرش
ي المؤسسات إال إذا كانت مفيدة للطفل )§ 21( ال 

الرعاية �ف
ي حالة هؤالء االأطفال الصغار.

يتحقق �ف

ي مرفق رعاية 
ة �ف ة قصري يداع لفرت ف أيضاً أن االإ ولكن يُعرت

ك  ي المبادئ التوجيهية( لن يرت
ي المعايري الواردة �ف داخلية )يل�ب

اً دائماً وشديداً عى الطفل. وتشري النتائج  عى االأرجح أثراً سلبي
ي قد تكون دائمة 

ة، وال�ت ي هذا السياق إىل أن االآثار الكبري
�ف

عى نمو الطفل، ال تبدأ عادًة إال بعد ثالثة أشهر من الرعاية 
توقع وجود عدد من االستثناءات  الداخلية. ونتيجة لذلك، يُ

عى الحظر:

ي حاالت الطوارئ.	 
يداع قصري االأجل �ف االإ

ي 	 
عادة إدماج االأ�ة أو وجود حل آخر �ف  عند التخطيط الإ

ة. ة قصري إطار االأ�ة خالل فرت

ورة إبقاء االأشقاء مع بعضهم وكون االأشكال 	   عند �ف
االأخرى المتوفرة للرعاية ستفصلهم عن بعض.

ي سعت إىل تنفيذ سياسٍة 
وأبرزت تجارب بعض البلدان، ال�ت

ورة ضمان  ، �ف جزئية الأولوية االبتعاد عن الطابع المؤسسي
ي إطار 

وجود تدابري وقائية كافية وخيارات بديلة مالئمة �ف
ي أدى 

ي تجنب حالة بعض البلدان ال�ت
االأ�ة. فذلك يساعد �ف

إغالق »دوراالأطفال الُرضع- Baby homes« فيها ببساطة إىل 
ي عيادات 

إرسال االأطفال الذين تم هجرهم أو التخىي عنهم �ف
التوليد إىل عنابر االأطفال لعدة أشهر. ومجدداً، يؤكد هذا االأمر 
اتيجيٍة متكاملة وشاملة عند احتمال إغالق  عى الحاجة إىل اسرت

ض 3( �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ المرافق )ان
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

دة 1-2 ة واع ارس م م
لأ�ة ة ل ل دي ب ة ال اي رع ودان: ال س ي ال

ف �ض ي س ي ون ي ة ال م ظ ن م
أشار بحث أجري عام 2003 أىل أنه يتم التخىي عن 110 أطفال 

ي الخرطوم كل شهر. والسبب هو 
اً �ف ي الوالدة وسطي

حدي�ش
 . ف وج�ي ف الوصمة االجتماعية المرتبطة بوالدة طفل الأبوين غري مرت
ي 

تيبات الحالية للرعاية داخل المؤسسات ال تصب �ف ف أن الرت وتَب�ي
يجاد أشكال  مصلحة الطفل الفضى وأن هناك احتماالً قائماً الإ

عت  ي هذا السياق، �ش
من الرعاية البديلة ذات الطابع االأ�ي. و�ف

كاء من المنظمات غري الحكومية  اليونيسف مع الحكومة والرش
بدراسة إمكانية إيجاد بديل للرعاية داخل المؤسسات. وشملت 

نامج تصميم ترتيبات بديلة ومقبولة  االأهداف الرئيسية للرب
ي المواقف واالإجراءات 

ات �ف للرعاية ذات الطابع االأ�ي وتغيري
ف المتعلقة بهجر االأطفال الصغار، باالإضافة إىل تحقيق  والقوان�ي

نامج  استقرار الأوضاع الرعاية داخل المؤسسات. وبذلك يقدم الرب
ًدا للتغلب عى عقبات تطوير الرعاية ذات الطابع  مثاالً جي

ف والحصول  سالمي�ي ي التعامل مع الزعماء االإ
االأ�ي عرب نجاحه �ف

عى دعمهم من خالل إصدار

ي تغيري المفاهيم االجتماعية لالأطفال 
فتوى ساهمت �ف

نامج منذ عام 2003، حيث  المتخى عنهم. ويعمل الرب
ي 

كاء من المنظمات غري الحكومية �ف مولته اليونيسف و�ش
البداية، وتديره اليوم وزارة الدولة للشؤون االجتماعية بشكٍل 
. وكانت النتائج االأولية إيجابية من حيث إبعاد االأطفال  رئيسي

ف للخطر عن المؤسسات، حيث نُفذت 500 حالة  المعرض�ي
ي إطار أ�ٍي للرعاية 

إيداع طارئة و2000 حالة إيداع دائمة �ف
ي رسم 

نامج أيضاً �ف ف عامي 2003 و2007. وساعد الرب البديلة ب�ي
ف للخطر.  سياسات تؤثر عى االأمهات واالأطفال المعرض�ي
ويشدد قانون الطفل لعام 2010 عى أن يكون المصدر 

الرئيسي لرعاية االأطفال المهجورين ضمن أ�ة، ويضمن أيضاً 
وصولهم إىل التعليم والرعاية الصحية. 

لمزيٍد من المعلومات، انظر ورقة االإحاطة الفنية 1 - منظمة 
ي السودان. الرعاية البديلة لالأ�ة

 اليونيسيف �ف
 http://www.unicef.org/sudan/UNICEF_Sudan_Technical_

Briefing_Paper_1_-_Alternative_family_care.pdf

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية: § 22

ي مؤسسات الرعاية 
يداع �ف تنص المبادئ التوجيهية عى أن االإ

ي يُعترب فيها مفيداً 
الداخلية ينبغي أن يقتر عى الحاالت ال�ت

للطفل أكرش من أي شكٍل آخر للرعاية )§ 21(. وبما أن الحال 
ليس كذلك عادًة مع االأطفال الصغار دون سن الثالث سنوات، 
تيبات ذات الطابع االأ�ي.  فينبغي أن يقتر إيداعهم عى الرت

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ون  ك ا ت دم ن ة أ�ي ع اي ار رع ي إط
ار �ض غ ص ال ال ف داع الأط إي

ة  وب طل ة م ل دي ب ة ال اي رع ال
يعات تحد من إيداع االأطفال دون سن 	  ضمان وجود ترش

ي الرعاية الداخلية. وتتضمن االستثناءات: 
الثالث سنوات �ف

ي حاالت الطوارئ، وعندما تكون 
ة �ف ة قصري يداع لفرت االإ

إعادة إدماج االأ�ة أو غري ذلك من الحلول ذات الطابع 
ورة إبقاء  ة، وعند �ف ٍة قصري االأ�ي متوقعًة خالل فرت

االأشقاء مع بعضهم. 

توفري الموارد للخدمات المحلية بحيث يمكن إيجاد طرق 	 
ي 

بديلة لتفادي إيداع االأطفال دون عمر الثالث سنوات �ف
الرعاية الداخلية.

ضمان أن تراعي الخطة الوطنیة لالبتعاد عن الطابع المؤسسي 	 

احتیاجات األطفال الصغار.

ال وأ�هم  ف وق الأط ق م ح دع
هم 	  عاقة وغري مراعاة احتياجات االأطفال الصغار ذوي االإ

من ذوي االحتياجات الخاصة وأ�هم استجابة للعدد 
الكبري من مرافق الرعاية الداخلية.

ي تحتاجه ح�ت يتمكن االأطفال دون سن 	 
دعم االأ� ال�ت

ثالث سنوات من البقاء مع أ�هم. ويتضمن ذلك: الرعاية 
النهارية والرعاية المؤقتة، والدعم الماىلي واالجتماعي، 

وتثقيف الوالدين، وتقديم المشورة، وتوفري سكن مالئم.

ي 	 
ات �ف عالم االأطفال الصغار عن التغيري استكشاف وسائل الإ

الرعاية بطرق تتالئم مع سنهم وقدراتهم، وتوفري الدعم 
ي إطار هذه العملية االنتقالية.

لهم �ف

ي بإيداع االأطفال دون سن ثالث 	 
توفري توجيهات تق�ف

ي إطار رعاية أ�ي مع أشقائهم.
سنوات �ف

ي إطار رعاية أ�ي )تتمة(
ض )2(: إيداع االأطفال دون سن ثالث سنوات �ف ك�ي نقطة ال�ت

الفصل الرابع المبادئ العامة والأبعاد
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دة 2-2 ة واع ارس م م

ي 
ف �ض ي س ي ون ي ة ال م ظ ن ن م ة م ل دي ب ة ال اي رع ات ال دم خ

و وف وس ك
ساهم التغيري وعدم االستقرار السياسي والمحنة االقتصادية 
ي كوسوفو وعدم وجود 

اع �ف ف ي ظروف ما بعد الرف
واالجتماعية �ف

شبكات ضمان اجتماعي كافية إىل زيادة حاالت هجر االأطفال. 
ي كوسوفو منذ عام 1999. 

حيث ُهجر أكرش من 600 رضيع �ف
ي البداية، أُسست »دار إقامة مؤقتة لالأطفال الصغار« من 

�ف
ي محاولة 

ي المستشفى �ف
أجل الُرضع الذين تم التخىي عنهم �ف

ي االأ� 
ي أو الحضانة أو إعادة إدماجهم �ف

لنقلهم إىل التب�ف
ي ولدوا فيها. ونفذت اليونيسف مع وزارة العمل والرعاية 

ال�ت
وعاً  االجتماعية ومنظمة ايفري تشايلد )EveryChild( مرش

مهنياً قصري االأجل لكفالة االأطفال يركز حرياً عى االأطفال 
ف من الرعاية االأبوية، مع ارتفاع  ف والمحروم�ي دون سن السنت�ي
ي المستشفيات الحكومية. 

عدد االأطفال الرضع المهجورين �ف
وقامت الحكومة من خالل

ذاعة  مراكز الخدمة االجتماعية بتوظيف مقدمي رعاية عرب االإ
والتلفزيون والمقاالت الصحفية والمواد الدعائية واالجتماعات 

. مولت اليونيسف  مع مختلف فئات المجتمع المحىي
ي البداية، وتفرد وزارة العمل والرعاية االجتماعية 

وع �ف المرش
ي 

ي الموازنة الوطنية �ف
االآن مخصصات لكفالة االأطفال �ف

اماً بتطوير الحضانة ذات الطابع االأ�ي  ف كوسوفو، ما يظهر الرت
كبديٍل عن الرعاية داخل المؤسسات. وبحلول عام 2011، 

ٍة للرعاية وأصبحت 40 أ�ة  ي بيئٍة أ�ي
أودع قرابة 400 طفل �ف

ف لجميع فئات االأطفال الذين  ف رعاية نشط�ي حاضنة مقدم�ي
ي كوسوفو.

يحتاجون إىل الرعاية والحماية �ف

 لمزيٍد من المعلومات، انظر:
  http://www.unicef.org/kosovo

دة 3-2 ة واع ارس م م

دا ن ي أوغ
دز آي )Child’s i( �ض ل اي ش ة ت م ظ ن م

تهدف المنظمة إىل إبقاء االأطفال مع أ�هم أو لم شملهم 
ورة.  معها، أو إيجاد ترتيبات رعاية ذات طابع أ�ي عند الرف
ولذلك تعمل عى منع هجر االأطفال، وتوفري رعاية داخلية 

ة االأجل إذا لزم االأمر، ولم شمل االأ�، وتقديم  مؤقتة قصري
اً، وإيجاد أ�  ي محلي

الدعم المستمر لهم، وتعزيز التب�ف
جديدة.

ف من العمل  ي حققتها خالل أول سنت�ي
 وكانت النتائج ال�ت

إيجابيًة. فقد تم بنجاح، نتيجة هذه الخدمات، تشجيع 
ف أكرش من 200 أم عى عدم هجر أطفالهن. وحصل 100  وتمك�ي

عاهم خالل  ة االأجل، وتم إيجاد أٍ� لرت طفل عى رعاية قصري
اً. وتم لم شمل 65 طفالً مع ة أربعة أشهر وسطي فرت

أ�هم البيولوجية كما تلقوا دعماً متواصالً لسنٍة أخرى 
ي رعايتهم. 

لضمان سالمتهم وقدرة االأ�ة عى أداء دورها �ف
عالنات  ي أوغندا عرب االإ

ي المحىي �ف
ويج للتب�ف وجرى الرت

ذاعية، ما أدى إىل تواصل 150 أ�ة مع الخط  التلفزيونية واالإ
ف  ي وأسفر عن إعداد قائمة انتظار تضم المتبن�ي

الساخن للتب�ف
ي أوغندا عى 

ي �ف
. وأودع 21 طفالً مع والدين بالتب�ف ف المحتمل�ي

اً  مدار ثمانية عرش شهراً. كما أجريت تقييمات شاملة تماشي
ك من عدة هيئات.  مع قانون الطفل ووافق عليها فريق مشرت

www.childsifoundation.org :لمزيٍد من المعلومات، انظر

ي إطار رعاية أ�ي )تتمة(
ض )2(: إيداع االأطفال دون سن ثالث سنوات �ف ك�ي نقطة ال�ت
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

سي  ؤس م ع ال اب ط ن ال ة ع اي رع ة ال ظم اد أن ع 4-3( إب
ورياً ضمن خيارات تلبية  تعترب الرعاية الداخلية مكوناً �ف

ٍة بديلة. أما  ف إىل رعاي االحتياجات المختلفة لالأطفال المحتاج�ي
ي مؤسسات رعاية«، فال تعترب بالدرجة نفسها 

يداع �ف »حاالت االإ
يجابية. من االإ

ٍة للغاية، ولكن  وعموماً، أصبح مصطلح »مؤسسة« ذا داللٍة سلبي
ال يوجد إجماع دوىلي ح�ت االآن عى تعريف »المؤسسة«: وتذكر 

المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل »المؤسسات« بصفتها 
المثال الوحيد الأشكال الرعاية خارج إطار االأ�ة، بينما تستخدم 

المبادئ التوجيهية هذا المصطلح ببساطة لوصف “مرافق 
ة”. الرعاية الداخلية الكبري

ة” من بلٍد إىل  ي تعترب “كبري
عالوًة عى ذلك، تختلف المرافق ال�ت

كة  ف يعترب تدابري العيش المشرت آخر. فالعديد من االأخصائي�ي
ة، بينما يضع آخرون حداً أد�ف  الأكرش من 10 أطفال مرافق كبري
أكرب من ذلك. كما أن هناك إجماعاً عاماً عى أن الحجم ليس 

العامل الوحيد أو الحاسم. 

 هناك أيضاً اتفاق عام عى النتائج المحتملة )ولكنها ليست 
ة”. ويشمل ذلك االأنظمة  دارة المرافق “الكبري دائماً اتوماتيكية( الإ
( وترتكز  ع الطابع الشخ�ي ف ي ترف

الصارمة وغري الشخصية )أو ال�ت
عى القيود االأساسية لالأنظمة اليومية - كالحاجة إىل موظفي 

ا. ي نوباٍت محددٍة مسبًق
رعاية يعملون �ف

ي التوصية 
عى الرغم من تردد محرري المبادئ التوجيهية �ف

بفرض حظٍر تام عى بناء مؤسساٍت جديدة )مرافق رعاية داخلية 
ورة إبعاد أنظمة الرعاية عن الطابع  ة(، إال أنهم وافقوا عى �ف كبري

ي إىل وقف االعتماد عليها 
المؤسسي بشكٍل مخطٍط له جيداً يف�ف

ي نهاية المطاف(. ولذلك ينبغي اتخاذ أي قرارات بشأن إنشاء 
)�ف

اتيجية )§ 23(. ي سياق تلك االسرت
مرافق جديدة �ف

ي إطار رعاية أ�ي )تتمة(
ض )2(: إيداع االأطفال دون سن ثالث سنوات �ف ك�ي نقطة ال�ت

دة 4-2 ة واع ارس م م

واي اراغ ال، ب ف ة الأط ال ف ة ك ك ب ش
ي 

ي مؤسسات الرعاية الداخلية �ف
يعيش قرابة 5000 طفل �ف

باراغواي، وتتعاون جهات رعاية وحماية االأطفال منذ عام 
2006 لتطوير وتعزيز كفالة االأطفال بصفتها أحد بدائل 

ي أمريكا 
ي المؤسسات بدعم من شبكة كفالة االأطفال �ف

يداع �ف االإ
الالتينية RELAF((؛ وهي منظمة دولية غري حكومية. وأُنشئت 

شبكة وطنية لكفالة االأطفال تضم منظمات المجتمع 
ي التابع لالأمانة 

ي وحكومة الوالية، ويمثلها مركز التب�ف
المد�ف

ي 
الوطنية للطفولة والمراهقة. وشكل نرش مرسوٍم رئاسيٍ �ف

ف  عام 2010 ينص عى إنشاء برنامج لكفالة لالأطفال والمراهق�ي
ًة إىل االأمام.  الذين يحتاجون إىل الحماية والدعم خطوًة كبري
نجازات الرئيسية االأخرى إغالق دار االأطفال الصغار  ومن االإ

ي تعمل تحت رعاية االأمانة الوطنية للطفولة 
)Hogarcito( ال�ت

ون الذين كانوا  ثنان وعرش والمراهقة. حيث أودع االأطفال االإ
هناك مع أٍ� حاضنة، كما بدأت إجراءات إعادة إدماجهم مع

. ومن عالمات  ي
أ�هم االأصلية أو تحديد أ� مناسبة للتب�ف

التقدم المهمة االأخرى إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية 
لالأطفال وموافقة الدولة عى سياسٍة وطنية للرعاية 
ف من الرعاية الوالدية. االجتماعية لالأطفال المحروم�ي

ام قوي من جانب السلطات الحكومية والمنظمات  ف هناك الرت
ف لضمان تقديم الرعاية لالأطفال  غري الحكومية والمختص�ي

الصغار ضمن ترتيباٍت ذات طابٍع أ�ي أو شبيه باالأ�ة. 
ف عن  ف القضاة المسؤول�ي ويتمحور عملهم حول نرش الوعي ب�ي
ف من الرعاية الوالدية،  تحديد ترتيبات رعاية االأطفال المحروم�ي

ي المجتمع عموماً، وإيجاد وتدريب 
وتعزيز كفالة االأطفال �ف

ودعم ورصد االأ� الحاضنة. وفضالً عن ذلك، يستعد 
أخصائيون من الحكومة والمنظمات غري الحكومية لنرش دليٍل 

لتنفيذ كفالة االأطفال. 

 لمزيٍد من المعلومات، انظر:
https://es-la.facebook.com/corainfa/
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ة: ام ة ع ح م ل

إن االآثار الضارة المحتملة وطويلة االأجل عى االأطفال 
ي مثل هذه »المؤسسات« موثقة بشكٍل جيٍد االآن. 

ف �ف المودع�ي
ة بينها غياب  وتعزى هذه النتائج السلبية إىل عوامل كثري

مقدم أساسي للرعاية يستطيع الطفل بناء رابٍط معه، ونقص 
ف والنشاط البناء، وضعف الوصول إىل الخدمات  التحفري

االأساسية، والعنف، والعزلة عن االأ�ة و«العالم الخارجي«. 
ي العديد من 

وهناك المزيد من المشاكل المرتبطة بالمأسسة �ف
عادة  أنظمة الرعاية، وتظهر عندما ال تكون هناك محاوالت الإ
ورة(  إدماج االأ�ة، وإجراء مراجعة دورية لمدى مالءمة )أو �ف

يداع وضعف التحضري للحياة بعد ترك مرفق الرعاية.  االإ

لغاء التدريجي لرعاية  ة باالإ نتيجة لذلك، قامت بلدان كثري
ي طريقها إىل إلغائها. 

االأطفال داخل المؤسسات، أو هي �ف
ومع ذلك، هناك بلدان أخرى يتكون النظام الحاىلي للرعاية 

البديلة فيها بالكامل تقريباً من »المؤسسات« الأسباٍب 
اً هنا.  اً كبري مختلفة. ويشكل إلغائها بشكٍل تدريجي تحدي
ي أيدي 

كما يصبح هذا التحدي أكرب عندما تكون المرافق �ف
لغاء  مزودي الخدمات من القطاع الخاص. ويزداد تعقيد االإ

ي جميع أنحاء العالم الأن العديد من 
التدريجي للمؤسسات �ف

لغاء الكامل لرعاية المؤسسات  الدول ال تعتقد ح�ت االآن أن االإ
ة من تجنب  ر. عالوة عى ذلك، قد تتمكن المرافق الكبري مرب
ي عدٍد 

الممارسات الضارة وجوانب القصور المذكورة أعاله �ف
قليٍل من الحاالت. ولكن ال ينبغي أن يعيق أي من ذلك 

لغاء التدريجي  تحقيق الهدف العام للمبادئ التوجيهية باالإ
اٍر للرعاية.  للمؤسسات كخي

ي 
ي ضوء كل ما سبق، اختار محررو المبادئ التوجيهية، �ف

�ف
اتيجيتها الخاصة  الفقرة 23، دعوة كل دولة إىل وضع اسرت

بعاد أنظمة الرعاية البديلة فيها تدريجياً عن الطابع  الإ
اح حظٍر �يح عى المؤسسات. كما  المؤسسي - عوضاً عن اقرت

نشاء مؤسسٍة  توصي المبادئ التوجيهية بمعاينة أي مبادرة الإ
اتيجية ذات الصلة. ي إطار االسرت

جديدة معاينة دقيقة �ف

اتيجيات، رغم  ومن المهم التأكيد هنا عى أن هذه االسرت
يجاد أماكن تقدم الرعاية البديلة لالأطفال  تضمنها إجراءاٍت الإ

ي المقام 
ي المؤسسات، ينبغي أن تركز �ف

الموجودين أساساً �ف
 . االأول عى إبعاد النظام نفسه عن الطابع المؤسسي

وبعبارٍة أخرى، ينبغي أن تكون االأولوية لمنع الحاجة إىل 
ي المستقبل وإيجاد مجموعة 

الرعاية البديلة واستخدامها �ف
ورية. ويجب إيالء  خيارات مؤسسية إذا كانت هذه الرعاية �ف
هم من ذوي  عاقة وغري اك االأطفال ذوي االإ اهتماٍم خاص بإ�ش

ٍة بشكٍل كامل -  اتيجية كل دول ي اسرت
االحتياجات الخاصة �ف

عمليا، كانوا عموماً آخر المستفيدين.

أظهرت التجربة بوضوح أن االبتعاد عن الطابع المؤسسي 
عملية متعددة االأوجه ومعقدة للغاية - إذا أريد لها النجاح 

وحماية حقوق االأطفال. كما تتطلب تخطيطاً دقيقاً. وأيضاً، 
والأن مطلب التغيري ال يلقى إجماعاً، من المهم أن يتفق 

ف عى أسباب سياسة االبتعاد  جميع االأفراد والهيئات المعني�ي
، وأن يفهموا آثارها. عن الطابع المؤسسي

ف دعم  ف أموٍر أخرى، ينبغي إيالء اهتمام خاص لتأم�ي ومن ب�ي
ي جميع المستويات، وضمان 

واسع لموظفي المؤسسات �ف
ات المناسبة الأداء أدواِر  االحتفاظ بأصحاب المهارات والخرب

مكان. أخرى داخل النظام الجديد قدر االإ

اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع المؤسسي ض )3(: اسرت ك�ي نقطة ال�ت
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ات:  اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية §23

اتيجيتها  تدعو المبادئ التوجيهية كل دولة إىل وضع اسرت
بعاد أنظمة الرعاية البديلة فيها عن الطابع  الخاصة الإ
المؤسسي بشكٍل تدريجي. وينبغي أن تضمن السياسة 

الوطنية توفر بدائل للرعاية الداخلية لالأطفال مع وجود 
مجموعة من الخيارات ذات الطابع االأ�ي.

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

سي ؤس م ع ال اب ط ن ال ة ع اي رع ام ال ظ اد ن ع  إب
بعاد نظام الرعاية 	  اتيجية وطنية الإ إعداد خطة اسرت

 . البديلة عن الطابع المؤسسي

إيجاد بدائل للمؤسسات تتضمن مجموعًة خيارات مثل 	 
ة، وكفالة االأطفال )من الرعاية المؤقتة  دور الرعاية الصغري
إىل الرعاية طويلة االأجل(، ودعم الوالدين واالأ�ة الممتدة 

وكذلك االأطفال الذين يعيشون بشكل مستقل. 

ضمان أن تراعي خطط االبتعاد عن الطابع المؤسسي 	 
هم من ذوي  احتیاجات األطفال ذوي اإلعاقة وغري

االحتياجات الخاصة. 

النص �احة عى حظر إيداع االأطفال الصغار دون سن 	 
ي الظروف االستثنائية: 

ي المؤسسات إال �ف
ثالث سنوات �ف

ٍ مؤقت مخطط  ف االأشقاء، أو كتدبري مثل منع الفصل ب�ي
له، أو كحل طارئ قصري االأجل. 

التأكد من أن تتضمن خطط االبتعاد عن الرعایة داخل 	 
المؤسسات دعماً لألسر بحیث یمکن إعادة إدماج األطفال مع 
أسرهم إن أمكن، أو إيداعهم يف مكاٍن رعاية أكرش مالءمة إذا 

تعذر ذلك. 

م ال وأ�ه ف ات الأط اج ي ت وق واح ق م ح دع
تقديم الدعم للوالدين ح�ت ال يودع االأطفال حديثو 	 

هم  عاقة وغري الوالدة واالأطفال الصغار، بمن فيهم ذوي االإ
ي الرعاية داخل المؤسسات. 

من ذوي االحتياجات الخاصة، �ف

ي التخطيط النتقالهم من 	 
اك االأطفال �ف ضمان إ�ش

المؤسسات إىل أشكال أخرى للرعاية وتوفري معلومات 
لهم عن العملية أوالً بأول. 

ي 	 
 توفري دعم متخصص لالأطفال الذين عاشوا �ف

مؤسسات، ويمكن أن يشكل االنتقال إىل أشكاٍل أخرى من 
اً لهم.  الرعاية تحدي

التأکد من إيداع األشقاء مع بعضهم يف ترتيبات الرعاية 	 
ف  ذات الطابع االأ�ي ما أمکن مع الحفاظ عى االتصال ب�ي

الوالدين واألطفال. 

اعتماد عملية لتحديد هل ينبغي إبقاء الطفل المستقر 	 
ة  ي أ�ة حاضنة أو ترتيب رعاية ذي طابع أ�ي لفرت

�ف
ا.  طويلة عندما يكون ذلك مناسًب

إيالء اهتمام خاص لتقديم رعاية مالئمة لالأطفال ذوي 	 
هم من ذوي االحتياجات الخاصة. وينبغي أن  عاقة وغري االإ
يشمل ذلك الوصول إىل الرعاية المؤقتة والرعاية النهارية 

ضافة إىل تلبية احتياجات الصحة والتعليم. باالإ

دعم االأ� الستقبال أطفال أخرجوا من النظام المؤسسي 	 
بحيث تكون عودتهم إىل االأ� دائمة ومستدامة.

ة  لزم ة ال ي ت ح ت �ض ال ب ر ال ان توف م ض
ي من أجل 	 

توفري الموارد المالية لدعم التخطيط الوط�ف
إيجاد خدمات جديدة للرعاية وما يتبعها من إغالٍق 

للمؤسسات.

توفري فرص إعادة التدريب، والعمل أن أمكن، لموظفي 	 
الرعاية في للمؤسسات.  

ي لرصد 	 
جمع وتحليل البيانات عى الصعيد الوط�ف

ي رعاية المؤسسات وأولئك 
عدد االأطفال الذين يبقون �ف

اس  ي ل ق ي الذين يغادروها )لمزيٍد من التفاصيل انظر دل
ة(. ي م رس ة ال اي رع ي ال

ال �ض ف ات الأط ؤ�ش م

ف بمدى عدم 	  هم من المهني�ي توعية مقدمي الرعاية وغري
مالءمة الرعاية داخل المؤسسات لالحتياجات التنموية 

والعاطفية واالجتماعية والجسدية لالأطفال.

اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع المؤسسي ض )3(: اسرت ك�ي نقطة ال�ت
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دة 1-3 ة واع ارس م م

ا دوف ول ، م سي ؤس م ع ال اب ط ن ال اد ع ع ت ة الب ي ج ي ات �ت اس
ي مجال االبتعاد عن الطابع 

اعتمدت مولدوفا إصالحاٍت �ف
ة 2007- اتيجية وخطة عمل للفرت المؤسسي كجزٍء من اسرت

ي 
2011. و منذ بداية عملية االإصالح، انخفض عدد االأطفال �ف
مؤسسات الرعاية الداخلية بنسبة %50 )من 11442 بنهاية 

عام 2006 إىل 5723 بنهاية عام 2011(. وتحقق ذلك من 
ي أكرش نجاحاً لمساعدة االأ� عى االستمرار 

خالل عمٍل وقا�أ
ل، وإعادة إدماج أكرش من 900 طفل  ف ي المرف

ي رعاية أطفالهم �ف
�ف

ي مجتمعاتهم، غالبيتهم )٪86( مع االأ�ة البيولوجية أو 
�ف

الممتدة. وبالنسبة لالأطفال الذين ال يستطيعون االستمرار 
ي العيش مع أ�هم، تتجاوز البدائل ذات الطابع االأ�ي 

�ف
الرعاية داخل المؤسسات باعتبارها الخيار المرجح لمن 

ًة بديلة. لقد تولت الحكومة بنفسها مسؤولية  يحتاجون رعاي
االإصالحات، وكان ذلك عامالً حاسماً

اكات مع  اتيجية إقامة �ش لنجاحها. كما تضمنت االسرت
ة من المنظمات غري الحكومية لتقديم دعٍم  مجموعٍة كبري
ات  ي هذا الصدد. وأجري عدد من التغيري

منسق للحكومة �ف
المستدامة المهمة للمساعدة عى تحقيق هذه االإصالحات، 

 ، ف ف المحلي�ي مثل شبكة وطنية من المرشدين االجتماعي�ي
واعتماد نظام للجان المراقبة )Gatekeeping( عى مستوى 

البالد، وإيجاد بدائل ذات طابع أ�ي مع تضاعف عدد 
، وتأسيس خدمات دعم االأ�ة وإغالق  ف االأطفال المكفول�ي

مؤسسات الرعاية الداخلية أو تحويلها.

دة 2-3 ة واع ارس م م

ا ي ورج ي ج
سي �ض ؤس م ع ال اب ط ن ال اد ع ع ت ة الب ي ج ي ات �ت  اس

ة لحماية  ي جورجيا عملية إصالٍح كبري
قادت الحكومة �ف

نهاء  ة باستخدام نقطة الدخول الإ ي السنوات االأخري
االأطفال �ف

الرعاية داخل المؤسسات بغية تعزيز النظام العام لحماية 
الطفل. ومع إغالق المؤسسات، تحول التمويل إىل زيادة عدد 
ي الدولة وزيادة 

ف �ف ف العامل�ي ف النظامي�ي ف االجتماعي�ي االأخصائي�ي
ة  مخصصات كفالة االأطفال واعتماد الرعاية المؤقتة قصري

ي الحاالت الطارئة لالأطفال الُرضع وتعزيز الخدمات 
االأجل �ف

الوقائية مثل الرعاية النهارية. واعُتمدت سياسة جديدة 
للمراقبة )Gatekeeping( - ال تغطي ح�ت االآن سوى المرافق 

ي جميع أنحاء البالد لضمان عدم دخول 
ي تديرها الدولة - �ف

ال�ت
ي نظام الرعاية إال الأسباٍب وجيهة. 

االأطفال �ف

ف  ف المدرب�ي ف االجتماعي�ي ي الوقت نفسه، ارتفع عدد االأخصائي�ي
�ف

ي الدولة بشكٍل مستمر من 19 عام 1999 إىل ما 
ف �ف العامل�ي

يزيد عن 160 عام 2009 و250 بحلول عام 2012. لكن هناك 
تحٍد آخر، حيث أن تقديم الخدمات االجتماعية ال يستهدف 

اً إال الحاالت الصعبة عوضاً عن توقع مقاربٍة تغطي  ي حال
التاىلي فإنه يحد من فرصة التدخل مع الوالدين  كامل االأ�ة، وب

بطريقٍة وقائية لتفادي الحاجة إىل الرعاية البديلة. 

ة. وانخفض عدد  ومع ذلك كانت نتائج عملية االإصالح كبري
ة  ي جميع أنواع مؤسسات الرعاية الداخلية الكبري

االأطفال �ف
ف عامي  ي تديرها الدولة من نحو 2500 إىل أقل من 250 ب�ي

ال�ت
2008 و2012. كما تم لم شمل %33 تقريباً من جميع االأطفال 

ي عام 2010، 
ي مؤسسات الرعاية الداخلية مع أ�هم. و�ف

�ف
ضاعفت الحكومة جهودها مجدداً لدعم إعادة توحيد االأ�ة 
ف تتألف من 50 دوالراً  عرب تقديم حزمة مساعدات لمدة سنت�ي

جاع أطفالهم،  ف االأ� من اسرت اً لتمك�ي اً لكل طفل شهري أمريكي
ف صحي لالأطفال، وكتب مدرسية مجانية ورعاية نهارية.  وتأم�ي
كما توسعت وتعززت كفالة االأطفال أيضاً. وبالنسبة لالأطفال 
الذين تعذر إعادة توحيدهم مع أ�هم، فقد ارتفع عدد دور 
ف فقط وتؤوي  ة من 15 إىل 45 خالل سنت�ي المجموعات الصغري

قرابة 400 طفل. 

اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع المؤسسي )تتمة( ض )3(: اسرت ك�ي نقطة ال�ت
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ة  ي ل م ز ع زي ع �ي ت داب ا ت ه ي ل ز ع ك رت ي ت
�ت ادئ ال ب م 4-4( ال

ة ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ق ال ي ب ط ت
يدعم عدد من المبادئ المهمة »التدابري الرامية إىل تعزيز 

عملية تطبيق المبادئ التوجيهية« )§ 26-24(:

ة 	  ي وم ك ح ات ال ه ج ع ال ي م ض ج �ي اون ب ع ت الحاجة إىل ال
ٍ من الحاالت،  ي كثري

. و�ف ة بشكٍل مبا�ش أو غري مبا�ش ي ن ع م ال
ها من الجهات الحكومية تعمل  لوحظ أن الوزارات وغري

ي حاالت متطرفة - عى تقديم الرعاية 
منفردة - أو بتنافس، �ف

البديلة وتجنب الحاجة إليها. 

لهام إعداد	   الرغبة باستخدام المبادئ التوجيهية الإ
ة. ويشجع ذلك عى  ن ه د أو م ل ل ب ك ة ب اص وص خ ص  ن

»ملكية« التصورات المتعلقة بالسياسات ويجعلها أكرش 
 . ي

ٍة بالواقع الوط�ف صل

ي تحديد هل تحتاج مساعدًة دولية 	 
ة �ف ل دول ة ك ي ؤول س م

اط أن تكون أي  لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، واشرت
مساعدٍة مقدمة تتماسش مع المبادئ التوجيهية. وأحد 

ي 
االأهداف المهمة والحيوية هنا هو تجنب المواقف ال�ت

يمارس فيها الضغط من الخارج لتقديم حلول رعاية بديلة 
ال تتماسش مع سياسة الحكومة وال مع الوضع عى االأرض. 
رة  اً إىل إيجاد أشكال مؤسسية غري مرب ان وقد يؤدي ذلك أحي

ف الدول. ي ب�ي
ر إىل التب�ف للرعاية البديلة أو اللجوء دون مرب

اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع المؤسسي )تتمة( ض )3(: اسرت ك�ي نقطة ال�ت

دة 3-3 ة واع ارس م م

الوي ي م
سي �ض ؤس م ع ال اب ط ن ال اد ع ع ت ة الب ي ج ي ات �ت اس

تسعى حكومة ماالوي إىل تقليل االعتماد عى المؤسسات 
ٍة بديلة. ولذلك، تعمل  ف إىل رعاي لرعاية لالأطفال المحتاج�ي

ي البالد. فضالً 
ا عى إنقاص عدد »دور االأيتام« �ف ًي الحكومة حال

عن ذلك، أقرت الحكومة عام 2010 قانون ماالوي لرعاية 
طار  وحماية االأطفال وتحقيق العدالة لهم، الذي يوفر االإ

ي ماالوي. 
العام للسياسة القانونية لرعاية وحماية االأطفال �ف

 : ويعالج القانون الجديد رفاه االأطفال بطريقٍة أكرش شموالً عرب
تقديم الرعاية لالأطفال بوصفهم أشخاصاً يحتاجون للرعاية 
اف بكفالة االأطفال  ، واالعرت ي

والحماية، وتعزيز إجراءات التب�ف
اً. كما يعزز القانون أيضاً نموذج رعاية ذا طابع أ�ي  ي قانون

ومجتمعي لتحقيق رفاه الطفل. كما دعم تنفيذ القانون 
. جهود إبعاد نظام رعاية االأطفال عن الطابع المؤسسي

ي مؤسسات رعاية 
وانخفض عدد االأطفال الذين يعيشون �ف

داخلية مع ارتفاع عدد االأولياء بالحضانة ومراكز االأطفال 
ها من الهياكل ذات الطابع المجتمعي مثل مجموعات  وغري

الدعم. ويتوج القانون الجديد أيضاً نتائج خطة العمل 
ف للخطر،  هم من االأطفال المعرض�ي الوطنية لالأيتام وغري

والسياسة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة. ويوفر ذلك إطاراً 
لتوجيه االنتباه نحو الرعاية ذات الطابع االأ�ي أو المجتمعي 
ف لذلك.  ف من الرعاية الوالدية أو المعرض�ي لالأطفال المحروم�ي

لمزيٍد من المعلومات انظر: وزارة الشؤون الجنسانية، االأطفال 
هم من  والتنمية المجتمعية )2010(. برنامج رصد االأيتام وغري

ي ماالوي: التقرير السنوي لعام 
ف للخطر �ف االأطفال المعرض�ي

2009، ماالوي.
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ة ي ه ي وج ت ال

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

 توف�ي إطار للسياسات الخاصة بالرعاية البديلة

المبادئ التوجيهية: § 8

تسلط المبادئ التوجيهية الضوء عى الحاجة إىل سياسٍة 
ي إىل التحول وتضمن حقوق االأطفال، كما تتجنب 

تف�ف
ًة بديلة  مكان وتوفر رعاي دخولهم إىل مرافق الرعاية قدر االإ

عالية الجودة عند الحاجة إليها. 

ٍة تقوم بإعداد السياسات والخدمات بما  ومع أن كل دول
يتناسب مع ظروفها السياسية واالجتماعية والثقافية 

 : يعي والسياسي طار الترش واالقتصادية، فإنه ينبغي عى االإ

ادئ  ب م �ي وال اي ع م ة وال ي وق ق ح ات ال ي اق ف ذ الت ي ف ن ت
ة  ي دول ة ال ي ه ي وج ت ال

االمتثال لالتفاقيات والمعايري والمبادئ التوجيهية الدولية، 	 
ل والمبادئ التوجيهية. ف ط وق ال ق ة ح ي اق ف ال سيما ات

 التأكد من أن تتضمن السياسة تعريفاٍت واضحة للرعاية 	 
البديلة تتماسش مع المبادئ التوجيهية. 

وضع خطة وطنية شاملة من قبل الدولة لتنفيذ أحكام 	 
المبادئ التوجيهية ورصدها ومراجعتها. 

ي جميع الجوانب: 	 
تعزيز حقوق الطفل بفعالية �ف

ي الممارسة.
يعات والسياسات و�ف الترش

ف من 	  توفري الحماية القانونية لحقوق االأطفال المحروم�ي
الرعاية الوالدية وضمان وجود سبل انتصاف لالأطفال 

الذين تفتقر حقوقهم إىل الحماية.

ال ف ة الأط اي ة ورع اي م م وح دع ة ل ي ن وط ر ال اء الأط ن ب
وضع سياسات شاملة للرعاية االجتماعية وحماية الطفل 	 

ورة.  ي رعاية بديلة مالئمة وعند الرف
بحيث ال يودع االأطفال إال �ف

ف جميع السلطات ذات الصلة 	   ضمان التعاون النشط ب�ي
ي دعم االأطفال وأ�هم. 

ي تلعب دوراً �ف
والوزارات الحكومية ال�ت

ف 	  تنسيق السياسات بحيث يكون هناك روابط عمل ب�ي
الخدمات، مثل حماية الطفل والحماية االجتماعية 

طة  ها من المجاالت كالتعليم والصحة والرش وغري
سكان والرعاية االجتماعية. والعدالة واالإ

يعات 	  تخصيص موارد مالية كافية لضمان تطبيق الترش
والسياسات والممارسات.

ال ص ف ع الن ن م م ل ال وأ�ه ف م الأط دع
تنفيذ تدابري استباقية تمنع انفصال االأطفال عن أ�هم 	 

اتيجيات مكافحة الفقر مثالً.  ومجتمعاتهم، كاسرت

ي ذلك الدعم 	 
اتيجيات لدعم الوالدين، بما �ف وضع اسرت

ي والماىلي عرب مجموعٍة من الهيئات والخدمات. 
المه�ف

ي 	 
دعم االأ� عرب تمكينها وتنمية قدراتها ومساعدتها �ف

االستفادة من مواردها الخاصة. 

ضمان أن توفر جميع الخدمات الدعم لالأطفال ذوي 	 
هم من ذوي االحتياجات الخاصة وأ�هم مع  عاقة وغري االإ

توفري خدمات تخصصية عند الحاجة. 

ي البلد نفسه أو 	 
، سواء �ف ي

ضمان عدم إيداع االأطفال للتب�ف
ف البلدان، قبل الحصول عى موافقة طوعية وواعية  ب�ي

من الوالدين )أو موافقة شخص أو هيئة قانونية مخولة 
ي حال 

ي حالة غيابهما(، وعدم فصلهم عن أ�هم إال �ف
�ف

عدم توفر بديٍل مناسب. 

ال وأ�هم  ف لأط ة ل ل ام ك ة ال ارك ش م ان ال م ض
ي 	 

ي أن تُسمع آراؤهم بحيث يشاركون �ف
ضمان حق االأطفال �ف

ي تؤثر عليهم، ويتلقون الدعم الذي يُمكن من 
القرارات ال�ت

مراعاة آرائهم. 

ضمان تزويد االأطفال بقدٍر واٍف من المعلومات ح�ت 	 
ي عمليات 

ة ويشاركوا �ف يتمكنوا من اتخاذ خيارات مستنري
صنع القرار بشكٍل كامل.

ي جميع العمليات 	 
 دعم مشاركة الوالدين واالأ� �ف

والقرارات. 

ف االأطفال من البقاء عى تواصل مع أ�هم، 	  ضمان تمك�ي
ي 

ي السجن أو �ف
ي يكون فيها الوالدان �ف

كالحاالت ال�ت
ي مصلحتهم الفضى. 

المستشفى، إال إذا لم يكن ذلك �ف

توفري التدريب والتوجيه والدعم لمقدمي الرعاية ح�ت 	 
يتمكنوا من دعم مشاركة االأطفال وأ�هم.
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ة( م ت ات )ت اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

ة  اي رع ارات ال ي ن خ ة م وع م ج �ي م توف
توفري خيارات رعاية عالية الجودة عند الحاجة إىل الرعاية 	 

ي ترتيبات 
يداع االأطفال �ف البديلة مع إعطاء االأفضلية الإ

ذات طابع أ�ي. 

بعاد مؤسسات الرعاية عن الطابع 	  إعداد خطة وطنية الإ
 . المؤسسي

ي إطار رعاية 	 
ضمان إيداع االأطفال دون سن ثالث سنوات �ف

ي الرعاية داخل المؤسسات إال 
أ�ي مع حظر إيداعهم �ف

ة.  ة قصري عند وجود أسباب موجبة ولفرت

ي الشارع دون 	 
تلبية احتياجات االأطفال الذين يعيشون �ف

ف وضمان توفري رعاية  رعايٍة من قبل أشخاٍص بالغ�ي
ي الرعاية بشكٍل قرٍي أو 

مناسبة لهم دون إيداعهم �ف
تعسفي. وينبغي أن تكون الرعاية البديلة المالئمة من 

ي الشارع. 
ف الخدمات المقدمة لالأطفال الذين يعيشون �ف ب�ي

 التأكد من تخطيط وإدارة ودعم عمليات انتقال االأطفال 	 
من وإىل مرافق الرعاية بطريقٍة فعالة وعى النحو الواجب.

ودة  ج ة ال ي ال ة ع اي ات رع دم م خ دي ق ان ت م ض
توفري آليات مستقلة للشكاوي الرسمية بحيث يتمكن 	 

بالغ االآمن عن حاالت  ي الرعاية البديلة من االإ
االأطفال �ف

إساءة معاملتهم أو استغاللهم. 

خيص والتنظيم والتفتيش 	   وضع نظام للتسجيل والرت
يضمن امتثال مقدمي الرعاية الرسمية لمعايري الجودة. 

ي مجال السياسات العامة تتعلق بحفظ 	 
توفري إرشادات �ف

ي تسمح بجمع البيانات والمعلومات عى 
السجالت ال�ت

ي عملية إعداد 
ي والمحىي الستخدامها �ف

المستوى الوط�ف
مجموعة من خيارات الرعاية.

ض  �ي ي ن ه م ة وال اي رع ي ال دم ق ن م رة م اه ة م ل ام وة ع اء ق ن ب
 تقييم كفاءة مقدمي الخدمات والدعم لالأطفال وأ�هم. 	 

ضمان توفر إرشادات وطنية بشأن التوظيف واالختيار 	 
اف عى مقدمي الرعاية وحصولهم عى  �ش والرصد واالإ

فرص تدريب يتناسب مع أدوارهم. 

ي 	 
ف �ف ف االآخرين المشارك�ي ضمان توفري فرص تدريب للمهني�ي

دعم االأ� وحماية االأطفال والرعاية البديلة. 

تحديد مستويات التوظيف المناسبة لخدمات الرعاية 	 
ي رعاية االأطفال احتياجاتهم ويكونون  البديلة بحيث تل�ب

ف ويتمتعون بالحماية.  آمن�ي

ي تُمكن 	 
ي ذلك االأجور، ال�ت

التنبؤ بظروف العمل، بما �ف
ف وتحفزهم عى الوفاء بمسؤولياتهم عى أعى  الموظف�ي

ة  ف بكرش مستوى وتجنب االآثار السلبية لتبديل الموظف�ي
عى االأطفال. 

ال وأ�هم  ف ع الأط ي م اك ج ز إ�ش زي ع ت
تعزيز الُنهج الشاملة لدعم جميع االأطفال وأ�هم. 	 

ف بحيث يتمكن جميع 	  إعداد وتنفيذ تدابري لمكافحة التميري
االأطفال واالأ� من الوصول إىل الخدمات والدعم الالزم. 

اك جميع االأطفال وأ�هم ووصولهم إىل 	  التأكد من إ�ش
الخدمات برف النظر عن وضعهم أو ظروفهم وبدون 

ي 
ٍ أو وصم. ويتضمن ذلك الفقر واالأصل العر�ت

ف تميري
عاقة النفسية والجسدية  ي ونوع الجنس واالإ

واالنتماء الدي�ف
يدز أو بأمراض  ية/االإ وس نقص المناعة البرش صابة بفري واالإ

ة أخرى نفسية أو جسدية، وكون الطفل مولودا  خطري
خارج إطار الزواج، والوصم االجتماعي واالقتصادي )§10(.
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ورة«: تجنب الحاجة إل الرعاية البديلة  مبدأ »ال�ض

ي هذا الفصل:
تجدون �ض

5-1( المستوى الأولي لتجنب الحاجة إل الرعاية البديلة 

ي يكون عائلها طفالً 
1. االأ� ال�ت

ون  ك ي ي
�ت م الأ� ال ة ودع اي م ض )4(: ح �ي ك �ت ة ال ط ق ن

لً ف ا ط ه ل ائ ع
	  ممارسة واعدة:

  )Nkundabana( دراسة حالة 1: برنامج أنا أحب االأطفال    
ي مجال االأبحاث 

 التابع لمنظمة العمل المسيحي �ف
ي رواندا، رواندا 

والتعليم )CARE( �ف
   دراسة حالة 2: إيسيبندي، جنوب أفريقيا 

ا  ي ان ف ي ترف
ي يكون عائلها طفالً �ف

    دراسة حالة 3: دعم االأ� ال�ت

ي لتجنب الحاجة إل الرعاية البديلة 
5-2( المستوى الثا�ض

1. االأطفال المعرضون لخطر التخىي عنهم

ر  ج ه ة دون ال ول ل ي ح ل م الأ� ل ض )5(: دع �ي ك �ت ة ال ط ق ن

لي خ ت وال
تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت

	  ممارسة واعدة:
ة لالأطفال ذوي  احة القصري     دراسة حالة 1: خدمات االسرت

ا  عاقة، روسي االإ
يا ف    دراسة حالة 2: برامج دعم االأ�ة، مالري

ي 
عاقة �ف     دراسة حالة 3: إعادة تأهيل االأطفال ذوي االإ

، نيبال المجتمع المحىي
ي كفالة اليتيم، سوريا

ف �ف وع التمري    دراسة حالة 4: مرش

2. دراسة إبعاد أحد االأطفال عن الرعاية الوالدية 

ي  
      3. رعاية االأطفال الذين يكون مقدم الرعاية الرئيسي لهم �ف

  السجن

ون  ك ن ي ذي ال ال ف ة الأط اي ض )6(: رع �ي ك �ت ة ال ط ق ن
ن ج س ي ال

م �ض ه سي ل ي رئ ة ال اي رع دم ال ق م
	  ممارسة واعدة:

لزامي داخل محكمة       دراسة حالة 1: التنظيم االإ
ف  االستئناف االتحادية، االأرجنت�ي

ي السجون، الدانمارك 
     دراسة حالة 2: موظفو االأطفال �ف

ف      دراسة حالة 3: دور حضانة ورياض أطفال المساج�ي
وموظفي السجن، الهند

5-3( المستوى الثالث لتجنب الحاجة إل الرعاية البديلة 

ة  دام ت س م اج ال دم ادة الإ ز إع زي ع ض )7(: ت �ي ك �ت ة ال ط ق ن
ة  اي رع م ال دي ق ق ت راف ن م ل أ�هم م ال داخ ف لأط ل

ة ل دي ب ال
	  ممارسة واعدة: 

ي 
    دراسة حالة 1: مجموعة العمل الوطنية حول الحياة �ف

ازيل ، الرب االأ�ة والمجتمع المحىي
اليون  ي سري

دماج �ف     دراسة حالة 2: إعادة االإ
وع دعم أ�ي لالأطفال       دراسة حالة 3: المسري معاً - مرش

ي الرعاية داخل المؤسسات، هونغ كونغ
�ف
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ورة« هي مكافحة العوامل  �ض دأ ال ب الخطوة االوىل لتطبيق »م
ي انهيار االأ�ة. وتركز الفقرات )32-52( من المبادئ 

المساهمة �ف
التوجيهية عى ذلك. 

ومع أن كل واحدٍة من هذه الفقرات مهمة بحد ذاتها، ربما 
ف  ال تظهر أهميتها بالكامل إال عند مراعاتها مجتمعة. ويب�ي
مضمون أحكام الوقاية وطولها مدى قلق محرري المبادئ 
ي نظام الرعاية البديلة 

التوجيهية إزاء ارتفاع عدد االأطفال �ف
وري. ومع تقدم صياغة المبادئ التوجيهية، ازداد  ر �ف بال مرب

ف عى الجوانب الوقائية لمسألة »الرعاية البديلة«. كري الرت

يُعزى تفكك االأ�ة وانفصال أفرادها إىل العديد من العوامل 
الفردية أو المركبة، كالفقر، والسكن غري المناسب، وضعف 

ي مجال الصحة والتعليم والرعاية 
الوصول إىل خدمات فعالة �ف

ة أخرى، وتعاطي  يدز أو بأمراض خطري صابة باالإ االجتماعية، واالإ
، والوالدة الأم غري  المخدرات، والعنف، والَسجن، والتهجري

ي ونوع 
ي واالنتماء الدي�ف

ف عى أساس االأصل العر�ت وجة، والتميري ف مرت
عاقة.  الجنس واالإ

ي معالجة هذا العدد الكبري 
ويتمحور نهج المبادئ التوجيهية �ف

. ي
ا�أ وق ل ال م ع ل ة ل ي اس ات أس وي ت س ة م لث من المشاكل حول ث

ة ل دي ب ة ال اي رع ة إل ال اج ح ب ال ن ج ت وى الأول ل ت س م 5-1( ال
يتحقق المستوى االأول لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة عرب ضمان 

وصول عموم السكان إىل الخدمات االأساسية والعدالة االجتماعية 
. ولذلك ترتكز االإجراءات الوقائية  ف نسان بدون تميري وحماية حقوق االإ

ة من أحكام اتفاقية حقوق الطفل بدءاً من الرعاية  عى مجموعٍة كبري
الصحية )المادة 24( والتعليم )المادة 28( إىل تسجيل الوالدة )المادة 

ف )المواد 2 و30(.  7( والرعاية االجتماعية )المادة 25( وعدم التميري
ف الوالدين وجعلهم قادرين عى  ويتمثل الغرض االأساسي بتمك�ي

رعاية أطفالهم ح�ت تبقى االأ� مع بعضها. 

ي ضوء ما سبق، تُدرج المبادئ التوجيهية مجموعًة مهمة 
�ف

ا الرئيسية للسياسات ينبغي معالجتها )§ 32(  من القضاي
وتذكر تدابري محددة ينبغي اتخاذها لتعزيز االأ� )§ 33، 

ف االأشخاص  34.أ( وتقديم الدعم االأ�ي )§ 34.ب، 38( وتمك�ي
ف )§ 34.ج( ومساعدة االأ� القائمة عى أحد الوالدين  اليافع�ي

. )§ 36( كما تلقي المبادئ  ف ي تتكون من مراهق�ي
واالأ� ال�ت

ورية والتكاملية للقطاعات  التوجيهية الضوء عى االأدوار الرف
الحكومية وغري الحكومية لتقديم هذه الخدمات. 

ي يكون عائلها طفلً
الأ� ال�ت

ًة  لً أهمي ف ا ط ه ل ائ ون ع ك ي ي
�ت يكتسب النهج المتبع مع الأ� ال

ي ظروف معينة، مجموعات أ�ية يتطلب 
، �ف خاصة. وهي تعترب

ف من الوالدين  أعضائها الدعم والحماية وليسوا أطفاالً محروم�ي
ًة بديلة.  ويحتاجون رعاي

السياق: فهم المبادئ التوجيهية
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ة: ام ة ع ح م ل
الٍغ للرعاية،  ي أ� بدون مقدٍم ب

لطالما وجد أطفال يعيشون �ف
ي يكون عائلها طفالً إىل 

ولكن تحول النظرة العامة لالأ� ال�ت
قضيًة مهمة لحماية االأطفال يعود فقط إىل ثمانينيات القرن 
ية/ وس نقص المناعة البرش ين واالأثر االأول لجائحة فري العرش

ة من مجموعات  ، قررت أعداد كبري ف يدز. ومنذ ذلك الح�ي االإ
االأشقاء الذين فقدوا والديهم بسبب المرض البقاء مع 
ا يستقبلون أبناء العموم والخاالت أو  انً بعضهم - أحي

االأصدقاء أيضاً - بدالً من طلب الحماية من العائلة الممتدة 
ي حاالت ما بعد 

أو أي مكاٍن آخر. ولوحظت حلول مشابهة �ف
ي 

بادة الجماعية �ف ي االإ
الكوارث )مثل االأطفال الذين تيتموا �ف

رواندا عام 1994(.

ي 
ة أساساً �ف وبينما يعترب هذا النوع من االأ� ظاهرة منترش

التأكيد ال  ى، فإنها ب فريقية جنوب الصحراء الكرب الدول االإ
ي كافة أرجاء 

تقتر عى هذه المنطقة. فكثري من االأطفال �ف
العالم يتولون مسؤولية إعالة االأ�ة - بوصفهم مقدمي 

ي 
الرعاية الأحد الوالدين أو كليهما - و/أو مسؤولياٍت يومية �ف

ل العائلة بسبب مرض أحد الوالدين أو كليهما أو غري ذلك  ف مرف
من حاالت العجز.

ونظراً الأن حجم هذه الظاهرة لم يبدأ بالظهور إال عندما 
قرار، فإن االتفاقية ال تقدم  كانت اتفاقية حقوق الطفل قيد االإ
ي يكون عائلها طفالً أو 

توجيهاٍت واضحة بشأن وضع االأ� ال�ت
امات إزاء أعضائها. واحتدم النقاش سنواٍت طويلة:  ف تحدد االلرت
ًة بديلة، أم ينبغي عى نقيض  هل يحتاج هؤالء االأطفال رعاي
ذلك اعتبارهم مجموعًة عائليًة ضعيفًة جداً وتحتاج تمكيناً 

وحمايًة ضمن نهٍج يركز عى دعم االأ�ة. 

ق  ي عل ت ايداً )ال ف ي انتشاراً مرت
ة، اكتسب الرأي الثا�ف ي االآونة االأخري

و�ف
ص  ق وس ن �ي أن ف ش ل ب ف ط وق ال ق ة ح ن ج ل م 3 ل ام رق ع ال

ل )2003((، الأسباب  ف ط وق ال ق دز وح ي ة/الإ ي �ش ب ة ال اع ن م ال
. ليس أقلها أنه تم التشاور مع االأطفال بشكٍل مبا�ش

تُظهر نتائج االأبحاث دائماً أن الغالبية العظمى من االأطفال 
اٍر آخر ممكن - طبعاً  يفضلون حلول دعم االأ�ة عى أي خي

ط توفري حماية فعالة لهم وحصولهم عى التعليم  برش
ل  ف ون من فقدان مرف والخدمات االأساسية االأخرى. ويخسش كثري
اث أو استغاللهم  االأ�ة إذا تركوه أو حرمانهم من حقوق المري

بطريقٍة أخرى - ح�ت إذا ذهبوا للعيش مع أفراٍد من أ�هم 
الممتدة. كما يقاومون االنفصال عن أشقائهم، وهو نتيجة 

ٍ من حاالت الرعاية خارج المؤسسات. ي كثري
حتمية �ف

ي 
ًة إىل االأمام �ف ولذلك اتخذت المبادئ التوجيهية خطوًة كبري
اً: فهي تُفضل بشكٍل ال لبس  ي توضيح النهج المعتمد دول

ل االأ�ة مع حماية  ف ي مرف
اً �ف ف االأطفال من البقاء سوي فيه تمك�ي

وطاً بقدرة عائل  حقوقهم )§ 37(. بالطبع، يكون ذلك مرش
ي القيام بذلك. ويحدد 

االأ�ة عى لعب هذا الدور ورغبته �ف
وط العامة  ي المبادئ التوجيهية أيضاً الرش

الُحكم نفسه �ف
الستفادة عائل االأ�ة وجميع أفرادها من المساعدة والتوجيه 

والحماية الالزمة.

ي يكون عائلها طفالً
ض )4(: حماية ودعم االأ� ال�ت ك�ي نقطة ال�ت
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ل  م ع ة ال م ظ ن م ع ل اب ت ال« ال ف ب الأط ا أح ج »أن ام رن ب
دا،  ي روان

م )CARE( �ض ي عل ت اث وال ح ال الأب ج ي م
ي �ض ح ي س م ال

دا روان
يوفر برنامج أنا أحب االأطفال )Nkundabana( لمنظمة العمل 

ي رواندا حالً ذا طابٍع 
ي مجال االأبحاث والتعليم �ف

المسيحي �ف
ي يكون 

مجتمعي للمشكلة الجسيمة المتمثلة باالأ� ال�ت
ي تركتها الحرب االأهلية 

ي مقابل التحديات ال�ت
عائلها طفالً. و�ف

ية/ وس نقص المناعة البرش بادة الجماعية وانتشار فري واالإ
يدز، تواجه رواندا واحدًة من أعى النسب المئوية لالأيتام  االإ

ي العالم. كما أن المجتمعات المحلية المثقلة بالتفكك 
�ف

يدز والفقر المدقع  االجتماعي وفقدان اليد العاملة ومرض االإ
. وح�ت قدرات  ف وك�ي غري مستعدة لتقديم الرعاية لالأطفال المرت

ف لها حدود ال  االأ� الممتدة عى استقبال االأطفال الميتم�ي
ك االأطفال لتدبري  ا ما يُرت التاىلي كثري اً، وب ب تستطيع تجاوزها غال

ف من  ف بالغ�ي نامج متطوع�ي أ الرب أمورهم لوحدهم. ويع�ب
المجتمع المحىي لتقديم

ي أ� ليس فيها 
التوجيه والرعاية لالأطفال الذين يعيشون �ف

شخص بالغ. حيث يوفر هؤالء المتطوعون الذين تدعمهم 
ي مجال االأبحاث 

وتدربهم منظمة العمل المسيحي �ف
رشاد واالستماع النشط وتعليم  ا االإ والتعليم عى قضاي

المهارات الحياتية أفضل بديٍل لتقديم التوجيه والرعاية 
نامج دعماً  لهؤالء. وعرب تنظيم زياراٍت منتظمة، قدم الرب

ي االلتحاق بالمدرسة أو طلب مساعدة طبية فضالً 
لالأطفال �ف

عن توفري منفذ عاطفي مهم لهم عى شكل دعم نفسي 
وع أن نهج  واجتماعي. وتشري الدروس المستفادة من المرش

ي واالقتصادي وأرضية 
سيخ االأمن الغذا�أ نامج يوفر قاعدًة لرت الرب

طالق المهام المتعلقة بالدعوة إىل منا�ة وحماية الطفل.  الإ

 لمزيٍد من المعلومات انظر: الدروس المستفادة: نموذج الرعاية 
ا ان  المجتمعية لالأيتام واالأطفال الضعفاء - نكونداب

 https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/
attachments/Rwanda.pdf

دة 2-4 ة واع ارس م م

ا ي ق ري وب اف ن دي، ج ن ب ي س ة 2: إي ال ة ح دراس
يتضمن قسم من برنامج ايسيبندي العام مثاالً عن العمل 
ي يكون عائلها طفالً. أطلقت الجمعية الوطنية 

مع االأ� ال�ت
نامج لتوظيف وتدريب  ي رعاية الطفل هذا الرب

ف �ف للعامل�ي
ي مجال رعاية االأطفال والشباب باستخدام تقنيات 

ف �ف العامل�ي
مبتكرة للتعلم عن بعد. حيث يزور عمال الرعاية االأطفال 

ي منازلهم ويقدمون 
االأيتام والضعفاء الذين تم تحديدهم �ف

خدماٍت شاملة. ويعملون مع مجموعٍة من االأطفال االأكرش 
يدز  وس االإ ي جنوب إفريقيا، بمن فيهم المتأثرون بفري

ضعفاً �ف
ي أ� يكون عائلها طفالً. 

حيث يتيتم االأطفال ويعيشون �ف
وأُطلق برنامج )Liyema Ikhaya(، وهو برنامج تنمية يستهدف 

ي شباط 2010 حيث 
ي يكون عائلها طفالً، �ف

ي االأ� ال�ت
ف �ف المراهق�ي

يحرف 25 يافعاً دورات تدريب أسبوعية عى مهارات الحياة 
ورية لرعاية  ويدهم بالمهارات والمعارف الرف ف ُصممت لرت

ي الحياة. 
ٍة �ف أشقائهم وأنفسهم واتخاذ خياراٍت مسؤول

نامج مجموعًة من الخدمات تتضمن أعمال الدعوة  ويقدم الرب
إىل المنا�ة، ومرافقه االأطفال إىل المدرسة وتمثيلهم هناك، 

والخدمات الصحية والمكاتب الحكومية، والدعم النفسي 
من خالل نشاطات صندوق الذاكرة، واالستشارات النفسية 

المتعلقة بالحزن، وبناء العالقات، وتحديد االحتياجات 
والمشاعر، وتقديم الرعاية التنموية، وإدارة السلوك، وبرمجة 

ف  النشاطات، وتقييم المخاطر واالستشارات المتعلقة بحري
الحياة، والمساعدة المادية للوصول إىل المنح الحكومية، 

وتوفري الطرود الغذائية، وضمان ذهاب االأطفال إىل المدارس 
)والحصول عى دعم مادي وتربوي لمواصلة الحضور والنجاح 

ي الفصول الدراسية(، ووضع خطة تنموية لكل أ�ة )استناداً 
�ف

اعة واالنتماء والكرم(، وتقديم تدريب  إىل قيم االستقاللية والرب
عى مهارات الحياة )تغطي مجاالت مثل الصحة والنظافة 

نامج  وحقوق االأطفال وإعداد الموازنات والتغذية(. تم تمويل الرب
باستخدام نموذج »منح االمتياز االجتماعي«، ما يسمح بتكراره 
ة عى الموارد. ي جنوب أفريقيا وأماكن أخرى دون تداعيات كبري

�ف

ي يكون عائلها طفالً
ض )4(: حماية ودعم االأ� ال�ت ك�ي نقطة ال�ت
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1. الأطفال المعرضون لخطر التخلي عنهم
ي لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة هو »شبكة 

المستوى الثا�ف
اً المجموعات( الذين تم  ان االأمان« ويستهدف االأفراد واالأ� )وأحي
تحديدهم أو أعلنوا بأنفسهم أنهم ضعفاء وكذلك جميع من 

ثبت أن التدابري االأولية لتجنب الحاجة للرعاية البديلة كانت 
غري كافيٍة الأي سبٍب كان. ويتضمن االأطفال المعنيون هنا أولئك 

م والذين قد يتوجب التفكري  ه ن لي ع خ ت ر ال ط خ ض ل �ي رض ع م ال
ن بدواعي الحماية. دي وال ل ال ض �ض ن م م م ه راج إخ ب

تستهدف المجموعة االأوىل من التدابري تقديم دعم أ�ي 	 
ي رعاية أطفالهم 

مناسب للوالدين اللذين يعانيان من صعوباٍت �ف
ف )§ 41(.  )§ 34( مع إيالء اهتماٍم خاص بالوالدين المراهق�ي

وتركز المجموعة الثانية من التدابري عى االأطفال الذين 	 
ل الوالدي  ف يكون خطر التخىي عنهم أو إخراجهم من المرف

وشيكاً أو واقعاً. 

عند اتصال أحد الوالدين بإحدى هيئات أو مرافق الرعاية يريد 
ل، ينبغي اتخاذ خطواٍت فورية لتجنب  ف ط ن ال لي ع خ ت ال

مكان )§ 44(. ومن هذه الخطوات تقديم  حصول ذلك، قدر االإ
ف الوالدين من مواصلة رعاية  المشورة والدعم االجتماعي لتمك�ي
الطفل بأنفسهم، ودراسة إمكانية إجراء ترتيبات مالئمة للرعاية 

مع االأقارب. وينبغي تقديم مساعدة مماثلة إىل الوالدين اللذين 
ي إحدى هيئات أو مرافق الرعاية 

يسعيان إىل إيداع طفلهما �ف
ة مؤقتة أو غري محددة )§ 45(. لفرت

ي كال 
اما �ف ف شارة إىل أن المبادئ التوجيهية تضع الرت  ومن المهم االإ

ل  ة ع اص خ ة وال ام ع ق )ال راف م ات وال ئ ي ه ع ال ي م ل ج ف ع الحالت�ي
ي ذلك 

يداع. ويأ�ت واء( لضمان متابعة البدائل المحتملة لالإ س ال
نتيجًة لقلق محرري المبادئ التوجيهية من استعداد بعض 
المرافق الخاصة لقبول إيداع االأطفال بدون توجيه أسئلة أو 

بدون محاولة إحالة الوالدين أوالً إىل الخدمة المناسبة.

ي يكون عائلها طفالً
ض )4(: حماية ودعم االأ� ال�ت ك�ي نقطة ال�ت
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ا ي ان ض �ض ي ت
لً �ض ف ا ط ه ل ائ ون ع ك ي ي

�ت م الأ� ال دع
يدز  ية/االإ وس نقص المناعة البرش أدت ثالثة عقود من وباء فري
ق وجنوب أفريقيا، كما  ي �ش

اث �ف إىل تغيري أنماط الرعاية والمري
أدى فقدان »الجيل االأوسط« الوالدي إىل ظهور أشكال أ�ية 

اً. ووجدت  ي يكون عائلها طفالً أو شاب
جديدة مثل االأ� ال�ت

إحدى الدراسات أن الدعم المادي والعاطفي من المنظمات 
ي الحفاظ عى هذه االأ�. 

غري الحكومية لعب دوراً مهماً �ف
نامج نُهجاً مصممًة بشكًل فردي وتتب�ف وجهة  استهدفت الرب

اً. كما قدمت  نظر شاملة لدعم االأ� يكون عائلها طفالً أو شاب
ف مجموعًة من  المنظمات غري الحكومية لالأطفال واليافع�ي

الخدمات والدعم تضمنت الغذاء والدعم النقدي المنتظم 
والرسوم المدرسية والزي المدرسي والمواد والرعاية الصحية 

والدعم العاطفي ونوادي دعم االأقران والمهارات الحياتية 
ي ونوادي الدفاع عن النفس ورؤوس االأموال 

والتدريب المه�ف
للمشاريع المولدة للدخل ومخططات التطوع المجتمعي. 

ي 
ورأى االأشخاص اليافعون أن هذا الدعم كان حاسماً �ف

مساعدتهم عى رعاية أشقائهم والعيش بشكٍل مستقل.

ي يكون عائلها طفالً أو 
تشري النتائج إىل أن دعم االأ� ال�ت

ي نهج 
ف وتب�ف شخاص اليافع�ي ِ

اف بوكالة االأ اً يتطلب االعرت شاب
ي حياتهم يحلل االأصول المادية والموارد ورأس المال 

شامل �ف
ضافة إىل رفاه ومنظور  ي واالجتماعي المتاح لالأ�ة باالإ البرش

ف أيضاً أن الدعم يحتاج  ف بشكٍل فردي. وتب�ي وطموحات اليافع�ي
ف االأقران والتعبئة الجماعية بقيادة  إىل تعزيز التضامن ب�ي

. وتخلص إىل أن مثل هذه الممارسات تعزز قدرات  ف اليافع�ي
ف عى رعاية أشقائهم وتمكنهم من إعالة أ�هم مع  اليافع�ي

ي بناء مزيد من البيئات 
مرور الوقت، فضالً عن المساعدة �ف

ي تتحدى الوصم االجتماعي وتحمي 
االجتماعية الداعمة ال�ت

. ف اث االأشخاص اليافع�ي مري

ف الذين  ات وأولويات اليافع�ي لمزيٍد من المعلومات انظر: خرب
http://centaur. انيا وأوغندا ف ي ترف

يقدمون الرعاية الأشقائهم �ف
Evans_R_2012_Geoforum_/1/reading.ac.uk/27842

Sibling_caringscapes.pdf

اث وتعزيز القدرة  انظر أيضاً: إيفانز، ر. )2012( حماية المري
ي 

ف اليتامى الذين يعيشون �ف عى الصمود لدى اليافع�ي
انيا وأوغندا،  ف ي ترف

اً �ف ي يكون عائلها طفالً أو شاب
االأ� ال�ت

 DOI: .189-177 :)3(11 ،يدز المجلة االأفريقية الأبحاث االإ
16085906.2012.734977/10.2989
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ض )5(: دعم االأ� للحيلولة دون الهجر والتخىي ك�ي  نقطة ال�ت

ة:  ام ة ع ح م ل

اً بالجهود المطلوبة  أولت المبادئ التوجيهية اهتماماً كبري
ي 

ي ذلك �ف
لتقليل حاالت هجر االأطفال أو التخىي عنهم. ويأ�ت

سياق التأكيد المتعمد عى الجهود الوقائية وتعزيز االأ�ة 
عموماً. 

حها المبادئ التوجيهية  ي تقرت
ُوضع الكثري من المبادرات ال�ت

ي المستوى االأوىلي لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة بغرض 
�ف

معالجة »االأسباب الكامنة« - وبعبارٍة أخرى، السياسات 
ي 

جراءات عامة التطبيق لمعالجة العوامل المجتمعية ال�ت واالإ
تدفع أحد الوالدين إىل هجر الطفل أو التخىي عنه. وتتضمن 

اتيجياٍت لمكافحة الفقر  هذه التدابري واسعة النطاق اسرت
ف والوصم االجتماعي، وتغيري المواقف حيال االأ�  والتميري
ي سياساٍت اجتماعية تعزز 

القائمة عى أحد الوالدين، وتب�ف
ف االأ�ة ومهارات الرعاية الوالدية )§ 10، 32، 34، 36(. تمك�ي

ة عى المستوى الثانوي  دف ه ت س م ج ال ام �ب وربما تكون ال
ي 

لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة أقل وضوحاً بشكٍل مبا�ش �ف
امج المهمة لتقديم  المبادئ التوجيهية حيث ُصممت هذه الرب

ي يكون فيها خطورة 
ي الحاالت ال�ت

المشورة والدعم الفردي �ف
محددة )أو ح�ت نية مرح عنها( لهجر الطفل أو التخىي عنه. 

كما تُكمل تدابري وقائيًة أوسع ولكن تنفيذها يواجه غالباً 
ية. وال تتطلب  ة من ناحية الموارد المالية والبرش صعوبات كبري

حالة الذاتية  ف للتعامل مع حاالت االإ ف مؤهل�ي امج مجيب�ي الرب
فحسب، بل تتطلب أيضاً بعداً للتوعية بحيث يمكن تحديد 

أولئك الذين يحتاجون مساعدًة وعرضها عليهم. 

ي المبادئ التوجيهية 
تتضمن التدابري المذكورة بوضوح �ف

)عالوًة عى المساعدة المالية وفرص توليد الدخل( الخدمات 
عاقة )§ 34.ب( والزيارات  المقدمة للوالدين واالأطفال ذوي االإ

ي من صعوبات 
ي تعا�ف

لية والمناقشات مع االأ� االأخرى ال�ت ف المرف
)§ 35(. وينبغي أيضاً توقع الدعم والرعاية لالأ� القائمة عى 

ف )§ 36( مع  ي تتكون من والدين مراهق�ي
أحد الوالدين أو ال�ت

ة قبل وبعد والدة الطفل وكذلك  إيالء اهتماٍم خاص بالفرت
ي 

ورة توفر حضور وقا�أ ي �ف
أثناء الوالدة )§ 41(. وهذا يع�ف

ي مرافق الرعاية كعيادات ما قبل الوالدة واالأمومة مثالً.
مؤهل �ف

ي جميع حاالت توقع التخىي 
ة - �ف  وتمثل شبكة االأمان االأخري

عن االأطفال - جزءاً من نظام المراقبة )Gatekeeping( الفعال 
حالة الوالدين، اللذين يطلبان  ض 8[ الإ �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ ]ان

ي الرعاية البديلة، إىل خدمات الدعم النفسي 
إيداع طفلهما �ف

واالجتماعي وخدمات الدعم المالئمة.
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ض )5(: دعم االأ� للحيلولة دون الهجر والتخىي ك�ي نقطة ال�ت

ات  اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية: § 3، 9، 15، 32، 33، 34، 
38 ،37 ،36 ،35

تؤكد المبادئ التوجيهية أنه يجب عى الدول السعي ما أمكن 
للحيلولة دون فصل االأطفال عن والديهم وأ�هم. وعى 
الدول أن تضع سياساٍت وطنية تدعم االأ� وتمنع إيداع 

ورة.  ي الرعاية البديلة بال �ف
االأطفال �ف

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ع

م الأ�  دع ي ل
�ض ار وط �ي إط وف ت

اتيجيات وطنية تغطي مجموعة التدابري الالزمة 	  إعداد اسرت
لدعم االأ�. وينبغي أن يتضمن ذلك مناهج متكاملة 
للدعم الماىلي والوصول إىل الخدمات االأساسية ودعم 

الوالدين والخدمات التخصصية. 

ي ذلك المساعدة 	 
اتيجيات لمكافحة الفقر، بما �ف وضع اسرت

المالية، ح�ت ال يضطر االأطفال لالنفصال عن أ�هم 
الأسباٍب مالية كالفقر والدخل المنخفض والبطالة أو 

عاقة أو اعتالل الصحة. بسبب االإ

تعزيز خدمات حامية الطفل بحيث تتضمن عمليات 	 
التقييم بشكٍل كامل تدابري تمنع انفصال االأ�.

ي 	 
إجراء االأبحاث لتحقيق فهم أفضل لما يساهم �ف

غناء السياسات  انفصال االأ�ة واستخدام هذه المعارف الإ
والخدمات.

ف فهم أفضل الممارسات لدعم االأ� وتيسري فرص 	  تحس�ي
مشاركة التعلم مع مقدمي خدمات الدعم االأ�ي. 

م الأ�ة: ات دع دم �ي خ وف  ت
 ضمان وجود عملية تقييم شاملة لالأ� تسمح بتقديم 	 

الدعم عند الحاجة من مختلف الخدمات مثل الصحة 
سكان والعدل والتعليم. والرعاية االجتماعية واالإ

ي 	 
ضمان وجود آليات لمشاركة الالأطفال والوالدين �ف

عمليات صنع القرار، مع مراعاة االحتياجات الخاصة 
هم من ذوي االحتياجات  عاقة وغري لالأطفال واالأ� ذوي االإ

الخاصة. 

ي 	 
دعم الوالدين من خالل مجموعة من المناهج بما �ف

ذلك: دورات تدريب وتعليم حول مهارات االأمومة واالأبوة، 
ف يقدمون  ف مدرب�ي وتوفري المعلومات، والوصول إىل مهني�ي

لية، واللقاءات الجماعية  ف الدعم لالأ�، والزيارات المرف
ف االأمهات واالآباء، ومراكز االأ�ة، والوصول إىل الدعم  ب�ي

المجتمعي غري الرسمي. 

ه لالأمهات 	  ي المجتمعات المحلية وتوفري
دعم االأ� �ف

ي توفري بيئة الرعاية. 
واالآباء بحيث يساهم كال الوالدين �ف

ف أوا� االأ�ة لمن 	   توفري خدمات تخصصية لتمت�ي
اعات والوساطة  ف يحتاجون إليها. ويشمل ذلك: حل الرف

وتقديم المشورة وعالج تعاطي المخدرات واجتماعات 
القضايا االأ�ية. 

دعم االأ� من خالل تمكينها وتنمية قدراتها ودعمها 	 
لالستفادة من مواردها الخاصة. 

ف االأطفال وأ�هم عندما يودع االأطفال 	   تيسري االتصال ب�ي
ي مصلحتهم الفضى.

ي الرعاية البديلة ويكون ذلك �ف
�ف

ة ن ي ع روٍف م ي ظ
ش �ض ي ع ي ت

�ت لأ� ال ات ل دم �ي خ وف ت
هم من ذوي 	  عاقة وغري تقديم خدمات لالأطفال ذوي االإ

االحتياجات الخاصة بحيث يحصل الوالدان واالأ� عى 
الدعم الالزم. ويشمل ذلك: توفري الرعاية النهارية والرعاية 
 ، ي

المؤقتة، وحصول االأطفال عى التعليم والتدريب المه�ف
وخدمات الصحة وإعادة التأهيل، والتأقلم الجسدي، 

ات.  ف والتجهري

ي ذلك: الرعاية قبل 	 
ف بما �ف دعم االأمهات واالآباء اليافع�ي

وبعد الوالدة والتوعية العامة للتخفيف من الوصمة 
االجتماعية والمساعدة المالية ودعم االأمهات واالآباء 

ف لمواصلة دراستهم.  اليافع�ي

دعم االأ� القائمة عى أحد الوالدين: التوعية العامة 	 
للتخفيف من الوصمة االجتماعية والوصول إىل الرعاية 

النهارية والمساعدة المالية عند الحاجة. 

ي مجال مهارات االأمومة واالأبوة لالأطفال االأكرب 	 
دعم االأ� �ف

ها من  عاقة وغري سناً ال سيما االأطفال الضعفاء نتيجًة لالإ
االحتياجات أو الظروف الخاصة. 
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ض )5(: دعم االأ� للحيلولة دون الهجر والتخىي ك�ي نقطة ال�ت

دة 1-5 ة واع ارس م  م

ا ي ة، روس اق ع ال ذوي الإ ف لأط ة ل �ي ص ق ة ال اح �ت ات الس دم خ
عاقة بغرض  ة لالأطفال ذوي االإ احة القصري أُعدت خدمات االسرت

ي 
ي رعاية المؤسسات. بدأت هذه الخدمة �ف

منع إيداعهم �ف
سانت بطرسبورغ وتوفر الرعاية المؤقتة ضمن أ�ٍة تلقت 

عاقة. وتتسم الخدمة  تدريباً عى دعم االأطفال ذوي االإ
ي تلبية احتياجات كل أ�ة عى حدة ويمكن تقديم 

بالمرونة �ف
ل مقدمي الرعاية. وقد  ف ل الطفل نفسه أو مرف ف ي مرف

الرعاية �ف
ي الرعاية داخل 

يداع �ف ي منع االإ
نامج أنه نجح �ف أظهر تقييم الرب

ف  المؤسسات. وح�ت تاريخه، بقي جميع االأطفال المشارك�ي
ي رعاية أ�هم، وعددهم 61 طفالً )وكثري منهم 

نامج �ف ي الرب
�ف

ضافة إىل ذلك، حدد التقييم  ة(. وباالإ ي من إعاقاٍت كبري
يعا�ف

عاقة والوالدين  ة من ناحية جودة حياة الطفل ذو االإ فوائد كبري
هم من االأطفال وغري

ي ذلك: استمرار رعاية 
نامج بما �ف ي الرب

ي االأ� المشاركة �ف
�ف

ل عند تعطل ترتيبات الرعاية االعتيادية داخل  ف ي المرف
الطفل �ف

اعات االأ�ية ومساعدة الوالدين  ف االأ�ة بسبب المرض أو الرف
ف عن أفراد االأ�ة الممتدة والدعم العمىي للوالدين  المعزول�ي

ف ثقة  ي أمس الحاجة إليها وتحس�ي
ف عندما يكونون �ف المنهك�ي

ي من إعاقة والمساعدة 
الوالدين عند رعاية الطفل الذي يعا�ف

ف الزيارات للعالجات الطبية أو البدنية  ي تمك�ي
العملية �ف

ورية لرفاه الطفل. الرف

صالح: لماذا ينبغي  ف االإ ــٍد من المعلومات انظــر: تمك�ي لمزي
صالح الناجح  ي مركز االإ

عاقة �ف أن يكــون دعــم االأطفال ذوي االإ
 لخدمات رعاية االأطفال.

https://bettercarenetwork.org/sites/default/
files/ Enabling%20Reform%20-%20Why%20

Supporting%20Children%20with%20Disabilities%20
Must%20Be%20at%20the%20Heart%20of%20
Successful%20Child%20Care%20Reform_0.pdf

ات  اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث
ي أطفالهم من صعوباٍت 	 

دعم االآباء واالأمهات الذين يعا�ف
سلوكية نتيجة مشاكل عاطفية أو سلوكية. 

 دعم االأمهات واالآباء الذين لم يتمكنوا من العيش مع 	 
ي الرعاية البديلة وهم أطفال. 

والديهم وأودعوا �ف

ٍة 	  عاقة أو يعانون من حال دعم االأمهات واالآباء ذوي االإ
صحيٍة سيئة أو يكونون ضعفاء الأسباٍب أخرى. 

ي يكون عائلها طفالً )§ 37( مع إيالء 	 
دعم أطفال االأ� ال�ت

ي ذلك: حماية الطفل 
اهتماٍم خاص باحتياجاتهم بما �ف

والحماية القانونية والمساعدة المالية والوصول إىل 
مجموعة من الخدمات الداعمة.

تعزيز العمل مع الأ�: 
ف أو وصم مع 	  ضمان تقديم الدعم لالأ� بدون تميري

مراعاة الحساسية الثقافية. وينبغي تعزيز ذلك عرب 
 . ف التوعية وتشجيع السياسات المناهضة للتميري

ف 	  ، كمقدمي الرعاية والمدرس�ي ف توفري التدريب للمهني�ي
طة، لتمكينهم  ف وضباط الرش واالأطباء والزائرين الصحي�ي
ي تحتاج 

ف للخطر واالأ� ال�ت من تحديد االأطفال المعرض�ي
إىل دعم. 

ي خدمات 	 
ة �ف اك االأطفال واالأمهات واالآباء ذوي الخرب إ�ش

ف بغرض  ي تدريب المهني�ي
دعم االأ�ة أو الرعاية البديلة �ف

ي 
منحهم فهماً أفضل الحتياجات االأ� والعقبات ال�ت

ينبغي معالجتها لتلبية احتياجاتهم. 

ف أوا� 	  ي إعداد خدمات تمت�ي
ضمان مشاركة الوالدين �ف

االأ�ة وتخطيط الدعم الالزم.

االضطالع بدور قيادي ح�ت تقوم المنظمات العامة 	 
والخاصة والمنظمات غري الحكومية ومنظمات المجتمع 

ي بصياغة مناهج منسقة وتعاونية لدعم االأ�. 
المد�ف

عالم لتشجيع الوعي االجتماعي 	  اكة مع وسائل االإ الرش
باحتياجات االأ� وأهمية دعم الوالدين عى نطاٍق أوسع.
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ض )5(: دعم االأ� للحيلولة دون الهجر والتخىي )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت

دة 2-5 ة واع ارس م م

ا ي ض �ي ال م الأ�ة، م ج دع رام ب
تمثل برامج دعم االأ�ة المستوى االأول للرعاية من أجل 

منع دخول االأطفال إىل الرعاية داخل المؤسسات. ويتم فيها 
تقديم مجموعٍة من الخدمات مثل المساعدة المالية والدعم 

ي تواجه أزمات للحيلولة دون 
النفسي االجتماعي لالأ� ال�ت

فصل الطفل عن أ�ته. وتدير وزارة الرعاية االجتماعية برامج 
ف أوضاعها االجتماعية واالقتصادية  ي تحس�ي

لمساعدة االأ� �ف
: أوالً( مساعدة  ف امج ذات شق�ي ف جودة حياتها. وهذه الرب وتحس�ي

ة وأطفالهم،  ة ودعم نفسي اجتماعي لالأ� الفقري مالية مبا�ش
انياً( خدمات وقائية ذات طابع مجتمعي لالأطفال  وث

ي 
ف للخطر وأ�هم من خالل مراكز نشاط االأطفال ال�ت المعرض�ي
ي 

ف عليها فرق حماية االأطفال. نُظمت هذه الخدمات �ف ترش
يا بموجب قانون الطفل لعام 2001 والذي  ف جميع أرجاء مالري
ينص عى تشكيل فرق حماية من السكان لتنسيق الخدمات 

المحلية لالأ� واالأطفال إذا كان االأطفال يحتاجون للحماية أو 
يُشتبه بأنهم يحتاجونها. 

ة  نامج بهدف تقديم المعونة لالأ� الفقري تأسس هذا الرب
واالأ� القائمة عى أحد الوالدين واالأقارب الذين يعتنون 

بأطفالهم أو أقاربهم. حيث يقوم استطالع الموارد المالية 
بتقييم االحتياجات وتقييم قدرة الوالدين أو االأقارب عى 

ف  ة تمتد إىل ثالث�ي توفري رعاية وبيئة آمنة، ويقدم ِمنحاً لفرت
نامج مساعدًة الأكرش من  شهراً. ومن المخطط أن يقدم الرب

ة أيضاً  17,000 أ�ًة و52,000 طفل. ويتلقى أطفال االأ� الفقري
ها من  مساعدًة حكومية لتغطية تكاليف الُكتب والمالبس وغري

ف االأ� من الحصول  مواد التعليم. ويُقدم الدعم أيضاً لتمك�ي
ي الوقت 

ة لبناء مشاريع سبل العيش. و�ف عى قروض صغري
نفسه، تعمل مراكز نشاط الطفل كمورٍد مهم حيث يمكن 

التاىلي تعزز الروح  ف االجتماع وتبادل االأفكار، وب للسكان المحلي�ي
ي 

ة واالأ� ال�ت ف مجموعاٍت بعينها كاالأ� الفقري المجتمعية ب�ي
ف للخطر.  ي من مشاكل و/أو أزمات واالأطفال المعرض�ي

تعا�ف
وتشمل الخدمات االأخرى تقديم المشورة، وخدمات الدعم 

أثناء االأزمات، والدعم التعليمي، واالأنشطة التنموية لالأطفال، 
ها  ات عن االأبوة واالأمومة وغري وندوات أو ورش عمل أو محا�ف

ية  ف ضافة إىل المعسكرات التحفري من المواضيع االأ�ية باالإ
. ف لالأطفال واليافع�ي

لمزيٍد من المعلومات انظر: الرعاية البديلة لالأطفال 
رة  ي البلدان المترف

ف �ف ف من مقدمي الرعاية االأساسي�ي المحروم�ي
يا، ميانمار وتايالند، ف  من تسونامي: إندونيسيا، مالري

 https://bettercarenetwork.org/sites/default/
files/attachments/Alternative%20Care%20

for%20Children%20in%20Tsunami-Affected%20
Countries%20.pdf
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ض )5(: دعم االأ� للحيلولة دون الهجر والتخىي )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت

دة 4-5 ة واع ارس م م

ا وري م، س ي ت ي ة ال ال ف ي ك
ض �ض �ي م ت وع ال �ش م

ي من البقاء 
ا الطفل المع�ف ي سوري

تُمكن الكفالة الخارجية �ف
ي أحد مرافق الرعاية الداخلية. 

يداع �ف مع الوالدين عوضاً عن االإ
اً منتظماً الأحد  ي حيث يقدم شخص عادي )كفيل( دعماً مال
الوالدين أو كليهما لتغطية تكاليف رعاية الطفل وتعليمه. 
ي 

ف �ف وع التمري أعدت جمعية حفظ النعمة غري الحكومية مرش
كفالة اليتيم بغرض ضمان توفري كفالة خارجية لالأطفال 

الذين يتلقون الرعاية داخل أ�هم الممتدة الضعيفة. ويركز 

وع عى نطاٍق واسع من احتياجات الرعاية: الجسدية  المرش
والتعليمية الصحية والنفسية. يستفيد قرابة 3100 طفل من 

اً. وإىل جانب المساعدات المالية الشهرية، يقدم  ي وع حال المرش
ي والوصول إىل 

وع أيضاً الكثري من أشكال الدعم العي�ف المرش
خدمات محددة بناًء عى االحتياجات الفردية.

لمزيٍد من المعلومات انظر: كانتويل، ن. وجاكومي-فايت، س. 
ي الجمهورية العربية 

)2011( تقييم نظام الرعاية البديلة �ف
السورية، يونيسيف.

دة 3-5 ة واع ارس م م

 ، لي ح م ع ال م ت ج م ي ال
ة �ض اق ع ال ذوي الإ ف ل الأط ي أه ادة ت إع

ال ب ي ن
ي 

يداع �ف عاقة قيد االإ ة من االأطفال ذوي االإ ال تزال أعداد كبري
الرعاية داخل المؤسسات. وقد أُعد نموذج التأهيل المجتمعي 

ي المؤسسات من خالل توفري الدعم 
يداع �ف للحيلولة دون االإ

عاقة ومقدمي الرعاية لهم ضمن عدٍد من  لالأطفال ذوي االإ
اً  ترتيبات الرعاية. واعُتمد هذا النموذج بوصفه برنامجاً وطني

ة،  ي نيبال ويشمل الخدمات المبا�ش
عاقة �ف لالأطفال ذوي االإ

دماج االجتماعي. وتضمنت  والدعوة إىل المنا�ة، واالإ
ة توفري الرعاية الصحية الوقائية والجراحة  الخدمات المبا�ش

عاقة وتدريب  التصحيحية لتقليل عدد االأطفال ذوي االإ
ي ذلك 

ي إعادة تأهيل أطفالهم، بما �ف
الوالدين للمساعدة �ف

ي التواصل مع االأطفال الذين يعانون 
مساعدة الوالدين �ف

شارة. كما  من إعاقاٍت سمعية عن طريق تعليمهم لغة االإ
اشتملت أنشطة المنا�ة: العمل عى إدماج 10000 طفل من 

ي مدارس التعليم العام أو إتاحة وصولهم إىل 
عاقة �ف ذوي االإ

المدارس الخاصة )وبينهم أكرش من 500 طفل يعانون 

ي مدارس التعليم العام(، 
 من إعاقاٍت سمعية ويتعلمون �ف

عاقة  والتوعية لتخفيف الوصم االجتماعي لالأشخاص ذوي االإ
عاقات ضمن االأ�، فضالً عن الدعوة إىل إجراء  ف فهم االإ وتحس�ي
يعية العتماد منح دراسية خاصة باالأشخاص ذوي  اٍت ترش تغيري

عاقة وإعداد بطاقات هوية خاصة لتسهيل حصولهم عى  االإ
ي 

دماج االجتماعي المساعدة �ف المساعدات. وتضمنت أعمال االإ
عاقة إىل نوادي المدارس وتعزيز  ضمان وصول االأطفال ذوي االإ

ف  ي لليافع�ي
فرص التوظيف من خالل توفري التدريب المه�ف

ي مجال التدريب والتمويل 
عاقة، ومساعدة الوالدين �ف ذوي االإ

الصغري وإيجاد وظيفة.

نامج إعادة  ي لرب
لمزيٍد من المعلومات انظر: التقييم النها�أ

 التأهيل المجتمعي: تقرير.  
https://norad.no/om-bistand/publikasjon/ngo-

evaluations/2011/final-evaluation-of-community-based-
/rehabilitation-cbr-programme

الفصل الخامس ورة«: تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة مبدأ »ال�ض

https://norad.no/om-bistand/publikasjon/ngo-evaluations/2011/final-evaluation-of-community-based-rehabilitation-cbr-programme
https://norad.no/om-bistand/publikasjon/ngo-evaluations/2011/final-evaluation-of-community-based-rehabilitation-cbr-programme
https://norad.no/om-bistand/publikasjon/ngo-evaluations/2011/final-evaluation-of-community-based-rehabilitation-cbr-programme
https://norad.no/om-bistand/publikasjon/ngo-evaluations/2011/final-evaluation-of-community-based-rehabilitation-cbr-programme
https://norad.no/om-bistand/publikasjon/ngo-evaluations/2011/final-evaluation-of-community-based-rehabilitation-cbr-programme


ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ة  اي رع ة إل ال اج ح ب ال ن ج ت ي ل
ا�ض ث وى ال ت س م 5-2( ال

ة( م ت ة )ت ل دي ب ال

1. دراسة إبعاد أحد الأطفال عن الرعاية الوالدية
ة،  دي وال ة ال اي رع ن ال ال ع ف د الأط اد أح ع إب عندما يتعلق االأمر ب

عى السلطة المختصة أن تضمن أوالً إجراء عملية تقييٍم مهنيٍة 
وتشاركية لمقدرة االأ�ة حالياً ومستقبالً عى توفري الرعاية 
للطفل )§ 39، 40(. ويجب عدم إبعاد الطفل عن الرعاية 

الوالدية إال إذا أظهرت النتائج أنه الطريقة الوحيدة لحماية 
رفاه الطفل بشكٍل كاٍف - وفقط بعد إجراء مراجعٍة قضائية إذا 

ض الوالدان )§ 47(. اعرت

 وينبغي دائماً تذكر أن المبادئ التوجيهية تنص عى أن إبعاد 
الطفل عن الرعاية الوالدية يعترب »آخر تدبري يلجأ إليه« )§ 14(، 
اً  اً كافي ب ة والمحددة ال يشكٍل أبداً سب وأن الفقر وعواقبه المبا�ش

بعاد )§ 15(. لالإ

وى  ص ق روف ال ظ ي ال
اً �ف وري بعاد الفوري قد يكون �ف  ولكن االإ

ي هذه 
لضمان سالمة الطفل أو بقائه عى قيد الحياة. و�ف

الحاالت، ينبغي وضع بروتوكول يحدد المعايري والمسؤوليات 
وإجراءات المتابعة. 

ي 
 رعاية الأطفال الذين يكون مقدم الرعاية الرئيسي لهم �ض

السجن.
ال  ف الأط اً، توىلي المبادئ التوجيهية )§ 48( اهتماماً خاصاً ب أخري

اً  روم ح م م ه سي ل ي رئ د أو ال ي وح ة ال اي رع دم ال ق ون م ك ن ي ذي ال
ض 6[. ففي مثل هذه الحاالت،  �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ ه ]ان ت ري ن ح م
ح المبادئ التوجيهية دراسة بدائل عن االحتجاز ما أمكن.  تقرت
ف الأمهم  ولكنها ال تتب�ف موقفاً بشأن مرافقة االأطفال اليافع�ي

وط المطلوبة إذا حصل ذلك  ي السجن، والرش
عندما تكون �ف

ها من حقوق الطفل.  لضمان مصلحة الطفل الفضى وغري
وعوضاً عن ذلك، تتطلب المبادئ التوجيهية حلوالً فردية - 

بعاد  ورة االإ ي تحديد �ف
تستند إىل نفس المعايري المستخدمة �ف

ي أي حالة.
عن الوالدين �ف

M
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en

 A
nd
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n 
©
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ة: ام ة ع ح م ل

ثار قضية الرعاية المستمرة للطفل بشكٍل حتمي عندما  تُ
يكون مقدم الرعاية الرئيسي للطفل )عادًة االأم، ولكن ليس 

ي السجن. وقد يكون إبعاد الطفل عن الرعاية 
دائماً( محتجزاً �ف

ة أو طويلة.  الوالدية والحاجة إىل رعاية بديلة لمدة قصري
ي حاالٍت مختلفة: عند االعتقال 

اً �ف بعاد ممكن ويكون االإ
واالحتجاز قبل المحاكمة )يسمى أيضاً »الحبس االحتياطي«( 

ي بعض 
وبعد صدور إدانة، وح�ت بعد الخروج من السجن �ف

الحاالت. 

ف بلد وآخر  اً ب�ي وتختلف المناهج والحلول الحالية اختالفاً كبري
ي أسوأ الحاالت، يمكن 

من ناحية السياسات والممارسات. و�ف
إبعاد االأطفال المولودين لنساٍء محتجزاٍت بتهٍم جنائية )قبل 

المحاكمة أو بعد صدور الحكم( عن الرعاية االأمومية بشكٍل 
ي أماكن أخرى، يمكن لالأم المحتجزة 

ي لبضعة أيام. و�ف
تلقا�أ

ٍة إىل  ي ظروٍف معقول
اً االأب المحتجز( رعاية أطفالهم �ف ان )وأحي

ي بعض الحاالت 
اً )�ف اً نسبي اً كبري ف بلوغهم سن  حٍد ما إىل ح�ي

ي ضوء ما سبق، شكل وضع 
(. �ف  ح�ت عمر ست سنوات وأكرش

ي المبادئ 
 معيار أو »توجيه« توافقي ويركز عى الطفل �ف

اً. اً كبري التوجيهية )§ 48( تحدي

ي المبادئ 
وليس من المستغرب أن ينص المبدأ االأول �ف

ورة دراسة بدائل رعاية خارج السجن ما  التوجيهية عى �ف
أمكن، إذا كان مقدم الرعاية الوحيد أو الرئيسي )عادًة االأم( 

ف جنائية أو إدارية. فهذا يعالج  محتجزاً بسبب مخالفة قوان�ي
ليس فقط المخاوف بشأن الرعاية الفورية للطفل، بل 

ف عى االأقل:  ف أخري�ي مشكلت�ي

بعاد عن الرعاية الوالدية 	  العواقب طويلة االأجل لالإ
بالنسبة للطفل. 

قدرة االأم عى متابعة دورها كمقدم الرعاية الرئيسي بعد 	 
فراج عنها.  االإ

وري أوالً  وعند صدور االأمر باالحتجاز أو الَسجن، من الرف
مناقشة خيارات رعاية الطفل مع الطفل نفسه )إن أمكن( 

وتحديد رغباته. وينبغي التشاور مع االأم أيضاً. 

باً ال تستطيع االأم تصور أنها ستحتجز بدون طفلها.  وغال
اً لنمو ورفاه  ي ومن حيث المبدأ، ينبغي اعتبار ذلك عامالً إيجاب
الطفل ح�ت إذا كانت الظروف المادية رديئة. ويوفر الكثري من 

مرافق احتجاز النساء وحداٍت خاصة لالأم والطفل و/

أو مساحات صديقة للطفل تسمح لالأمهات بتقديم الدعم 
ي أفضل الحاالت، تمكن االأطفال من تجنب االآثار 

المتبادل، و�ف
الضارة للحياة وراء القضبان. ولكن تفضل أمهات أخريات 
ن االعتماد  عدم تعريض االأطفال إىل هذه التجربة ويخرت

ة  ها من ترتيبات الرعاية البديلة أثناء فرت عى أفراد االأ�ة وغري
االحتجاز.

ي العالقات 
اً ما يكون شديداً، �ف ب  يسبب الحبس توتراً، غال

االأ�ية، وتنشأ مجموعة من الصعوبات العملية ومن ناحية 
ي الحفاظ عى التواصل المبا�ش )بزيارة االأطفال 

السياسات �ف
للسجن أو إطالق �اح الوالدين بشكٍل مؤقت( أو عرب الرسائل 
ها من وسائل التواصل. وهذا يؤثر ذلك عى  أو الهاتف أو غري

تجربة االأطفال أثناء الحبس ويضعف احتمال لم الشمل 
الناجح بعده. 

ف الهجرة، نادراً  عند احتجاز الوالدين بسبب مخالفة قوان�ي
ما تُفصل االأ�ة عن بعضها ولكن الظروف العامة وعواقب 

اً  ب اً لالأطفال. فمراكز الهجرة غال االحتجاز قد تسبب قلقاً كبري
ال تكون مهيأة الستقبال االأ�، وهناك احتمال بتغيري المكان 

حيل. وهنا،  وجو دائم من القلق وعدم االأمان بانتظار الرت
ترتدي دعوة المبادئ التوجيهية إىل »رعاية وحماية كافية« 

أهميًة خاصًة بشكٍل واضح.

اً  ي خالصة القول أن المبادئ التوجيهية ال تتب�ف موقفاً مبدئ
ي 

ورة مرافقة االأطفال الأمهم )عادًة( عندما تكون �ف بشأن �ف
ي هذه الحالة لضمان مصلحة 

وط المطلوبة �ف السجن، والرش
ها من حقوق الطفل. وعوضاً عن ذلك،  الطفل الفضى وغري

تتطلب المبادئ التوجيهية حلوالً فردية - تستند إىل نفس 
بعاد عن الوالدين  ورة االإ ي تحديد �ف

المعايري المستخدمة �ف
ي أي حالة. وباالتساق مع نهجها العام، تتطلب المبادئ 

�ف
التوجيهية تقديم حلول لكل حالٍة عى حدة بناًء عى المعايري 

المطبقة نفسها التخاذ قرار بشأن إبعاد الطفل عن الوالدين 
ي أية حالة. 

�ف

ن  دي وال ال ال ف أن »أط ش ة ب ام ع ات ال ش اق ن م وم ال وقد توصل ي
« الذي نظمته لجنة حقوق الطفل عام 2011  ض �ي ون ج س م ال
ًه بمراعاة المادة 9  إىل استنتاجاٍت مماثلة. حيث قدم توصي

بعاد عن الوالدين ضد إرادتهم(  من اتفاقية حقوق الطفل )االإ
ٍة  بشكٍل خاص وعرب أيضاً عن الحاجة إىل اتخاذ قراراٍت لكل حال

عى حدة.

ي السجن
ض )6(: رعاية االأطفال الذين يكون مقدم الرعاية الرئيسي لهم �ف ك�ي  نقطة ال�ت
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دة 3-6 ة واع ارس م م
ن،  ج س ي ال ف وظ ض وم �ي اج س م ال ال ف اض أط ة وري ان ض دور ح

د ن ه ال
ي الهند، بموجب حكٍم صادٍر عن لجنة 

ف عى السجون �ف يتع�ي
التحقيق والمحكمة العليا عام 2006، توفري رياض لالأطفال 

دون سن الثالث سنوات ودور حضانة لالأطفال فوق عمر الست 
ي الهند دور حضانة 

اكا �ف ات ي والية كارن
سنوات. وأسست السجون �ف

ورياض أطفال يرتادها االأطفال المحتجزون مع والديهم 
وأطفال موظفي السجن واالأطفال الذين يعيشون بجوار 

كة ازدواجية توفري الخدمات  السجن. تمنع هذه المرافق المشرت
أو تأسيس رياض أطفال يستخدمها عدد صغري جداً من

االأشخاص. تساعد هذه الخطط عى الحد من مشكلة االنعزال 
ي السجون وتسمح لهم 

االجتماعي لالأطفال الذين يعيشون �ف
باالختالط مع أطفال المنطقة المحيطة بالسجن. 

لمزيٍد من المعلومات انظر: المدانون بالتبعية: أطفال 
ف التوصيات والممارسات الجيدة الصادرة  الوالدين المسجون�ي

عن يوم المناقشات العامة للجنة االأمم المتحدة لحقوق 
 الطفل عام 2011.  

http://www.quno.org/sites/default/files/
resources/ENGLISH_Collateral%20Convicts_

Recommendations%20and%20good%20practice.pdf

دة 2-6 ة واع ارس م م

ارك م دان ون، ال ج س ي ال
ال �ض ف و الأط ف وظ م

ف السجون المختلفة  ي الدانمارك ب�ي
كة �ف قامت مبادرة مشرت

ي 
نسان �ف ومصلحة السجون والمراقبة ومعهد حقوق االإ

ي السجون 
نشاء مجموعات »موظفي االأطفال« �ف الدانمارك الإ

ف حقوق واحتياجات أطفال الوالدين  الذين »يعملون عى تأم�ي
ف  «. ويتضمن هؤالء ضباط السجون واالأخصائي�ي ف المسجون�ي

ي 
ف يعملون �ف ، ويتلقون تدريباً من متخصص�ي ف االجتماعي�ي

نسان والسجون والدعم النفسي ودعم أ�  مجال حقوق االإ
ضافة إىل التعلم من الزيارات إىل  االأشخاص المحتجزين باالإ

اً.  ي ي لديها ممارسات جيدة حال
المؤسسات ال�ت

لمزيٍد من المعلومات انظر: المدانون بالتبعية: أطفال 
ف التوصيات والممارسات الجيدة الصادرة  الوالدين المسجون�ي

عن يوم المناقشات العامة للجنة االأمم المتحدة لحقوق 
 الطفل عام 2011 

http://www.quno.org/sites/default/files/
resources/ENGLISH_Collateral%20Convicts_

Recommendations%20and%20good%20practice.pdf

ي السجن )تتمة(
ض )6(: رعاية االأطفال الذين يكون مقدم الرعاية الرئيسي لهم �ف ك�ي نقطة ال�ت
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دة 1-6 ة واع ارس م م

ة،  ادي ح اف الت ن ئ ت ة الس م ك ح ل م ي داخ زام ل م الإ ي ظ ن ت ال
ض �ي ت ن الأرج

ف  ي االأرجنت�ي
ي سان مارتن �ف

تتبع محكمة االستئناف االتحادية �ف
قواعد تنظيمية تُلزم قضاتها بالتحقق هل االأشخاص 
الموقوفون هم مقدمو الرعاية الوحيدون الأطفالهم. 

طة كل موقوف إن كان هو  ولتحقيق ذلك، يسأل ضباط الرش
مقدم الرعاية الوحيد الأطفاله. وإذا كان الحال كذلك وقدم 

الشخص الموقوف اسم وعنوان مقدم مؤقت للرعاية البديلة، 
طة  يؤخذ االأطفال إىل المقدم البديل للرعاية. وعى الرش

أن تأخذ اسم وعنوان وتوقيع مقدمي الرعاية الجدد بحيث 
يبقون عى اتصال مع الوالدين وإحدى الجهات المختصة 

ف االعتبار بحماية الطفل. وتأخذ المحكمة ترتيبات الرعاية بع�ي

كما توفر فرصة لالأطفال للتعبري عن آرائهم ولالآباء واالأمهات 
ف ومقدمي الرعاية الجدد لتأكيد أو تغيري رأيهم  المعتقل�ي
ف  بشأن ترتيبات الرعاية بعد إجراء مقابالت مع االأخصائي�ي

ف الذين تعينهم المحكمة. االجتماعي�ي

لمزيٍد من المعلومات انظر: المدانون بالتبعية: أطفال 
. التوصيات والممارسات الجيدة الصادرة  ف الوالدين المسجون�ي

عن يوم المناقشات العامة للجنة االأمم المتحدة لحقوق 
 الطفل عام 2011.

http://www.quno.org/sites/default/files/  
resources/ENGLISH_Collateral%20Convicts_

Recommendations%20and%20good%20practice.pdf
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ة  اي رع ة إل ال اج ح ب ال ن ج ت ث ل ال ث وى ال ت س م 5-3( ال
ة ل دي ب ال

ة هو  ث ال ث ة ال درج ن ال ة م ل دي ب ة ال اي رع ة إل ال اج ح ب ال ن ج ت
ي لم 

ي الحاالت ال�ت
االسم الذي يطلق عى التدابري المتخذة �ف

ي 
تنجح فيها محاوالت تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة �ف

ي نظام الرعاية 
يداع �ف ، ما يجعل االإ ي

ف االأول والثا�ف المستوي�ي
ي هذه المرحلة عى 

البديلة أمراً ال مفر منه. وتركز الجهود �ف
ف ظروف تُمكن من تحقيق بداية جديدة إيجابية وتحول  تأم�ي

دون العودة إىل الرعاية البديلة.

ي هذا المستوى إىل إرجاع الطفل الذي يتلقى 
تهدف الوقاية �ف

ا، ويتم  ًة بديلة إىل رعاية والديه عندما يصبح ذلك ممكًن رعاي
ي الوقت المناسب وبموجب ظروف مالئمة )انظر § 2.أ، 3 

ذلك �ف
ها(.  وغري

ي االأ�ة من 
دماج �ف ي بتشجيع إعادة االإ

يتضمن القسم المع�ف
مكانيات  ي الإ

المبادئ التوجيهية )§ 49-52( إجراء تقييٍم مه�ف
دماج ويلخص المهام والمسؤوليات المطلوب تنفيذها  إعادة االإ

ي مصلحة الطفل الفضى. 
ح�ت يكون التقييم �ف

دماج عملية   وتعترب المبادئ التوجيهية بشكٍل حاسم إعادة االإ
ي الحقيقة، نبع تخوف 

تدريجية قبل وبعد الواقعة المعنية. و�ف
ل -  ف محرري المبادئ التوجيهية من حقيقة أن العودة إىل المرف

ي لحظة 
اً ما كانت تع�ف ليس فقط من مرافق الرعاية البديلة - كثري

ل االأ�ة. ف وحقيقة عودة الطفل بشخصه إىل مرف

 ولذلك شددوا ليس فقط عى وجوب التحضري الجيد لعملية 
رجاع مع كٍل من الطفل واالأ�ة، بل أيضاً وجوب إجراء  االإ

ة االنفصال  عمليات متابعة منتظمة الأنه، وبناًء عى طول فرت
ة إىل  ض العملية صعوباٍت كثري وأسبابه، من المرجح أن تعرت

جانب تحقيق خطوات إىل االأمام. إن بناء عالقة متجددة ليس 
اف والدعم بدرجاٍت مختلفة  �ش عمليًة خطية، ويستدعي االإ

حسب كل حالة.

شارة إىل أن تعزيز الوقاية الفعالة يعترب أيضاً  اً، تجدر االإ وأخري
ي المبادئ التوجيهية:

ف �ف ف مهم�ي ط�ي رات الرئيسية لرش أحد المرب

ي أقرب مكان ممكن من 	 
تقديم الرعاية البديلة للطفل �ف

محل إقامته المعتاد )§ 11( لتيسري االتصال مع االأ�ة. 

يداع بشكٍل 	  ورة االإ  مراجعة مدى مالءمة و�ف
 منتظم )§ 67 والمادة 25 من اتفاقية حقوق الطفل( 

ي أقرب وقٍت ممكن إذا كان ذلك 
دماج �ف ح�ت تتم إعادة االإ

يتوافق مع رغبات الطفل ومصالحه الفضى.

الفصل الخامس ورة«: تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة مبدأ »ال�ض
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ة: ام ة ع ح م ل

ي 
دماج �ف تُحدد المبادئ التوجيهية منذ البداية أن إعادة االإ

ي الرعاية 
االأ�ة هي النتيجة المرغوبة من إيداع االأطفال �ف

ي مواضع مختلفًة من النص 
البديلة )§ 2.أ، 3(. وتكرر ذكرها �ف

)§ 14، 15، 49-52، 60، 123، 166-167(. ويدعم هذا الهدف 
ي المبادئ التوجيهية تعزز تواصل 

االأساسي أحكاماً أخرى �ف
ي الرعاية البديلة، وتسعى 

الطفل مع االأ�ة عندما يكون �ف
مكان من محل  يداع قريبًة قدر االإ لضمان أن تكون أماكن االإ

إقامته المعتاد )§ 11، 81، 119(.

ومن الواضح أن العودة إىل االأ�ة، عندما تكون ممكنًة وتتوافق 
مع مصالح الطفل الفضى، تتضمن أكرش من مجرد ضمان 

ف الطفل واالأ�ة وترك الطفل واالأ�ة  لم الشمل الجسدي ب�ي
اً ما  اف أو متابعة. ولكن كثري بعد ذلك لبناء عالقتهم دون إ�ش
ي حاالٍت 

اً، ويعزى ذلك �ف يتم لم الشمل بهذه الطريقة عملي
عديدٍة إىل قلة الموارد. وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن تكون هذه 

اف )§ 51(. �ش العملية تدريجية وخاضعة لالإ

وح�ت يكون لم شمل االأ�ة مستداماً، يتطلب أوالً إجراء 
ل للعودة )بمشاركٍة  ف تقييٍم شامل لمستوى مالءمة المرف

قضائية إذا كان إبعاد الطفل عن االأ�ة قد تم بأمر المحكمة(. 
وينبغي أن تضمن عملية التقييم عى وجه الخصوص 

ي المقام االأول وحلها 
يداع �ف ي أدت إىل االإ

معالجة المشاكل ال�ت
بطريقٍة مناسبة.  

اً  كما ينبغي إيالء اهتماٍم خاص الرتباط الطفل عاطفي
هم من أفراد االأ�ة، وطبعاً لرغباتهم الخاصة.  بالوالدين وغري
ي والمشاركة 

عداد المتأ�ف دماج، يكون االإ ي حال تقررت إعادة االإ
و�ف

اً. ويتضمن  وري الكاملة لجميع االأطراف المعنية أمراً �ف
ضافة إىل الطفل وأحد الوالدين أو كليهما، االأشقاء  ذلك، باالإ

ف ومقدمي  ضافة إىل االأقارب المقرب�ي ي االأ�ة باالإ
هم �ف وغري

. وتستدعي أيضاً الدعم عرب عمليات  ف الرعاية البديلة الحالي�ي
عادة  دماج قد ال تكون عمليًة خطية الإ المتابعة الأن إعادة االإ

اً ما يكون هناك مخاطر بظهور  التكيف. وبحسب الحالة، كثري
المشاكل السابقة مجدداً أو الحاجة إىل مواجهة مشاكل 

جديدة.

وبالمختر، ال يقتر تأكيد المبادئ التوجيهية عى إعادة 
إدماج االأ�ة بوصفها أكرش غرٍض مرجٍو من الرعاية البديلة، 

ض تحقيق ذلك  ي تعرت
ة ال�ت ف أيضاً بالتحديات الكبري بل تعرت

عداد الطفل  ضافة إىل وصف الحاجة العامة الإ بنجاح. وباالإ
ي مكان تقديم الرعاية )§ 68(، تدعو المبادئ 

ات �ف الأي تغيري
ف االأ�ة ومقدم الرعاية الحاىلي  التوجيهية إىل اتفاق خطي ب�ي

دماج )§ 50(. كما تؤكد  ي إعادة االإ
يحدد مسؤوليات كٍل منهما �ف

ي المرحلة 
ف �ف اف المتخصص�ي �ش عى الحاجة إىل التوجيه واالإ

ي تىي عودة 
ة ال�ت دماج )§ 49، 51( والفرت عادة االإ ية الإ التحضري

الطفل )§ 52(.

دماج المستدامة لالأطفال داخل أ�هم  ض )7(: تعزيز إعادة االإ ك�ي نقطة ال�ت
من مرافق الرعاية البديلة
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ة ي ه ي وج ت ال

دة 2-7 ة واع ارس م م

ون ي ال �ي ي س
اج �ض دم ادة الإ إع

وجدت دراسة أُجريت عام 2008 أن هناك 1871 طفالً )1070 
ف  ي دور االأطفال الثمانية واالأربع�ي

اًة( يعيشون �ف ً و801 فت
ف�ت

ي البلد - %52 بسبب الفقر و%30 بسبب وفاة 
الموجودة �ف

مقدم الرعاية لهم و%8 بسبب التخىي عنهم و%5 الأنهم 
همال أو سوء المعاملة. ويمنح قانون حقوق  تعرضوا لالإ

ي مجال رعاية االأطفال 
ف �ف ف العامل�ي الطفل لعام 2007 الموظف�ي

ي حماية االأطفال ويُطالب الوزارة بتأسيس لجان 
ًة أكرب �ف ي مسؤول

ي كل قريٍة ومشيخة. ووضعت المعايري الدنيا 
رعاية االأطفال �ف

ي أجريت عام 
للرعاية بناًء عى القانون وعملية التقييم ال�ت

2008 بالتعاون مع دور االأطفال والوزارة والمجالس البلدية. 
ي دور االأطفال 

طار الناظم وتلقى الموظفون �ف كما أُعد االإ
والوزارة والمجالس التدريب لوضعها موضع التنفيذ. وأُجري 

ي واحد عى االأقل لكٍل من دور االأطفال باستخدام 
 تقييم إضا�ف

ي ينبغي إجراؤها 
استمارة تفتيش موجهة تحدد التحسينات ال�ت

خيص. كما أُجريت مراجعات لرعاية جميع  قبل منحهم الرت
ي دور الرعاية وتم لم شمل 317 طفالً مع أ�هم 

االأطفال �ف
بنهاية عام 2008 مع خطٍط للم شمل 250 طفالً إضافياً مع 

ي 2009. وهناك إجراء جاٍر لتقييم عملية لم الشمل. 
أ�هم �ف

وقرر اثنان من دور االأطفال التحول إىل منظمات للرعاية 
المجتمعية وإغالق مؤسسات رعاية االأطفال لديها. 

لمزيٍد من المعلومات انظر: إبقاء االأطفال خارج المؤسسات 
ي الرعاية ذات الطابع االأ�ي 

المؤذية. لماذا ينبغي أن نستثمر �ف
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/
keeping-children-out-harmful-institutions-why-we-

should-be-investing-family-based-care

ض )7(: تعزيز إعادة االإدماج المستدامة لالأطفال داخل أ�هم من مرافق الرعاية البديلة )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت

دة 1-7 ة واع ارس م م

ع  م ت ج م ي الأ�ة وال
اة �ض ي ح ول ال ة ح ي ن وط ل ال م ع ة ال وع م ج  م

ل ازي �ب ، ال لي ح م ال
ي االأ�ة 

تروج مجموعة العمل الوطنية حول الحياة �ف
ي 

ف من المجتمع المد�ف والمجتمع المحىي المكونة من ممثل�ي
قليمية والفدرالية لمبادئ توجيهيًة  والحكومات البلدية واالإ

ف أو عى وشك االنفصال  ي رعاية االأطفال المنفصل�ي
كة �ف مشرت

عن أ�هم. وقد أعدت المجموعة خطة وطنية تهدف إىل 
ي 

ف �ف يداع المنهجي لالأطفال والمراهق�ي االبتعاد عن ثقافة االإ
 . نامج لالبتعاد عن الطابع المؤسسي ام برب ف المؤسسات وااللرت

ي ولد فيها أحد 
ويشكل دعم إعادة إدماج الطفل مع االأ�ة ال�ت

نامج. ولهذه الغاية، دعمت مجموعة  االأغراض الرئيسية للرب
ق  ي شمال �ش

العمل إعداد مجموعٍة من المشاريع التجريبية �ف
ي 

ازيل. ويوفر برنامج )Casa se Passagem Diagnostica( �ف الرب
ي 

ة االأجل داخل المؤسسات لالأ� ال�ت نامبوكو رعايًة قصري بري
تمر بأزمة، لدعم إعادة إدماج االأ�ة أو إيجاد بديٍل آخر 

ف عامي 2005  نامج 555 طفالً ب�ي إذا تعذر ذلك. واستقبل الرب
ي أ�هم. وهناك برنامج 

و2009، أُعيد إدماج %73 منهم �ف
ي االأ�ة 

آخر باسم »إعادة إدماج أطفال ومراهقي الشوارع �ف
ي ريسيف، استغرق أكرش من ثالث سنوات 

والمجتمع المحىي �ف
نامج عدد حاالت  ف 2006 و2008. وقد ضاعف هذا الرب ب�ي

ي االأ�ة عرب إعطاء 
دماج الناجحة الأطفال الشوارع �ف إعادة االإ

ي معها. 
االأولوية لالأ�ة االأصلية واالستثمار بالعمل التعاو�ف

ي مارانهاو الستقبال االأطفال 
ويرتب برنامج االأ�ة الحاضنة �ف

ي أٍ� حاضنة كإجراٍء 
ف عن أ�هم �ف ف المنفصل�ي والمراهق�ي

اً. وتؤكد  ي االأ�ة خياراً ممكن
دماج �ف ي إىل أن تصبح إعادة االإ

وقا�أ
ي جميع أعمالها عى أهمية العمل مع االأ� 

المجموعة �ف
اض القائل بأنه ينبغي، ما أمكن، اعتبار  االأصلية وتعزز االفرت

اً. ي اً مؤقتاً واستثنائ ل تدبري ف الرعاية خارج المرف

 لمزيٍد من المعلومات، انظر:
  www.saoluis.ma.gov.br/semcas
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دة 3-7 ة واع ارس م م

ل  ة داخ اي رع ي ال
ال �ض ف لأط م أ�ي ل وع دع �ش اً - م ع �ي م س م ال

غ ون غ ك ون ات، ه س ؤس م ال
ف إىل خدمات رعاية  ي الكثري من أ� االأطفال المحال�ي

يعا�ف
ي هونغ كونغ تبنت 

داخلية من الحرمان. ولكن الخدمة �ف
نهجاً يركز عى الطفل بشكٍل حري دون مراعاة االأ�ة ككل. 
ف عامي  ي نفذ ب�ي وٍع تجري�ب وبناًء عى النتائج المشجعة لمرش

وع جديد باسم  ي نيسان/أبريل 2012 مرش
2011 و2012، أُطلق �ف

ي الرعاية داخل 
وع دعم أ�ي لالأطفال �ف »المسري معاً - مرش

المؤسسات« لمعالجة ظروف الطفل واالأ�ة بشكٍل أفضل. 
ف قسم العمل االجتماعي  اً ب�ي ي وع جهداً تعاون ويعترب المرش

ي هونغ كونغ ومنظمة القديس 
ي الجامعة الصينية �ف

�ف
 Sheng Kung( كريستوفر للخدمات االجتماعية لالأطفال

Hui St. Christopher’s Home(. والمنظمة عبارة عن مرفق 
ف عمر أربعة إىل ثمانية  ف ب�ي رعاية داخلية لالأطفال واليافع�ي

ي أ�هم من مشاكل وأزمات مختلفة. وبما أن 
عرش عاماً وتعا�ف

هدفها كان بالفعل تقديم الرعاية ح�ت يتمكن االأطفال من 
ي مكاٍن لتلقي الرعاية البديلة 

العودة إىل أ�هم أو إيداعهم �ف
طويلة االأجل إذا لزم االأمر، فقد قامت المنظمة بعقد لقاءاٍت 

منتظمة عن الحاالت بحضور جميع االأطفال ووالديهم بغرض 
تعزيز العالقات االأ�ية. 

ي اتخاذ خطوًة 
وع »المسري ماً« �ف يتمثل االأساس المنطقي لمرش

ي نهج يركز عى االأ�ة بغرض دعم االأ� 
إضافية عرب تب�ف

ي مرافق المنظمة. وتحدد أهدافها كما 
اً أطفال �ف ي ي لها حال

ال�ت
ف ترابط االأ�ة وكر  : تقليل التوتر عند الوالدين وتحس�ي يىي
ي منها هذه االأ�. 

ي قد تعا�ف
العزلة والوصمة االجتماعية ال�ت

عادة إدماج الطفل  ات الإ وبهذه الطريقة يمكن إجراء التحضري
عى أساس عالقة أ�ية مستقرة مع خدمات متابعة بعد لم 

ف ودراساٍت  وع تدريب الموظف�ي شمل االأ�ة. يتضمن المرش
ة. وبينما تقدم الجامعة تدريباً عى  بحثية وخدماٍت مبا�ش
أس  ي تركز عى االأ�ة لموظفي المنظمة وترت

الممارسات ال�ت
الدراسة البحثية، يوفر موظفان اثنان من المنظمة االأعمال 

الريرية والجماعية لالأ�. 

www.skhsch.org.hk :لمزيٍد من المعلومات، انظر

ض )7(: تعزيز إعادة االإدماج المستدامة لالأطفال داخل أ�هم من مرافق الرعاية البديلة )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت
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مبدأ »الملءمة«: تحديد أنسب أشكال الرعاية

ي هذا الفصل:
تجدون �ض

)Gatekeeping( المراقبة )6-1

ذن  اء الإ ط ة وإع اج ح م ال ي ي ق الت وت ح رز الإ ف راءات ل ع إج ة )Gatekeeping(: وض ب راق م ض )8(: ال �ي ك �ت ة ال ط ق ن
داع ي الإ ب

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت
	  ممارسة واعدة: 

   دراسة حالة 1: مركز دعم الطفل واالأ�ة، إندونيسيا
ي أذربيجان

   دراسة حالة 2: أنظمة المراقبة )Gatekeeping( �ف

6-2( مجموعة من خيارات الرعاية 

ال ف ات الأط اج ي ت ة اح ي ب ل ت ة ل اي رع ارات ال ي ن خ ة م وع م ج �ي م ات: توف اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

ورية وملئمة  6-3( الرعاية داخل المؤسسات عندما تكون �ض

يداع  6-4( تحديد الشكل الأنسب للإ

1. عملية دقيقة 

2. غايات واضحة 

6-5( عمليات المراجعة عل سبيل المتابعة

ة. ق ي ة دق ع راج ط وم ي ط خ م وت ي ي ق ات ت ي ل م ذ ع ي ف ن ات: ت اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث
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)Gatekeeping( ة ب راق م 6-1( ال
 )Gatekeeping( ال تذكر المبادئ التوجيهية عملية المراقبة
ي ينطوي 

�احًة، ولكن الغايات والوظائف والمسؤوليات ال�ت
ي كامل النص. وتعترب 

ة باستمراٍر �ف عليها هذا المصطلح حا�ف
المراقبة عملية رئيسية لضمان استخدام الرعاية البديلة 
ورة فقط، واختيار المكان االأكرش مالءمة  لالأطفال عند الرف

اً من خالل ما  الحتياجات وظروف كل طفل. وتلعب دوراً محوري
يىي عى سبيل المثال: 

منع إحاطة االأطفال بالرعاية البديلة بسبب الفقر فقط )§ 15(.	 

ضمان دراسة فرص دعم االأ�ة والرعاية غري الرسمية من 	 
ي مرافق الرعاية )§ 44(.

يداع �ف قبل ذوي القر�ب قبل االإ

معاينة أفضل خيارات الرعاية المتاحة لالأطفال الذين يكون 	 
مقدم الرعاية الرئيسي لهم محروماً من حريته )§ 48(.

ي مرافق 	 
تنفيذ عملية »الفرز الصارمة« المطلوبة للقبول �ف

الرعاية الداخلية )§ 21, 125(. 

وبعبارٍة أخرى، ينبغي اتخاذ قراٍر بشأن مكان الرعاية االأكرش 
مالءمة الحتياجات الطفل وصفاته وتجاربه وظروفه بعد ثبوت 
ل. وينطوي  ف ي الرعاية الرسمية خارج المرف

يداع �ف ورة االإ وإقرار �ف
ة« - المسؤولية الرئيسية الثانية  لءم م دأ ال ب ذلك عى تطبيق »م

ض 8[[. �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ لوظيفة المراقبة ]ان

السياق: فهم المبادئ التوجيهية
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ض )8(: المراقبة )Gatekeeping(: وضع إجراءات لفرز االإحاالت وتقييم  ك�ي نقطة ال�ت
يداع ذن باالإ الحاجة وإعطاء االإ

ة: ام ة ع ح م ل

ف خدمات حماية الطفل  تشكل عملية المراقبة الرابط ب�ي
ي تتوخاها المبادئ التوجيهية - 

الوقائية واالستباقية ال�ت
ضمانة الستخدام الرعاية البديلة بطريقٍة مناسبة وفقاً لمبدأ 

ورة« و«المالءمة«.  »الرف

دة. أوالً،  م ت ع ٍة وم ي ج ه ن ٍة م ي ل م وتنطوي المراقبة عى ع
ي مرفق رعاية بديلة. وبعد ذلك، 

ورة إيداع الطفل �ف لتحديد �ف
امكانية إحالة الطفل وأ�ته إىل أشكال مناسبة لدعم االأ�ة 
اً، اتخاذ قرار بشأن ترتيب الرعاية  ث ال ها من الخدمات. ث وغري

ف الخيارات المتاحة.  البديلة االأنسب لوضع الطفل من ب�ي

 وال تقدم المبادئ التوجيهية إرشاداٍت بشأن كيفية تطبيق 
ف بأنه يمكن أن تتوالها جهة  هذه العملية. ولكنها تعرت

مختصة أو فريقاً متعدد االختصاصات أو ح�ت صانعي القرار 
ورة من جهة والشكل المالئم للرعاية  ف لتحديد الرف المختلف�ي

من جهٍة أخرى. ولكن المبادئ التوجيهية تُطالب بإجراء 
ف  التقييمات الشاملة واتخاذ القرارات الالحقة من قبل مهني�ي

ي الرعاية البديلة. 
ف لكل حالٍة عى حدة عند النظر �ف مفوض�ي

ورة استقاللية االأطراف  ي هذا الطلب ضمنياً �ف
ويقت�ف

المسؤولة عن المراقبة، ال سيما مزودي الخدمات الذين قد 
ي مرافق 

تتقاطع مصالحهم مع تخفيض سقف عدد االأطفال �ف
الرعاية التابعة لهم.

ومن المهم التنويه أنه نظراً الأن آلية المراقبة ليست مزوداً 
ي حال 

للخدمة بحد ذاتهاً، فال يمكنها العمل بفعالية إال �ف
إعداد خدمات لدعم االأ�ة ومتابعة القضايا وتقديم العالج 

)انظر § 44 و§ 45 عى سبيل المثال( وتوفري مجموعة من 
خيارات الرعاية. وإذا لم يتمكن المراقبون من إحالة االأ� إىل 
هيئات مساعدة عملية وموثوقة، أو إذا كانت أيديهم مقيدة 

ف مرافق الرعاية  نظراً لقلة الخيارات الحقيقية المتاحة ب�ي
ي تنفيذ 

المعتمدة، فإن فرصتهم ضعيفة أو معدومة �ف
مهامهم بكفاءة.

ي 
�ت دان ال ل ب ي العديد من ال

اً �ف اً كبري وتشكل مسألة المراقبة تحدي
اع  ط ق دي ال ي أي

ه �ض م ظ ع م ا ب ه ي ة ف ل دي ب ة ال اي رع �ي ال وف ون ت ك ي
اص. وح�ت عندما تتوفر آليات مراقبة قيد التطبيق  خ ال

ها ال ينطبق عى مزودي الخدمات  اً، فإن أكرش ومعتمدة رسمي
ازية  من القطاع الخاص. ونتيجًة لذلك، ليس هناك تدابري احرت

يداع. ومع ذلك، تماشياً مع المبادئ التوجيهية، من  لالإ
وري أن يوافق مزودو الخدمات من القطاع الخاص عى  الرف
إحالة الطفل وأ�ته إىل هذه االآليات عندما يتصل بهم أحد 

الوالدين )§ 44-45( - كما هي الحال مع الهيئات والمرافق 
العامة. 

وينبغي اعتبار االتفاق عى آلية قوية للمراقبة أحد المعايري 
اخيص لجميع الهيئات والمرافق. ولكن  االأساسية عند منح الرت
اٍم بتطبيق قواعد مناسبة لللتفويض ووضع  ف الحصول عى الرت
آلية مراقبة فعالة وضمان توفري التدابري الوقائية واالستباقية 

ي ظل الظروف الراهنة 
الالزمة ال يزال تشكل مهمًة صعبة �ف

لكثري من البلدان.
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ض )8(: المراقبة )Gatekeeping(: وضع إجراءات لفرز االإحاالت وتقييم  ك�ي نقطة ال�ت
يداع )تتمة( ذن باالإ الحاجة وإعطاء االإ

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية: § 19، 21، 54، 55، 57، 69

ينبغي أن تضمن آليات المراقبة الفعالة عدم إيداع االأطفال 
ورة، وتوفر مجموعة خيارات  ي مرافق الرعاية بدون �ف

�ف
ًة بديلة. وينبغي تقديم  لرعاية االأطفال الذين يحتاجون رعاي

ي مجال السياسات العامة بشأن دور هيئات 
توجيهات �ف

ي تقرر كيفية تلبية احتياجات الطفل. 
المراقبة والعمليات ال�ت

وينبغي عل السياسات الوطنية:

ة ب راق م ة ال ي ل م ي ع
ق �ض ي س ن ت ة وال ي ن وط ادة ال ي ق �ي ال وف ت

ي مجال السياسات 	 
يعات وتوجيهات �ف ضمان وجود ترش

ي 
يداع �ف العامة تتضمن عملية منهجية التخاذ قرار االإ
الرعاية البديلة باالنسجام مع المبادئ التوجيهية. 

التأكد من اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية االأطفال من 	 
قبل هيئة معتمدة للمراقبة. 

ف معتمدين 	  التأكد من استخدام هيئات المراقبة أخصائي�ي
اً  ي اً رقاب . ينبغي أن يتحى الذين يتبوؤون منصب ف ومدرب�ي

ي الرعاية 
ي قراراتهم بحيث ال يودع االأطفال �ف

باالستقاللية �ف
ورة.  البديلة إال عند الرف

ي مرافق رعاية بديلة ال تخضع 	 
حظر إيداع االأطفال �ف

ي 
ي عى االأطفال �ف

للمراقبة والتأكد من وجود وصي قانو�ف
جميع االأوقات.

اط اتخاذ قرارات رعاية االأطفال لكل حالٍة عى حدة. 	  اشرت

اط �يان إجراءات المراقبة عى جميع مقدمي الرعاية 	  اشرت
ف العام والخاص والمنظمات غري الحكومية  ي القطاع�ي

�ف
 . ي

ومنظمات المجتمع المد�ف

اخيص والتنظيم وخدمات 	  ربط المراقبة مع منح الرت
الرصد والتنفتيش مع اعتماد تدابري لتطبيق هذه 

المتطلبات. 

ة:  ب راق م ل ة ل ال ع ات ف دم ود خ ان وج م ض
ف بشكٍل خاص 	  كري توفري خيارات رعاية عالية الجودة مع الرت

ي إطار 
عى تشجيع الرعاية غري الرسمية والرعاية الرسمية �ف

، إن أمكن.  االأ�ة أو المجتمع المحىي

ي لخيارات الرعاية بناًء عى معلومات 	 
ضمان التمويل الكا�ف

تحدد الخدمات المطلوبة والمالئمة. ينبغي أن تراعي 
اتيجي والمخطط  هذه الخيارات الحاجة إىل االبتعاد االسرت

له عن الرعاية داخل المؤسسات. 

ف هيئات حماية 	  االضطالع بدور قيادي لضمان التعاون ب�ي
الطفل وخدمات االأ�ة والطفل وخدمات الرعاية البديلة. 

ضمان توفر نُهج متعددة االختصاصات لتلبية احتياجات 	 
سكان والحماية  االأطفال من الصحة والتعليم والرعاية واالإ
ها من الخدمات حسب الحاجة.  االجتماعية والعدالة وغري

تخصيص مساعدة مالية وأشكال دعم أخرى لالأ� بغرض 	 
منع انفصال االأ�ة ودعم لم شملها.
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دة 1-8 ة واع ارس م م

ا ي س ي دون ل والأ�ة، إن ف ط م ال ز دع رك  م
ي إىل تقديم  ي إقليم جاوة الغر�ب

يهدف مركز دعم الطفل واالأ�ة �ف
ي ومبا�ش وفعال لالأطفال الذين يحتاجون الرعاية 

دعم مه�ف
ي 

وري �ف يداع غري الرف والحماية. وتُحدد أفضل إجراءات منع االإ
المؤسسات عرب إجراء تقييم شامل الحتياجات الطفل. وتحقق 

ي إدارة الشؤون االجتماعية 
ذلك من خالل تأسيس نظام للمراقبة �ف

ي بلدية باندونغ بغرض خلق إجراءات وأدوات لتلبية احتياجات 
�ف

دارة  رعاية وحماية االأطفال بأكرش الطرق مالءمة. ويُستخدم نهج الإ
الحاالت تضمن عدم استخدام الرعاية البديلة لالأطفال إال عند 

ورة وأن يكون مكان تقديمها االأكرش مالءمة الحتياجات الطفل  الرف
وظروفه. كما تأسس نظام لالإحاالت بمشاركة الهيئات الحكومية 
ف  المحلية الرئيسية ومزودي الخدمات االجتماعية بغرض تحس�ي

وصول االأطفال وأ�هم إىل الخدمات. وهناك خيارات عدة متاحة 
ي المؤسسات 

ف �ف لمديري الحاالت بينها: لم شمل االأطفال المودع�ي
مع أ�هم وتقديم خدمات الدعم والمتابعة المناسبة لالأ� - 

تم لم شمل 30 طفالً مع والديهم أو 

( والحيلولة  هم من أفراد االأ�ة )رعاية ذوي القر�ب غري
ي المؤسسات من خالل الدعم االأ�ي 

دون إيداع االأطفال �ف
ي تسعى إىل 

والتعليمي - استفاد 450 طفالً من هذه المبادرة ال�ت
إنشاء آلية رسمية لكفالة الطفل ومجموعة لالأولياء بالحضانة 
بغرض تعزيز الرعاية البديلة ذات الطابع االأ�ي. بُذلت أيضاً 
جهود العتماد عمليات رصد فعالة لمؤسسات رعاية االأطفال 

ضمن سياق المعايري الوطنية للرعاية وتجريب معايري الرعاية 
قليم.  ي االإ

ي ثالٍث من مؤسسات رعاية االأطفال �ف
المعتمدة �ف

لمزيٍد من المعلومات، انظر: 

ي إندونيسيا: الجزء 
 بحث يتناول جودة خدمات رعاية االأطفال �ف

ي
 االأول:  http://youtu.be/HUq8VriEFO8 والجزء الثا�ف

 http://youtu.be/dfOtuFYHxSQ

دة 2-8 ة واع ارس م م

ان ج ي ي أذرب
ة )Gatekeeping( �ض ب راق م ة ال م ظ أن

ي 
أعدت أذربيجان أنظمًة للمراقبة بغرض إبقاء عدد االأطفال �ف
مؤسسات ومرافق الرعاية التابعة للدولة عند أد�ف مستوى. 

ي كل منطقة يغطي جميع نقاط 
ة �ف وعرب اعتماد نظاٍم للفلرت

الدخول والخروج من النظام، قامت منظمة المعونة المتحدة 
ية من أجل أذربيجان )United Aid Azerbijan( بإيجاد  الخري
ا يرتكز عى مكونات عدة تغطي آليات  ي غوب

نظام مراقبة �ف
الدخول/الخروج. أوالً، تتوىل هيئة معنية تنسيق عملية 

يداع  ي البدائل الممكنة عن االإ
تقييم وضع الطفل وتنظر �ف

حالة إىل مزودي الخدمات  ي مؤسسات الرعاية وتقوم باالإ
�ف

نات )Internat( بهذه المهام  . وتُع�ف مؤسسة انرت ف المالئم�ي
ي هذه المرحلة. 

ي ظل غياب أي تنسيٍق حكومٍي �ف
ي غوبا �ف

�ف
ي وجود 

اً، فإنه يع�ف ي ال ومع أنه ال يمكن اعتبار هذا الوضع مث
اً، أُعدت مجموعة من الخدمات  ي ان سياسٍة معتمدة للمراقبة. ث

ضافة إىل  المجتمعية لمساعدة ودعم االأطفال وأ�هم. وباالإ
ذلك، ترتكز عملية صناعة القرار عى تقييم ومراجعة احتياجات 

االأطفال وظروف االأ�ة من خالل تأسيس مجلس حماية الطفل 

الذي يتوىل مراجعة خطط الرعاية ويضمن تلبية احتياجات 
ي 

كل طفل باالإضافة إىل إلقاء الضوء عى احتياجات االأ� ال�ت
اً،  ي المؤسسات. وأخري

يداع �ف ف لخطر االإ يكون أطفالها معرض�ي
اعتماد نظام بسيط للمعلومات يحتفظ بسجالٍت عن جميع 

االأطفال الذين يدخلون ويخرجون من مؤسسات ومرافق الرعاية 
ي 

ات االأداء ال�ت ورية لمؤ�ش البديلة. ويوفر ذلك المعلومات الرف
ة  ف والوظيفة المتغري ف االجتماعي�ي ي تقييم دور االأخصائي�ي

تفيد �ف
للمؤسسات ومدى كفاءة كل من الخدمات المجتمعية. 

ا إمكانية إعداد آلياٍت للمراقبة باالنسجام  ي غوب
أظهرت التجربة �ف

مع المعايري الدولية لممارسة العمل االجتماعي. حيث مّكن 
ي 

نظام المراقبة من الحيلولة دون إيداع بعض االأطفال �ف
المؤسسات. ولكن يُستحسن أن تحظى االإصالحات المحلية 

كلل بالنجاح، كما ينبغي  ي من الحكومة ح�ت تُ
ام وط�ف ف بالرت

قليمية.  تكييف آليات المراقبة مع االحتياجات المحلية واالإ

ي أذربيجان
  لمزيٍد من المعلومات انظر: اختبار أنظمة المراقبة �ف

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/
attachments/Trialing%20Gatekeeping%20in%20

Azerbaijan.pdf

ض )8(: المراقبة )Gatekeeping(: وضع إجراءات لفرز االإحاالت وتقييم  ك�ي نقطة ال�ت
يداع )تتمة( ذن باالإ الحاجة وإعطاء االإ
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ة اي رع ارات ال ي ن خ ة م وع م ج 6-2( م
يجب أن تتوفر مجموعة جيدة من خيارات الرعاية ح�ت تكون 
اً ذا مغزى. وتُطالب  ن عملية اتخاذ قراٍر بشأن »المالءمة« تمري

المبادئ التوجيهية الدول بإتاحة خيارات للرعاية وإعطاء االأولوية 
للحلول المستندة إىل االأ�ة والمجتمع المحىي )§ 53، 54(، 

ي مؤسسات الرعاية الداخلية قد يكون 
يداع �ف ولكنها تضيف بأن االإ

ي بعض الحاالت )§ 21(.
ناًء« لبعض االأطفال و�ف اً وبَ وري »مالئماً و�ف

 لقد جرى التشديد عى أهمية اختيار الرعاية االأكرش مالءمة 
ي »التغيري المتكرر للمكان الذي 

ورة تال�ف للطفل عرب إبراز �ف
يتلقى فيه الطفل الرعاية« )§ 60(. ولتحقيق ذلك، يجب أوالً 
ة وتقييمها بشكٍل دقيق  اي رع ارات ال ي ن خ ة م وع م ج توفري م

مقابل احتياجات الطفل وإجراء مراجعة دورية مع سري عملية 
يداع.  االإ

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

 توف�ي مجموعة من خيارات الرعاية لتلبية 
احتياجات الأطفال

المبادئ التوجيهية: § 29، 53، 54

باالنسجام مع المبادئ التوجيهية، ينبغي ما أمكن عدم 
فصل االأطفال عن أ�هم، بل دعمهم من أجل البقاء معاً. 

وينبغي إتاحة مجموعٍة خيارات رعاية عالية الجودة مع اختيار 
المكان االأكرش مالءمة لتقديم الرعاية لكل طفل عندما يحتاج 

إىل الرعاية البديلة.

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ة اي رع ارات ال ي ن خ ة م وع م ج �ي م توف
يعات والسياسات الوطنية عى 	  التأكد من احتواء الترش

ي  ي تل�ب
توصيف لخيارات الرعاية المالئمة وعالية الجودة ال�ت

احتياجات االأطفال. 

ي بناء مرافق رعاية ذات طابع أ�ي 	 
االضطالع بدور قيادي �ف

أو يشبه االأ�ة مع التخطيط لالبتعاد عن الرعاية داخل 
المؤسسات. 

يداع لكٍل طفل عى حدة من أجل 	  اط اتخاذ قرار االإ اشرت
تلبية احتياجاته. 

يداع 	  ي احتياجاتهم سواء كان االإ ي أماكن تل�ب
إيداع االأطفال �ف

اً أو قصري أو طويل االأجل.  اً أو مؤقت طارئ

اط وجود نظام فعال للمراقبة وإجراء عمليات 	  اشرت
ي 

التخطيط المناسبة ح�ت ال يتم إيداع أحد االأطفال �ف
ي وقطع صالته مع أ�ته 

الرعاية البديلة أو عرضه للتب�ف
ف البلدان إال عندما يكون ذلك  ي بلده أو ب�ي

االأصلية سواء �ف
مالئماً. 

ودة  ج ة ال ي ال ات ع دم ر خ ة توف م لئ ن م اك ي أم
ال �ض ف داع الأط إي

خيص والتنظيم والرصد 	  ضمان تطبيق إجراءات الرت
والتفتيش لضمان جودة خدمات الرعاية البديلة. 

ي تحدد إجراءات صنع 	 
يعات والتوجيهات ال�ت تنفيذ الترش

ي عمليات التقييم والتخطيط والمراجعة. 
القرار �ف

ضمان إجراء عمليات تحقق دائمة من مدى مالءمة 	 
ف وتدريبهم عى تلبية  مقدمي الرعاية المحتمل�ي

احتياجات الطفل. 

ي تقييم 	 
ضمان مشاركة االأطفال وأ�هم بشكٍل كامل �ف

يداع.  وتخطيط ومراجعة إجراءات االإ

 	 . ف ف مدرب�ي يداع من قبل مهني�ي اط رصد ودعم عمليات االإ اشرت

ال  ف وق الأط ق ات وح اج ي ت ة اح ي ب ل ان ت م ض
ضمان توفري معلومات كافية لالأطفال وأ�هم بشأن 	 

يداع وسماع آرائهم ومراعاتها عند اتخاذ القرار. خيارات االإ

توفري العالج والمساعدة التخصصية لالأطفال الذين 	 
يحتاجونها.

ضمان تلبية احتياجات جميع االأطفال بمن فيهم ذوي 	 
هم من ذوي االحتياجات الخاصة. عاقة وغري االإ

يداع تراعي االحتياجات الدينية 	  التأكد من أن خيارات االإ
والثقافية لالأطفال وأ�هم.

تقديم توجيهات مناسبة بشأن أهمية إبقاء االأشقاء مع 	 
بعضهم.

ي أماكن قريبة من أ�هم 	 
اط إيداع االأطفال �ف اشرت

، إن أمكن. ومجتمعهم المحىي
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ة  وري ون �ض ك ا ت دم ن ات ع س ؤس م ل ال ة داخ اي رع 6-3( ال
ة لئم وم

ها من الحلول  يتيح توفر مجموعة من خيارات الرعاية وغري
ذات الطابع االأ�ي تلبية احتياجات الرعاية البديلة لغالبية 

االأطفال. ولكن هناك أسباب عديدة يمكنها أن تجعل الرعاية 
ي 

ة من االأطفال �ف داخل المؤسسات الخيار االأفضل الأقليٍة صغري
مرحلٍة معينٍة من حياتهم. حيث قد يكون من المستحيل عى 

ي 
ًة �ف ٍة أو حياٍة أ�يٍة سيئة االستقرار مبا�ش الطفل الذي مر بتجرب

ي هذه الظروف، 
يداع. و�ف بيئٍة حاضنة ما يؤدي إىل انهيار عملية االإ

قد يؤدي قرار تقديم رعاية ذات طابع أ�ي »بغض النظر عن 
ي 

النتائج« إىل مرور بعض االأطفال بعمليات إيداع متسلسلة �ف
ي الحقيقة 

اراً بالغًة عليهم. و�ف ك أ�ف البيئات الحاضنة ما يرت
يشري بعض المراهقون أنهم يفضلون العيش دور رعاية تضم 
ة، من االأقران مثالً، الأنهم يشعرون أنهم غري  مجموعاٍت صغري

قادرين عى التكيف مع الحميمية والتوقعات المحيطة بالحياة 
ي بيئٍة أ�ية. كما أن بعض االأطفال يحتاجون عالجاً ومساعدًة 

�ف
تخصصية، لمرٍة واحدٍة عى االأقل، وال يمكن تقديمها عادًة من 

قبل االأ�ة الحاضنة. 

قرار بهذا الواقع يوهن جهود المنا�ة - أو  اً، يعترب أن االإ ان أحي
يجاد رعاية ذات طابع أ�ي. ولكن  ح�ت يهدد الجهود العملية الإ
ي غري محلها. حيث تعكس المبادئ التوجيهية 

هذه المخاوف �ف
ٍ جداً من االأطفال  حقيقة أنه ال يستفيد حالياً سوى عدٍد صغري

ٍة للرعاية تكون ذات طابٍع  الذين يحتاجون الرعاية البديلة من بيئ
ف أيضاً بأن توفر أشكال مالئمة للرعاية داخل  أ�ي. كما تعرت

المؤسسات، من ضمن مجموعة من خيارات الرعاية، يعترب أمراً 
ي أي وقت.

اً لتغطية االوضاع واالحتياجات الفردية لالأطفال �ف حيوي

داع  ي لإ ب ل س ل الأن ك ش د ال دي ح 6-4( ت
ي 

ف �ف ف الرئيسي�ي تلقي المبادئ التوجيهية الضوء عى الجانب�ي
ة: إجراءات  ل دي ب ة ال اي رع ي ال

داع �ض ي لإ ب ل س ل الأن ك ش د ال دي ح ت
يداع وغاياتها.  عملية االإ

1. عملية دقيقة 
يداع   ينبغي أن تكون عملية تحديد الشكل االأنسب لالإ

دقيقة وتشاركية - تماشياً مع النهج العام للمبادئ التوجيهية 
)§ 57، 65(. وهنا، حرص محررو المبادئ عى ضمان تطبيق 

ٍة باستمرار واستخدامها بشكٍل  يعيٍة وإداري آلياٍت وإجراءاٍت ترش
 . ف ف مؤهل�ي ممنهج وإجراء عمليات التقييم من قبل مختص�ي

كما سعوا للتأكيد عى التشاور مع الطفل والوالدين أو أولياء 
ي 

ف للطفل �ف ، وإن أمكن، مع أشخاص آخرين مهم�ي ف عي�ي أمره الرش
جميع مراحل العملية.

ف عى وجه الخصوص:  ف اثن�ي وتنطوي عملية التشاور هذه عى شيئ�ي

حصول جميع االأطراف عى كامل المعلومات عن الخيارات المتاحة )§ 64(، 

وإعطائهم فرصاً كافية للتعبري عن آرائهم. وتماشياً مع المادة 12 من اتفاقية 

حقوق الطفل، يتضمن ذلك بالنسبة للطفل توفري بيئٍة صديقٍة للطفل 

ات.  اح �ت ل أو اق واغ ة ش ن أي ة ع ري ح �ي ب ب ع ت حيث يمكنه ال

وتُشدد المبادئ التوجيهية أيضاً عى ضمان قدرة الطفل 
ف للطفل عى طلب  عي�ي ف الرش هم من الممثل�ي والوالدين أو غري

المراجعة القضائية لقرار إحاطة الطفل بالرعاية البديلة إذا 
رغبوا بالطعن فيه. 

2. غايات واضحة 
دف العملية ببساطة إىل توفري أنسب أشكال الرعاية البديلة  ه ت

للطفل والتخطيط لجعلها »مستمرة«. وحددت المبادئ 
ي ينبغي مراعاتها قبل تحقيق 

التوجيهية عدًدا من العوامل ال�ت
ذلك الهدف المزدوج. 

يداع وتقييمه  حيث ينبغي النظر إىل تحديد المكان االأنسب لالإ
ف القصري والطويل، وتحديد مدى مالءمة المكان  عى المدي�ي

ف إقامة الطفل  ي سياق خطة عامة لتأم�ي
المبا�ش لتقديم الرعاية �ف

ي الوقت المناسب. ولذلك فإن الوضع االأمثل 
»بصورة مستمرة« �ف

يداع )§ 61(. هو أن يبدأ التخطيط لعملية الرعاية قبل االإ

رة  م ت س م ة ال اي رع وعى الرغم من استخدام مصطلح ال
ي حقل الرعاية البديلة بصورٍة متكررة، فإنه 

)Permenancy( �ف
ال يُفهم دوماً بالطريقة نفسها. فبعض االأوساط، عى سبيل 

ل  ف ي )أو العودة إىل( مرف
ي إما العيش �ف

المثال، تعترب أنه يع�ف
ي الرسمي من قبل أ�ة أخرى. وبدون إنكار 

الوالدين أو التب�ف
حاجة الطفل إىل المحافظة عى جذوره أو تأسيس أخرى 

جديدة، تتب�ف المبادئ التوجيهية وجهة نظٍر مرنة وتشدد عى 
يداع عوضاً  الطبيعة »المستقرة« )وبالطبع المالئمة( لعملية االإ

ة موقف  عن المكان نفسه )§ 60(. ويعكس ذلك إىل درجٍة كبري
ي الرعاية البديلة: همهم 

ف ذوي التجربة �ف االأطفال واليافع�ي
الرئيسي ليس »االستمرارية« بمعناها االأبدي بل إحساسهم 

ي حاالت 
ٍة آمنة ومستقرة وداعمة. و�ف ي بيئ

باالنتماء ورعايتهم �ف
ورة ضمان نفس االإحساس باالأمان  ي ذلك �ف

الرعاية البديلة، يع�ف
ي مكان تقديم الرعاية. 

ات �ف اح اجراء تغييري والدعم ح�ت عند اقرت
، تشري المبادئ التوجيهية، عى نحٍو مرغوٍب ومنطقي،  التاىلي وب
إىل أن توفر مجموعة من خيارات الرعاية الرسمية وغري الرسمية 
ل الوالدين ما أمكن قد تشكل حلوالً  ف ضافة إىل العودة إىل مرف باالإ

وط. ي هذه الرش محتملة لمسألة »االستمرارية« إذا كانت تل�ب

واستشهاداً بالمادة 20.3 من اتفاقية حقوق الطفل، تُشدد 
ثنية  المبادئ التوجيهية بشكٍل كبري عى مراعاة خلفية الطفل االإ
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ه  ت ح ل ص د م دي ح ة ت ي ل م ي بداية ع
والدينية والثقافية واللغوية �ف

ي احتياجاته  ل من أجل تحديد خيار رعاية بديلة يل�ب ض ف ال
بأفضل طريقة، وأيضاً عند التخطيط »لالستمرارية« عى المدى 

الطويل )§ 58، 62(.

تنص المبادئ التوجيهية مجدداً عى »أفضلية بقاء الطفل 
داخل مجتمعه وبلده« عند التخطيط لتقديم الرعاية 

شارة إىل  واستمرارها )§62(. ويعكس هذا االهتمام كالً من االإ
ي المادة 20.3 من اتفاقية 

ي تربية الطفل« �ف
»أفضلية االستمرارية �ف

ي - 
ي موضوع التب�ف

حقوق الطفل وإعطاء االأولوية – السيما �ف
ي بلد إقامة الطفل المعتاد 

لتحديد خيارات رعاية مالئمة �ف
)المادة 21.ب من اتفاقية حقوق الطفل(. 

ولم يحرص محررو المبادئ التوجيهية فقط عى تشجيع 
ي قد تطال 

الحلول »المحلية« لمنع جميع أنواع التعطيل ال�ت
ي تقلل 

االأطفال، بل سعوا بشكٍل حثيث لمكافحة المبادرات ال�ت
ات. عادًة ما يكون مستوى  من أهمية وتداعيات مثل هذه التغيري

معرفة الطفل ببيئته جزءاً أساسياً من رفاهه )ح�ت عندما تبدو 
ًة أو غري مهمة(. ويعترب اقتالع الطفل من  بعض جوانبها سلبي
جذوره - إىل قسٍم ال يعرفه من المدينة أو إىل مكاٍن أو منطقٍة 

يٍ آخر - بال شك خطوًة يجب اعتبارها 
لٍد أو سياق ثقا�ف أخرى أو ب

اً قد يزعزع استقرار الطفل وينبغي التعامل معها عى  حدث
اً. وتوفر  ان ًة أحي وري ي نهاية المطاف �ف

هذا االأساس، وإن كانت �ف
المبادئ التوجيهية قاعدًة لهذا النهج.

ة ع اب ت م ل ال ي ب ل س ة ع ع راج م ات ال ي ل م 6-5( ع
تنص اتفاقية حقوق الطفل عى أن أي عملية إيداع بغرض 

ة  ع راج م الرعاية أو الحماية أو المعالجة يجب أن تخضع »ل
ة” لتحديد مدة مالءمتها المستمرة )المادة 25 من اتفاقية  دوري

حقوق الطفل(. وأعطى محررو المبادئ التوجيهية إشارًة أكرش دقًة 
ي أنه 

لما هو مطلوب، حيث حددوا أن “المراجعة المنتظمة” تع�ف
“من االأفضل أن تتم هذه العملية مرة كل ثالثة أشهر” )§ 67(.

وعرب البعض أثناء صياغة المبادئ التوجيهية عن مخاوفهم 
ًة جداً. ولكن من الواضح إن كان بذل  ة تعترب قصري بأن هذه الفرت

ي ذلك عودة 
جهود حقيقية لتحقيق “الرعاية المستمرة” - بما �ف

االأطفال إىل والديهم أو أ�تهم الممتدة عى وجه الخصوص - 
ة المذكورة. وتضمن عمليات  ة ضمن الفرت ات كبري يُحدث تغيري

ة إحاطة الطفل  المراجعة المنتظمة كل ثالثة أشهر إبقاء فرت
 . ي حدها االأد�ف

بالرعاية البديلة �ف

ي المبادئ التوجيهية �احًة للمرة االأوىل 
ويُشري الحكم نفسه �ف

إىل حقيقة أن عملية المراجعة مصممة لمعاينة “مدى كفاية 
ضافة إىل كونها شاملة وتشاركية.  ورته” باالإ يداع الحاىلي و�ف االإ
ويعترب ذلك توضيحاً مهماً وموضع ترحيب لـ “عالج الصحة 
البدنية والنفسية ]....[ وجميع الظروف االأخرى ذات الصلة 

ي المادة 25 من اتفاقية 
يداع”، وهو المصطلح المستخدم �ف باالإ

حقوق الطفل. 

ومع ذلك، ال ينبغي إجراء المراجعة أو اعتبارها إجراءات 
 “عدوانية” بطبيعتها. فهذا بال شك يسبب القلق من 

احتمال أن تعطل المراجعة عملية إيداع مستقرة وإيجابية 
)انظر § 59(. فضالً عن ذلك، يجب إقرار وإدارة أي تغيري أو إنهاء 
يداع نتيجًة للمراجعة الالحقة باالنسجام مع االأحكام  لعملية االإ

عداد المناسب  ي المبادئ التوجيهية، ال سيما االإ
ذات الصلة �ف

امها )مثال § 49، 65(. ي يجب احرت
جراءات ال�ت )مثال § 68( واالإ

الفصل الخامس74 ورة«: تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة مبدأ »ال�ض
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ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

تنفيذ عمليات تقييم وتخطيط ومراجعة دقيقة

المبادئ التوجيهية: § 11، 12، 57، 58، 59، 
67،68 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60

ي جميع 
تُحدد المبادئ التوجيهية أنه ينبغي اتباع نُهج دقيقة �ف

إجراءات الرعاية البديلة. حيث ينبغي أن تكون شفافة وشاملة 
وتراعي احتياجات وحقوق االأطفال وأ�هم. 

ة:  ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ا  ه اً ل ط ط خ ة وم ل ام راءات ش ج ون الإ ك ان أن ت م ض
ضمان إجراء عمليات تقييم وتخطيط ومراجعة شاملة 	 

ي خطط 
ودقيقة. ينبغي تسجيل إجراءات صنع القرار �ف

ي 
يداع والجدول الزم�ف مكتوبة تتضمن ملخصاً الأهداف االإ

لعملية المراجعة. 

اط رصد وتقييم واستعراض عمليات التقييم 	  اشرت
ف بشكٍل كامل عى  والتخطيط والمراجعة وتدريب المهني�ي

استخدام هذه العمليات. 

التأكد من إجراء عمليات تسجيل كافية وحفظ سجالت 	 
كل طفل برية، ومن »انتقال« هذه السجالت مع الطفل 

ة.  جراءات وترتيبات الرعاية مستنري لضمان أن تكون االإ
اط إمكانية مراجعة االأطفال لسجالتهم  وينبغي اشرت

الرية والمساهمة فيها. 

جمع المعلومات عن إجراءات صنع القرار بحيث تكون 	 
ة.  عمليات تخصيص الموارد وتخطيط الخدمات مستنري

ضمان إجراء مراجعات دقيقة ومنتظمة للرعاية، ويُفضل 	 
أن تتم مرة كل ثالثة أشهر باالنسجام مع المبادئ 

التوجيهية )§67(. وينبغي إجراء المراجعة بحساسية ح�ت 
ال تظهر بمظهر تدخىي كما ينبغي تعديلها، ما أمكن، 

يداع المؤقت أو طويل االأجل.  اعي ظروف االإ لرت

اط أن تتضمن عمليات التقييم والتخطيط 	  اشرت
والمراجعة دعم مشاركة االأطفال بحيث تتم مراعاة 

ي تؤثر عليهم. وينبغي أن تتضمن 
ي القرارات ال�ت

آرائهم �ف
ي بداية 

هذه المشاركة االنتقال االأوىلي إىل مرفق الرعاية �ف
قامة فيه والخطوات  حة أثاء االإ المطاف، واالنتقاالت المقرت

حة للعودة إىل االأ�ة.  المقرت

ف 	  ضمان حصول االأطفال عى الدعم من أشخاص بالغ�ي
ف حسب الحال من أجل  ف قانوني�ي يثقون بهم أو من ممثل�ي

التعبري عن آرائهم وتقديم الطعون القانونية. 

ي القرارات وتوفري وسائل 	 
اك الوالدين واالأ�ة �ف ضمان إ�ش

تمكنهم من التعبري عن آرائهم. حيث ينبغي أن يتمكنوا 
من طلب مرافقتهم إىل أية إجراءات بواسطة شخٍص 

ي أخرى عى 
يختارونه من هيئة أو منظمة مجتمع مد�ف

سبيل المثال إذا رغبوا بذلك.

ل  ض ف ل ال ف ط ة ال ح ل ص ي م
داع �ض ي رارات الإ ون ق ك ان أن ت م ض

توفري معلومات دقيقة وُمحدثة لالأطفال وأ�هم عن 	 
خيارات الرعاية المتاحة. 

يداع ح�ت يتلقى االأطفال 	  ف عى استقرار عملية االإ كري الرت
ٍل مستقر ما يسمح ببناء عالقات  ف ي مرف

رعايًة مستمرة �ف
ي احتياجات االأطفال  إيجابية مع مقدمي الرعاية ويل�ب

ف بأهمية االرتباط بمقدم الرعاية.  التنموية ويعرت

إدارة عمليات االنتقال من وإىل الرعاية عرب اعتماد عمليات 	 
ط توفري معلومات للطفل كي تكون  تخطيط مناسبة تشرت

ة.  ي عملية اتخاذ القرار مستنري
آراؤه �ف

ورة إيداع 	  يداع �ف ضمان أن تراعي عمليات التخطيط واالإ
ي مصلحته 

الطفل مع أشقائه إال عندما ال يكون ذلك �ف
الفضى. 

ام خلفيات االأطفال الثقافية والدينية 	  مراعاة واحرت
وتفضيالتهم اللغوية عند إحاطتهم بالرعاية. 

التأكد من أن تراعي عمليات التقييم والتخطيط 	 
هم  عاقة وغري والمراجعة احتياجات االأطفال ذوي االإ

من ذوي االحتياجات الخاصة، مع السعي إىل تحصيل 
ف الذين يعرفون بدقة احتياجات  مدخالت من االأخصائي�ي

هؤالء االأطفال حسب الحاجة.

الفصل الخامس ورة«: تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة مبدأ »ال�ض
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ي هذا الفصل:
تجدون �ض

7-1( ترتيبات الرعاية غ�ي الرسمية 

ة  اي رع ات ال ب ي رت ي ت
ة �ض دول ة ال ارك ش ض )9(: م �ي ك �ت ة ال ط ق ن

ة ي م رس �ي ال غ
	  ممارسة واعدة: 

    دراسة حالة 1: إطار تقييم مقدمي الرعاية من ذوي 
، نيوزيلندا  القر�ب

    دراسة حالة 2: دعم الحكومة للقاءات المجموعة االأ�ية 
ي جزر مارشال

ف رعاية ذوي القر�ب �ف من أجل تحس�ي
اليا  لزامي للرعاية، اسرت    دراسة حالة 3: البدل االإ

7-2( التوجهات الأولية عل صعيد السياسات 

م  ات: دع اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث
ات اس ي س ع ال ن ي ص

ن �ض رائ ق ل ال ز ع ك رت ج ي ه ن

ي المرافق الرسمية لتقديم الرعاية البديلة 
7-3( الظروف �ض

1. معرفة االأطفال لحقوقهم 

بالغ عن الشكاوى  2. آليات االإ

ان  م ات: ض اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث
اوى ك ش ن ال لغ ع ب لإ ات ل ي ود آل وج

3. تقديم الرعاية البديلة من قبل جهة خاصة 

4. خيارات الرعاية المحددة ثقافياً ودينياً 

ة  دي ي ل ق ت ول ال ل ح م ال ض )10(: دع �ي ك �ت ة ال ط ق ن
ة اي رع ال ال ج ي م

ة �ض م لئ م ال
	  ممارسة واعدة: 

 Touchstones of Hope( دراسة حالة 1: مبادرة أركان االأمل    
Initiative(، كندا 

ي كردستان 
     دراسة حالة 2: كفالة االأطفال التقليدية �ف

العراق 

5. نمو وحماية الطفل 

6. الوصم االجتماعي

7. الدين 

8. استخدام القوة وفرض القيود 

ات:  اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث
ود ي ق رض ال اب وف ق ع ب وال أدي ت دام ال خ ت اس

9. الحماية المفرطة 
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السياق: فهم المبادئ التوجيهية

ي المبادئ 
من غري المستغرب أن يخصص القسم االأطول �ف

وط  التوجيهية )القسم السابع، § 69-136( الستعراض الرش
ي نظام الرعاية البديل. يغطي هذا الفصل الجزء 

المطلوبة �ف
االأول من القسم السابع من المبادئ التوجيهية: التوجهات 

ي 
وط ال�ت ي تحكم النظام )§ 69-75( والرش

االأولية للسياسات ال�ت
امها  ي توفر الرعاية احرت

ينبغي عى مقدمي الرعاية والجهات ال�ت
تيبات الرسمية للرعاية البديلة. )§ 100-80(.  ي جميع أشكال الرت

�ف
ف الفقرات السابقة بشكٍل منفصل  وتُع�ف االأقسام الفرعية ب�ي

ي ال 
ض 9[ ال�ت �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ )§ 76-79( بالرعاية غري الرسمية ]ان

وط المطبقة عى الرعاية الرسمية.  تخضع لنفس السياسات والرش

ة ي م رس �ي ال ة غ اي رع ات ال ب ي رت 7-1( ت
ة من االأطفال غري القادرين عى العيش مع  تتلقى نسبة كبري

ي غالبية بلدان العالم الرعاية بموجب ترتيباٍت غري 
والديهم �ف

اً مع أشخاص آخرين  ان رسمية مع الَجدين أو أقارب آخرين، أو أحي
اً بالرعاية غري الرسمية من قبل  ب ف لالأ�ة. ويُعرف ذلك غال قريب�ي

 . ذوي القر�ب

وتُقر المبادئ التوجيهية بهذا الواقع وتتناول هذا الشكل المهم 
للرعاية البديلة لالأطفال. وال توجد معايري دولية أخرى فعلت 

ذلك بشكٍل �يح ح�ت االآن. ولكن استبعدت بشكٍل مقصود 
ي يبقى فيها الطفل طواعيًة مع أقاربه الأسباب ال 

الحاالت ال�ت
ي االعتناء به )§ 30.ج(.

ترتبط بعدم قدرة والديه أو عدم رغبتهما �ف

الفصل السابع صياغة سياسات للرعاية البديلة
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ة:  ام ة ع ح م ل

ف  ورة التفريق ب�ي اتفق محررو المبادئ التوجيهية عى �ف
ي ترتيبات الرعاية “الرسمية” وغري الرسمية. 

مسؤوليات الدولة �ف
وعموماً، ال تنطبق المبادئ التوجيهية إال عى الرعاية غري 
الرسمية عند ذكر هذا المصطلح �احًة )§ 56 و79-76(. 

ي العمل مع االأطفال الذين يتلقون رعايًة غري رسمية 
ويع�ف

امات  ف ف مراعاة االلرت من قبل ذوي القر�ب تحقيق توازٍن دقيق ب�ي
ام قرارات  ي حددتها الدولة لحماية الطفل )§ 79( واحرت

ال�ت
ي حال 

الوالدين )أو مقدمي الرعاية غري الرسمية أنفسهم �ف
غياب الوالدين( المتخذة بناًء عى مصلحة الطفل الفضى. 
ي 

وبالتعريف، ال تُشارك الهيئات غري الرسمية بشكٍل مبا�ش �ف
مبادرات الرعاية غري الرسمية ويقتر نطاق عملها نسبياً عى 

ل أن تعرف الجهات الخدمية  هذه الحاالت. ومع ذلك، يفضَّ
المختصة مكان وجود االأطفال بحيث تتمكن من تقديم 

الحماية والدعم عند الحاجة. 

وعوضاً عن مطالبة مقدمي الرعاية من ذوي القر�ب إبالغ 
ف عى عرض الدعم  كري السلطات عن دورهم، جرى الرت

عداد والمشورة وح�ت  ي قد تشمل االإ
والخدمات عليهم )ال�ت

المساعدة المالية( لتشجيع التسجيل الطوعي بطريقٍة 
فاعلة. والأن الكثري من مقدمي الرعاية غري الرسمية أنفسهم، 
ي ظروٍف صعبة، فإن توفري هذه 

ال سيما الجدات، يعيشون �ف
ي التخفيف من أعبائهم المادية والنفسية 

المساعدات يُساعد �ف
ي رعايتهم. 

التاىلي يُحسن الظروف العامة المحيطة بالطفل �ف وب

هناك حاالت يكون فيها إضفاء الطابع الرسمي عى ترتيبات 
الرعاية غري الرسمية المعتمدة والناجحة مفيداً لجميع 

االأطراف المعنية. وتشجع المبادئ التوجيهية مقدمي الرعاية 
غري الرسمية عى التفكري بذلك إذا اتفقت جميع االأطراف، 

وكانت هذه الخطوة تتوافق مع مصالح الطفل الفضى عى 
المدى االأطول )§ 56(.

دة 1-9 ة واع ارس م م

ر�ب ق ن ذوي ال ة م اي رع ي ال دم ق م م ي ي ق ار ت إط
تم إعداد إطار مرجعي لتقييم واعتماد مقدمي الرعاية 

، بصفته طريقة لتقديم الدعم والخدمات  من ذوي القر�ب
لمقدمي الرعاية غري الرسمية لتشجيعهم عى التسجيل 
الطوعي. وإىل جانب ذلك، أُجري تقييم صحي وتعليمي 

لالأطفال الذين يدخلون الرعاية البديلة ح�ت تتمكن الهيئات 
المقدمة للخدمات من ضمان تلبية احتياجات االأطفال 

الصحية والتعليمية. حيث تكون الجوانب الرسمية لعملية 
التقييم هي نفسها لمقدمي الرعاية من داخل وخارج االأ�ة 

ف  ي لغة السكان االأصلي�ي
ي االأ�ة الممتدة �ف

)أو »whanau« وتع�ف
جراءات التالية لكٍل من  نفذ االإ لنيوزيلندا »الماوريون«(. وتُ

طة والمقارنات  : التحقق من قبل الرش ف ف السابقت�ي المجموعت�ي
دارات المرجعية وتحري دقة المعلومات العامة عى صعيد االإ

ل والبيئة المادية ومقابالت العمل  ف المختلفة وتقييم المرف
ي من مقدمي  ط أيضاً تقديم تقرير ط�ب االجتماعي. ويُشرت

ي  الرعاية من خارج االأ�ة، بينما يمكن إجراء التقييم الط�ب
ة أثناء المناقشة إذا كان مقدم الرعاية من داخل االأ�ة.  مبا�ش

ي االجتماعي 
ي حال وجود أية مخاوف، يسعى االأخصا�أ

و�ف
ي خطي من  للحصول عى موافقة للحصول عى تقرير ط�ب

طبيب صاحب الطلب. تهدف المقابلة/النقاش مع االأ�ة إىل 
ي 

ك الحتياجات كل من الطفل ومقدم الرعاية �ف استكشاف مشرت
عملية دعم الطفل. وبهذه الطريقة، قد يكون إضفاء الطابع 

الرسمي عى ترتيبات الرعاية غري الرسمية المعتمدة مفيداً 
 . ف للطرف�ي

لمزيٍد من المعلومات انظر: إطار الممارسة لتنفيذ برنامج 
 رعاية ذوي القر�ب 

https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/11_
Report_ImplementingAKinshipCareProgram.pdf

ي ترتيبات الرعاية غري الرسمية
ض )9(: مشاركة الدولة �ف ك�ي نقطة ال�ت
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ي ترتيبات الرعاية غري الرسمية )تتمة(
ض )9(: مشاركة الدولة �ف ك�ي نقطة ال�ت

دة 3-9 ة واع ارس م م

ا ي ال �ت ة، اس اي رع ل ي ل زام ل دل الإ ب ال
ي نيو ساوث ويلز بدالٍت 

يتلقى مقدمو الرعاية من ذوي القر�ب �ف
ي رعاية االأطفال ضمن االأ�ة الممتدة. 

نقدية لدعم دورهم �ف
وتكون هذه البدالت بمستوى البدالت المقدمة للكفالء. 

لزامي للرعاية إىل مقدمي الرعاية من ذوي  ويُقدم البدل االإ
القر�ب عندما تقع المسؤولية الوالدية عى عاتق الوزير، بينما 

يتلقى مقدمو الرعاية االآخرين من ذوي القر�ب بدالً مدعوماً 
للرعاية. ويشمل نظام الدفع لمقدمي الخدمات من ذوي 
ف حصص االأطفال ذوي  القر�ب مخصصاٍت تهدف إىل تحس�ي

ي 
ة والمعقدة فضالً عن دعٍم ماىليٍ إضا�ف االحتياجات الكبري

يغطي السلع والخدمات مثل االحتياجات الطبية والمشورة 
ي ولد فيها. 

ف الطفل واالأ�ة ال�ت ي دعم التواصل ب�ي
والمساعدة �ف

وبعد اعتماد نظام الدفع الجديد عام 2006، أفاد أعضاء 
ة  مجموعات دعم مقدمي الرعاية بأن التغيري عاد بفائدٍة كبري

عى مقدمي الرعاية من الجدود والجدات عى وجه الخصوص. 
وشكل ضمان معرفة مقدمي الرعاية وإمكانية وصولهم إىل 

ي واجهت تنفيذ 
مستحقاتهم واحداً من التحديات الرئيسية ال�ت

ف االأفراد  هذه السياسة، حيث لوحظ أن المدراء واالأخصائي�ي
شارة إىل توفر هذه البدالت.  ي االإ

تبنوا طرقاً مختلفة �ف

لمزيٍد من المعلومات انظر: إطار ممارسة لتنفيذ برنامج 

 لرعاية ذوي القر�ب
 https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/11_

Report_ImplementingAKinshipCareProgram.pdf

دة 2-9 ة واع ارس م م

ض  �ي س ح ت ة ل ات الأ�ي وع م ج م رات ال م ؤت م ة ل وم ك ح م ال  دع
ال ارش زر م ي ج

ر�ب �ض ق ة ذوي ال اي رع
ي بعقد 

اعتمدت حكومة جمهورية جزر مارشال ممارسًة تق�ف
مؤتمرات للمجموعات االأ�ية من شبكات ذوي القر�ب كجزٍء 
أساسي من عملية إعداد وتنفيذ خطط لرعاية ورفاه االأطفال 
. وباالستفادة من مبادئ الكفاءة الثقافية والحلول  ف واليافع�ي
المرتكزة عى نقاط القوة، أقرت الحكومة بأن االأ�ة الممتدة 
يجب أن تكون جزءاً من عملية صنع القرار من أجل استقرار 

ي البلد السلطة 
ي �ف

الطفل. ونتيجًة لذلك، يُفوض قانون التب�ف
المركزية باالجتماع مع االأ�ة الممتدة الستكشاف الحلول 

ي 
المتاحة أمام الطفل. وقد دمجت خدمات رعاية االأطفال �ف

جزر مارشال عقد مؤتمرات المجموعات االأ�ية، بصفته من 
ف االأ�ة الممتدة من  أفضل الممارسات، مع هدف تمك�ي

. وأظهرت هذه  ف إبداء رأيها بموضوع بإيداع أقربائهم اليافع�ي
الممارسة عالماٍت أوليًة مشجعة. حيث أبدت االأ� الممتدة 

ي العملية عموماً، وبحسب موظفي 
اً للمشاركة �ف ي استعداداً عال

ف البلدان  ي ب�ي
يداع بالتب�ف السلطة المركزية، انخفضت حاالت االإ

اك االأ�ة الممتدة.  بنسبة 70-%80 من الحاالت من خالل إ�ش

لمزيٍد من المعلومات، انظر:

ي ج. ل وبانكرز ك.  ، ك.س، بينيل، ج، رو�ب ي انظر أيضاً: روتا�ب
م. )2012( مؤتمرات المجموعات االأ�ية كأسلوب قابٍل 

ي 
ف البلدان �ف ي ب�ي

ي جميع الثقافات: إصالح التب�ف
للتكييف �ف

 DOI: .416-402 ،)3( 55 ، غواتيماال، العمل االجتماعي الدوىلي
0020872812437229/10.1177

https://www.researchgate.net/
publication/254108926_Family_group_conferencing_
as_a_culturally_adaptable_intervention_Reforming_

intercountry_adoption_in_Guatemala
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ات  اس ي س د ال ي ع ل ص ة ع ي ات الأول ه وج ت 7-2( ال
من أجل تلبية حقوق االأطفال واحتياجاتهم بأفضل طريقٍة 

ممكنة: 

ة 	  ي م رس ة ال اي رع �ي ال وف ت ل ل ام ك ت ج م ه وري وضع ن من الرف
ث يتحدد دور كل منها ونقاط ضعفها  ي ح ة ب ي م رس �ي ال وغ

ابطة  ها بطريقٍة منسقة ومرت وقوتها ويتخذ قرار بشأن توفري
،)69 §(

ن 	  رائ ق ل ال ات ع اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ز ع ك رت يجب أن ت
وتستند إىل »معلومات سليمة وبيانات إحصائية« )§ 69( 

من أجل تحديد االحتياجات والممارسات الناجحة ومجاالت 
المشاكل عوضاً عن القبول بالطريقة المتبعة لتنفيذ االأمور 

يديولوجيا.  ي وجهة نظر قائمة عى االإ
ي و/أو تب�ف

ي الماصف
�ف

ص أو 	  خ ش ل وينبغي أن تضمن أية عملية تحديداً واضحاً ل
ي جميع المراحل. وينبغي 

ل �ف ف ط ن ال ة ع ؤول س م ة ال ه ج ال
أن تقع هذه المسؤولية عى عاتق الوالدين أو مقدمي 

ي حال غياب أي قراٍر بعكس ذلك )§ 69: 
ف �ف الرعاية الرئيسي�ي

انظر أيضاً المسؤولية القانونية § 101-104(. ويعترب ذلك 
مهماً لتوضيح أدوار ووظائف مقدمي الرعاية البديلة مقابل 

اعات الناجمة  ف أدوار ووظائف الوالدين أو االأوصياء وتفادي الرف
عن اختالف وجهات النظر. 

ف الجهات العامة والخاصة تحقيق أق� 	  اون ب�ي ع ت يضمن ال
قدر ممكن من تبادل المعلومات والتواصل بغرض توفري 

الحماية االأفضل والرعاية البديلة االأنسب لكل طفل )§ 70(.

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

ي صياغة السياسات
دعم نهج يرتكز عل القرائن �ض

المبادئ التوجيهية: § 69، 70

اً  يعترب جمع وتحليل البيانات والمعلومات السليمة أمراً أساسي
ي صياغة السياسات والخدمات. 

ي اعتماد نهج يرتكز عى القرائن �ف
�ف

كما ينبغي استكمال ذلك عرب سياساٍت واضحة لتبادل 
المعلومات تحمي �ية االأطفال واالأ� وتبقي هويتهم مغفلة. 

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن  وي
ي 	 

وضع أنظمة فعالة لجمع البيانات عى الصعيد الوط�ف
لتوفري أدلة ترشد عملية صنع السياسات والممارسة 

ات  ؤ�ش اس م ي ق ل ل ي ر: دل ظ ل ان ي اص ف ت ن ال ٍد م زي م )ل
ة(.  ي م رس ة ال اي رع ي ال

ال �ض ف الأط

اً إن 	  جمع وتحليل المعلومات بشكٍل منتظم )سنوي
ًة بديلة  أمكن( لتحديد عدد االأطفال الذين يحتاجون رعاي

)االأطفال المحاطون بالرعاية وأولئك المعرضون لخطر 
ي مرافق الرعاية(. وينبغي استكشاف طرق لجمع 

يداع �ف االإ
ف برعايٍة غري رسمية.  المعلومات عن االأطفال المحاط�ي

ي 	 
ضمان أن تشمل عملية جمع البيانات: عدد االأطفال �ف
المرافق الرسمية للرعاية البديلة بحسب العمر ونوع 

ي 
ة البقاء �ف الجنس ونوع مرفق الرعاية، ومتوسط فرت

يداع الأول مرة، وتواتر  المرافق الرسمية والعمر عند االإ
يداع )حالة  يداع، والغاية من االإ إعادة تقييم عملية االإ
طوارئ أم احتمال إيداع عى المدى القصري واالأطول( 

ي كل حالة. 
والنتائج المتعلقة برفاه الطفل �ف

ي مع الهيئات 	 
قيادة التعاون عى الصعيد الوط�ف

ي توفر الرعاية الرسمية بغرض تصميم 
والمنظمات ال�ت

وتنفيذ نظام لجمع البيانات بشكٍل منتظم. 

مطالبة هيئات المراقبة وخدمات الرعاية البديلة بحفظ 	 
ات المتعلقة بالرعاية  السجالت ذات الصلة وجمع المؤ�ش

الرسمية. وينبغي رصد ذلك عرب إجراء التفتيش المناسب. 

ي تؤدي إىل إيداع 	 
جمع بيانات إحصائية عن العوامل ال�ت

عاقة وانفصال  ي الرعاية البديلة، كالفقر واالإ
االأطفال �ف

االأ�ة وظروف العيش غري المنتظمة والصحة )بما فيها 
قصاء االجتماعي.  يدز( واالإ مرض االإ

ضمان أن يراعي جمع البيانات �ية االأطفال وأ�هم. 	 
ي تغفل الهوية 

ف عى مجموعات البيانات ال�ت كري وينبغي الرت
ي 

ي تحليل البيانات عى الصعيد الوط�ف
ورية �ف الأنها �ف

والمحىي وتخطيط االأنظمة. وال ينبغي استخدام المعلومات 
ي تكشف االأطفاٍل وأ�هم بشكٍل فردي. 

الخاصة ال�ت

وضع توجيهات بشأن تبادل المعلومات لتوفري خدمات 	 
ة لالأطفال وضمان نجاح التواصل الفعال عرب  مستنري

اكة. الشبكات والرش
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ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ة  اي رع ديم ال ق ت ة ل ي م رس ق ال راف م ي ال
روف �ض ظ 7-3( ال

ة ل دي ب ال

1. معرفة الأطفال لحقوقهم
م  ه وق ق وا ح م ه ف اً أن يعرف االأطفال وي يعترب أمراً حيوي

ي مرافق الرعاية البديلة )§ 72(. فعدم الفهم قد يؤدي 
وواجباتهم �ف

يداع. ك أثراً سلبياً عى نتيجة االإ إىل نزاعاٍت يمكن تجنبها وقد ترت

بلغ عن الشكاوى  2. آليات الإ
ي الرعاية البديلة 

فت المبادئ التوجيهية بحاجة االأطفال �ف اعرت
إىل التعبري عن شواغلهم بشأن ظروف رعايتهم أو طريقة 

معاملتهم عرب ائتمان شخٍص يثقون به عى أ�ارهم 
بالغ عن  الشخصية )§ 98(، وإمكانية الوصول إىل آليات فعالة لالإ

ي 
ف ذوي تجربة سابقة �ف الشكاوى )§ 99(. وينبغي دعوة يافع�ي

بالغ عن الشكاوى. ي االإ
الرعاية البديلة ليساهموا �ف

ات  اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال  الآث

بلغ عن الشكاوى ضمان وجود آليات للإ

المبادئ التوجيهية: )§ 98، 99(

ي 
ينبغي أن تدعم السياسات الوطنية �احًة حق االأطفال �ف

بالغ عن شكاواهم.  التعبري عن شواغلهم واالإ

ن  لغ ع ب ات الإ ي أن آل ش ة ب ي اف ات ك ه ي وج اك ت ن ل ه ه
اوى؟  ك ش ال

ة:  ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن ي
بالغ عن 	  المطالبة بوضع آليات تمكن االأطفال من االإ

شواغلهم بطريقٍة غري رسمية.

بالغ عن الشكاوى بطريقٍة رسمية 	  وضع آليات واضحة لالإ
بالغ بطريقٍة  بحيث يتمكن أطفال الرعاية البديلة من االإ
آمنة عن أي تعدياٍت عى حقوقهم، كإساءة المعاملة أو 

االستغالل.

بالغ عن شكاواهم. حيث 	  ي االإ
ضمان إعالم االأطفال بحقهم �ف

ينبغي أن يتمكنوا من الوصول إىل شخٍص بالٍغ مستقل 
بالغ عن شكواهم عند الحاجة. ي االإ

يثقون به لدعمهم �ف

ضمان وصول االأطفال إىل سبل االنتصاف القانونية 	 
والمراجعة القضائية. حيث ينبغي أن يتمكنوا من 

ف  ف والدعم من بالغ�ي ف القانوني�ي الوصول إىل الممثل�ي
ف يثقون بهم، عند الحاجة. مستقل�ي

بالغ 	  ضمان معرفة االأطفال بمدى الرية وحدودها عند االإ
بالغ عن الشكاوى يكون بال عقاب.  عن شكاواهم وأن االإ

وينبغي أن يحصل االأطفال عى آراء ومالحظاٍت منتظمة 
بشأن كيفية التعامل مع شكاواهم وشواغلهم وما هي 

النتائج.

تأسيس هيئة محايدة ومستقلة وذات هويٍة واضحة 	 
يمكنها رصد الشكاوى.

المطالبة بتسجيل الشكاوى ومراجعتها بانتظام. تأسيس 	 
هيئة محايدة ومستقلة وذات هويٍة واضحة يمكنها رصد 

الشكاوى.

ي كيفية 	 
التماس آراء االأطفال ومشاركتهم المستمرة �ف

بالغ عن الشكاوى. ف آليات االإ تحس�ي
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3. تقديم الرعاية البديلة من قبل جهة خاصة
ي تواجه توفري الرعاية البديلة هي 

 إحدى أهم المشاكل ال�ت
ي معظم 

حقيقة أن معظم الخدمات تديرها جهات خاصة �ف
اً ما يعمل مزودو الخدمات بدون إذن أو بدون  البلدان. وكثري
امات الدولة  ف عمليات رصد تنفذها الدولة عى الرغم من الرت

الواضحة بحماية الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وتنص 
ورة أن تضع السلطات معايري تقّيم  المبادئ التوجيهية عى �ف
قدرة جميع االأفراد والمرافق عى توفري الرعاية البديلة لالأطفال 

ذن بتنفيذ هذه النشاطات  واستخدام هذه المعايري لمنح االإ
ورصدها )§ 55(.

ذن عرب مطالبة مقدم الرعاية   يمكن الحصول عى هذا االإ
ي يوفرها ومسؤوليته 

ات ال�ت دم خ داف ال دد أه ح ة ت ق ي بتقديم وث
عن توفري هذه الخدمات وطريقة رصدها. وينبغي أن تنسجم 

هذه الوثيقة مع اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية 
ي )§ 73(. والغاية الرئيسية من هذه الوثيقة هي 

والقانون الوط�ف
ام خطي من مقدم الرعاية بالمعايري الدولية  ف الحصول عى الرت

والوطنية. وهذا يساعد عى إعالم مقدم الخدمة بمعايري 
الدولة وتوقعاتها كما يوفر معياراً معتمداً لتقييم جودة 

ض 14[.  �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ ي يقدمها بشكٍل منتظم ]ان
الخدمات ال�ت

4. خيارات الرعاية المحددة ثقافياً ودينياً
ام االأشكال والظروف  ي السياسات، من المهم احرت

عند النظر �ف
اً - طالما بقيت  ي ن اً دي ي اف ق ددة ث ح م المختلفة للرعاية البديلة ال
منسجمة مع اتفاقية حقوق الطفل )§ 75(. وهذه مسألة مهمة 

ٍ من البلدان وتُع�ف بتوفري الرعاية البديلة  ي كثري
ولكنها حساسة �ف

ض 9[.  �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ الرسمية وغري الرسمية ]ان

ي الفقرة 75 
ا المثارة �ف ي أشكال الرعاية الرسمية، ترتبط القضاي

و�ف
من المبادئ التوجيهية مع االستخدام واسع النطاق لمرافق 

اً ما يتم إنشاءها عرب قاعدة دينية و/أو  ي كثري
الرعاية الداخلية ال�ت

عندما تصطدم عملية إيجاد أشكال للرعاية البديلة المستندة 
 . ي الوقت الحاىلي

إىل االأ�ة بعدٍد من العراقيل الثقافية والدينية �ف
وإذا لم تتوافق أشكال الرعاية البديلة هذه تماماً مع توجهات 

سياسات المبادئ التوجيهية، فينبغي مناقشتها بعناية وضمن 
ظروفها المحلية. وبحسب المبادئ التوجيهية، يرتكز المبدأ 

رساء قبول تعزيز هذه الممارسات عى إجراء عملية  رشادي الإ االإ
ي  ف وأخصائ�ي ف والديني�ي تشاور واسعة النطاق مع الزعماء الثقافي�ي

 . حماية الطفل والمجتمع المحىي
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ي مجال الرعاية
ض )10(: دعم الحلول التقليدية المالئمة �ف ك�ي نقطة ال�ت

ة:  ام ة ع ح م ل

ام  ورة ضمان احرت تشدد المبادئ التوجيهية )§ 75( عى �ف
ف من  وتعزيز آليات التكيف التقليدية لالأطفال المحروم�ي

الرعاية الوالدية. 

ي يتضمن سكانها االأمم االأوىل 
وكان ممثلو الدول الصناعية ال�ت

ف عن  )جماعات أقليات الشعوب االأصلية( من أشد المدافع�ي
ي المبادئ التوجيهية. حيث أرادوا أن ال 

إدراج هذا الُحكم �ف
تفرض المبادئ التوجيهية توجهاٍت عى صعيد السياسات أو 

( أن تقوض  ي مسؤولياٍت حكومية يمكن )عى نحٍو فاعٍل أو سل�ب
ي مجتمعات 

اً �ف ممارسات الرعاية البديلة المتبعة تاريخي
؛ وهي ممارسات من الواضح أنه ينبغي دعمها  ف السكان االأصلي�ي

اً متعددي  والمحافظة عليها. وتبنت دول معينة تضم سكان
، كان الشاغل  ف ي كلتا الحالت�ي

الثقافات موقفاً مشابهاً. و�ف
ي تجاه أنظمة التكيف التقليدية  ف الرئيسي منع أي نهٍج تميري

ثنية. وعوضاً عن  ف واالأقليات االإ ي مجتمعات السكان االأصلي�ي
�ف

اف بنظم التكيف هذه وتحسينها  ذلك، أراد الممثلون االعرت
ي السياسة العامة للرعاية البديلة. 

عرب دمجها �ف

ايد لتعزيز ترتيبات الرعاية  ف وعى نطاق أوسع، هناك توجه مرت
( بوصفها الخيار االأكرش  ي

اً القانو�ف ب ذات الطابع الرسمي )وغال
« لحل  ي لهم هذا الرأي جزئياً من النهج »الغر�ب تفضيالً. واسُت

ي بعض االأوساط أن ترتيبات 
المشاكل االجتماعية. حيث يُزعم �ف

ورية  ي تضمن المساءلة الرف
الرعاية الرسمية هي الوحيدة ال�ت

ها من الحقوق ذات  عن حماية مصلحة الطفل الفضى وغري
ك مجموعًة من النتائج  الصلة. ولكن وجهة النظر هذه ترت

( بفوائد ترتيبات  ف السلبية. فهي ترفض إىل حٍد ما )وتسته�ي
امات الشفهية. وبذلك  ف ي تستند إىل االأعراف وااللرت

الرعاية ال�ت
ي الحقيقة ال تشجع عى دعم االأنظمة غري الرسمية 

فإنها �ف
ي 

. ومن عواقب ذلك، ال سيما �ف ف ومقدمي الرعاية غري الرسمي�ي
ي يكون 

اً والمجتمعات المحلية ال�ت البلدان المحرومة اقتصادي
التدخل الدوىلي فيها أمراً مألوفاً، تأسيس مرافق رعاية داخلية 

اً إىل الرعاية  ر وإدخال ممارسات غري معروفة ثقافي بدون مرب
ي بشكٍل رسمي( أو تشجيع 

البديلة )مثل كفالة الطفل أو التب�ف
ف البلدان. والمبادئ التوجيهية تعمل ضد مثل هذه  ي ب�ي

التب�ف
المبادرات. 

اف بأن بعض الممارسات  ي الوقت نفسه، ينبغي أيضاً االعرت
و�ف

م حقوق الطفل دائماً. فهناك أدلة من بلدان  التقليدية ال تحرت
ة عن إيداع االأطفال مع أقاربهم )السيما االأعمام والعمات  كثري
. ومن  ف واالأخوال والخاالت( حيث يتعرضون لالستغالل والتميري
اً لكثري من االأطفال  غري المفاجئ أن يسبب ذلك خوفاً حقيقي

ل االأ�ة حيث يقوم أحد االأطفال بدور  ف ي مرف
فيختارون البقاء �ف

ض 4(.  �ي ك �ت ة ال ط ق عائل االأ�ة )§ 37 وانظر ن

ي تنطوي عى 
وهناك أيضاً قلق أكرب تجاه الممارسات ال�ت

باً من مناطق ريفية إىل  إرسال الطفل إىل موقٍع بعيد، غال
ية، للعيش مع أفراد االأ�ة أو االأقارب أو ح�ت  مناطق حرف

الغرباء حيث يتم استغاللهم بطريقٍة وحشية بدالً من توفري 
ل.  ف ي المرف

ًة �ف التعليم لهم مقابل أدائهم أعماالً صغري

ونتيجًة لذلك، يكون قبول وتعزيز االستجابات الثقافية 
ي المبادئ التوجيهية. أوالً( 

ف �ف ف أساسي�ي ط�ي والدينية عرضًة لرش
 ” ينبغي إقرار هذه الممارسات “بطريقٍة تشاركية إىل حد كبري

اً(  ي ان ف بها )§ 75(. ث باالنسجام مع حقوق الطفل المعرت
ي نهاية المطاف عن حماية االأطفال 

بما أن الدول مسؤولة �ف
ي الرعاية غري 

من جميع أشكال سوء المعاملة واالستغالل �ف
ي 

الرسمية، فينبغي أن توىلي اهتماماً خاصاً للممارسات ال�ت
ك مقدمي رعاية ال يعرفهم الطفل و/أو بعيدين عن مكان  ترش

إقامته المعتاد )§ 79(.
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ي مجال الرعاية )تتمة(
ض )10(: دعم الحلول التقليدية المالئمة �ف ك�ي نقطة ال�ت

دة 1-10 ة واع ارس م م

 ،)Touchstones of Hope Initiative( ل ان الأم ادرة أرك ب م
دا ن ك

ي 
مبادرة أركان االأمل هي حركة شعبية لتحقيق المصالحة �ف

أنظمة رعاية االأطفال الخاصة بالشعوب االأصلية. وهي عبارة 
عن مبادئ توجيهية تُفرها مجتمعات الشعوب االأصلية 
ام تنوع الثقافات والظروف. وتشكل المبادئ  بغرض احرت

ف االأفراد مع  ِعماد حركة مصالحة تهدف إىل تعزيز العالقات ب�ي
ف عى رعاية االأطفال. حيث يتمثل الهدف العام بتحديد  كري الرت
جراء التحسينات  ي الخدمات والسياسات وما يلزم الإ

الفجوات �ف
ن أحوال السكان. وتهدف الحركة  وتنفيذ خطوات الحقة تحسِّ

إىل إعادة تشكيل أنظمة رعاية الطفل ح�ت تشجع الثقافات 
والقيم الخاصة بالشعوب االأصلية بغرض ضمان نجاح جميع 

االأطفال والشباب واالأ� من الشعوب االأصلية. 

عداد لهذه المبادرة تقييم تشاركي للحصول  ي إطار االإ
وأُجري �ف

ي تشكل تجارب 
عى آرائهم بشأن التفاهمات الثقافية ال�ت

ي خدمات رعاية االأطفال. وساعد 
مجتمعات الشعوب االأصلية �ف

ي رعاية الطفل 
ف المجموعات العاملة �ف ي زيادة التعاون ب�ي

ذلك �ف
اماً لموظفي الرعاية فضالً عن  ودعم الممارسات االأكرش احرت
دعم االأ� ح�ت تتعلم مهارات تكيف جديدة ما أدى إىل لم 

ي النهاية. وشدد المشاركون عى 
شملهم مع أطفالهم �ف

ي تحقيق مستقبٍل أفضل 
أن تقرير المصري عامل أساسي �ف

الأطفال وشباب الشعوب االأصلية. وحقق االأخصائيون وأعضاء 
وزعماء المجتمع المحىي مكاسب من وراء تبادل المعارف. 
وأشار موظفو رعاية االأطفال إىل أن تعامالتهم مع أ� من 

اً كما تحسنت النتائج  الشعوب االأصلية أصبحت أكرش تعاون
ي مبادرة أركان 

اكهم �ف �ش المتعلقة باالأطفال والشباب نتيجًة الإ
االأمل. كما أعرب المشاركون عن حماسهم واستعدادهم 

قرار بصعوبة  ي عملية المصالحة مع االإ
للمشاركة الكاملة �ف

ي العملية بشكٍل نشط 
ف �ف ف مشارك�ي إبقاء االأشخاص الرئيسي�ي

عى المدى الطويل. 

ي مجال رعاية الطفل: 
لمزيٍد من المعلومات انظر: المصالحة �ف

أركان االأمل لالأطفال والشباب واالأ� من الشعوب االأصلية

https://fncaringsociety.com/sites/default/files/
Touchstones_of_Hope.pdf

دة 2-10 ة واع ارس م م

راق ع ان ال ت ردس ي ك
ة �ض دي ي ل ق ت ال ال ف ة الأط ال ف ك

ي مجال 
يمكن إيجاد دعم للحلول التقليدية المالئمة �ف

ي كردستان العراق حيث يتوىل االأقارب أو أ�ة 
الرعاية البديلة �ف

ي المنطقة توفري الرعاية لالأطفال 
من غري االأقارب تعيش �ف

االأيتام. تستند عملية الدعم هذه عى النظام التقليدي 
ي االأ�ة 

ي كردستان الذي يسمح بدمج الطفل اليتيم �ف
لالأ�ة �ف

سالم تمنح صاحبها  ي االإ
الحاضنة. حيث أن رعاية اليتيم �ف

ي الجنة. وأُجريت 
اً �ف ًة اجتماعية، وتعترب وسيلة تؤمن مكان مكان

ي االأ� الحاضنة 
ف نمو هؤالء االأطفال �ف دراسة للمقارنة ب�ي

ي »دور االأيتام« )48(. وخلصت الدراسة إىل 
)94( مع االأطفال �ف

ي مستويات النشاط وانخفاض االأعراض 
وجود تحسٍن أكرب �ف

ي 
ف االأطفال �ف جهاد الالحق للصدمة ب�ي النفسية ومستويات االإ

االأ� الحاضنة التقليدية مقارنة بأطفال »دور االأيتام«. وتلقي 
الدراسة الضوء عى فوائد نظام الرعاية التقليدية بوصفه 

ي تفادي التداعيات السلبية غري 
سياسًة اجتماعيًة مهمة �ف

المتوقعة للتدخالت المستوردة من الخارج. 

لمزيٍد من المعلومات انظر: أحمد، أ.، قهار، ج.، ّصديق، أ.، 
مجيد، أ.، رشيد، ج.، جابر، ف.، وفون كنورينغ، أ-ل )2005(. 

ف الأهلية االأيتام ومشاكلهم االجتماعية  متابعة لمدة سنت�ي
ي الرعاية 

جهاد الالحق للصدمة �ف والعاطفية وأعراض االإ
ي العراق. الطفل: 

ي االأ� الحاضنة ودور االأيتام �ف
التقليدية �ف

-doi: 10.1111/j.1365 .215-203 ،31 ،الرعاية والصحة والنمو
x.2214.2004.00477 

https://www.academia.edu/4682174/A_2-year_follow-
up_of_orphans_competence_socioemotional_problems_

and_post-traumatic_stress_symptoms_in_traditional_
foster_care_and_orphanages_in_Iraqi_Kurdistan
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5. نمو وحماية الطفل 
ة لتوفري الرعاية  ام ع وط ال �ش  عى الرغم من أن ال

ي االحتياجات البدنية  ي المبادئ التوجيهية تل�ب
المنصوص عليها �ف

ة لالأطفال بشكٍل طبيعي - التعذية )§ 83( والرعاية  ادي م وال
يواء )§ 89، 91( - إال أنها تركز بشكٍل رئيسي  الصحية )§ 84( واالإ

عى الجوانب االأخرى لنمو االأطفال، ال سيما الحماية. 

ل من الحصول عى  ف ط و ال م ن اوح االأحكام المتعلقة ب وترت
ي )§ 85( واالإ�ار عى قدرة الطفل 

 التعليم والتدريب المه�ف
ف  عى البقاء عى اتصال مع أ�ته واالأشخاص االآخرين القريب�ي

عاقة بأفضل طريقٍة ممكنة  له )§ 81، 82( ونمو االأطفال ذوي االإ
ورة أن يعي مقدمو  )§ 86( والرضع وصغار االأطفال )§ 87( و�ف
الرعاية أهمية بناء عالقات إيجابية مع االأطفال الذين يرعونهم 

)§ 90(. ومن الواضح أن اختيار مقدمي الرعاية وكفاءتهم المهنية 
ي تعزيز نمو الطفل وضمان حمايته: أشارت المبادئ 

أمر حاسم �ف
ي الفقرة 71 وبشكل أكرش تفصيالً 

التوجيهية إىل ذلك بصورٍة عامة �ف
ي النص )ال سيما § 105-107 و117-113(.

ي مواضع الحقة �ف
�ف

ي المبادئ التوجيهية توجد 
ولكن معظم االأحكام االأكرش ابتكاراً �ف

ة.  اي م ح ي مجال ال
�ف

6. الوصم الجتماعي
م االأطفال  توىلي المبادئ التوجيهية اهتماماً خاصاً بتجنب وص

اً ما عرب اليافعون ذوو  ف برعاية بديلة - وهي قضية كثري المحاط�ي
اً لهم. ويمكن  ي الرعاية البديلة أنها تشكل قلقاً كبري

التجربة �ف
ي هذا الصدد: 

ف �ف ف اثن�ي ذكر ُحكم�ي

ض 	  ي إطاٍر للرعاية، ال سيما إذا اعرت
عندما يوضع الطفل �ف

الوالدان، ينبغي تنظيم عملية االنتقال بطريقٍة جيدة. 
ففشل التخطيط المسبق يجعل هذه العملية مزعجًة جداً 

للطفل كما تجعله يشعر بالعار أمام االأ�ة والمجتمع 
شارة إىل االستعانة، من حيث المبدأ،  . وهذا يفر االإ المحىي

اً )§ 80( الأنهم يكونون أقل  اً رسمي ف ال يرتدون زي بموظف�ي
التاىلي أقل وصماً. وجرى إدراج مصطلح »من حيث  بروزاً وب

ي المبادئ التوجيهية بناًء عى طلب وفوٍد محددة 
المبدأ« �ف

ارتأت، رغم موافقتها عى الفكرة االأساسية لهذا الُحكم، أن 
ف بالزي الرسمي  هناك حاالٍت يكون فيها تدخل المسؤول�ي
اً لحل وضع شديد الصعوبة بطريقٍة أكرش فعاليًة.  وري �ف

ورة »التقليل من إبراز ما يدل عى أن الطفل 	  يعترب ذكر �ف
محاط برعاية بديلة« )§ 95( خطوًة مهمة إىل االأمام عى 
طريق مكافحة الوصم. فمثالً، ال يجوز التعريف بمرافق 

ة تحدد طبيعتها مثل »دار  الرعاية الداخلية عرب لوحات كبري
عاقة«. كما ال ينبغي وضع إشارات  أيتام« أو »مركز لذوي االإ

ف  تعريف عى أية مركبات تستخدم لنقل االأطفال المحاط�ي
ة باتت شائعة حول العالم،  ف بالرعاية. هذه العالمات الممري

ي بدون أد�ف شك 
ف يقت�ف ام االأطفال المعني�ي ولكن احرت

التشكيك بمدى مقبوليتها.

7. الدين:
من الجدير بالمالحظة أيضاً الُحكم الذي ليس فقط يحفظ 

ة، بل  ي روح ة وال ي ن دي اة ال ي ح ي ال
ي المشاركة �ف

حقوق االأطفال �ف
يحظر أيضاً أية محاوالت من قبل مقدم الرعاية لتعديل دينهم 

أو معتقداتهم )§ 88(. ويرتبط ذلك مع أحد المبادئ العامة 
ي المبادئ التوجيهية: ينبغي أن ال يكون الغرض الرئيسي 

الواردة �ف
من توفري الرعاية البديلة هو ترويج االأهداف الدينية لمقدمي 

ي 
ة المؤسفة ال�ت ي ذلك رداً عى الوتري

هذه الرعاية )§ 20(. ويأ�ت
ي توفر 

ي البلدان ال�ت
يحصل فيها هذا االأمر، وهو أكرش شيوعاً �ف

فيها جهة خاصة الرعاية البديلة بدون مراقبة. 

8. استخدام القوة وفرض القيود
 يغطي القانون الدوىلي بشأن التعذيب واالأفعال المشابهة 

ي مرافق الرعاية البديلة. 
)§ 96( طريقة المعاملة والعقاب �ف

وتكرر المبادئ التوجيهية ذلك وتتناول عى وجه الخصوص 
ود” )§ 97(. وبينما ينبغي اعتماد  ي ق رض ال وة وف ق دام ال خ ت »اس

هذه التدابري كمالٍذ أخري مع مراعاة إخضاعها لقيود صارمة 
ف بوجود حاالٍت متطرفة يكون  بموجب القانون، إال أنه يُعرت

اً لحماية االأطفال  وري استخدام القوة و/أو فرض القيود فيها �ف
ف  ي ذلك من قبل يافع�ي

ي مرفق الرعاية - بما �ف
ف �ف االآخرين والبالغ�ي

ي المقابل، ينبغي حظر إعطاء 
ي الرعاية البديلة. و�ف

ذوي تجربة �ف
ي 

العقاقري واالأدوية الأي غرٍض باستثناء االحتياجات العالجية �ف
جميع الظروف.

الفصل السابع صياغة سياسات للرعاية البديلة
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9. الحماية المفرطة
إىل جانب كل هذه التدابري الوقائية، أشار االأشخاص اليافعون 
ي الرعاية البديلة إىل مخاطر “الحماية المفرطة” 

ذوو التجربة �ف
ي ثالثة نقاٍط 

ف بالرعاية. وتنعكس مخاوفهم �ف لالأطفال المحاط�ي
ي المبادئ التوجيهية: أوالً، هناك محاذير مهمة ضد اتخاذ 

�ف
تدابري تفرض قيوداً غري معقولة عى “حرية وسلوك” االأطفال 

ضافة إىل ُحكٍم باالأهمية  بذريعة الحماية )§ 92، 93(، باالإ
نفسها عن تشجيع االأطفال عى تحمل مسؤولية اتخاذ قراراٍت 

اً ما �ح  قد تتضمن “حداً مقبوالً من المخاطر” )§ 94(. وكثري
االأشخاص اليافعون بأنهم يُمنعون من اتخاذ مبادراٍت بذريعة 
ي 

ف بالرعاية �ف “الصحة والسالمة”بينما يتمكن االأطفال المحاط�ي
أ�هم من ذلك. حيث ساد شعور بأن هذه القواعد مصممة 
أكرش لتسهيل إدارة الرعاية، وحماية مقدم الرعاية عوضاً عن 
حماية االأطفال. ويعتقد االأشخاص اليافعون أنها وضعتهم 
ًة بأقرانهم عند مغادرة مرفق الرعاية  ي موقٍف ضعيف مقارن

�ف
البديلة.

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

استخدام التأديب والعقاب وفرض القيود

المبادئ التوجيهية: § 96، 97

تشري المبادئ التوجيهية إىل أن القانون الدوىلي يحظر استخدام 
ي تشمل التعذيب أو 

التدابري وأساليب ضبط السلوك ال�ت
المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )§ 96(. كما تفرض 
المبادئ التوجيهية قيوداً صارمة عى استخدام القوة وفرض 
ي يحتمل أن 

القيود )§ 97( وتحظر جميع أشكال المعاملة ال�ت
ر بصحة الطفل الجسدية أو النفسية. تلحق الرف

اب  ق ع ب وال أدي ت أن ال ش ة ب ي اف ات ك ه ي وج �ي ت وف ت
ي الرعاية البديلة 	 

حظر جميع أشكال العنف ضد االأطفال �ف
بموجب القانون. 

ف ومقدمي الرعاية بجميع 	  ضمان وعي جميع المختص�ي
أشكال العنف مثل إساءة المعاملة الجسدية والنفسية 

واللفظية. 

ي كامل نظام الرعاية 	 
وضع تعليمات واضحة ونافذة �ف

دارة السلوك  البديلة بخصوص االأساليب المقبولة الإ
وتدابري التأديب. 

وضع سياسات حماية تضمن تلبية احتياجات االأطفال 	 
بطريقٍة كافية. 

ف ومقدمي الرعاية 	  ضمان تدريب وتوعية المختص�ي
بالطرق المناسبة للتأديب والعقاب باالنسجام مع 

اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية والقانون 
نسان.  الدوىلي لحقوق االإ

المطالبة بتدريب مقدمي الرعاية عى استخدام أساليب 	 
خفض التصعيد بطريقٍة غري عنيفة واالستخدام المالئم 

ورة.  لفرض قيود جسدية عى الطفل عند الرف

ضمان إطالع االأطفال عى السياسات الخاصة بتدابري 	 
التأديب وإدارة السلوك واستخدام القوة وفرض القيود 

بالغ عن شواغلهم وشكاواهم.  ومعرفتهم لكيفية االإ

اط حفظ ومراقبة السجالت المتعلقة باستخدام 	  اشرت
التدابري التأديبية عموماً والقيود الجسدية. 

ي حاالت 	 
ضمان عدم استخدام العقاقري واالأدوية إال �ف

. ف اف مختص�ي العالج بإ�ش
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الفصل الثامن

 أماكن تقديم الرعاية 

ي هذا الفصل:
تجدون �ض

8-1( المسؤولية القانونية 

8-2( القضايا الرئيسية للهيئات والمرافق المسؤولة عن توف�ي الرعاية الرسمية 

ات: اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث
ة ي م رس ة ال اي رع ق ال راف ات وم دم ي خ

ف �ض ي وظ ت �ي ال اي ع ع م  وض

8-3( كفالة الطفل ومؤسسات الرعاية الداخلية 

1. خيار كفالة الطفل 

د إل الأ�ة ن ت س ة ت ل دي ب ة ال اي رع ل ال ل ك ر أش طوي ض )11( ت �ي ك �ت ة ال ط ق ن
تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت

	  ممارسة واعدة: 
ز - فاميىي لينكس، كولومبيا  اكل إنكاونرت وع مري    دراسة حالة 1: مرش

ي أ� حاضنة 
اتيجية توفري الرعاية لالأطفال الضعفاء �ف    دراسة حالة 2: اسرت

ي زيمبابوي 
   دراسة حالة 3: برنامج رعاية االأطفال التابع لمنظمة فوست �ف

2. خيار الرعاية داخل المؤسسات

ات: اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث
ة  ي ل داخ ة ال اي رع ات ال س ؤس ار م ي �ي خ  توف

ي نزاٍع مع القانون
3. االأطفال الذين يكونون �ف

أماكن تقديم الرعاية 
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السياق: فهم المبادئ التوجيهية

ي يتناولها 
ا ال�ت يغطي هذا الفصل المجموعة الثانية من القضاي

ركز عى  القسم السابع من المبادئ التوجيهية )§ 101-136(، ويُ
ي توفري الرعاية 

أدوار ومسؤوليات االأفراد والجهات المشاركة �ف
البديلة الرسمية. 

ة  ي ون ان ق ة ال ي ؤول س م 8-1( ال
ة عن الطفل  ي ون ان ق ة ال ي ؤول س م أول قضية مطروحة هي ال

عندما يكون الوالدان غائبان أو عاجزان عن اتخاذ قرارات »يومية« 
تحقق مصلحته الفضى. وتهدف هذه االأحكام إىل ضمان وجود 
اً بشكٍل دائم تتوىل اتخاذ القرارات  ي ف بها قانون فرد أو جهة معرت

ف االأسباب الكامنة  عندما ال يتمكن الوالدان من ذلك. وجرى تضم�ي
ي المبادئ التوجيهية )§ 19(.

وراء هذه القضية كمبدٍء عام �ف

وعى الرغم من االتفاق العام عى هذا الهدف، كانت عملية 
صياغة هذه االأحكام صعبًة الأسباٍب عديدة. حيث يُمنح »وىلي 
ٍ من البلدان، ولكن مفهوم  ي كثري

االأمر« المسؤولية القانونية �ف
ل وىلي االأمر الخاص  ف ي مرف

ي توفري الرعاية للطفل �ف
»الوصاية« يع�ف

، ال يمكن استخدام مصطلح »وىلي االأمر«  التاىلي ي بلداٍن أخرى. وب
�ف

ي هذا القسم من المبادئ التوجيهية. ويمكن إسناد المسؤولية 
�ف

، ولذلك  ف ي بعض البلدان إىل هيئة بدالً من فرٍد مع�ي
القانونية �ف

ي أماكن أخرى، 
ًة. و�ف وري شارة هنا إىل »فرٍد أو جهة« �ف كانت االإ

نادراً ما يحصل ذلك عملياً ح�ت إذا نص القانون عى إمكانية 
اف بالمسؤولية  منح المسؤولية القانونية: من المرجح االعرت

اض  بطريقٍة براغماتية تنسجم مع الفكرة القائلة بأنه يمكن افرت
ي حال غياب 

ف عنه �ف ف للطفل مسؤول�ي أن مقدمي الرعاية الرئيسي�ي
الوالدين )§ 69(.

بالمختر، الرسالة الرئيسية للمبادئ التوجيهية هي أنه ال 
ٍة أو وضٍع ُمبهم« ال يكون فيه  ي »حال

ينبغي ترك الطفل أبداً �ف
أحد مؤهالً ومسؤوالً عن ضمان حماية وتعزيز مصلحته الفضى 

ي عرب 
وحقوقه االأخرى. وينبغي إقرار وقبول هذا الدور الحما�أ

ي ما أمكن أو من خالل أعراف ال تقبل الطعن فيها 
قراٍر قانو�ف

أمام المحاكم. 

الفصل الثامن88 أماكن تقديم الرعاية 



89

ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال

ة  ؤول س م ق ال راف م ات وال ئ ي ه ل ة ل ي س ي رئ ا ال اي ض ق 8-2( ال
ة ي م رس ة ال اي رع �ي ال ن توف ع

ة  ؤول س م ق ال راف م ات وال ئ ي ه ل يقدم القسم المخصص »ل
اً  ة« )§ 105-117( استعراضاً تفصيلي ل دي ب ة ال اي رع �ي ال وف ن ت ع
ي أُشري إىل بعٍض 

للمتطلبات العامة من مقدمي الخدمات ال�ت
ي المبادئ التوجيهية. وعى سبيل المثال، 

منها سابقاً �ف
ورة تسجيل مقدمي الخدمات واالأذن  ضافة إىل التذكري برف باالإ

لقي القسم الضوء أيضاً عى  لهم بالعمل )انظر § 55(، يُ
خيص  ي ينبغي مراعاتها عند دراسة طلبات الرت

ا ال�ت القضاي
ورة تقديم  )§ 105(. وبالمثل، نوقشت بشكٍل أوسع هنا �ف

ي 
الهيئات والمرافق بيانات خطية بالسياسات والممارسات ال�ت

ي الفقرة § 73 من المبادئ 
اً �ف ي تتبعها، والمنصوص عليهاً مبدئ

التوجيهية. 

ا االأساسية  ضافه إىل ذلك، يتضمن هذا القسم بعض القضاي وباالإ
لت )§ 112-109(،  ج س ظ ال ف ي تُذكر الأول مرة، مثل أهمية ح

ال�ت
ي مرافق أو هيئات الرعاية. 

خصوصاً البيانات الخاصة بكل طفل �ف
كما جرى التأكيد عى نطاق المعلومات المطلوبة )لتشمل 

ورة أن تكون شاملة وتتضمن  وضع االأ�ة عى سبيل المثال( و�ف
ضافة إىل مسألة االطالع عى المعلومات  آخر المستجدات باالإ

ذن  ام مبدأ الرية، ولكن يمكن منح االإ ي الملف. ويتم احرت
�ف

ف وللطفل واالأ�ة المعنية عموماً باالطالع  ف المفوض�ي للمهني�ي
عى السجل. وعند إطالع الطفل و/أو االأ�ة عى الملف، ينبغي 

إسداء المشورة المناسبة قبل الرجوع إىل السجالت وأثناء الرجوع 
ا الخالفية أو الحساسة  إليها وبعد ذلك. ويمكن مناقشة القضاي

ح حول أقسام من السجل عند الحاجة.  وتقديم �ش

 ويتعامل هذا القسم من المبادئ التوجيهية أيضاً مع 
ف. حيث يطالب بوضع معايري مكتوبة  ي وظ ت مسائل ال

ف تغطي  للتوظيف )§ 106( ومدونة لقواعد سلوك الموظف�ي
جميع الوظائف )§ 107(. كما يطالب أيضاً بإجراء تقييم قبل 

 توظيف مقدمي الرعاية للتحقق من مدى أهليتهم للعمل 
مع االأطفال )§ 113(. ويمكن أن يتضمن هذا التقييم التحري 
ها، مع أنه لم يكن ممكناً  ة والسوابق الجنائية وغري عن السري
ي المبادئ التوجيهية نظراً الختالف 

تحديد هذه المتطلبات �ف
ي كل بلد. 

االأوضاع �ف

ي أغلب االأحوال 
وتشكل وضعية موظفي الرعاية المتدنية �ف

ض  ي تعرت
)رواتب قليلة وتدريب غري كاف( إحدى المشاكل ال�ت

ك أثراً سلبياً عى  ل هذه ترت م ع وط ال �ش توفري الرعاية البديلة. ف
ف وجودة الرعاية. كما يمكن أن تؤدي إىل تبديل  ف الموظف�ي تحفري

اً أيضاً عى جودة الرعاية. وتُشدد  ب ٍر كبري يؤثر سل ف بتوات الموظف�ي
يجابية )§ 114(  المبادئ التوجيهية عى أهمية ظروف العمل االإ

ي ذلك التعامل مع 
ف )§ 115( بما �ف ي للموظف�ي

والتدريب الكا�ف
السلوكات المستعصية )§ 116( وكيفية االستجابة لالأطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة )§ 117(.

الفصل الثامن أماكن تقديم الرعاية 
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ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

ي خدمات ومرافق الرعاية 
وضع معاي�ي التوظيف �ض

الرسمية

المبادئ التوجيهية: § 71، 84، 87، 89، 90، 
117-113 ،106،107

يساعد التأكد من جودة عمليات توظيف واختيار وتدريب 
اف  �ش  وتشغيل ودعم وتسجيل مقدمي الرعاية واالإ
 عليهم )§ 71( عى ضمان أنهم يمتلكون المهارات 

والمعرفة والصفات والقيم المطلوبة من أجل تلبية كامل 
احتياجات االأطفال الموجودين تحت رعايتهم بطريقٍة فعالة. 

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي
ي تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية. 	 

لعب دور قيادي �ف

توفري قيادة وطنية للرعاية عالية الجودة عرب االستثمار 	 
اك جميع  مة بإ�ش ف ي الرعاية ملرت

بتشكيل قوة عاملة �ف
ف بأهمية تلبية احتياجاتهم الفردية.  االأطفال وتعرت

ي 	 
ف �ف ي للعامل�ي

اف الرسمي بالوضع المه�ف ضمان االعرت
الرعاية البديلة. 

ي 	 
أن تنص عى ظروف العمل، بما فيها االأجور، ال�ت

ي للقوة العاملة من مقدمي الرعاية 
تعكس الوضع المه�ف

ي 
وتمكنهم من القيام بواجباتهم عى أعى مستوًى �ف

جميع االأوقات.  

ام بتأهيل وتدريب مقدمي الرعاية الرسمية بشكٍل 	  ف االلرت
ي أمامهم بشكٍل 

مناسب وإتاحة فرص التطور المه�ف
منتظم. 

ف 	  ف االجتماعي�ي ي لالأخصائي�ي
ضمان التدريب والتوظيف الكا�ف

ي حماية ورعاية الطفل. 
ذوي المهارات المتخصصة �ف

ث  ي ب. ح دري ت ا ال ه ي ط غ ي ي
�ت ارف ال ع م ارات وال ه م د ال دي ح ت

ة:  ي اس ا� الأس ن ع ل ال م ش ي أن ت غ ب ن ي
ي تعزز صحة ورفاه االأطفال مع إيالء 	 

الرعاية العامة ال�ت
عاقة  اهتماٍم خاص بالتدريب عى رعاية االأطفال ذوي االإ

هم من ذوي االحتياجات الخاصة.  وغري

ة لنمو الطفل ونظرية التعّلق 	  التدريب عى االأهمية الكبري
ودعم قدرة االأطفال عى الصمود والحفاظ عى العالقات 

االأ�ية وحقوق الطفل. 

التدريب عى تقفي أثر االأ�ة من أجل دعم إعادة دمج 	 
ي أ�هم. 

االأطفال �ف

ف مقدمي الرعاية 	  التأكيد عى أهمية العالقات المناسبة ب�ي
ف  اف بدور االأشخاص البالغ�ي ي ذلك االعرت

واالأطفال بما �ف
ي دعم االأطفال للتعبري عن آرائهم. 

ف �ف الموثوق�ي

ف ضد 	  جهود توعية استباقية لمكافحة الوصم والتميري
ي الرعاية البديلة. 

االأطفال �ف

ة ي ن ه م ة ال ارس م م �ي ال اي ع م ة ب اص ة خ ي ن ة وط اس ي ع س وض
ضمان وجود إجراءات مناسبة الختيار مقدمي الرعاية أثناء 	 

جراءات المهارات  عملية التوظيف. ينبغي أن تحدد االإ
ة والمؤهالت المهنية المطلوبة وأن تتضمن  والخرب

عمليات التحقق من حماية االأطفال. 

اف عليهم 	  �ش تحديد أدوار مقدمي الرعاية بوضوح واالإ
بشكٍل منتظم، وضمان وضع إجراءات لرصد وتقييم 

معايري الرعاية. 

توظيف أعداد كافية من مقدمي الرعاية بحيث يكون 	 
حجم العمل معقوالً مع إيالء اهتماٍم خاص بحجم عمل 

ف ومقدمي الرعاية.  ف االجتماعي�ي االأخصائي�ي

ضمان قدرة مقدمي الرعاية عى دعم مشاركة االأطفال 	 
جراءات الرسمية والنشاطات  ي االإ

ي إبداء رأيهم �ف
وحقهم �ف
اليومية. 

ف مقدمي الرعاية من دعم االأطفال للوصول إىل 	   تمك�ي
ي 

ي تعزز رفاههم بما �ف
ي المجاالت ال�ت

إمكاناتهم الكاملة �ف
ذلك التعليم والصحة واللعب. 
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ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

ف 	  ضمان قيام مقدمي الرعاية بدعم وتيسري االتصال ب�ي
االأطفال ووالديهم وأ�هم ومجتمعاتهم المحلية ما أمكن. 

توعية مزودي الخدمات ومقدمي الرعاية باالآثار السلبية 	 
المحتملة للرعاية داخل المؤسسات عى نمو الطفل وتوفري 

التدريب عى النهج االأخرى والجديدة للرعاية البديلة. 

ضمان تدريب مزودي الخدمات ومقدمي الرعاية عى 	 
تسهيل تقفي أثر االأ�ة بغرض دعم لم شمل االأ�. 

ي 	 
اك االأطفال �ف ام بالرية وإ�ش ف اط أن ينعكس االلرت اشرت

عمليات التقييم والتخطيط.

ة ي ل داخ ة ال اي رع ات ال س ؤس ل وم ف ط ة ال ال ف 8-3( ك
ف للرعاية  ف الرئيسي�ي ي النوع�ي

تاليان �ف ينظر القسمان الفرعيان ال
البديلة الرسمية: كفالة الطفل )§ 118-122( والرعاية داخل 

المؤسسات )§ 127-123(.

1. خيار كفالة الطفل
ف  عداد والتدريب المالئم�ي تُركز هذه االأحكام عى الحاجة إىل االإ

ف الطفل والكفالء االأنسب  ورة وجود إجراء للمواءمة ب�ي و�ف
لتلبية احتياجاته من أجل تعزيز احتمال أن تكون نتيجة 

الرعاية إيجابيًة. وتتسم المبادئ التوجيهية أيضاً بأنها مبتكرة 
من ناحية السعي إىل تحقيق تحسينات. حيث اتُفق أن كفالة 
 . افاً أكرب عي اعرت الطفل مهمة معقدة وتخصصية جداً وتسرت

اً ما يشتكي الكفالء من نقص الفرصة المتاحة للتعبري عن  وكثري
ك أثراً إيجابياً عى السياسات  ي قد ترت

مخاوفهم وأفكارهم ال�ت
المتعلقة بخيار الرعاية البديلة. وتتناول الفقرة 121 من 

المبادئ التوجيهية هذا الموضوع. كما كان هناك قبول للفوائد 
” تقدم دعماً  ف المحتملة للتشجيع عى تأسيس “رابطات للكافل�ي
متبادالً من خالل منتدًى حيث يمكنها التعبري عن مخاوفها و/أو 
ي التعبري 

يًة �ف ًة أكرش فعال ة من االآخرين، وتكون وسيل اكتساب خرب
عن آرائهم من أجل التأثري عى الممارسات والسياسات.
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ض )11(: تطوير أشكال رعاية بديلة تستند إىل االأ�ة ك�ي نقطة ال�ت

ة:  ام ة ع ح م ل

ي  ف الخيارات المطلوبة لضمان توفر أماكن رعاية تل�ب من ب�ي
االحتياجات والظروف المختلفة لكل طفل )§ 54(، يجب 

إعطاء االأولوية لتعزيز الحلول المستندة لالأ�ة والمجتمع 
المحىي )§ 53(. ويمكن أن تكون هذه الحلول رسمية أو عرفية 

أو غري رسمية )§ 69، 75، 76(. ويعترب إيجاد مثل هذه الحلول 
اتيجية عملية لالبتعاد عن  طاً مسبقاً لتنفيذ اسرت أيضاً �ش

 . الطابع المؤسسي

ي تتضمن تقديم دعٍم أفضل لتوسيع 
ي الحاالت ال�ت

و�ف
اً ما يصبح تخصيص  اتيجيات التكيف التقليدية، كثري اسرت

الموارد مشكلة رئيسية. فقد يكون من الصعب الحصول عى 
الموافقة لتحويل االأموال من أماكن أخرى لتقديم الرعاية 

ف مثل  وتحديد مصادر إضافية للتمويل. وقد تكون عملية تأم�ي
ي التمويل طويلًة وحساسة، وتقتر المقاومة 

ات �ف هذه التغيري
الفاعلة لمثل هذه الخطوات عادًة عى مجموعاٍت معينة. 

ي مصلحة هذه المجموعات المحافظة عى 
اً ما يكون �ف وكثري

ض 13[. �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ نظام التخصيص الحاىلي ]ان

وبالمقابل، يمكن أن تصبح العملية أكرش تعقيداً بكثري عندما 
توقع تعزيز أشكال رسمية أخرى للرعاية البديلة المستندة  يُ

ي  ة ه ه اب ش م ات ال ب ي ت �ت ة وال ي م رس ة ال ال ف ك إىل االأ�ة. فال
ي أغلب بلدان العالم. وتتعارض 

ة �ف روف ع �ي م ات غ ارس م م
ل االأ�ة  ف فكرة استقبال طفل ال تربطه أوا� قر�ب داخل مرف
ي بعض المجتمعات. كما قد يكون من 

مع االأعراف والقيم �ف
ل االأ�ة وبناء  ف ي مرف

الصعب أيضاً تصور استقبال أطفال �ف
ي أماكن أخرى، هناك 

عالقات معهم ومن ثم مغادرتهم. و�ف
يداع  ة قليلة أو غائبة من ناحية وجود نظاٍم إداري الإ خرب

ي هذه الحاالت، يمثل القبول عقبًة 
ي أ�ٍة بديلة. و�ف

االأطفال �ف
ورة  أساسية ينبغي التغلب عليها. وتؤكد هذه المسألة عى �ف

وضع آلية صنع قرار قد تكون غريبًة عن طريقة معالجة 
المجتمعات المحلية للمشاكل المتعلقة بحماية الطفل. 

ي 
وبينما ثبت أن مواجهة هذه التحديات بنجاح أمر ممكن �ف

ٍ من الحاالت، فإنه ينبغي مقاربة هذه الحاالت والتعامل  كثري
معها بطريقٍة حساسٍة وعملية. 

شارة إىل أفضلية الرعاية البديلة المستندة إىل  وإضافة إىل االإ
اً ما يُحاجج أن  االأ�ة عى الرعاية داخل المؤسسات، كثري
تكلفة كفالة طفٍل تكون أقل. وهذا يقود إىل االعتقاد بأن 

. ويكون ذلك  الرعاية المستندة إىل االأ�ة خيار أقل تكلفًة بكثري
التأكيد إذا لم يتطلب أكرش من جذب عدٍد كاٍف من  صحيحاً ب
. ولكن الواقع  االأ� المتطوعة وبحد أد�ف من التعويض الماىلي

ليس كذلك. 

ورة أن تكون  كانت المبادئ التوجيهية واضحة بشأن �ف
»ظروف العمل، بما فيها االأجور، ظروفاً تحفز عى أكمل وجه 

دوافع مقدمي الرعاية لمزاولتها« )§ 114(. كما جرى تفصيل 
ورة وضع معايري ضمان الجودة للمهارات المهنية   �ف

اف  �ش لمقدمي الرعاية وعملية اختيارهم وتدريبهم واالإ
عليهم )§ 71( وتقديم خدمات خاصة لتهيئة ما يلزم من 
ف بانتظام قبل إيداع الطفل  إعداد ودعم ومشورة للكافل�ي

ف الطفل  وخالله وبعده )§ 120( واستحداث نظام مواءمة ب�ي
ك الجوانب المختلفة  ف )§ 118(. وترت ف المحتمل�ي والكافل�ي

ف من أن يكونوا حالً صالحاً  ي تُمكن الكافل�ي
لضمان الجودة ال�ت

ة تتعلق بالموارد. وقد ال  الحتياجات االأطفال تبعاٍت كبري
ة لرعاية كل طفل مكفول مختلفًة عن  تكون التكاليف المبا�ش

ي بعض مرافق الرعاية داخل المؤسسات. 
التكاليف �ف

دة إل الأ�ة  ن ت س م ة ال اي رع ف ال ي ال ك المغزى إذاً هو أن ت
ي  ال. فهي ال تل�ب ف ظم الأط ع م ة ل ب س ن ال دوى ب �ش ج اً أك ب ال غ

احتياجات معظم االأطفال بطريقٍة أكرش مالءمة فحسب، بل 
اً ما تتفادى النفقات طويلة االأجل المرتبطة بنتائج غري  كثري

مرضية من ناحية الرعاية. ومن المهم جداً أن يكون توفري 
رعاية بديلة عالية الجودة وفعالة التكلفة عوضاً عن خيار 
“منخفض التكلفة” ببساطة هو هدف صياغة السياسات 

والممارسات ذات الصلة.
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ض )11(: تطوير أشكال رعاية بديلة تستند إىل االأ�ة )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية: §122-118

عموماً، ينبغي النظر إىل كفالة الطفل بوصفها جزءاً ال يتجزأ 
ي إطاٍر أ�ي.  

من الرعاية البديلة وتوفر الرعاية لالأطفال �ف
ويحتاج الكافلون دعماً من نوٍع محدد وإتاحة فرص التدريب 

وتنمية القدرات لضمان تقديمهم خدمات رعاية عالية الجودة 
لالأطفال. 

ة:  ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ودة  ج ة ال ي ال ة ع ل دي ب ة ال اي رع م ال دع
ي الخطة 	 

ي للرعاية البديلة يسهم �ف
وضع إطار وط�ف

ي هذا المجال. 
الوطنية للدولة �ف

توفري التمويل بحيث يمكن دعم وتطوير الكفالة بشكٍل 	 
كاٍف كأحد أشكال الرعاية البديلة عندما يحتاجه االأطفال.

يعات ناظمة وعمليات مراقبة لكفالة 	  ضمان وجود ترش
الطفل. 

ف ُجدد 	  ف كافل�ي التوعية بدور كفالة الطفل من أجل تعي�ي
ي رعاية االأطفال. 

وإلقاء الضوء عى مساهمتها �ف

يداع 	  التوعية بخيارات كفالة الطفل بما فيها حاالت االإ
يداع عى المدى القصري  الطارئة والرعاية المؤقتة واالإ

واالأطول. 

ي رعاية الطفل الدعم لالأطفال 	 
ضمان أن يقدم العاملون �ف

ي دعم رعاية وحماية االأطفال. 
ي إطار دورهم �ف

ف �ف والكافل�ي

ض  �ي ول ف ك م ال ال ف وق الأط ق م ح دع
ي 	 

ي المشاركة �ف
ضمان أن يدعم الكافلون حق االأطفال �ف

ي تؤثر عليهم. 
القرارات ال�ت

ضمان أن يحافظ االأطفال المكفولون عى اتصالهم مع 	 
والديهم وأ�تهم الممتدة وأصدقائهم ومجتمعهم 

 . المحىي

بالغ عن شكاواهم 	  توفري آليات تُمكن االأطفال من االإ
وشواغلهم بطريقٍة رسميٍة وغري رسمية. 

اط كفالة االأشقاء معاً إال إذا كانت هناك أسباب قاهرة 	  اشرت
لفصلهم عن بعض. 

ل ف ط ة ال ال ف ك ار ب م ث ت الس
ي برامج كفالة الطفل ح�ت تتوفر الكفالة 	 

استثمار موارد �ف
عى نطاٍق واسع بوصفها خياراً للرعاية البديلة يستند إىل 

االأ�ة. 

ي 	 
يداع �ف ورة توفر مجموعة من خيارات االإ اف برف االعرت

أ� حاضنة وضمان مالءمتها لالأطفال ذوي االحتياجات 
المختلفة. 

ف من أجل تربية االأطفال 	  توفري الدعم الماىلي للكافل�ي
وكتعويٍض عن رعايتهم لهم. 

إجراء أبحاث حول أثر الكفالة ونتائجها عى االأطفال. 	 

ض  �ي ل اف ك ل ب ل دري ت م وال دع �ي ال وف ت
 	 . ف ف واختيار واعتماد الكافل�ي اتيجيات لتعي�ي وضع اسرت

ف بما يتضمن تنمية 	  توفري الدعم والتدريب المناسب�ي
الطفل وقدراته عى بناء عالقات، وحقوق االأطفال ورفاه 

الطفل. 

ف الذين يقدمون الرعاية 	  توفري الدعم والتدريب للكافل�ي
هم من ذوي االحتياجات  عاقة وغري لالأطفال ذوي االإ

الخاصة. 

ف إىل الرعاية النهارية والمؤقتة 	  ضمان وصول الكافل�ي
وخدمات الصحة والتعليم لتلبية احتياجات االأطفال 

هم من ذوي االحتياجات الخاصة.  عاقة وغري ذوي االإ

ي المناقشات 	 
ف عى المشاركة �ف ضمان قدرة الكافل�ي

والقرارات المتعلقة بشؤون االأطفال تحت رعايتهم 
ي وضع سياسة لكفالة الطفل. 

ضافة إىل مساهمتهم �ف باالإ

ف من أجل تيسري تبادل الدعم 	  دعم إنشاء رابطات للكافل�ي
ات والمعلومات.  والخرب
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ي أ� 
اء �ض ف ع ض ال ال ف لأط ة ل اي رع �ي ال وف ة ت ي ج ي ات �ت اس

و وغ ة، ت ن اض ح
لطالما كانت الرعاية داخل المؤسسات الخيار المفضل 

ي توغو حيث يوجد أكرش من 250 
لحماية االأطفال الضعفاء �ف

مؤسسة خاصة. ويؤدي ذلك إىل عدٍد من المشاكل بما فيها 
ضعف الوصول إىل الحماية وخطر االستغالل والعنف وإساءة 

كاء  المعاملة. نفذت الحكومة التوغولية، بالتعاون مع الرش
 )Terre des Hommesو ،Plan Togo ي

)اليونيسيف، ومنظم�ت
ي أٍ� حاضنة. وتهدف 

اتيجية رعاية االأطفال الضعفاء �ف اسرت
ف من  ف حماية ورفاه االأطفال المحروم�ي اتيجية إىل تحس�ي االسرت
ي أطر ذات طابٍع أ�ي، نفذ عدد 

الرعاية الوالدية. ولتنفيذها �ف
، وتدريب  ف ف الكافل�ي من النشاطات مثل: التوعية من أجل تعي�ي

االأ� الحاضنة المحتملة، واعتماد االأ� المضيفة، وإيداع 
ي االأ� الحاضنة ومراقبتهم. كما عززت الحكومة، 

االأطفال �ف
ي لحماية االأطفال 

بدعٍم من اليونيسف، نظامها الوط�ف
ف  حالة االأطفال المحروم�ي الضعفاء عرب إنشاء نظام مركزي الإ

ي حاالت 
من الرعاية الوالدية، ومركز توجيه يوفر المأوى �ف

ف من الرعاية  الطوارئ، ومراقبة جميع االأطفال المحروم�ي
ف للخطر، وفريق متعدد االختصاصات  الوالدية أو المعرض�ي

يوفر الدعم )المشورة وإعادة التأهيل وإعادة الدمج( لالأطفال 
اتيجية إىل خفض عدد  ي االأ� الحاضنة. وأدى تطبيق االسرت

�ف
ي المؤسسات، وإنشاء آلية وطنية لجمع 

االأطفال الضعفاء �ف
ي 

المعلومات عنهم، ودعم تأسيس نظام لرفاه االأطفال �ف
اتيجية  ا بتوثيق االسرت ًي الرعاية البديلة. وتقوم الحكومة حال

ي ذلك المناطق الريفية، 
وتوسيعها لتشمل جميع السكان بما �ف

ف أعضاء لجان حماية الطفل المتخصصة عى مستوى  وتمك�ي
ي االأ� الحاضنة بفعالية.

القرية من مراقبة االأطفال �ف

لمزيٍد من المعلومات انظر: أزامبو-أكيتيمي، أ. )2012، أيار(، 
التعبئة حول مؤتمر تعزيز االأ�ة والرعاية البديلة، السنغال: 

»عرض تقديمي« المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة« 
)بالفرنسية(. 

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/ 
Presentation%20-%20Lignes%20Directrices%20

sur%20la%20Prise%20en%20Charge%20
Alternative%20-%20Togo.pdf
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ا ي ب وم ول س، ك ك ن ي لي ل ي ام ز - ف �ت اون ك ل إن اك �ي وع م �ش  م
 )Kidsave( وع، الذي تنفذه منظمة كيد سايف يهدف هذا المرش

اكة مع الحكومة الكولومبية، إىل  المحلية غري الحكومية بالرش
ف للعيش مع أ�ة حاضنة عند  توفري فرصة لالأطفال واليافع�ي

ف 2006  نامج عى مدار 27 شهراً ب�ي الحاجة. وجرى تطوير الرب
وع  ي المرش

كوا �ف و2008. وقد أ�ت االأطفال واليافعون الذين أُ�ش
همال  من خلفياٍت أ�ية عانوا فيها من سوء المعاملة واالإ

 والحرمان من العطف وعدم تشكيل روابط مع والديهم 
دمان. وبشكٍل  ٍ منهم مشاكل تتعلق باالإ  كما كان لدى كثري

ف ثلث حياتهم   عام، أمضىت غالبية هؤالء االأطفال واليافع�ي
وع إىل أربع مكونات:  ي نظام الرعاية. وانقسم المرش

�ف

ف واالأ�  تدريب وبناء قدرات الهيئات، ودعم االأطفال/اليافع�ي
ف التفاعل وبناء العالقات، والتوعية من  الحاضنة عى تحس�ي
ي 

ف وصانعي القرار �ف أجل التأثري عى مواقف القادة السياسي�ي
ي ولدوا فيها. 

ف من االأ� ال�ت ف المحروم�ي ا االأطفال/اليافع�ي قضاي
ووجدت عمليات التقييم الخارجية أن االأطفال تلقوا مساعدًة 

ي 
ي تطوير مهاراتهم وعالقاتهم االجتماعية، ما ساعد �ف

�ف
ف بإيجابيٍة  تعزيز لم شمل االأ�، مع تفاعل االأطفال واليافع�ي

ي االأ�ة الحاضنة. وكانت آراء االأ� 
ف واالأطفال �ف مع البالغ�ي

نامج توقعاتهم. الحاضنة أيضاً إيجابيًة جداً حيث تجاوز الرب

www.kidsave.org.co :لمزيٍد من المعلومات، انظر
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دة 3-11 ة واع ارس م م

وي اب ب م ي زي
ت �ض وس ة ف م ظ ن م ع ل اب ت ال ال ف ة الأط اي ج رع ام رن ب

نامج التابع لمنظمة فوست بهدف حل مشاكل  نُفذ الرب
ي 

يدز( �ف االأطفال الذين تيتموا )بشكٍل رئيسي بسبب مرض االإ
ي زيمبابوي. والأن تجمعات العمال 

مناطق الزراعة التجارية �ف
اً عن شبكات أ�هم  المهاجرين أصبحت منفصلًة كثري

الممتدة، كان الخيار االأكرش شيوعاً هو وضع االأطفال اليتامى 
ي مؤسسة بعيدة تماماً عن بيئتهم المألوفة. وبصفتها إحدى 

�ف
ي 

ي أٍ� حاضنة مفهوماً غري مألوٍف �ف
البدائل، كانت الرعاية �ف

ف  ف المزارع�ي ويجها ب�ي ي لرت
ثقافة السكان وتوجب العمل بتأ�ف

، تأسست لجان رعاية  . وعى المستوى المحىي ف المحلي�ي
ف عن خدمات رعاية  باً من قبل ممثل�ي الطفل المدعومة غال
الطفل تعينهم المنظمة. وعملوا معاً عى تحديد ودعم 
يدز، واتخذوا كافة الخطوات  وس االإ االأطفال المتأثرين بفري

ي االأ�ة 
الممكنة بعد وفاة الوالدين لضمان إيداع االأطفال �ف

يجاد أ� حاضنٍة لالأطفال.  الممتدة. فإذا تعذر ذلك، سعوا الإ
، وأرست  ف ف المحتمل�ي كما حددت لجان رعاية الطفل الكافل�ي

نمطاً من االجتماعات المنتظمة مع مقدمي الرعاية لمناقشة 
ك مع توفري تدريب  االأسئلة والمشاكل ذات االهتمام المشرت

غري رسمي عى قضايا مثل الرعاية النفسية

واالجتماعية. وقام ممثل رعاية الطفل بزياراٍت منتظمة لالأ� 
يداع. كما تم توفري  الحاضنة من أجل مراقبة ودعم عملية االإ

( عند  دعم مادي )مثل الرسوم المدرسية والزي المدرسي
ي زراعة المحاصيل 

ف �ف ورة، وتشجيع مساعدة المزارع�ي الرف
ي لالأ�ة.

لتسهيل االكتفاء الذا�ت

ف جودة  ي تحس�ي
وتوىل الكافلون أدوارهم طواعيًة، ما ساهم �ف

ف شكالً غري رسمٍي من أشكال الرعاية عى أي  الرعاية، مفضل�ي
ي 

. والسبب هو أنه �ف ي
ترتيب رسمٍي أكرش مثل الوصاية أو التب�ف

ثقافة الشونا، تجعل المعتقدات التقليدية عن االأسالف من 
الصعب عى االأ� أن تقبل طفالً ال يحمل »الطوطم« نفسه. 

أما الكفالة فتمنح الطفل صفة »الضيف« لالستفادة من 
التقاليد القائلة بمعاملة الضيف معاملة حسنة.

لمزيٍد من المعلومات انظر: ِحس باالنتماء: دراسات حالة حول 
يجابية لالأطفال  خيارات الرعاية االإ

 https://resourcecentre.savethechildren.net/library/
sense-belonging-case-studies-positive-care-options-

children

ض )11(: تطوير أشكال رعاية بديلة تستند إىل االأ�ة )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت

2. خيار الرعاية داخل المؤسسات
ة  اي رع ات ال دم ي خ دم ق وط المطلوبة من م فيما يتعلق بالرش

ات، تنص المبادئ التوجيهية أن المرافق ينبغي  س ؤس م ل ال داخ
مكان، الرعاية ذات  ة ومصممة لتشبه، قدر االإ أن تكون صغري

ة. ويعكس ذلك توصيات  ي مجموعة صغري
الطابع االأ�ي أو �ف

ف ما يمكن  مجلس أوروبا )2005( ويلقي الضوء عى الفرق ب�ي
ي 

يداع �ف ي مرافق الرعاية مقارنة باالإ
أن يشكل رعاية “مالئمة” �ف

ورة توفري عدٍد كاٍف من  “المؤسسات”. ويرتبط ذلك مع �ف

ف لضمان االهتمام بكل طفل عى حدة )§ 126(.  الموظف�ي
توقع أن تقوم مرافق الرعاية الداخلية بدور مؤقت  وعموماً، يُ

ي الرعاية مع بذل جهود لتحديد ترتيب مستقر لرعاية الطفل 
�ف

 يستند إىل االأ�ة )§ 122(. وال يحول ذلك دون توفري الرعاية 
ة إذا تقرر أصوالً أن  ي إطار مجموعٍة صغري

عى المدى االأطول �ف
 ذلك من مصلحة الطفل الفضى، والسيما إذا كان ينسجم 

مع رغباته.

الفصل الثامن أماكن تقديم الرعاية 
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 توف�ي خيار الرعاية داخل المؤسسات 

المبادئ التوجيهية: § 21، 127-123

ينبغي أن تكون الرعايـة داخـل المؤسـسات جزء ال يتجزأ 
ي إطاٍر 

من الرعاية البديلة، حيث توفر الرعاية لالأطفال �ف
ٍه باالأ�ة. وينبغي استخدام الرعاية عالية الجودة داخل  شبي
ة أو ترتيب شبيه باالأ�ة  المؤسسات ضمن مجموعات صغري

ٍ مؤقت أو عندما ال تكون أشكال الرعاية االأخرى الرسمية  كتدبري
ًة للطفل.  أو غري الرسمية مناسب

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

د  أح ب ك اس ن ٍل م ك ش ات ب س ؤس م ل ال ة داخ اي رع دام ال خ ت اس
ة  اي رع ارات ال ي خ

المطالبة بأن تكون عمليات التقييم والتخطيط 	 
ي رعاية 

والمراجعة شاملة بحيث ال يودع االأطفال �ف
المؤسسات إال كانت الحل االأفضل الحتياجاتهم 

وظروفهم الفردية.

ضمان اعتماد الرعايـة داخـل المؤسـسات ترتيبات عيش 	 
ة وتعزيز عالقات  عالية الجودة ضمن مجموعات صغري

ف مقدمي الرعاية واالأطفال. رعاية مناسبة ب�ي

التريح بأن الرعايـة داخـل المؤسـسات عملية إيداع 	 
مؤقتة باالنسجام مع المبادئ التوجيهية، وتهدف إىل 
إعادة االأطفال إىل رعاية أ�هم ما أمكن. ولكن ينبغي 

إيالء االعتبار الحتياجات عدٍد قليٍل من االأطفال الذين قد 
ي مؤسسات الرعاية 

يحتاجون إيداعاً عى المدى االأطول �ف
الداخلية الأنهم ال يستطيعون العودة إىل أ�هم كما أن 

الكفالة ال تناسب وضعهم. 

تخطيط وتوفري مرافق أو وحدات منفصلة لالأطفال الذين 	 
يحتاجون حراً إىل الحماية واالأطفال الذين ينبغي أن 

تراعي احتياجات رعايتهم مشاكلهم مع نظام العدالة 
الجنائية. 

مراعاة أهمية االرتباط والعالقات الداعمة مع مقدمي 	 
ف لرفاه االأطفال.  رعاية معين�ي

إدراك أن بعض االأطفال يفضلون الرعاية داخل المؤسسات 	 
ي احتياجاتهم أو تفضيالتهم.  ي قد ال تل�ب

عى الكفالة ال�ت

ات س ؤس م ل ال ودة داخ ج ة ال ي ال ة ع اي رع م ال دع
ي خطة 	 

ي للرعاية داخل المؤسسات يسهم �ف
وضع إطار وط�ف

الدولة للرعاية البديلة.

توفري التمويل بحيث يمكن دعم وتطوير الرعاية داخل 	 
المؤسسات بشكٍل كاٍف كإحدى خدمات الرعاية البديلة 

عندما يحتاجها االأطفال.

يعات ناظمة وعمليات مراقبة وتفتيش 	  ضمان وجود ترش
للرعاية داخل المؤسسات. 

اً وثيقاً مع 	  ي رعاية الطفل تعاون
ف �ف ضمان تعاون العامل�ي

ي دعم 
ي إطار دورهم �ف

ي المؤسسات �ف
مقدمي الرعاية �ف

رعاية وحماية االأطفال.

ات  س ؤس م ل ال ة داخ اي رع ي ال
ال �ض ف وق الأط ق م ح دع

ي المؤسسات حق 	 
ضمان أن يدعم مقدمو الرعاية �ف

ي تؤثر عليهم.
ي القرارات ال�ت

ي المشاركة �ف
االأطفال �ف

ضمان أن يحافظ االأطفال المحاطون بالرعاية داخل 	 
المؤسسات عى اتصالهم مع والديهم وأ�تهم الممتدة 

. وأصدقائهم ومجتمعهم المحىي

بالغ عن شكاواهم 	  توفري آليات تُمكن االأطفال من االإ
وشواغلهم.

ي مؤسسات الرعاية الداخلية إال 	 
اط إيداع االأشقاء معاً �ف اشرت

إذا كانت هناك أسباب قاهرة لعدم القيام بذلك. وينبغي 
ف تحديد خيارات للرعاية  اً إىل ح�ي اً مؤقت أن يكون ذلك تدبري

ف  تبقي االأشقاء معاً عى المدى االأطول. وعند الفصل ب�ي
االأشقاء، ينبغي دعم التواصل فيما بينهم ح�ت يتمكنوا 

 . من المحافظة عى روابط ذات مع�ف

ي مؤسسات الرعاية ونتائجه 	 
يداع �ف إجراء أبحاث عن أثر االإ

عى االأطفال.

الفصل الثامن96 أماكن تقديم الرعاية 
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ل  ة داخ اي رع ي ال
ض �ض �ي ل ام ع ل ب ل دري ت م وال دع �ي ال وف ت

ات  س ؤس م ال
اتيجيات من أجل توظيف واختيار واعتماد 	  وضع اسرت

ي المؤسسات. 
مقدمي الرعاية �ف

ف بما يتضمن تنمية 	  توفري الدعم والتدريب المناسب�ي
الطفل وقدراته عى بناء عالقات، وحقوق االأطفال ورفاه 

الطفل.

ف مقابل االأطفال 	  تحديد النسب المالئمة الأعداد الموظف�ي
من أجل تلبية احتياجات االأطفال. 

ي المؤسسات 	 
 توفري الدعم والتدريب لمقدمي الرعاية �ف

هم من  عاقة وغري الذين يقدمون الرعاية لالأطفال ذوي االإ
ذوي االحتياجات الخاصة.

عاقة 	  ضمان وصول مقدمي الرعاية لالأطفال ذوي االإ
ي المؤسسات إىل 

هم من ذوي االحتياجات الخاصة �ف وغري
الرعاية النهارية والمؤقتة وخدمات الصحة والتعليم من 

أجل تلبية احتياجات هؤالء االأطفال.

ي نزاٍع مع القانون
3. الأطفال الذين يكونون �ض

ي 
ين )السيما �ف ة من القرن العرش ي العقود االأخري

 ساد توجه �ف
ن  ذي ال ال ف ويج الفكرة القائلة بأن الأط الدول الصناعية( لرت
التأكيد إىل الرعاية  ون يحتاجون ب ان ق ع ال زاٍع م ي ن

ونون �ض ك ي
ي مرافق رعاية داخلية 

التاىلي يمكن إيواؤهم �ف  والحماية، وب
مع أطفال احتاجوا للحماية فقط. وتتب�ف المبادئ التوجيهية 

ي 
)§ 124( وجهة النظر القائلة بأنه ربما تكون هذه هي الحال �ف

ي مكان معزول 
يواء �ف وري توفري االإ بعض االأوضاع، إال أنه من الرف

اً ومناسباً«. وبما أن المبادئ التوجيهية  وري »حيثما كان ذلك �ف
ال تنطبق عى االأطفال الذين تغطي وضعهم المعايري الخاصة 

بقضاء االأحداث، فينبغي ترجيح المصالح الفضى لالأطفال 
ي نزاٍع مع القانون عند اتخاذ قراٍر بشأن حاالت 

الذين ليسوا �ف
يداع من هذا النوع.  االإ

ي هذا القسم الفرعي 
ان �ف  ويعيد الُحكمان االأخري

ي 
ي مواضع أخرى �ف

ت �ف ي أثري
التأكيد مجدداً عى المخاوف ال�ت

رز صارمة  راءات ف المبادئ التوجيهية. وتندرج الحاجة إىل إج
ورية )§ 125( تحت إطار المراقبة  يداع غري الرف لتفادي حاالت االإ

لب  ج ت ض 8[. ويرتبط حظر القانون لس �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ ]ان
ة )§ 127( بتفادي  ي ل داخ ة ال اي رع ات ال س ؤس ال إل م ف الأط

ضافة إىل السؤال المتعلق بكيفية  رة باالإ إجراءات الرعاية غري المرب
ض 13[.  �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ تمويل الرعاية البديلة ]ان

الفصل الثامن أماكن تقديم الرعاية 
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ي هذا الفصل:
تجدون �ض

ة ق لح ة ال اي رع ار ال ي إط
م �ض دع ديم ال ق ة وت اي رع ق ال راف ادرة م غ م داد ل ع ض )12(: الإ �ي ك �ت ة ال ط ق ن

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت
	  ممارسة واعدة:

   دراسة حالة 1: منظمة قرى االأطفال الدولية )SOS(، غانا 
«، الواليات المتحدة  ف ف للمراهق�ي وع »والدين دائم�ي    دراسة حالة 2: مرش

ي االأردن 
   دراسة حالة 3: دعم مغادري نظام الرعاية �ف

الفصل التاسع98 ي إطار الرعاية الالحقة
الدعم �ض
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السياق: فهم المبادئ التوجيهية
أثناء عملية صياغة المبادئ التوجيهية، شدد االأشخاص 

ل عى أهمية  ف ي تلقي الرعاية خارج المرف
اليافعون ذوو التجربة �ف

ضافة إىل  ة طويلة من مغادرة الرعاية باالإ ي قبل فرت
عداد الكا�ف االإ

الدعم أثناء مرحلة الرعاية الالحقة. وتعزز المبادئ التوجيهية 

الناتجة عن ذلك )§ 131-136( عمليات المتابعة الفعالة 
ف أثناء الخروج من نظام  وتقديم المشورة لالأطفال واليافع�ي

ي 
عداد المتأ�ف الرعاية البديلة. كما تلقي الضوء أيضاً عى أهمية االإ

ض 12[. �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ يداع ]ان ة االإ لعملية االنتقال خالل فرت

الفصل التاسع ي إطار الرعاية الالحقة
الدعم �ض
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الفصل التاسع100 ي إطار الرعاية الالحقة
الدعم �ض

ة:  ام ة ع ح م ل

ورة التخطيط لعودة  ضافة إىل إلقاء الضوء عى �ف  باالإ
ر  ظ ي الرعاية البديلة ]ان

ٍة �ف  الطفل إىل أ�ته بعد قضاء فرت
عداد  ض 7[، تتناول المبادئ التوجيهية أيضاً االإ �ي ك �ت ة ال ط ق ن

ف من نظام الرعاية البديلة  لعملية انتقال االأطفال أو اليافع�ي
إىل العيش باستقاللية )§ 136-131(.

ي حياة الطفل 
ة االنتقالية المهمة �ف عندما ال تحظى هذه الفرت

اً ما تكون العواقب  بأي اهتمام )أو باهتمام ضئيل(، كثري
د  ي مختلف بلدان العالم كارثيًة. فهي تشمل العوز والترش

�ف
ي مرفق 

يداع �ف ف وتعاطي المخدرات وإعادة االإ وخرق القوان�ي
( أو ح�ت االنتحار. ف للرعاية الداخلية )للبالغ�ي

ي جميع جوانب الرعاية البديلة، تؤكد المبادئ التوجيهية 
وكما �ف

ي تحديد 
ًة �ف اك الطفل مبا�ش ورة التخطيط الفردي - إ�ش عى �ف

الخيار االأنسب له وكيفية تنظيم ذلك )§ 132(.

ي الحد من تحديات العيش المستقل، من المهم 
وللمساعدة �ف

ف من خالل »إبعادهم«  ار باالأشخاص اليافع�ي جداً عدم االإ�ف
ًة بأقرانهم عندما  ي سٍن أصغر مقارن

عن الرعاية البديلة وهم �ف
ل االأ�ة عادًة. وعوضاً عن ذلك، ينبغي السماح  ف يغادرون مرف

ف وتشجيعهم وتمكينهم، إذا كانت هذه  لالأطفال واليافع�ي
رغبتهم، عى البقاء عى تواصٍل مع االأولياء بالحضانة أو تحت 

هم من مقدمي الرعاية بعد »تجاوزهم  رعايتهم هم أو غري
العمر الذي يغطيه النظام«. 

ف الذين يستفيدون من عمليات  وتُظهر الدراسات أن اليافع�ي
انتقال تدريجية وممتدة ومدعومة من نظام الرعاية يُظهرون 

ًة بالذين يغادرونه بشكٍل مبكٍر ومفاجئ.  نتائج أفضل مقارن
وتُب�ف عمليات االنتقال الناجحة عى أُسٍس متينة: 

عمليات إيداع ذات جيدة توفر االستقرار والرعاية 	 
 . ف المستمرة لالأشخاص اليافع�ي

ي مجال التثقيف. 	 
تجربة إيجابية �ف

 تقييم االحتياجات الصحية والعاطفية لالأشخاص 	 
ف وتلبيتها.  اليافع�ي

ي مجال الرعاية الذاتية والمهارات العملية 	 
عداد �ف االإ

ومهارات التعامل مع االآخرين. 

ًة تتطلب إعداداً  ومن الواضح أن تحقيق هذه االأهداف عملي
جيداً )§ 131(.

ي لتحديد 
ويحظى باالأهمية نفسها العمل مع اليافع المع�ف

بيئة المعيشة االأنسب بعد مغادرة الرعاية. وقد يتضمن ذلك 
اف والمساعدة حسب  �ش يواء مع درجات متفاوتة من االإ االإ
الحاجة، أو شقًة مستقلة. وبرف النظر عما يتقرر، من 

وري أيضاً ضمان وجود النظام االأنسب لتقديم الدعم  الرف
ي 

)§ 134(. حيث ينبغي أن يتمكن هذا النظام من المساعدة �ف
حل المشاكل العملية وتوفري الدعم النفسي االجتماعي عند 

 الحاجة وإدراك أنه من غري المرجح أن يكون التكيف مع 
ي اتجاٍه واحد. والحالة المثالية 

الحياة المستقلة عمليًة تسري �ف
اف عى اليافع  �ش ف “شخص متخصص” يمكنه االإ هي تعي�ي
نتقالية والتدخل عند الحاجة لتيسري  ة االإ ي الفرت

ودعمه �ف
العملية )§ 133(. كما ينبغي ضمان إتاحة سبل الحصول عى 

الخدمات االأساسية )§ 136(.

ورة تقديم دعم خاص  وتوكد المبادئ التوجيهية أيضاً عى �ف
هم من ذوي االحتياجات الخاصة  عاقة وغري لالأطفال ذوي االإ
عند مغادرة مؤسسة الرعاية. ومن الواضح أن نقص الفرص 

ي تضمن االستقالل الماىلي بعد مغادرة مرافق الرعاية يعترب 
ال�ت

ي تحصل الحقاً، ولذلك يلزم 
ي المشاكل ال�ت

اً �ف عامالً رئيسي
ف  قناع أرباب العمل بتشغيل اليافع�ي بذل جهود استباقية الإ

ف من مختلف خدمات الرعاية البديلة، وال سيما ذوي  الخارج�ي
االحتياجات الخاصة )§ 132(. وإذا تعذر التشغيل الفوري، 

ينبغي دعمهم بدورات تدريب تربوية ومهنية تزيد فرصهم 
ي إيجاد عمل عى المدى المتوسط )§ 135(.

�ف

ي إطار الرعاية الالحقة
عداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم �ف ض )12(: االإ ك�ي نقطة ال�ت
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ي إطار الرعاية الالحقة )تتمة(
عداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم �ف ض )12(: االإ ك�ي نقطة ال�ت

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية: § 136-131

يحتاج االأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية إىل الدعم 
عداد وتوفري المعلومات من أجل إعدادهم بشكٍل  بالتخطيط واالإ

ي لمتابعة حياتهم بعد مرحلة الرعاية. وينبغي أن تتاح  إيجا�ب
لهم فرص لتطوير مهاراتهم بهدف إعداداهم للحياة بشكٍل 

. كما ينبغي توفري الدعم  ف مستقل أو شبه مستقل كشباب بالغ�ي
 . ف ف بعد مغادرة مرافق الرعاية إىل حياة البالغ�ي لالأشخاص اليافع�ي

ة: ي ن وط ات ال اي ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ة اي رع ق ال راف ادرون م غ ن ي ذي ال ال ف لأط ط ل ط ع خ ان وض م ض
يعات وتوجيهات تحدد تدابري دعم 	  وضع وتنفيذ ترش

ي 
االأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية وتوفر الدعم �ف

إطار الرعاية الالحقة. 

ف موظف دعم متخصص لتقديم التوجيه 	  تعي�ي
ف الطفل وتيسري  والنصحائح ويكون قادراً عى تمك�ي

عداد لمغادرة مرفق  اعتماده عى نفسه خالل عملية االإ
ي إطار الرعاية الالحقة. 

الرعاية وأثناء تقديم الدعم �ف

إجراء عمليات تقييم منتظمة وتوفري خطط فردية ودعم 	 
ي 

مالئم لجميع االأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية �ف
يداع.  أبكر وقٍت ممكن بعد بداية االإ

 	 ، ف ضمان أال يغادر االأطفال مرافق الرعاية تحت عمر مع�ي
عرب تقديم الدعم لهم للبقاء تحت رعايتهم عى المدى 

 . ف الطويل عندما يصبحون بالغ�ي

ف واالأطفال من أجل تشجيع االأ� الحاضنة 	  دعم الكافل�ي
اً.  اب عى االستمرار بدعمها لالأطفال عندما يصبحون شب

ي التخطيط 	 
 وضع آليات تمكن االأطفال من المشاركة �ف

ي تنظيم ذلك. 
لمغادرة مرافق الرعاية والمساهمة �ف

سكان 	  ضمان مشاركة جميع الهيئات المسؤولة عن االإ
ي 

والرعاية والصحة والتعليم عى سبيل المثال �ف
التخطيط والدعم المستمر لالأطفال الذين يغادرون 

مرافق الرعاية. 

اط مراقبة ومراجعة خطط الرعاية الالحقة بشكٍل 	  اشرت
منتظم بعد انتقال الطفل من مرحلة الرعاية إىل العيش 

باستقاللية بدون دعٍم منتظم. 

ة  اي رع ق ال راف ادرون م غ ن ي ذي ال ال ف لأط م ل دع �ي ال وف ات
توفري فرص لالأطفال من أجل تطوير المهارات الحياتية 	 

ورية والحصول عى المعلومات عندما يستعدون  الرف
لمغادرة مرافق الرعاية. 

ف بعد مغادرة مرافق 	  توفري أنظمة تضمن دعم اليافع�ي
الرعاية مع تسمية شخص يمكنهم االتصال به دائماً. 

توفري خدمات لالأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية 	 
تتضمن الوصول إىل الصحة والرعاية االجتماعية وفرص 
ي والعمل. وينبغي أن يتضمن 

التعليم والتدريب المه�ف
هم من  عاقة وغري اً لالأطفال ذوي االإ ذلك دعماً تخصصي

ذوي االحتياجات الخاصة. 

التشاور مع االأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية من 	 
أجل تحديد المكان الذي يرغبون بالعيش فيه. وإذا كان 
بعيداً عن مجتمعهم االأصىي قبل دخول نظام الرعاية 
ناًء عليها.  البديلة، ينبغي مناقشة التبعات والترف ب

ي الوقت 	 
ضمان دعم االأطفال الذين يتلقون تعليماً �ف

ة االنتقالية  ي الفرت
الراهن ويرغبون بمتابعة دراستهم �ف

لمغادرة مرافق الرعاية. 

سكان 	  ضمان توفري مجموعة من ترتيبات المعيشة واالإ
المختلفة لالأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية وأن 

تكون ذات جودة مناسبة. 

ة  ق لح ة ال اي رع ار ال ي إط
ض �ض �ي ع اف ي اص ال خ لأش م ل دع �ي ال توف

ف للبقاء عى اتصال مع خدمة 	  دعم فرص اليافع�ي
الرعاية السابقة ومقدمي الرعاية واالأصدقاء إقراراً بأهمية 

استمرارية العالقات. 

ي 	 
ضمان المحافظة عى االتصال مع االأشقاء الذين يبقون �ف

مرافق الرعاية وأفرد االأ�ة االآخرين ما أمكن. 

ضمان حصول االأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية عى 	 
ي عاىلي الجودة ما أمكن بحيث 

تعليم عال وتدريب مه�ف
ًة  يحصلون عى نفس فرص أقرانهم الذين يتلقون رعاي

والدية.

الفصل التاسع ي إطار الرعاية الالحقة
الدعم �ض
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ا ان ة )SOS(، غ ي دول ال ال ف رى الأط ة ق م ظ ن ة 1: م ال ة ح دراس
ي 

ل �ف ف ارتفع عدد االأطفال الذين يحتاجون إىل رعاية خارج المرف
وس  ين بسبب تزايد انتشار الفقر وفري ي العقدين االأخري

غانا �ف
يدز. ومع التفكك التدريجي لنظام االأ�ة الممتدة، أصبحت  االإ

الرعاية داخل المؤسسات الشكل الرئيسي للرعاية البديلة. 
ونتيجًة لذلك ال يكون الكثري من مغادري الرعاية جاهزين 
ف ويواجهون تحديات مثل الفقر والبطالة.  للحياة كبالغ�ي

ف الذن يغادرون مرافق  وأصبح توفري خدمات لدعم اليافع�ي
ي إفريقيا، لكن الحال ليس 

ي بضعة بلداٍن �ف
اً �ف الرعاية إلزامي
ا.  ي غان

كذلك �ف

ي تيما عام 1974 
تأسست منظمة قرى االأطفال الدولية )SOS( �ف

بغرض توفري الدعم لالأطفال المهجورين والمعوزين. ولديها 
عداد نُزالئها لعيش حياة مستقلة من  برنامج متخصص الإ

ي المجتمعات المحلية المجاورة 
خالل دور الشباب الموجودة �ف

حيث يعيش اليافعون معاً ويتلقون دعماً من قائد المجموعة 
اً لمرحلة البلوغ. ولديهم فرص لتطوير مهارات حياتية تحضري

ٍة أخرى، خّلصت عملية تقييم مستقلة  وعى غرار حاالٍت كثري
إىل أن الشباب الذين غادروا القرية واجهوا عدداً من التحديات 
قامة  عداد لمغادرة مرافق الرعاية، بينها المال ومكان االإ عند االإ

والمهارات الثقافية. ولكنهم تمكنوا من استخدام مجموعة 
ي التحضري لمرحلة البلوغ بما فيها مرافق 

متنوعة من الموارد �ف
منظمة قرى االأطفال الدولية )SOS( الخاصة »باالأم« والشباب 

قامة الخاصة بالمدارس الثانوية. ودور االإ

لمزيٍد من المعلومات، انظر:

ف لمغادرة  انظر أيضاً: مانسو، ك.أ.ف )2012( إعداد اليافع�ي
مرافق الرعاية: حالة منظمة قرى االأطفال الدولية )SOS(، غانا، 
135/DOI:10.1080 .356-341 ،)4( 18 ،ي الممارسة

رعاية الطفل �ف
75279.2012.713850

ة( م ت ات )ت اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

 	 ، ي
ي الوصول إىل التعليم والتدريب المه�ف

توفري الدعم �ف
. وينبغي إيالء اهتمام لتوفري  ي ذلك الدعم الماىلي

بما �ف
ِمنح دراسية أو إلغاء الرسوم من أجل موازنة الحرمان 
ي الرعاية 

ه االأطفال الذين تمت تنشئتهم �ف الذي اخترب
البديلة. 

جمع البيانات عن التقدم الذي يحرزه اليافعون الذين 	 
ي زيادة معرفة وفهم 

غادروا مرافق الرعاية، للمساهمة �ف
ف بالرعاية.  ي يحققها االأطفال المحاط�ي

النتائج ال�ت

تشجيع االأ�ة الممتدة والمجتمع المحىي والمجتمع 	 
ف الذين غادروا مرافق  ي عى توفري الدعم لليافع�ي

المد�ف
ف  الرعاية. وينبغي أن يتضمن ذلك دعم وتشجيع الكافل�ي
ي المرافق الرسمية عى البقاء 

ف �ف ومقدمي الرعاية السابق�ي
عى اتصال مع الطفل عندما يرغب بذلك. 

ف الذين كانوا 	  ف ضد اليافع�ي مكافحة الوصم والتميري
ف  ي مرافق الرعاية وتعزيز مساهمة االأطفال واليافع�ي

�ف
. ف بوصفهم مواطن�ي

ي إطار الرعاية الالحقة )تتمة(
عداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم �ف ض )12(: االإ ك�ي نقطة ال�ت

الفصل التاسع102 ي إطار الرعاية الالحقة
الدعم �ض
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ي الأردن
ة �ض اي رع ام ال ظ ادري ن غ م م دع

وزارة التنمية االجتماعية هي الجهة الحكومية الرئيسية 
المسؤولة عن االأطفال الذين يحتاجون للرعاية ح�ت بلوغ 

ة من عمرهم. ويغادر 50 إىل 70 شخصاً يافعاً دور  الثامنة عرش
ي تقديم الدعم 

اً. وتمتلك الوزارة تاريخاً طويالً �ف الرعاية سنوي
غري الرسمي والمتقطع لمغادري نظام الرعاية. كما قامت 

ف صحي  بزيادة بعض الخدمات الرسمية لتتضمن توفري تأم�ي
ي يغادرن نظام 

ناث اللوا�ت وع إسكان صغري لالإ وتأسيس مرش
ي يواجهها مغادرو 

الرعاية. ونظراً للتحديات المستمرة ال�ت
نظام الرعاية، تأسست لجنة للدفاع عن حقوقهم وتعبئة 

الموارد الموجودة وتطوير منظمات جديدة للرعاية الالحقة 
ي مجال السكن والتعليم والعمل 

تسعى إىل توفري الدعم �ف
واالحتياجات النفسية االجتماعية العامة. وترأست فرع منظمة 

ف  ي االأردن لجنة ضمت أكاديمي�ي
قرى االأطفال الدولية )SOS( �ف

ف ومغادري نظام الرعاية أنفسهم.  ف مهتم�ي ومهني�ي

ي تستهدف دعم مغادري نظام الرعاية 
واكتسبت المبادرات ال�ت

ي االأردن زخماً إضافياً من خالل تأسيس صندوق االأمان. 
�ف

ف منح دراسية للتعليم والتدريب  ويقوم الصندوق بتأم�ي
ي لمغادري نظام الرعاية ويوفر خدمات التوجيه 

المه�ف
. ويتلقى جميع  والتنمية المهنية والمشورة والدعم الماىلي

مغادري الرعاية الذين يتقدمون إىل الصندوق مساعداٍت 
ضافة إىل ذلك، يتب�ف  ف إيجاد وظيفة. وباالإ مالية مناسبة إىل ح�ي

الصندوق »سياسة الباب المفتوح« بغرض تلبية احتياجات 
مغادري الرعاية، وقدم الدعم بنجاح إىل 1700 شخص يافع 

ح�ت االآن. 

/www.alamanfund.jo :لمزيٍد من المعلومات، انظر 

ي إطار الرعاية الالحقة )تتمة(
عداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم �ف ض )12(: االإ ك�ي نقطة ال�ت

دة 2-12 ة واع ارس م م

دة ح ت م ات ال ولي «، ال ض �ي ق راه م ل ان ل م دان دائ وع »وال �ش م
وع نموذجاً »لبناء رأس المال االجتماعي«  استخدام المرش

ف الذين  من أجل تحقيق رعاية مستمرة لالأشخاص اليافع�ي
ي مرافق الرعاية دون أن يبنوا صلة مع أُ� 

تجاوزوا سن البقاء �ف
ي 

ف �ف ف لليافع�ي وع إىل إيجاد والدين دائم�ي دائمة. وهدف المرش
ف النشاطات  وع الجمع ب�ي مرافق الرعاية. وشمل نموذج المرش

التخصصية لدراسة الحاالت وتدريب وتثقيف الوالدين. 
واسُتخدم نهج يعمل منا�و الرعاية االأ�ية المستمرة 

ي 
ف �ف بموجبه مع اليافع لتحديد االأشخاص االآخرين المهم�ي

، االأصدقاء، المعارف( الذين كانت تربطه  حياته )ذوي القر�ب
ي رعايتهم بشكٍل دائم. 

بهم عالقة بناءة ويمكن أن يعيش �ف
وعند تحديد االأ� المرشحة، أُجريت نشاطات تثقيف 

وط  ام غري المرش ف الوالدين من أجل إعداد االأ� الجديدة لاللرت
ف وزيادة قبول االأ� الحاصلة عى تدريب الستقبال  بالمراهق�ي
اً من ناحية  وع نجاحاً كبري ي المستقبل. وحقق المرش

ف �ف اليافع�ي
نتائج الرعاية

نامج كان أغلبهم  ف 199 يافعاً أُحيلوا إىل الرب المستمرة. ومن ب�ي
ي مؤسسات الرعاية الداخلية، أُودع 98 )تقريباً 50%( 

يعيش �ف
ي 2010(.  وع )آفري ة المرش ي منازل أ�ية بنهاية فرت

بشكٍل دائم �ف
ي طبقها 

ي االأ�ة ال�ت
يداع �ف اتيجية االإ وخلص التقييم إىل أن اسرت

اتيجية المزدوجة الختيار وتدريب الوالدين  وع واالسرت المرش
يداع.  بشكٍل مركز هما السبب الرئيسي الرتفاع معدالت االإ

http://yougottabelieve.org/ :لمزيٍد من المعلومات، انظر 
/about-us/our-story

ي، ر.ج. )2010(. دراسة النظرية والممارسة  انظر أيضاً: آفري
ف قبل أن  الواعدة لتحقيق الرعاية المستمرة للمراهق�ي
يبلغوا سن مغادرة االأ�ة الحاضنة، مراجعة خدمات 

doi:10.1016/j. .408-399 ،32 ،االأطفال والشباب
childyouth.2009.10.011

الفصل التاسع ي إطار الرعاية الالحقة
الدعم �ض

http://www.alamanfund.jo/
http://www.alamanfund.jo/
http://yougottabelieve.org/about-us/our-story/
http://yougottabelieve.org/about-us/our-story/
http://yougottabelieve.org/about-us/our-story/
http://yougottabelieve.org/about-us/our-story/
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 تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة

ي هذا الفصل:
تجدون �ض

10-1( تمويل الرعاية 

ر �ب م �ي ال داع غ ي ب الإ ن ج ت ة ل اي رع ل ال وي ض )13(: تم �ي ك �ت ة ال ط ق ن

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت
	  ممارسة واعدة: 

   دراسة حالة 1: »المال يتبع الطفل«، أوكرانيا 
ا ي كمبودي

   دراسة حالة 2: تمويل الرعاية �ف

10-2( التفتيش والرصد

1. التفتيش 

ة اءل س م ل ة ل ع اض ة وخ وثوق ش م ي ت ف ص وت ي رخ ة ت ظم ر أن طوي ض )14(: ت �ي ك �ت ة ال ط ق ن

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت
	  ممارسة واعدة:

اف عى دور االأطفال، المكسيك �ش    دراسة حالة 1: برنامج االإ
ي مرافق الرعاية الداخلية لالأطفال، إ�ائيل

   دراسة حالة 2: طريقة التنظيم والتقييم والمتابعة لضمان الجودة �ف
ا ي ناميبي

   دراسة حالة 3: المعايري الدنيا للرعاية داخل المؤسسات وكفالة االأطفال �ف

2. الرصد 

الفصل العا�ش104 تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة
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ة اي رع ل ال وي م 10-1( ت
ي واسع النطاق من القسم السابع من المبادئ 

يتناول الجزء الثا�ف
ي كيفية تمويل 

التوجيهية أيضاً القضية المهمة المتمثلة �ف

ورة  ي مؤسسات الرعاية. والرسالة الرئيسية هنا هي �ف
يداع �ف االإ

ي مرافق 
ي تشجع إيداع االأطفال �ف

تفادي أنظمة التمويل ال�ت
الرعاية البديلة أو إبقاءهم فيها )§ 108(.

تحديد السياق: فهم المبادئ التوجيهية

الفصل العا�ش تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة
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ر يداع غ�ي الم�ب ض )13(:  تمويل الرعاية لتجنب الإ ك�ي نقطة ال�ت

ة:  ام ة ع ح م ل

ام  ف ي تحديد مدى االلرت
يعترب تخصيص الموارد مسألة أساسية �ف

ي المبادئ التوجيهية. 
ورة والمالءمة« الواردة �ف بمبادئ »الرف

وينبغي تصميم نماذج تمويل تحد من اللجوء إىل الرعاية 
البديلة الرسمية )من خالل دعم االأ�ة عى سبيل المثال(، 

ي الوقت نفسه كافية لضمان الصحة البدنية والنفسية 
لكنها �ف

والعاطفية لالأطفال الذين يحتاجون رعايًة من هذا النوع. 

ل  ف الموارد وتخصيصها وتوزيعها داخ ك طريقة تأم�ي وترت
ة عى طريقة استخدام النظام نظام الرعاية تبعاٍت كبري

اً ما يتم إهمالها. وكانت المبادئ  وتنظيمه - ولكن كثري
ي نٍص للمعايري الدولية.

التوجيهية هي أول من تناول ذلك �ف

ة إل  ؤدي م ات ال ارس م م أوالً، تُحذر المبادئ التوجيهية من ال
ة أو  ي م رس ة ال اي رع ة ال س ؤس ي م

ال دون داع �ض ف داع الأط إي
ة )§ 108(. ومصدر القلق الرئيسي  ل وي ة ط �ت ف ا ل ه ي م ف ه ائ ق إب

ي 
هنا )خاصة لمرافق الرعاية الداخلية( هو ترتيبات التمويل ال�ت

تخصص مواردها بناًء عى عدد االأطفال الذين تتم رعايتهم - 
وتقوم بتعديل مستويات التمويل دون سؤال.

ام  ف ي تحديد مدى االلرت
يعترب تخصيص الموارد مسألة أساسية �ف

ي المبادئ التوجيهية. 
ورة والمالءمة« الواردة �ف بمبادئ »الرف

وينبغي تصميم نماذج تمويل تحد من اللجوء إىل الرعاية 
البديلة الرسمية )من خالل دعم االأ�ة عى سبيل المثال(، 

ي الوقت نفسه كافية لضمان الصحة البدنية والنفسية 
لكنها �ف

والعاطفية لالأطفال الذين يحتاجون رعايًة من هذا النوع. 

ف الموارد وتخصيصها وتوزيعها داخل نظام  ك طريقة تأم�ي وترت
ة عى طريقة استخدام النظام وتنظيمه -  الرعاية تبعاٍت كبري
اً ما يتم إهمالها. وكانت المبادئ التوجيهية هي أول  ولكن كثري

ي نٍص للمعايري الدولية. 
من تناول ذلك �ف

ة إل  ؤدي م ات ال ارس م م أوالً، تُحذر المبادئ التوجيهية من ال
ة أو  ي م رس ة ال اي رع ة ال س ؤس ي م

ال دون داع �ض ف داع الأط إي
ة )§ 108(. ومصدر القلق الرئيسي  ل وي ة ط �ت ف ا ل ه ي م ف ه ائ ق إب

ي 
هنا )خاصة لمرافق الرعاية الداخلية( هو ترتيبات التمويل ال�ت

تخصص مواردها بناًء عى عدد االأطفال الذين تتم رعايتهم - 
وتقوم بتعديل مستويات التمويل دون سؤال.

ي المرافق العامة تخصيص إعانة لكل طفل. 
ي ذلك عادًة �ف

ويع�ف
ف  ولكن ضمان استمرارية هذه المرافق واالأمن الوظيفي للعامل�ي

عانات. ونتيجًة  ة عى زيادة هذه االإ فيها يعتمد بدرجٍة كبري
لذلك، هناك عائق محتمل لدعم أو تنفيذ عمليات المراقبة 
ي مجال إعادة دمج االأ�ة وإجراء مراجعات 

الفعالة والتعاون �ف
يداع ومدى مالءمته.  موضوعية لتحديد استمرار الحاجة إىل االإ

ي بعض البلدان، تتلقى مرافق وهيئات خاصة منتقاة 
و�ف

أيضاً تمويالً حكومياً عى أساس عدد االأفراد الذين تحيطهم 
بالرعاية. ويشكل إنشاء و/أو تمويل مرافق خاصة من قبل 
اً للقلق. وكلما ارتفع عدد  ف االأجانب مصدراً إضافي المانح�ي

ي 
االأطفال الذين يحصلون عى الرعاية، كلما زادت الطلبات ال�ت

ين - إذاً مجدداً هناك  ّ ف الخري يمكن تقديمها إىل هؤالء المانح�ي
حوافز مالية للمحافظة عى االأعداد أو توسيعها. وال تزال 

مسألة عمل الكثري من المرافق الخاصة خارج نطاق الرقابة 
الفعالة للسلطات المختصة وكذلك ضعف أو غياب الرقابة 

اً للقلق.  عى إدارة شؤونها المالية تشكل مصدراً رئيسي

ي المبادئ 
ف آخرين أُدرجا �ف وترتبط جميع هذه االعتبارات بحكم�ي

التوجيهية بناًء عى تجارب سلبية متكررة: حظر أن يكون 
الغرض من خدمات الرعاية البديلة تحقيق أهداف اقتصادية 

)§ 20( وحظر استجالب االأطفال إىل مؤسسات الرعاية 
الداخلية )§ 127(.

ف أيضاً عى  وتؤثر طريقة تمويل مزودي الخدمات المختلف�ي
داع. وعى سبيل المثال، قد  ي ان الإ ك م ة ب ق عل ت م رارات ال ق ال

تختار بلدية مسؤولة عن توفري وتمويل خدمات كفالة الطفل 
ي أحد مرافق الرعاية الداخلية الممولة بشكٍل 

أن تضع طفاًل �ف
بقاء نفقاتها بأد�ف مستوى ممكن. خاص أو من الدولة الإ

عداد نماذج  وبناًء عى ما سبق، يجب إيالء اهتماٍم خاص الإ
بقاء  تمويل للرعاية البديلة تعزز، وال تعيق، الجهود الرامية الإ
يداع عند أد�ف حد وتشجيع االبتعاد عن الرعاية داخل  حاالت االإ

المؤسسات. 
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ر )تتمة( يداع غري المرب ض )13(:  تمويل الرعاية لتجنب االإ ك�ي نقطة ال�ت

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية: § 20، 24، 25، 108

هناك حاجة إىل مستويات تمويل كافية لتوفري الموارد 
لخدمات الرعاية البديلة لالأطفال وتقديم الدعم لالأ�. وتّقر 
المبادئ التوجيهية بالظروف االقتصادية المختلفة لكل دولة 
ورة توفري »أق� حد ممكن« من تمويل  ولكنها تشدد عى �ف

ي كل دولة )§ 24(.
الرعاية البديلة من الموارد المتوفرة �ف

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ة  ل دي ب ة ال اي رع م ال دع ة ل ي ال م وارد ال م �ي ال ان توف م ض
تخصيص موارد مالية كافية لتغطية تكاليف الخطة 	 

الوطنية لتنفيذ السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية 
البديلة. 

ي تؤدي 	 
ي تعالج العوامل ال�ت

امج ال�ت ام بتمويل الرب ف االلرت
ي مرافق الرعاية البديلة بما فيها الفقر 

إىل إيداع االأطفال �ف
اعات.  ف عاقة والصحة والرف والبطالة والدخل المنخفض واالإ

ال الأ�  ص ف ة دون ان ول ل ي ح ل الي ل م م ال دع �ي ال توف
توفري موارد مالية لدعم االأ�ة من أجل الحيلولة دون 	 

انفصالها. وينبغي أن يتضمن ذلك: المساعدات المالية 
 . وتنشئة االأطفال ودعم المجتمع المحىي

ي 	 
ضمان توفري موارد مالية مخصصة لدعم االأ� ال�ت

ترعى أطفاالً ذوي إعاقة أو احتياجات خاصة أخرى بما 
فيها المساعدات المالية والخدمات مثل الرعاية النهارية 

. والمؤقتة والصحة والتعليم ودعم المجتمع المحىي

ة  اي رع ارات ال ي ن خ ة م وع م ج م ل ل وي م ت �ي ال توف
تمويل أشكال جديدة للرعاية البديلة تستند إىل االأ�ة 	 

كخطوة لالبتعاد عن الرعاية داخل المؤسسات، وتحديد 
وتخصيص التكاليف االنتقالية عند إلغاء الرعاية داخل 

المؤسسات بشكل تدريجي. 

ه من أشكال الدعم لالأطفال الذين 	  توفري الدعم الماىلي وغري
ي مرحلة الرعاية الالحقة بحيث 

يغادرون مرافق الرعاية و�ف
يتمكنون من العيش باستقاللية.

توفري التمويل لدعم تدريب وتنمية قدرات مقدمي 	 
ف مع االأطفال واالأ�.  هم من العامل�ي الرعاية وغري

ياً عند رعايتهم لالأطفال 	  ضمان دعم الكفالء مال
ووصولهم إىل التدريب والدعم. وتنطبق الحاجة إىل هذا 
ف حيث يبقى الشباب  ف السابق�ي الدعم أيضاً عى الكافل�ي

ها من االحتياجات الخاصة جزءاً من  عاقة أو غري ذوو االإ
االأ�ة الحاضنة بعد بلوغ سن الرشد.

ة  ب اس ن ة م ق ري ط ة ب ي ال م وارد ال م دام ال خ ت اط اس �ت اش
وضع ترتيبات رصد تضمن ربط تمويل الرعاية بتلقي 	 

يداع الفردية  االأطفال رعاية مناسبة وعدم السماح بحاالت االإ
أو إطالتها من أجل تحقيق مكاسب مالية لمزود الخدمة. 

ضمان أن يعكس تخصيص وتوزيع الموارد المالية 	 
 . ف المصالح الفضى لجميع االأطفال المعني�ي

خيص والتنظيم إنفاق 	  ط آليات الرت ضمان أن تشرت
التمويل بشكل مناسب، وأن ينطبق ذلك أيضاً عى 

ي يمولها مانحون أجانب.
المرافق الخاصة ال�ت
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دة 2-13 ة واع ارس م م

ا ودي ب م ي ك
ة �ض اي رع ل ال وي م ة 2: ت ال ة ح دراس

تسعى حكومة كمبوديا إىل الحد من االعتماد عى مؤسسات 
ي 

الرعاية البديلة لالأطفال، وإىل تقديم الدعم للرعاية ال�ت
. وتشجع وزارة الشؤون  تستند إىل االأ�ة والمجتمع المحىي

االجتماعية والمحاربون القدماء وإعادة تأهيل الشباب الرعاية 
ي تستند إىل االأ�ة من خالل سياسة الرعاية البديلة لالأطفال 

ال�ت
ف  اً الأن المانح�ي والمعايري الدنيا، ولكن يبقى التمويل عائقاً كبري

ف يدعمون الرعاية داخل المؤسسات.  ف والدولي�ي المحلي�ي
وأعدت الوزارة، بدعم من اليونيسف، تقريراً تضمن عدداً 

من التوصيات لدعم نظام تمويل يشجع عى تطوير بدائل 
ي الخارج 

ف �ف عن الرعاية داخل المؤسسات. وتم إبالغ المانح�ي
ي تستند إىل 

باالآثار السلبية لهذه الرعاية وفوائد الرعاية ال�ت
ي تستند إىل 

. وتعززت الرعاية ال�ت االأ�ة والمجتمع المحىي
االأ�ة والمجتمع المحىي من خالل المصادر المتوفرة عى 

ي 
ونية ال�ت نت بما فيها المدونات والمواقع االلكرت شبكة االنرت

يتصفحها السياح والمتطوعون

هم من أصحاب المصلحة ومكافحة »سياحة دور  وغري
االأيتام«. كما أُعدت مواد دعائية لمختلف أصحاب المصلحة 

من أجل توضيح االآثار السلبية للرعاية داخل المؤسسات 
. وتم  وتشجيع رعاية تستند إىل االأ�ة والمجتمع المحىي

توسيع تدابري الحماية االجتماعية بما فيها برامج التحويل 
ي تستهدف االأ� الضعيفة وتعمل وفقاً لهدٍف 

االجتماعي ال�ت
واضح هو الحفاظ عى االأ�ة ولم شملها وإبعاد االأطفال 
ف الحكومة المحلية  اً، تم الربط ب�ي عن المؤسسات. وأخري
ي تستند إىل المجتمع المحىي وبرامج 

وبرامج الرعاية ال�ت
الدعم المدرسي ح�ت يتمكنا من توعية االأ� بخيارات الدعم 

ل.  ف ي المرف
ي تمكنهم من إبقاء أطفالهم �ف

المتوفرة ال�ت

لمزيٍد من المعلومات انظر: دراسة حول المواقف تجاه الرعاية 
https://resourcecentre. ا ي كمبودي

داخل المؤسسات �ف
savethechildren.net/node/6445/pdf/6445.pdf
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دة 1-13 ة واع ارس م م

ا ي ران ل«، أوك ف ط ع ال ب ت ال ي م  »ال
ها من  اً، كغري ي ي أوكران

كان توفري الرعاية البديلة لالأطفال �ف
ي مرافق رعاية مؤسسية 

ي السابق، �ف
بلدان االتحاد السوفيي�ت

ة  . وشكلت طريقة تمويل الرعاية عقبًة كبري بشكٍل أساسي
ينبغي تجاوزها من أجل تطوير أشكال رعاية تستند إىل االأ�ة 

أو شبيهة باالأ�ة. وجرى تمويل الرعاية داخل المؤسسات - 
ضافة إىل كونها االأسهل من ناحية التنظيم - من الموازنة  باالإ

المركزية للدولة عى الرغم من إدارتها من قبل السلطات 
المحلية. ولم تتمتع السلطات المحلية بصالحيات تحويل 

الموارد إىل أنماط أخرى للرعاية. 

ي المرسوم الرئاسي رقم 1086 
وتناول أحد العنا� المهمة �ف

ي تموز/يوليو 2005 حول التدابري ذات االأولوية 
الصادر �ف

ف حماية الطفل عملية إعداد »آلية لتمويل تكاليف  لتحس�ي
ف من الرعاية الوالدية«  نفقة االأيتام واالأطفال المحروم�ي

باستخدام الرعاية البديلة المستندة إىل االأ�ة، ُسّميت »المال 
يتبع الطفل«. وكان الغرض االأساسي توفري فرص تمويل أكرب 

للرعاية المستندة إىل االأ�ة ودور االأطفال ذات الطابع االأ�ي 
وكفالة الطفل. 

، ورغم اعتبار  ي نامج بشكٍل تجري�ب ومع بدء تطبيق هذا الرب
ي وفرها خطوة أوىل إيجابية، أدركت الحكومة 

المرونة ال�ت
عانات  كاؤها بعض أوجه القصور فيه، والسيما توجيه االإ و�ش
إىل مقدمي الرعاية الموجودين عوضاً عن استخدامها وسيلة 

لتشجيع حلول مبتكرة وفعالة التكلفة، كما أنها ال تغطي 
ي الرعاية البديلة وتكون النتيجة أنها قد ال تُحفز 

إال االأطفال �ف
بقاء االأطفال خارج نظام الرعاية.  اً الجهود الرامية الإ ي نهائ

ياً تحرك منسق لتحديد كيفية  وبناًء عى ذلك، يوجد حال
إدخال تحسينات إضافية عى نظام تخصيص الموارد 

لمواجهة هذه التحديات بأفضل طريقة. 

الفصل العا�ش تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة
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د  رص ش وال ي ت ف ت 10-2( ال

1. التفتيش 
ي هذا القسم الفرعي 

االأحكام المكرسة �احًة للتفتيش �ف
مخترة بشكٍل ملحوظ )§ 128-129(. ولكن هذا يتناقض مع 

ة لعمليات التفتيش لضمان جودة الرعاية البديلة  االأهمية الكبري
شارات السابقة لهذه  ي االأحكام عى االإ

لالأطفال. ومع ذلك تب�ف
اط حصول مقدمي  ي المبادئ التوجيهية، ال سيما اشرت

الواجبات �ف
خدمات الرعاية البديلة عى إذن السلطة المختصة المسؤولة 

ضافة إىل  اف المنتظم ومراجعة« عملهم )§ 55(، باالإ �ش عن »االإ
»منح التصاريح ]...[ واستعراضها بانتظام من قبل السلطات 

المختصة« )§ 105(. وعى الرغم من عدم ِذكر »التفتيش« عى 
فاً به  ي تلك االأحكام، يبقى دور هذه العملية معرت

هذا النحو �ف
اف والمراجعة.  �ش وري لعمليات االإ ضمنياً بوصفها االأساس الرف

ضافة إىل وجوب خضوع جميع مقدمي الرعاية إىل عمليات  وباالإ
ي هيئة عامة، تلقي 

ف �ف الرصد بشكٍل متكرر من قبل موظف�ي
االأحكام الضوء )§ 128، 129( عى ثالثة قضايا رئيسية:

الحاجة إىل إجراء زيارات محددة زمنياً وأخرى غري معلن 	 
عنها. 

ف واالأطفال. 	  الحاجة إىل التفاعل مع الموظف�ي

استصواب ضمان أن يلعب المفتشون، عند الحاجة، دوراً 	 
ة  ط ق ر ن ظ ي بناء القدرات ]ان

ضافة إىل دوٍر �ف اً باالإ افي إ�ش
ض 14[. �ي ك �ت ال
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ض )14(: تطوير أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وخاضعة للمساءلة ك�ي نقطة ال�ت

ة: ام ة ع ح م ل

ي »ضمان الرعاية 
امها �ف ف ح�ت تقرر الدول مدى وفائها بالرت

البديلة« )المادة 20.ب من اتفاقية حقوق الطفل وأشري إليها 
م حقوق  ي الفقرة 5 من المبادئ التوجيهية( - بطريقٍة تحرت

�ف
ي االتفاقية - ينبغي عليها أن 

االأطفال المنصوص عليها �ف
تمتلك معرفًة شاملة عن مكان توفري هذه الرعاية وجودتها.

وهناك نظامان أساسيان لتحصيل هذه المعارف:

لزامية لجميع مزودي 	  نظام موثوق لمنح االأذون االإ
الخدمات الخاصة. 

ف عى االمتثال للمعايري بشكٍل مستمر 	  نظام تفتيش يرش
ي جميع الهيئات والمرافق العامة والخاصة. 

�ف

ٍ من البلدان، يعمل العديد من مزودي الخدمات  ي كثري
و�ف

ي بعض االأحيان 
الخاصة أو غالبيتهم بدون ترخيص رسمي. و�ف

ي هذه الحاالت، 
طالق. و�ف ال توجد هيئة تفتيش فعالة عى االإ

ي مرافق الرعاية 
تبقى السلطات غري مدركة لعدد االأطفال �ف

ير إيداعهم فيها وجودة  ي البلد ناهيك عن ترب
البديلة �ف

ي ضوء هذا الواقع وتبعاته عى حماية الطفل، 
رعايتها. و�ف

أوىل محررو المبادئ التوجيهية اهتماماً خاصاً للتأكيد عى 
متطلبات منح أذون العمل والتفتيش. 

ي 
ل: ينبغي عى منظمات المجتمع المد�ف م ع ح إذن ال ن م

ي توفري الرعاية أن تكون »معتمدة وفق االأصول«، 
المشاركة �ف

ي المبادئ التوجيهية )§ 5(. تمنح 
ويعترب ذلك مبدءاً عاماً �ف

ها من السلطات المختصة«  »دوائر الرعاية االجتماعية أو غري
ذن لجميع الجهات واالأفراد الذين يقدمون الرعاية  )§ 105( االإ

عى أساس مجموعة معتمدة من المعايري لتقييم أهلية 
مقدمي الرعاية )§ 55(.

وتكون المعايري االأساسية الواجب مراعاتها واسعة النطاق 
اً بغايات وأهداف ومسؤوليات  ورة. وتتضمن بياناً خطي بالرف

ي مرافق وهيئات 
مقدم الرعاية )§ 73، 105( والوظائف �ف

دارة  ف وظروف توفري الرعاية واالإ الرعاية وتوظيف العامل�ي
خيص،  المالية )§ 105، 106(. وح�ت عندما توجد معايري للرت

اً ما تركز عى الظروف المادية للرعاية، وال تشري  ب فإنها غال
اً إىل قضايا مثل العالج والحماية واالتصال مع االأ�ة  كثري

 . ف ومؤهالت الموظف�ي

ونحاول التأكيد هنا عى أهمية ضمان أن تشكل جميع 
ي تغطيها المبادئ التوجيهية 

المجاالت ذات الصلة ال�ت
واتفاقية حقوق الطفل جزءاً من عملية التقييم )§ 73(. 

خيص تتطلب  تب عى ذلك تبعات واضحة الأن عملية الرت ويرت
اً أثناء  ب أكرش بكثري من مجرد التسجيل، وهذه هي الحال غال
الممارسة. وينبغي أن تكون المطالب من مزودي الخدمات 

واسعة النطاق وصارمة ويتم تطبيقها بشكٍل منهجي.

ش: ينبغي أن تخضع التصاريح االأولية لتوفري الرعاية  ي ت ف ت ال
اف والمراجعة المنتظمة” من قبل السلطة  �ش البديلة إىل “االإ
ي الممارسة أنه ينبغي 

ي ذلك �ف
المختصة )§ 55، 105(. ويع�ف

مراجعة نتائج “عمليات التفتيش المتكررة” لخدمات ومرافق 
ي 

الرعاية من قبل “سلطة عامة محددة” تكون الجهات ال�ت
ًة أمامها )§ 128(. والتأكد من أن عمليات  توفر الرعاية مسؤول

ضه عقبات  ي قد تعرت
التفتيش تتم بشكل دقيق وشامل وأخال�ت

ف أحد الشواغل االأساسية  ة. ويمثل مستوى أجور المفتش�ي كثري
ي 

نظراً للموارد المالية المتاحة لبعض مزودي الخدمات وال�ت
قد تجعلهم عرضًة للتأثر. وينبغي أن تراعي االستثمارات 

اف فعالة هذا الجانب. الهادفة إىل ضمان عمليات إ�ش
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ض )14(: تطوير أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وخاضعة للمساءلة )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

المبادئ التوجيهية: § 20، 55، 71، 73، 128، 
129

خيص والتفتيش المنتظمة  تعترب عمليات التقييم والرت
لجميع المرافق الرسمية للرعاية البديلة أمراً أساسياً لضمان 

حلول مالئمة وعالية الجودة. 

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ة  اي رع ات ال دم ق وخ راف ع م ي م م ج ي ي ق ل وت ي ج س اط ت �ت اش
ة  اص خ ال

ي تسعى إىل توفري 	 
إلزام جميع االأشخاص أو الجهات ال�ت

الرعاية البديلة الرسمية لالأطفال بتسجيل نيتها هذه لدى 
يٍ �يح، وضمان 

السلطة المختصة المكلفة بشكٍل قانو�ف
ي منح رخصة بالعمل. 

أن عملية التسجيل ال تع�ف

اتخاذ تدابري عقابية صارمة بحق أي شخص أو كيان 	 
يوفر الرعاية الرسمية بدون تسجيل أو يعمل بموجب 

التسجيل فقط. 

ف 	  ي ينبغي عى المتقدم�ي
وط ال�ت وضع قائمة شاملة بالرش

ي ذلك 
للعمل استيفاؤها ح�ت يبدؤوا عملياتهم، بما �ف

تأكيد خطي عى أهدافهم، وأدلة ثابتة عى امتالكهم 
المؤهالت ذات الصلة والجدارة االأخالقية، وقدرتهم عى 

اف عليهم، وقدرتهم  �ش ف واالإ اختيار مقدمي رعاية مناسب�ي
عى ضمان رفاه االأطفال من النواحي المادية والنفسية 
االجتماعية، وموافقتهم عى تشجيع تواصل االأطفال 

مع أ�هم ولم شملهم ما أمكن وضمان استعدادهم 
للتعاون مع السلطة المختصة المكلفة بشكٍل كامٍل 

ومنتظم. 

ح لتوفري الرعاية 	  التأكيد عى أن يكون الشكل المقرت
اً ويتناسب مع السياسة الوطنية للرعاية البديلة  وري �ف

اتيجية االبتعاد عن الطابع  لالأطفال بما فيها اسرت
 . المؤسسي

وط و/أو تخالف 	  ي هذه الرش رفض أي طلبات ال تل�ب
المطالبة بأال يكون الحافز الرئيسي لمقدمي الرعاية هو 
ويج الأهدافهم السياسية أو الدينية أو االقتصادية.  الرت

ل  ة ع اص خ ة ال اي رع ق ال راف ات وم دم ع خ ي م ول ج ص اط ح �ت اش
ل  م ع ل ح ل اري ص ت

ي توفر الرعاية 	 
إلزام جميع االأشخاص أو الجهات ال�ت

البديلة الرسمية لالأطفال بالحصول عى إذٍن من سلطٍة 
وط التقييم.  يٍ �يح بعد استيفاء �ش

مختصة بشكٍل قانو�ف

اتخاذ تدابري عقابية صارمة بحق أي شخص أو كيان يوفر 	 
خيص الالزم.  الرعاية الرسمية بدون الرت

عادة 	  مطالبة مرافق وخدمات الرعاية هذه بتقديم طلب الإ
ات مناسبة، مثالً كل  ي فرت

خيص بعد إجراء التفتيش �ف الرت
 . ف سنت�ي

ق  راف ات وم دم ع خ ي م ي ج
ش �ض ي ت ف ت راء ال ج ة لإ ال ع ة ف ي ع آل وض

ة اص خ ة وال ام ع ة ال اي رع ال
ضمان وجود جهة رسمية مكلفة تكون مسؤولة عن تنفيذ 	 

عمليات التفتيش الرسمية وغري المعلنة لجميع المرافق 
ي توفر الرعاية البديلة 

والخدمات العامة والخاصة ال�ت
الرسمية لالأطفال. 

تحديد مسؤولياتها بحيث تتضمن المراجعة الدقيقة 	 
المتثال مقدم الخدمة لمتطلبات السياسة الوطنية 
ف بالرعاية  بخصوص حماية ورعاية االأطفال المحاط�ي

ضافة إىل ظروف الرعاية وأذون العمل  البديلة الرسمية باالإ
ي حالة مقدمي الرعاية من القطاع الخاص.

�ف

ف به ولديها 	   التأكد من أن هيئة التفتيش لها وضع معرت
ف  موارد كافية لزيارة جميع المرافق والخدمات وموظف�ي

ي ذلك التدريب عى التشاور 
ف لتنفيذ مهامها بما �ف مالئم�ي

ي مرافق الرعاية البديلة.
ًة بطريقٍة مناسبة مع االأطفال �ف مبا�ش

ي تمكن وتحفز 	 
وط العمل، بما فيها االأجور، ال�ت تحديد �ش

ف عى أداء دورهم بفعالية وموضوعية.  المفتش�ي

ف بها لتسليم تقارير التفتيش 	  اعتماد طريقة فعالة ومعرت
ودراستها واتخاذ إجراءات بناًء عى ذلك حسب الحاجة. 

اط إعادة ترخيص مقدمي الخدمات من القطاع 	  اشرت
الخاص باستيفائهم معايري التفتيش.
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ي 
ودة �ض ج ان ال م ض ة ل ع اب ت م م وال ي ي ق ت م وال ي ظ ن ت ة ال ق ري ط

ل ي ال، إ�ائ ف لأط ة ل ي ل داخ ة ال اي رع ق ال راف م
نفذت وزارة الشؤون االجتماعية مبادرة التنظيم والتقييم 

ف جودة الرعاية. وتشمل عنر  والمتابعة بغرض تحس�ي
تفتيش خارجي ونهجاً داخلياً لضمان الجودة. وهدفت طريقة 

ي إ�ائيل إىل 
ي جرى تطويرها �ف

التنظيم والتفتيش هذه ال�ت
ف جودة رعاية المرافق أو الخدمات عرب استخدام  تحس�ي

ي 85 
طريقة موضوعية ومنهجية وموحدة للتنظيم. وُطبقت �ف

مرفقاً للرعاية داخل المؤسسات تقدم خدمات لنحو 5000 
ف جودة  ف 6 و18 عاماً بغرض تحس�ي اوح أعمارهم ب�ي يافع ترت

ي نهاية 
التاىلي جودة الحياة �ف الرعاية المقدمة لالأطفال - وب

المطاف. وتستخدم الطريقة نهجاً »تتبعياً« لمجموعة من 
ي 

ف �ف ف المودع�ي ي تمري
المشاكل أو الظروف المحددة جيداً، وال�ت

ات لتقييم جودة الرعاية.  إحدى المؤسسات، بوصفها مؤ�ش
ات ضعف التحصيل الدراسي والعدوانية  وتتضمن هذه المؤ�ش

ضافة إىل ذلك، هناك مجموعة من  واالكتئاب والقلق. وباالإ
ات الشاملة المصممة للتحقق من عمل المؤسسة  المؤ�ش

ككل. وتكون أكرش عموميًة بطبيعتها وتشمل عى سبيل المثال 
ف السالمة والموظف�ي

والتغذية. ويجمع المفتشون معلوماٍت شخصية وعن 
المؤسسة مع التشديد عى االستفادة من الطفل/اليافع 

ضافة إىل إجراء مقابالت مع  كمصدٍر رئيسيٍ للمعلومات باالإ
ف وعمليات التوثيق والمالحظة. وتشمل عملية  الموظف�ي

الرصد سبعة مراحل رئيسية وتتبع دورًة للتنظيم. وشكلت 
ي وفرتها طريقة التنظيم والتقييم والمتابعة 

البيانات ال�ت
أساساً لوضع خطة عالجية منظمة لكل طفل، وهناك أدلة 

تشري إىل تحسن جودة الرعاية ورفاه االأطفال. كما ظهر أثر هذه 
ي تحسن إجراءات العمل وصنع القرار ومؤهالت 

الطريقة �ف
 . ف الموظف�ي

لمزيٍد من المعلومات انظر: زيماخ-ماروم، ت. )2008( العالقة 
ي تطبيق طريقة التنظيم والتقييم 

ف االأبحاث والممارسة �ف ب�ي
ي مؤسسات الرعاية الداخلية 

والمتابعة )RAF( لضمان الجودة �ف
ف وج. روزنفيلد، أبحاث للتنفيذ:  ي ر. ج. تشاسك�ي

ي إ�ائيل. �ف
�ف

ف البلدان لربط المعرفة والسياسة  كة ب�ي االمنظورات المشرت
والممارسة الخاصة باالأطفال، أكسفورد: مطبعة جامعة 

https://books.google.co.uk/books/about/  .أكسفورد
Research_for_Action.html?id=d6EJVGKXq4cC&redir_

esc=y

ض )14(: تطوير أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وخاضعة للمساءلة )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت
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دة 1-14 ة واع ارس م م

ك ي س ك م ال، ال ف ل دور الأط اف ع �ش ج الإ ام رن ب
ي المكسيك حول حماية ورفاه االأطفال 

كانت هناك مخاوف �ف
ي المقام االأول نتيجًة 

ف بالرعاية البديلة، وكان ذلك �ف المحاط�ي
للمصري المحتمل لمجموعٍة من االأطفال الذين اختفوا من 
ي مدينة مكسيكو. حيث أصدرت 

أحد دور االأطفال الخاصة �ف
نسان مالحظات وتوصيات تدعو  اللجنة المحلية لحقوق االإ

ي 
إىل إجراءات متابعة أفضل من قبل السلطات لالأطفال �ف

ضافة إىل نظام فعال لتسجيل خدمات  مرافق الرعاية باالإ
اف عليها. ونتيجًة لذلك، أعدت الحكومة  �ش الرعاية البديلة واالإ
اف عى دور االأطفال  �ش ي مدينة مكسيكو برنامجاً لالإ

المحلية �ف
بمشاركة هيئات تتوىل مسؤولياٍت محلية وهي: وزارة التنمية 

ي قضايا حماية 
المحلية، والنائب العام والمدعي العام �ف

الطفل، وسلطة الرعاية االجتماعية والمنظمة االأم لمنظمات 
. وهدفت المبادرة إىل التأكيد عى عمل دور  ي

المجتمع المد�ف
االأطفال وفقاً للمعايري المطلوبة وتحديد أية مخالفات

ي توفرها. 
ي عى الرعاية ال�ت

قد ترتكبها وإضفاء طابع مه�ف
ي 

نامج بتقييم الرعاية والخدمات ال�ت وح�ت تاريخه، قام الرب
توفرها دور االأطفال وإعداد سجل شامل لدور جميع االأطفال 

م االآن  ف ي هذه المؤسسات. وتعرت
ف بالرعاية �ف ف المحاط�ي واليافع�ي

ي توفري 
اح تحسينات محتملة �ف استخدام هذه المعلومات القرت

ي بآلية 
اف القانو�ف يعات توفر االعرت الرعاية البديلة وإعداد ترش

اف عى دور االأطفال. ويتم إعداد أدوات مهنية  �ش مستدامة لالإ
ي 

ومعايري فنية بمساعدة فنية من فرع منظمة اليونيسف �ف
مكسيكو.

الفصل العا�ش تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة
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دة 3-14 ة واع ارس م م

ال  ف ة الأط ال ف ات وك س ؤس م ل ال ة داخ اي رع ل ا ل ي دن �ي ال اي ع م ال
ا ي ب ي ام ي ن

�ض
أُجريت عملية تقييم للرعاية البديلة عام 2008 بغرض 
تعزيز خدمات الرعاية البديلة لالأطفال الضعفاء الذين 

ي ناميبيا. 
يحتاجون للحماية تحت عنوان الرعاية والدعم �ف

ي مرافق الرعاية 
ة من االأطفال �ف وخُلصت إىل وجود أعداد كبري

غري المنظمة. ونتيجًة لذلك، اعُتمدت »معايري رعاية االأطفال 
داخل المؤسسات« بغرض ضمان وضع المعايري الدنيا لجميع 
ي البلد وتسجيلها ورصدها. 

مرافق الرعاية داخل المؤسسات �ف
 ، ف دارة التنفيذية والموظف�ي وتناولت المعايري مسائل مثل االإ

ضافة إىل الجوانب  دارة العامة والشؤون المالية باالإ ي واالإ
والمبا�ف

المختلفة لتقديم الرعاية كالقبول والمشاركة وتسجيل الحالة 
ي إطار الرعاية

والصحة والتعليم ومغادرة الرعاية والدعم �ف

ي جميع أنحاء البلد 
الالحقة. كما أُجريت دورات تدريب �ف

ف للحكومة  بمشاركة جميع موظفي الرعاية االجتماعية التابع�ي
والمنظمات غري الحكومية، وتشكل فريق عمل من أجل 

تسهيل التنفيذ. وتم وضع المعايري الدنيا لكفالة الطفل 
وتلقت المنظمات غري الحكومية واالأخصائيون االجتماعيون 

ي هذا المجال. وتتضمن هذه المعايري المبادئ 
اً �ف ب تدري

ي مجال العمل 
التوجيهية لكفالة الطفل، ودليل تدريب �ف

، ودليل تدريب  ف ف المحتمل�ي االجتماعي من أجل تحديد الكافل�ي
ف ومجموعة أدوات لمجموعات الدعم  ف المحتمل�ي للكافل�ي

. كما تلقت الوزارة الدعم أيضاً من أجل إعداد قاعدة  ف والكافل�ي
ف ولالأطفال  بيانات لمقدمي خدمات كفالة الطفل المحتمل�ي

 . ف المكفول�ي

 لمزيٍد من المعلومات، انظر:
 https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/

attachments/Standards%20for%20Foster%20
Care%20Services%20in%20Namibia.pdf

2. الرصد 
ي هذا القسم 

ال يرتبط دور الرصد الذي تغطيه الفقرة 130 �ف
اف  �ش ًة بدور »الخضوع لالإ الفرعي من المبادئ التوجيهية مبا�ش

المنتظم« )§ 55( أو وظائف التفتيش )§ 128-129( عى هذا 
النحو. حيث يركز عى ضمان وجود هيئة مستقلة ولكن 

معتمدة رسمياً وينسجم وضعها وطبيعتها ومواردها وواليتها 
ادئ  ب ي ما يسمى »م

القانونية مع المعايري المنصوص عليها �ف
س«. حيث أقرت الجمعية العامة لالأمم المتحدة عام  اري ب

1993 هذه المبادئ المخصصة للمؤسسات الوطنية من أجل 
نسان - وأفضل مثال معروف عى ذلك  تعزيز وحماية حقوق االإ

ف المظالم. هو مكتب أم�ي

وفيما يتعلق بالرعاية البديلة، تعكس وظائف هيئة الرصد 
ي المبادئ التوجيهية عدداً من 

المذكورة المنصوص عليها �ف
ي »مبادئ باريس«. ولكن جرى التأكيد عى ثالثة 

المبادئ الواردة �ف
نقاٍط مهمٍة أخرى تتعلق بعمل الهيئة تتضمن إمكانية الوصول 
ي جٍو من الخصوصية. 

إليها وإتاحة إمكانية التشاور مع االأطفال �ف
ورة أن  النقطة الثالثة ذات أهمية خاصة وتؤكد عى �ف

تراعي هيئة الرصد، عند تقديم توصيات للحكومة تتعلق 
ي مجال الرعاية البديلة 

بالسياسات، »نتائج االأبحاث المرجحة« �ف
ضافة إىل المجاالت االأوسع لنمو ورفاه الطفل.  باالإ

وبينما تكون وظائف هيئات الرصد المشابهة هامًة للغاية، 
اف الخاصة  �ش ف وظيفة االإ ف بينها وب�ي اً التميري يعترب أمراً حيوي

بخدمة التفتيش ذات نفس القدر من االأهمية . 

ي الفقرة 130 من 
وبالمثل، تختلف »آلية الرصد« المذكورة �ف

المبادئ التوجيهية عن »آلية معروفة وفعالة ونزيهة يمكن 
ي 

ه” المشار إليها �ف ل واغ اواه أو ش ك ش بالغ ب للطفل بموجبها االإ
ي تلك 

الفقرة 99 من المبادئ التوجيهية. حيث تكون االآلية �ف
ي مرفق الرعاية أو عى المستوى 

الحالة هي “أول خطوة” �ف
ي الفقرة 130 من المبادئ 

. أما “آلية الرصد” الموصوفة �ف المحىي
التوجيهية فهي هيكلية وطنية )واالأفضل مع تغطية محلية 

تاحة إمكانية الوصول إليها( يمكن التواصل معها إذا  وإقليمية الإ
ًة أو كانت نتائجها  ل ت الخطوة االأوىل المشار إليها مستحي اعُترب

غري مرضية.

ض )14(: تطوير أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وخاضعة للمساءلة )تتمة( ك�ي نقطة ال�ت

الفصل العا�ش تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة
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ي حالت الطوارئ 
ي الخارج و�ض

 توف�ي الرعاية �ض

ي هذا الفصل:
تجدون �ض

11-1( توف�ي الرعاية للأطفال خارج بلدان إقامتهم المعتادة

ي الخارج
ي إطار للرعاية �ف

1. إيداع الطفل �ف

ي الخارج
2. توفري الرعاية لالأطفال الموجودين فعال �ف

ادة ت ع م م ال ه ت ام دان إق ل ارج ب ال خ ف لأط ة ل اي رع �ي ال ات: توف اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

ي حالت الطوارئ
11-2( توف�ي الرعاية البديلة �ض

طوارئ الت ال ي ح
ة �ض ل دي ب ة ال اي رع �ي ال ض )15(: توف �ي ك �ت ة ال ط ق ن

تبة عى عملية صنع السياسات 	  االآثار المرت
	  ممارسة واعدة:

ي آتشيه، إندونيسيا 
   دراسة حالة 1: بعد وقوع الكارثة: تغيري إجراءات رعاية االأطفال �ف

ي رواندا، رواندا 
نقاذ الدولية �ف    دراسة حالة 2: برامج لجنة االإ

الفصل الحادي ع�ش114 ي حالت الطوارئ 
ي الخارج و�ض

توف�ي الرعاية �ض
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ي اتفاقية حقوق 
ح�ت هذا الموضع، تتوسع المبادئ التوجيهية �ف

ها من النصوص بغرض توفري توجيهات أكرش  الطفل وغري
ي المقابل، يغطي القسمان 

تحديداً للسياسات والممارسة. و�ف
ي هي بالفعل 

الثامن والتاسع من المبادئ التوجيهية المواقف ال�ت
التاىلي فإن هذه االأقسام هي عبارة عن  موضع دراسة مفصلة. وب
دراسة للمعايري والمبادئ الدولية القائمة أكرش من كونها عملية 

إعداد توجيهات جديدة. 

ي هذا الدليل، بدون 
ي ضوء ذلك، يتم تناولها مع بعضها �ف

و�ف
معاينة بعض القضايا بطريقٍة متعمقة من خالل »مربعات 

ف إىل الرجوع إىل الصكوك والوثائق  «. وندعو المستخدم�ي ف كري الرت
ذات الصلة حسب الحاجة. 

م  ه ت ام دان إق ل ارج ب ال خ ف لأط ة ل اي رع �ي ال 11-1( توف
ادة ت ع م ال

توجب عى عمليات توفري الرعاية البديلة مواجهة التحديات 
ي العقود 

ي الحركة عرب الحدود �ف
الناجمة عن التوسع الريع �ف

ة. لذلك كان من المهم تخصيص قسم من المبادئ  االأخري

ف بهذه المسألة: االأطفال  ف المتعلق�ي التوجيهية للجانب�ي
الذين يتم إرسالهم إىل الخارج لتلقي الرعاية، واالأطفال الذين 

ي الخارج. 
يحتاجون للرعاية عندما يكونون فعالً �ف

قامة المعتاد«  وتستخدم المبادئ التوجيهية مصطلح »بلد االإ
)§ 137، 140( لضمان أن يستند معيار تطبيق هذه االأحكام إىل 

ي 
المكان الذي يعيش فيه الطفل طوًعا ح�ت االآن. وهو أيضاً، �ف

نظر  معظم الحاالت، المكان الذي سيعود إليه الطفل. ولكن ال يُ
ي 

قامة االعتيادية« �ف ط مطلق لتحديد »مكان االإ إىل ذلك عى أنه �ش
ي الوضع الحاىلي بشكٍل 

. وعوضاً عن ذلك، يتم النظر �ف ف وقٍت مع�ي
أساسي بدالً من الخطط المستقبلية.

ام 1996  ع اي ل ة له ي اق ف شارة إىل ات ومن المهم مالحظة االإ
)§ 139(. حيث تحدد هذه االتفاقية توزيع مسؤوليات حماية 

ف بأية قضية عابرة للحدود. كما  ف المعنيت�ي ف الدولت�ي الطفل ب�ي
ي يجوز أو ال يجوز 

تنص بصورٍة حاسمة عى تدابري الحماية ال�ت
ي أُرِسل منها الطفل أو وصل إليها. 

اتخاذها من قبل الدولة ال�ت

ي المبادئ التوجيهية 
ولالأسف، أُشري إىل اتفاقية عام 1996 �ف

السياق: فهم المبادئ التوجيهية

الفصل الحادي ع�ش ي حالت الطوارئ 
ي الخارج و�ض

توف�ي الرعاية �ض
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ي الخارج«، بينما توفر 
ي إطار للرعاية �ف

تحت بند »إيداع الطفل �ف
ة للفئة  ل ام ة وش وي ي ات ح ام ض �ت ات وال ه ي وج اً ت ض االتفاقية أي
ي الخارج(. 

الثانية )توفري الرعاية لالأطفال الموجودين فعالً �ف
ولذلك فإن تطبيق االتفاقية - والدعوة إىل التصديق عليها - 
اً  ي اس راً أس اً يعترب أم وري ي ال يزال ذلك فيها �ف

ي االأماكن ال�ت
�ف

اد  ت ع م ه ال ت ام د إق ل ارج ب ود خ وج م ل ال ف ط وق ال ق ة ح اي م ح ل
ان.  ٍب ك ب لأي س

ي الخارج
ي إطار للرعاية �ض

1.  إيداع الطفل �ض
يتم إجراء ترتيبات مختلفة للرعاية البديلة - بما فيها الرعاية 

ي الخارج. ولكن 
غري الرسمية من قبل ذوي القر�ب - لالأطفال �ف

ي المبادئ التوجيهية 
أحد االأسباب الرئيسية لتناول هذا السؤال �ف

ة  كان معالجة المخاوف المتعلقة »باالستضافة« الدولية قصري
اً ما يتم تنظيم برامج  االأمد ومبادرات »الرعاية المؤقتة«. فكثري

من هذا النوع تنطوي عى إقامة لعدة أسابيع مع أ�ة متطوعة 
اف ال سيما من ناحية  ي الخارج بضمانات محدودة وبدون إ�ش

�ف
ي تتم 

ضمان مالءمة االأ� المضيفة. وهذه هي المرة االأوىل ال�ت
. ي نٍص دوىلي لتحديد المعايري

فيها محاولة تناول هذه المسألة �ف

تم التأكيد أوالً عى أنه ينبغي تطبيق المبادئ التوجيهية ككل 
ضافة إىل الحث عى  ي هذا النوع من الحاالت )§ 137(. وباالإ

�ف
ام هذه الضمانات،  تكليف هيئة معينة تكون مسؤولة عن احرت
تُطالب المبادئ التوجيهية بعد ذلك أيضاً بضمان متابعة هذا 
النوع من الزيارات )§ 138(. ويعترب ذلك مطلباً حاسماً. فدائماً 

ي أوضاع من الحرمان أو غري 
ما يعيش االأطفال المعنيون �ف

ي بلد إقامتهم المعتاد: فقر االأ�ة 
ذلك من الظروف الصعبة �ف

ي 
اعات المسلحة. و�ف ف والرعاية داخل المؤسسات وح�ت أوضاع الرف

ٍ من االهتمام لمساعدة هؤالء  ٍ من االأحيان، ال يتم إيالء كثري كثري
ٍة للراحة  ي التكيف مع »الحياة الطبيعية« بعد تجرب

االأطفال �ف
ي معالجة ذلك 

ٍة آمنة. وقد يؤدي الفشل �ف ي بيئ
المادية النسبية �ف

ة، وانهيار العالقات االأ�ية  إىل مشاكل سلوكية ونفسية كبري
ي أي برنامج 

اً �ف ي الحاالت الشديدة. ولذلك يعترب مكوناً حيوي
�ف

ي الخارج. 
للرعاية المؤقتة المخطط لها �ف

ي الخارج
2. توف�ي الرعاية للأطفال الموجودين فعل �ض

ي 
عى نقيض الرعاية الرسمية وغري الرسمية المخطط لها �ف

الخارج، يتناول هذا القسم الفرعي الحاجة االأكرش شيوعاً لضمان 
ف  ف بذويهم أو المنفصل�ي الرعاية البديلة لالأطفال غري المصحوب�ي
عنهم الموجودين خارج بلد إقامتهم المعتاد. ويغطي االأطفال 

ٍة من الحاالت، بما فيها الالجئون وطالبو  ي مجموعٍة كبري
�ف

تجار باالأشخاص  ا االإ ف وضحاي اللجوء والمهاجرون غري النظامي�ي
ه من أشكال الهجرة القرية.  واالختطاف أو غري

ف بها بالفعل، استلهم محررو  وبما أن هذه القضية معرت
المبادئ التوجيهية عدداً من الصكوك الدولية الموجودة ووثائق 

السياسات بدءاً من اتفاقية الهاي لعام 1996 المذكورة أعاله 
ؤون  ش دة ل ح ت م م ال ة الأم ي وض ف م ة ل ي ه ي وج ت ادئ ال ب م إىل ال
ل )2008(.  ف ط ل ل ل ض ف ح ال ال ص م د ال دي ح أن ت ش ض ب �ي ئ لج ال

ي هذه 
وتطالب المبادئ التوجيهية أن يراعي توفري الرعاية �ف

الحاالت السمات الشخصية لكل طفل وتجربته الشخصية أيضاً 
)§ 142(. ومن االأهداف الرئيسية االأخرى لالأحكام أنه ال ينبغي 
ي البلد. 

احتجاز أو معاقبة هؤالء االأطفال بدواعي وجودهم �ف
ي 

وينبغي نقديم المساعدة والمشورة لهم بشكٍل منتظم �ف
ي تهدف إىل تحديد الحل االأنسب لهم، كما ينبغي 

جراءات ال�ت االإ
ي تستند إليها 

الحصول عى جميع المعلومات الممكنة ال�ت
اً، ال ينبغي إعادتهم  ي هذا الشأن. وأخري

عملية صنع القرار �ف
ي حال وجود ضمانات كافية بشأن 

إىل بلد إقامتهم المعتاد إال �ف
سالمتهم وترتيبات رعايتهم هناك. 

ي هذا القسم 
ومن الجوانب المهمة، ينص الحكم االأخري �ف

ي 
ي تدابري رعاية نهائية �ف

الفرعي )§ 152( عى أنه ال ينبغي النظر �ف
سالمية،  يعة االإ ي أو الكفالة وفقاً للرش

البلد المضيف، مثل التب�ف
ي 

قبل استنفاذ جميع الجهود لتحديد مكان أ�ة الطفل المع�ف
ف له. أو مقدمي الرعاية الرئيسي�ي
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ي الخارج و�ض

توف�ي الرعاية �ض



117

ادئ  ب م ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان
ة ي ه ي وج ت ال
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توف�ي الرعاية للأطفال خارج بلدان إقامتهم 
المعتادة

المبادئ التوجيهية: § 152-137

يحتاج االأطفال الذين يتم إرسالهم إىل الخارج لتلقي الرعاية 
ي 

واالأطفال الذين يحتاجون للرعاية عندما يكونون فعالً �ف
الخارج للوصول إىل الدعم والخدمات بما ينسجم مع حقوق 

واحتياجات االأطفال االآخرين. ولكن لديهم احتياجات أخرى 
أيضاً ينبغي عى السياسة الوطنية أن تراعيها. 

ة: ي ن وط ات ال اس ي س ل ال ي ع غ ب ن وي

ة  ي دول ات ال ي ؤول س م ال اء ب وف ان ال م  ض
ام 1996 )إذا كانت 	  ع اي ل ة له ي اق ف المصادقة عى ات

ي تلخص مسؤوليات 
الدولة لم تصادق عليها من قبل( ال�ت

ف بلدين.  حماية الطفل ب�ي

ضمان أن تراعي جميع سياسات وخدمات رعاية االأطفال 	 
ها من الصكوك  ي الخارج اتفاقية الهاي لعام 1996 وغري

�ف
م  ة الأم ي وض ف م ة ل ي ه ي وج ت ادئ ال ب م ل ال ث الدولية م
ح  ال ص م د ال دي ح أن ت ش ض ب �ي ئ لج ؤون ال ش دة ل ح ت م ال

ل )2008(.  ف ط ل ل ل ض ف ال

ضمان أن تستند جميع السياسات والخدمات المتعلقة 	 
، أو قد يحتاجون إحاطًة، بالرعاية  ف باالأطفال المحاط�ي

ي الخارج إىل المبادئ التوجيهية. 
البديلة �ف

تحديد الهيئة المسؤولة عن معايري الرعاية لكل طفل 	 
ة  ي الخارج. وينبغي أن تتمتع هذه الهيئة بالخرب

موجود �ف
ي تعزيز معايري الرعاية لجميع االأطفال.

�ف

ال ف وق الأط ق ز ح زي ع ت
ف 	  ي الرعاية المناسب�ي توعية جميع مقدمي وأخصائ�ي

ي الخارج. 
بحقوق واحتياجات االأطفال الموجودين �ف

ي جميع 	 
ي االستماع إليهم �ف

النص عى حق االأطفال �ف
ي تؤثر عليهم باالنسجام مع الممارسات 

ا ال�ت القضاي
ي الرعاية البديلة والمبادئ التوجيهية. 

الجيدة �ف

ضمان حصول االأطفال عى المعلومات ومعرفتهم 	 
لحقوقهم. 

إتاحة إمكانية وصول االأطفال إىل شخص بالغ مستقل 	 
ضافة إىل  يثقون به ويمكنه تقديم الدعم لهم باالإ

ي عند الحاجة. 
ي المجا�ف

التمثيل القانو�ف

ف االأطفال وأ�هم 	  مطالبة الهيئات بتيسري التواصل ب�ي
بغرض دعم لم الشمل أو المحافظة عى التواصل إذا 

تعذر لم شمل االأ�ة. 

ف أو وصم 	  ضمان توفر الدعم لجميع االأطفال دون تميري
ثنية والثقافية واالجتماعية.  مع مراعاة خلفية الطفل االإ

إتاحة وصول االأطفال إىل الصحة والتعليم واللعب 	 
والخدمات االأخرى ح�ت يتمتعوا بنفس حقوق االأطفال 

االآخرين. 

جم، أو 	  دعم حقوق االأطفال بالمشاركة عرب توفري مرت
وسائل دعم أخرى حسب الحاجة، ح�ت يتمكن الطفل من 

ي يفضلها. 
إبداء رأيه وفهم التواصل باللغة ال�ت

ارج  خ ي ال
ن �ض ودي وج م ال ال ف ة الأط اي م ح

ف 	  ضمان إيداع االأطفال الذين يصلون غري مصحوب�ي
تجار  ا لالإ ف عنهم أو يكونون ضحاي بذويهم أو منفصل�ي

ي بيئاٍت مناسبة لالأطفال وعدم حرمانهم من حريتهم 
�ف

ي البلد. 
لمجرد وجودهم �ف

ف الذين يتعاملون مع االأطفال، 	  ضمان تدريب المسؤول�ي
مثل موظفي الجمارك والهجرة والحدود، عى تلبية 

احتياجات االأطفال بحساسية. 

ي أ�ع وقٍت 	 
ي عى االأطفال �ف

ف وصي قانو�ف المطالبة بتعي�ي
ممكن باالنسجام مع الممارسات ذات الصلة لجميع 

االأطفال الذين يحتاجون الرعاية والحماية. وينبغي أن 
ي ويفهم االحتياجات المحددة 

يعرف الوصي القانو�ف
ي الخارج. 

لالأطفال الموجودين �ف

مطالبة هيئات رعاية الطفل بتسجيل وإجراء عملية 	 
تقييم شاملة الحتياجات الطفل بأ�ع وقت ممكن 

ي ذلك احتياجاته الصحية 
وبالتعاون مع االآخرين بما �ف

والتعليمية. 
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مطالبة هيئات رعاية الطفل بالتماس وثائق من بلد إقامة 	 
الطفل المعتاد من اجل إجراء تقييم الحتياجات الطفل. 

ضمان وجود عمليات لتقفي أثر أ�ة الطفل يتوالها 	 
أخصائيون مدربون. وينبغي أن يحصل ذلك فور إيداع 

ي إطاٍر للرعاية. 
أحد االأطفال �ف

المطالبة بإجراء عمليات تقييم مناسبة للمخاطر قبل 	 
إعادة االأطفال إىل بلد إقامتهم أو إىل رعاية أفراد آخرين 

من االأ�ة ما أمكن. 

االضطالع بدور قيادي بالتعاون مع البلدان االأخرى 	 
لضمان تلبية احتياجات االأطفال

طوارئ الت ال ي ح
ة �ض ل دي ب ة ال اي رع �ي ال 11-2( توف

ي حاالت 
عى الرغم من أن المبادئ التوجيهية تنطبق كاملًة �ف

نسان  الطوارئ الناجمة عن كوارث طبيعية وكوارث من صنع االإ
)§ 153(، ينبغي إيالء اهتمام بالمخاوف المحيطة بتوفري 

ي هذه الظروف. عالوًة عى ذلك، قد 
الرعاية البديلة لالأطفال �ف

ي مسؤوليات وكفاءات االأشخاص الذين يعملون 
يحصل التباس �ف

ي حاالت ما بعد الكوارث. ويشارك الموظفون الذين ال يواجهون 
�ف

ي الجهود التالية 
عادًة قضايا حماية الطفل أو صنع القرار �ف

اف  �ش للكوارث حيث ال يتوفر سوى حد أد�ف من السلطة واالإ
ي 

ٍ من االأحيان. وتحاول أحكام حاالت الطوارئ �ف ي كثري
والتوجيه �ف

المبادئ )§ 153-167( مساعدة جميع االأطراف المعنية بحماية 
ي حاالت الطوارئ.

الطفل �ف

ي حاالت الكوارث قبل وبعد إقرار 
وكما أظهرت المبادرات �ف

المبادئ التوجيهية بوضوح، تكون مخاطر الحلول غري المالئمة 
أبداً لحاالت االأطفال الذين تم تحديدهم عى أنهم محرومون 

ي هذه الظروف شديدة ومتكررة وواسعة 
من الرعاية الوالدية �ف

االنتشار. ويعالج هذا القسم من المبادئ التوجيهية منذ البداية 
بعض أكرش المشاكل أهمية وخطورة. 

تدخالت من قبل أفراد وهيئات غري مؤهلة وتفتقر إىل 	 
ة؛  الخرب

تيبات 	   اللجوء إىل الرعاية داخل المؤسسات عوضاً عن الرت
ذات الطابع االأ�ي؛

يد االأطفال عرب الحدود بغري داٍع؛	   ترش

 رفض تشجيع أو تيسري تقفي أثر االأ�ة. 	 

ة  اي رع شارات إىل ال ومن الجدير بالذكر عى وجه الخصوص هنا االإ
ات )§ 154. ج & د، 156.ب(. ففي حاالت  س ؤس م ل ال داخ

الطوارئ، تتب�ف المبادئ التوجيهية موقفاً أكرش �امًة بكثري 
بشأن استخدام الرعاية داخل المؤسسات منها عى المستوى 

، هناك حظر �يح عى  التاىلي العام )ال سيما § 21 – 23(. وب
ي هذه الحالة الخاصة. 

تأسيس مرافق للرعاية طويلة االأمد �ف
ة إىل تجارب الجهات  ويستند هذا النهج المتشدد بدرجٍة كبري

ي تصل إىل مناطق الكوارث 
الفاعلة االأجنبية من غري الدول ال�ت

ولديها النية والموارد لتأسيس مرفق للرعاية الداخلية بغض 
ي أسوأ الحاالت، قد يرفضون 

النظر عن السياسات الموجودة. و�ف
التعاون أو ح�ت يقومون بعرقلة جهود لم شمل االأ�ة بشكٍل 

النيابة عن االأطفال الموجودين تحت رعايتهم.  فاعل ب

ي هذه الظروف، تلقي 
ال الأ�ة �ف ص ف ع ان ن وكجزٍء من جهود م

المبادئ التوجيهية الضوء عى الحاجة إىل ضمان أن تركز أعمال 
غاثة عى مساعدة االأ� عوضاً عن توفري المعونة لالأطفال  االإ

فقط )§ 155، 156.أ(.

ضافة إىل إعادة التأكيد عى أولوية دعم مشاركة المجتمع  وباالإ
ي 

ي تستند إىل االأ�ة �ف
المحىي وتعزيز ورصد الرعاية البديلة ال�ت

تيبات الرعاية  مجتمع الطفل، ينظر القسم الفرعي المتعلق برت
ف بشكٍل خاص:  ف مهمت�ي ي مسألت�ي

ي حاالت الطوارئ �ف
�ف

ات  ي ل م باالنسجام مع التوجيهات الدولية المتعلقة بع
ر )2004( ،  م ب الأح ي ل ص ل ة ل ي دول ة ال ن ج ل لء )راجع ال ج الإ

ات 24-26(، تحذر المبادئ التوجيهية من أنه ال يجوز  ح ف ص ال
يد االأطفال عرب الحدود إال الأسباٍب طبية قاهرة أو تتعلق  ترش

ي هذه الحالة، ال يجوز ذلك إال عندما 
 بحمايتهم. وح�ت �ف

ٍة يعرفه  اً بأحد أقاربه أو مقدم رعاي يكون الطفل مصحوب
عادة الطفل إىل بلد إقامته  الطفل مع وضع خطط واضحة الإ

المعتاد )§ 160(. وال ينبغي أن يكون هناك حاالت إجالء أو 
يرها من خالل االأحداث الوشيكة أو الفعلية  يد ال يمكن ترب ترش

ي تحصل بدون التحضري والتخطيط 
ي تهدد الحياة وال�ت

ال�ت
ف - االنتباه إىل التحقق من وضع االأ�ة والتأكد من جمع  الالزم�ي

التاىلي تحظر هذه  كافة الوثائق الالزمة عى سبيل المثال. وب
ي حاالت ما 

ف أموٍر أخرى، التدابري المستعجلة �ف القاعدة، من ب�ي
ي إىل بلٍد مستقبل، وهي 

بعد الكوارث لنقل االأطفال بغرض التب�ف
 . ظاهرًة ال تزال تشكل مصدر قلٍق كبري

ي تدابري رعاية 
وتنص المبادئ التوجيهية أيضاً عى النظر �ف

ي أو الكفالة وفقا 
 »مستقرة ونهائية«، من قبيل التب�ف

ل  م م ش ود ل ه ل ج ش ال ف ي ح
سالمية، �ض يعة االإ الأحكام الرش

وط، ولذا يمكن  « غري مرش ي
الأ�ة )§ 161(. إن مصطلح »التب�ف

ف البلدان. ويمكن تصور  تفسري معناه عى أنه محىي أو ب�ي
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خيارات أخرى للرعاية البديلة طويلة االأمد عندما يكون هذا 
ورة تخصيص  الحل غري ممكن. النقطة الحاسمة هنا هي �ف

وقٍت كاٍف واستخدامه بطريقة جيدة لضمان عدم وجود 
ة  احتمال معقول للم شمل الطفل مع أ�ته. وقد تمتد الفرت

ي بعض الظروف. 
ف �ف المطلوبة إىل سنت�ي

اً، يقدم القسم الفرعي حول »تقفي أثر االأ�ة ولم  وأخري
ي 

وط الرئيسية المنصوص عليها �ف الشمل« ملخصاً للرش
ة  ك �ت ش م ة ال ي ه ي وج ت ادئ ال ب م التوجيهات االأكرش تفصيالً )مثل ال

م  ه ذوي ض ب �ي وب ح ص م �ي ال ال غ ف أن الأط ش الت ب وك ض ال �ي ب
وارئ  ط الت ال ي ح

ة �ض اي رع ون: ال ع ائ ض م  وال ه ن ض ع �ي ل ص ف ن م وال
ذ  ن م م ه ن ذوي ض ع �ي ل ص ف ن م ال ال ف ر أ�ة الأط ي أث ف ق وت

وات( حول طريقة تنظيم جهود  ن س س م ر خ م �ت ع ولدة ح ال
تقفي أثر االأ�ة ولم شملها.
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ي حاالت الطوارئ
ض )15(: توفري الرعاية البديلة �ف ك�ي  نقطة ال�ت

ات اس ي س ع ال ن ة ص ي ل م ل ع ة ع ب ت �ت م ار ال الآث

لمبادئ التوجيهية: § 167-153

ي حاالت 
ينبغي توفري الدعم لالأ� من أجل البقاء معاً �ف

ي بعض الحاالت رعاية 
الطوارئ. ولكن، قد يتطلب االأطفال �ف

ها باالنسجام مع المبادئ التوجيهية.  بديلة، وينبغي توفري
ي تفرضها حاالت الطوارئ 

وال ينبغي أن تقوض التحديات ال�ت
ي تلبية حقوقهم واحتياجاتهم. 

حق االأطفال �ف

ل  ة ع اس ي س ل ال ة ع ب ت �ت م ار ال ق الآث ب ط ن ة، ت ال ح ذه ال ي ه
و�ض

ي 
ة �ض ي ؤول س م ل ال م ح ت ي أو دولي ي �ب ن ان أج ي ل أي ك ة وع دول ال

ات:  اس ي س ل ال ي ع غ ب ن اً. وي ي عل ة ف ي ن وط ات ال ط ل س اب ال ي غ

الت  ي ح
ة �ض اي رع ق ال ي س ن ط وت ي ط خ ي ت

ادي �ض ي ب دور ق ع ل
وارئ  ط ال

ضمان وضع وخطط وطنية لتنسيق الدعم المقدم 	 
اف عليه.  �ش ي حاالت الطوارئ واالإ

لالأطفال واالأ� �ف

ها من 	  ام بالتوجيهات الدولية الخاصة باالإجالء وغري ف االلرت
وتوكوالت الدولية، وعى وجه الخصوص  التوجيهات والرب
ي الحاالت القاهرة 

يد االأطفال عرب الحدود إال �ف لتفادي ترش
.)160§(

غاثة إىل االأ� 	  أن تنص �احًة عى توجيه جهود االإ
للحيلولة دون انفصالها وبقاء االأطفال مع والديهم 

وأ�تهم الممتدة ما أمكن.

وضع آليات لتوفري دعم شامل لالأ� والمجتمعات المحلية.	 

اف عليهم بغرض تيسري لم 	  �ش  تسجيل االأطفال واالإ
الشمل مع االأ�ة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات �ية.

ي توفر الدعم لالأطفال 	 
مطالبة جميع المنظمات ال�ت

ي حاالت الطوارئ باالمتثال للمبادئ التوجيهية 
واالأ� �ف

بما يتماسش مع حقوق واحتياجات جميع االأطفال. 

ضمان وجود مجموعة من خيارات الرعاية لالأطفال الذين 	 
ي ترتيبات 

ًة بديلة مع تفضيل الرعاية �ف يحتاجون رعاي
 . ي المجتمع المحىي

تستند إىل االأ�ة �ف

ي الرعاية داخل 	 
أن تنص بالتحديد عى إمكانية النظر �ف

ٍ مؤقٍت فقط مع حظر تأسيس مرافق  المؤسسات كتدبري
للرعاية طويلة االأمد. 

ي خيارات الرعاية البديلة عندما ال يمكن لم 
االسماح بالنظر �ف

ي حلول نهائية 
شمل االأطفال مع أ�هم. وال يجوز النظر �ف

سالمية إال بعد  يعة االإ ي أو الكفالة وفقاً للرش
مثل التب�ف

ة معقولة وعدم وجود احتمال واقعي للم شمل  انقضاء فرت
االأ�ة. 

ال ف وق الأط ق ات وح اج ي ت ة اح ي ب ل ان ت م ض
المطالبة بالسعي الأخذ آراء االأطفال بما يتماسش مع 	 

جميع خدمات الرعاية البديلة. 

بقاء 	  المطالبة بإبقاء االأشقاء معاً وبذل جهود حثيثة الإ
االأطفال عى اتصال مع أ�هم الممتدة ومجتمعاتهم 

المحلية. 

ف أو وصم 	  ضمان توفر الدعم لجميع االأطفال دون تميري
ثنية والثقافية واالجتماعية. مع مراعاة خلفية الطفل االإ

إتاحة وصول االأطفال إىل الصحة والتعليم واللعب 	 
والخدمات االأخرى ح�ت يتمتعوا بنفس الحقوق مثل 

االأطفال االآخرين بأ�ع وقٍت ممكن بعد حصول حالة 
الطوارئ. 

اء  �ب خ ة وال �ب خ ات ذات ال م ظ ن م ن ال م م دع ة ب ب ال ط م ال
ة 	  ضمان أن تتمتع جميع الهيئات والمنظمات بالخرب

وتكون مجهزة لمواجهة حاالت الطوارئ ولديها موظفون 
ي هذا المجال. 

ة �ف مدربون وذوو خرب

ضمان وجود إجراءات لحماية الطفل ح�ت تتم حماية 	 
االأطفال من إساءة المعاملة واالستغالل واالأذى. 

المطالبة بوجود عمليات لتقفي أثر أ�ة الطفل يتوالها 	 
أخصائيون مدربون ودعم لم شم االأ�. وينبغي أن 
ي إطار للرعاية.

يحصل ذلك فور إيداع أحد االأطفال �ف

ف االأطفال وأ�هم 	  مطالبة الهيئات بتيسري التواصل ب�ي
بغرض دعم لم شمل االأ�ة أو المحافظة عى التواصل 

إذا تعذر لم الشمل.

الفصل الحادي ع�ش120 ي حالت الطوارئ 
ي الخارج و�ض

توف�ي الرعاية �ض
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دة 1-15 ة واع ارس م م

ي 
ال �ض ف ة الأط اي م راءات ح �ي إج ي غ ة: ت ارث ك وع ال د وق ع  ب

ا ي س ي دون ه، إن ي ش آت
ب إعصار تسونامي أواخر عام 2004، كان االأثر  عندما �ف

ي 
ي آتشيه، وهي إحدى أفقر المناطق �ف

فورياً عى االأطفال �ف
إندونيسيا. وقدرت اليونيسف أن قرابة 150000 طفل انفصلوا 

اً  ي ان واالأصدقاء واالأ� الممتدة تلقائ عن أ�هم وقام الجري
بتقديم الرعاية والمبيت لغالبيتهم العظمى. 

ندونيسية بحزم حيث أصدرت عدداً من  وردت الحكومة االإ
ي 

السياسات لمنع فصل المزيد من االأطفال عن أ�هم بما �ف
طة  ي وفرض قيود عى السفر ونرش قوات الرش

ذلك حظر التب�ف
أ البحرية للحيلولة  ي نقاط المغادرة مثل المطارات والمرا�ف

�ف
ي إطار مواجهة حالة الطوارئ، 

دون أخذ االأطفال بعيداً. و�ف
ي لتقفي أثر 

تمت تعبئة موظفي الحكومة والمجتمع المد�ف
االأ� ولم شملها حيث تم تسجيل 2853 طفالً، وأودع 82% 
نسانية مع  ي إطار رعايٍة أ�ي. كما عملت الوكاالت االإ

منهم �ف
الحكومة لوضع إجراءات منتظمة لرصد ودعم االأ�ة والدعوة 
ي مؤسسات الرعاية الداخلية. ووفقاً لعملية 

يداع �ف إىل إيقاف االإ
ي حاالت 

تقييٍم أجريت مؤخراً، تطورت هذه الحلول االأولية �ف
ي آتشيه اليوم، 

ة لحماية االأطفال �ف الطوارئ إىل خدمات كبري

ي »تمهيد الطريق 
بدعٍم من الوكاالت الدولية، للمساعدة �ف

أمام سياسات وممارسات جديدة لرعاية االأطفال وإيداعهم 
ي السياسة 

ي ذلك إجراء تحول �ف
ي إطاٍر لتلقي الرعاية، بما �ف

�ف
الحكومية بعيداً عن »دعم »دور االأيتام« كخياٍر وحيد لرعاية 

االأطفال لصالح تقديم دعم كبري لالأ� الضعيفة من أجل 
منع حاالت انفصال الطفل واالأ�ة«.

وتشمل المكونات الرئيسية لعملية تغيري حماية االأطفال 
ي وزارة الشؤون 

ي آتشيه: تأسيس وحدة لحماية الطفل �ف
�ف

ي المقاطعات الفرعية، 
االجتماعية وهيئات حماية االأطفال �ف

ي ذلك تعزيز/
ف وسياسات حماية الطفل، بما �ف ومراجعة قوان�ي

ف  تنظيم الرعاية المستندة إىل االأ�ة لالأطفال المحروم�ي
ف  ف االجتماعي�ي من الرعاية الوالدية، وزيادة أعداد االأخصائي�ي

ي 
ف وموظفي حماية الطفل، وزيادة ضخمة �ف المدرب�ي

المخصصات الحكومية لحماية الطفل والرعاية االجتماعية.

لمزيٍد من المعلومات انظر: الطيبة الُمضللة: اتخاذ القرارات 
https://www. ي حاالت الطوارئ

الصحيحة لالأطفال �ف
thinkchildsafe.org/thinkbeforevisiting/resources/

Misguided_Kindness.pdf

دة 2-15 ة واع ارس م م

دا دا، روان ي روان
ة �ض ي دول اذ ال ق ن ة الإ ن ج ج ل رام  ب

ف الطفل واالأ�ة نتيجًة  يخلق االنفصال طويل االأمد ب�ي
امج لم شمل االأ�ة - فاالأطفال  اع عدداً من التحديات لرب ف للرف

يداع  ي خطر االإ
ي المؤسسات يكونون �ف

المحاطون بالرعاية �ف
ي المجتمع. 

ف للحياة �ف التاىلي يكونون غري مهيئ�ي طويل االأمد وب
اع وإعادة بناء  ف كما تتغري االأ� أيضاً نتيجًة لظروف ما بعد الرف

االأ�ة. وقد أُعد برنامج للم شمل وإعادة دمج االأطفال غري 
ي 

نقاذ الدولية �ف ف بذويهم من قبل برنامج لجنة االإ المصحوب�ي
نامج إىل لم شمل/إعادة دمج االأطفال الذين  رواندا. وهدف الرب
ي االأ� 

ف بذويهم �ف ي مراكز االأطفال غري المصحوب�ي
يعيشون �ف

ضافة إىل وضع توجيهات وطنية والمجتمعات المحلية باالإ

تيجيات للتنفيذ. وأطلق برنامج لم الشمل التابع  واسرت
نقاذ الدولية عام1999 طرقاً جديدة لتوثيق وتقفي  للجنة االإ

أثر »االأطفال الذين ال يمكن تقفي أثرهم«، وصمم عام 
اً مبتكراً للم شمل االأطفال الذين  2000 برنامجاً مجتمعي

يصعب إحاطتهم بالرعاية. ونتيجًة لذلك، أُعيد لم شمل/
دمج 736 طفالً مع أ�هم. وعى الرغم من تواضع هذا الرقم 
ًة بالسنوات االأوىل، تعترب هذه االأرقام مهمًة الأنها تمثل  مقارن

اً  تها الهيئات السابقة مغلقًة فعلي ي اعترب
الحاالت االأصعب ال�ت

بسبب فشل محاوالت تقفي أثر االأ�ة أو لم شملها.

 لمزيٍد من المعلومات، انظر: 
www.rescue.org/where/rwanda

ي حاالت الطوارئ )تتمة(
ض )15(: توفري الرعاية البديلة �ف ك�ي  نقطة ال�ت

الفصل الحادي ع�ش ي حالت الطوارئ 
ي الخارج و�ض

توف�ي الرعاية �ض

https://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforevisiting/resources/Misguided_Kindness.pdf
https://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforevisiting/resources/Misguided_Kindness.pdf
https://www.thinkchildsafe.org/thinkbeforevisiting/resources/Misguided_Kindness.pdf
http://www.rescue.org/where/rwanda
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ض النّية والواقع   إغلق الفجوة ب�ي

ي هذا الفصل:
تجدون �ض

12-1( الفجوة 

12-2( التعاون من أجل التنفيذ 

12-3( الأدوار والمسؤوليات ضمن هذا التعاون 

1. دور الدولة 

ف  2. دور قادة الهيئات وكبار المهني�ي

3. دور القضاء 

4. دور مقدمي الرعاية االأفراد وموظفي الخطوط االأمامية 

خيص والتفتيش  5. دور هيئات الرت

ي 
6. دور المنظمات غري الحكومية ومنظمات المجتمع المد�ف

 » 7. دور »المجتمع الدوىلي

ف  8. دور االأكاديمي�ي

9. دور االأعمال التجارية

12-4( إحراز التقدم 

1. االأساس الحيوي لجمع البيانات 

نسان عى الصعيد الدوىلي   2. الدافع وراء رصد حقوق االإ

3. أهمية المشاركة كمحرٍك للتغيري 

ات تراكمية  4. تحقيق تغيري

ي ع�ش122
الفصل الثا�ض ي حالت الطوارئ 

ي الخارج و�ض
توف�ي الرعاية �ض
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ي تلعب 
يحدد هذا الفصل االأخري نطاق االأطراف ذات الصلة ال�ت

ي تنفيذ المبادئ التوجيهية. ويلقي الضوء عى 
اً �ف دوراً رئيسي

ي إطالق ودفع عملية تنفيذها إىل االأمام بنجاح. 
مسؤولياتهم �ف

وة ج ف 12-1( ال
ف إعمال  ف تطلعاتنا الجماعية لرفاه االأطفال وب�ي هناك فجوة ب�ي
ي الحياة اليومية. حيث يكون االأطفال المحرومون 

حقوقهم �ف
ف أكرش  من الرعاية الوالدية أو المعرضون لخطر الحرمان منها ب�ي

نسانية. وبينما تستجيب  الناس عرضًة النتهاك حقوقهم االإ
البلدان المختلفة إىل النواحي المتعددة لجوانب ضعف هؤالء 

ي 
االأطفال بفعالية، تظل هذه المخاطر ذات طبيعٍة عالمية �ف

نهاية المطاف. 

تطالب اتفاقية حقوق الطفل الدول بضمان حصول الطفل عى 
ف عندما يكون محروماً بصفة مؤقتة  »حماية ومساعدة خاصت�ي

أو دائمة من بيئته االأ�ية، أو الذي ال يسمح له، حفاظا عى 
ادة 20(.  م ر ال ظ ي تلك البيئة« )ان

مصالحه الفضى، بالبقاء �ف
وتعترب خدمات منع انفصال االأ� وتوفري الرعاية البديلة لهؤالء 

االأطفال أساسيًة ح�ت تتمكن الدول من توفري تدابري الحماية 
والمساعدة الخاصة بفعالية. 

ولمعالجة ذلك، توجز المبادئ التوجيهية �يان مفعول 
ي ظروٍف محددة لضمان 

اتفاقية حقوق الطفل عى االأطفال �ف
ي الرعاية البديلة، عند الحاجة إليها، احتياجات االأطفال  أن تل�ب

وصون حقوقهم. وتشري المبادئ التوجيهية إىل االأولويات 
المطلوبة لوضع إطار واضح للسياسة العامة للدول االأعضاء 
ي من أجل توفري الحماية الخاصة بشكٍل كاٍف. 

والمجتمع المد�ف
ويعترب فهم المبادئ التوجيهية بشكٍل واضح نقطة انطالق 

ي تنفيذها بفعالية. 
أساسية �ف

ام  ف شارة إىل االلرت ويستخدم مصطلح »تنفيذ« بشكٍل متكرر لالإ
ي اتفاقية حقوق الطفل أو 

بالمسؤوليات المنصوص عليها �ف
ف المقاصد  ي قدماً إىل تمك�ي

الوفاء بها. ويهدف دليل الم�ف
الرئيسية للمبادئ التوجيهية من أن تصبح واقعاً عى المستوى 

. ومن المأمول أن يتم استخدامها كأداٍة لتقديم مساهمة  المحىي
ي هذا المجال شديد التعقيد، وضمان عمل االأنظمة 

حاسمة �ف
ي تؤثر عى االأطفال واالأ� وفقاً لمصالح االأطفال 

والخدمات ال�ت
ي تحقيق إمكاناتهم الكاملة. 

اً والمساعدة �ف الفضى أوالً وأخري

ذ ي ف ن ت ل ال ن أج اون م ع ت 12-2( ال
تقع مسؤولية ضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عى عاتق 

ي ع�ش
الفصل الثا�ض ي حالت الطوارئ 

ي الخارج و�ض
توف�ي الرعاية �ض
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ي الحقيقة، يعترب وجود قيادة وطنية قوية إىل جانب 
الدولة. و�ف

ام  يعات والسياسات أمراً أساسياً لضمان احرت ف للترش إطار مت�ي
حقوق الطفل. ومع كونها جوانب أساسية، إال أنها ال تحدث فرقاً 
ف  ف بالرعاية البديلة أو المعرض�ي ي ظروف االأطفال المحاط�ي

اً �ف كافي
ي الرعاية البديلة. وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن تعمل 

يداع �ف لخطر االإ
ي االتجاه نفسه لتحقيق التنفيذ 

جميع االأطراف المعنية معاً و�ف
، يجدر التأكيد مجدداً هنا  التاىلي الفعال للمبادئ التوجيهية. وب
أن المبادئ التوجيهية هي »توجيهات مرغوب فيها عى صعيد 
السياسة والممارسة«، وأنها غري موجهة للحكومات فقط بل إىل 

.)2 §( » »جميع القطاعات المعنية بشكٍل مبا�ش أو غري مبا�ش

ي هذا الدليل، عى 
ي المبادئ التوجيهية، و�ف

جرى التشديد �ف
ي والوصول إىل إجماع حول 

ك بشكٍل تعاو�ف أهمية العمل المشرت
الطرق االأفضل لدعم االأطفال وأ�هم من ناحية الحيلولة 

دون الحاجة إىل الرعاية البديلة وتوفري الرعاية البديلة. ويمكن 
ي تنفيذ المبادئ التوجيهية عرب ضمان تأسيس 

أن يفيد ذلك �ف
اكة عمل فعالة مع مقدمي الخدمات من  الدولة لعالقات �ش

ضافة إىل المنظمات غري الحكومية ومقدمي  القطاع العام باالإ
الخدمات من القطاع الخاص. ويمكن أن يتضمن هؤالء منظمات 

ي مثل الهيئات الدينية والنقابات العمالية 
المجتمع المد�ف

ضافة إىل الجهات الوطنية والمحلية  والمجموعات المحلية باالإ
ي تمثل مزودي الخدمات ومقدمي الرعاية والوالدين ومقدمي 

ال�ت
ف هذه الجهات  الرعاية معاً واالأطفال. ويضمن التعاون ب�ي

تحقيق أق� قدر من تبادل المعلومات والتواصل بغرض توفري 
الحماية االأفضل والرعاية البديلة االأنسب لكل طفل )§ 70(.  

اون ع ت ن هذا ال م ات ض ي ؤول س م 12-3( الأدوار وال

ي ذلك صانعو السياسات، 
 1. دور الدولة )بما �ض

عون، والمسؤولون الحكوميون، وموظفو  والم�ش
الخدمة المدنية(

امات بموجب االتفاقيات والصكوك الدولية  ف تتحمل الدولة الرت
ي الرعاية 

ة باالأطفال �ف ي لها عالقة مبا�ش
نسان ال�ت لحقوق االإ

البديلة، ال سيما اتفاقية حقوق الطفل. حيث تضع الدولة أطر 
ي تسمح بتطبيق جميع هذه الصكوك 

السياسات والممارسات ال�ت
الدولية. ولضمان مراعاة وتنفيذ ورصد هذه المبادئ التوجيهية، 

يعات  اماتها من ناحية الترش ف يتوجب أن تفكر الدول بالرت
اتيجي وتوجهات السياسات العامة  والتخطيط والتوجيه االسرت

من أجل رفاه االأطفال وأ�هم. 

اماتها، بتنفيذ ورصد 	  ف تقوم الدولة، ح�ت تتمكن من الوفاء بالرت
نسان،  ها من صكوك حقوق االإ اتفاقية حقوق الطفل وغري

ي تقديم إحاطة إىل لجنة االأمم المتحدة 
اماتها �ف ف كما تفي بالرت

ها من هيئات االأمم المتحدة. لحقوق الطفل وغري

ف بالرعاية بشكٍل 	  تُعترب معرفة سمات االأطفال المحاط�ي
التاىلي االأوضاع والظروف  دقيق وسبب وجودهم هناك، وب

بقاء الحاجة إىل الرعاية البديلة  ي ينبغي معالجتها الإ
ال�ت

ًة للدولة من أجل توىلي مسؤوليات  ، أساسي ي حدها االأد�ف
�ف

التنفيذ والرصد بفعالية. ويجب أن تغطي قاعدة المعرفة 
هذه جميع مرافق الرعاية الرسمية عى االأقل، وليس فقط 

اً لخدمات  ي تكون فيها الدولة ُمقدماً مبا�ش
المرافق ال�ت

الرعاية )انظر أيضاً 12-4-1 أدناه(.

ينبغي النظر إىل قاعدة المعرفة الحيوية هذه كأساس 	 
ي وضع سياسات وحلول عملية للحيلولة 

لمبادرات الدولة �ف
دون الحاجة إىل الرعاية البديلة وضمان أن يتناسب توفري 

  . ي
الرعاية مع احتياجات وسمات وحالة كل طفل مع�ف

فضالً عن ذلك، تستخدم الدولة آلية السياسات لتعزيز 	 
ف برعاية االأطفال وعموم الناس  وعي االأشخاص المعني�ي

باتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية. وتوفر فرصاً 
لزيادة الوعي بالمسؤوليات العامة لحماية االأطفال من أجل 
ي المواقف والممارسات االجتماعية 

ات إيجابية �ف إحداث تغيري
تجاه االأطفال. 

تعمل الدولة أيضاً عى ضمان وعي االأطفال وأ�هم 	 
بحقوقهم. وتدعم الممارسة عالية الجودة عرب ضمان أن 

سكان  تراعي خدمات التعليم والصحة والرعاية االجتماعية واالإ
ها من الخدمات  والعدالة وحماية الطفل ودعم االأ�ة وغري

ي الرعاية البديلة. 
ذات الصلة حقوق واحتياجات االأطفال �ف

وح�ت تتمكن من تنفيذ هذا الدور القيادي بفعالية، ينبغي عى 
ف الوزارات والخدمات والمصالح  الدولة أيضاً تحديد الروابط ب�ي
ي تتجاوز خدمات االأطفال من أجل الربط 

المهنية المختلفة ال�ت
ي تُع�ف بالطفل واالأ�ة. ويعترب التعاون 

ف مختلف الهيئات ال�ت ب�ي
ف جميع الجهات الحكومية المعنية بشكل مبا�ش أو غري  ب�ي
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ي تقود بها الدولة 
مبا�ش أمراً حيوياً عى الرغم من أن الطرق ال�ت

ي هذه المجاالت تعتمد عى طبيعة 
النشاطات المنسقة �ف

ٍ من الحاالت، لوحظ أن الوزارات  ي كثري
الهيكليات الحكومية. و�ف

ها من الجهات الحكومية تعمل عى توفري الرعاية البديلة  وغري
وتجنب الحاجة إليها بمعزل عن الجهات االأخرى.

ض )متضمناً قادة  2. دور قادة الهيئات وكبار المهني�ي
منظمات الرعاية الجتماعية العامة والخاصة وكبار 

ض لدى مزود الخدمة وصانعو السياسات عل  الموظف�ي
مستوى الخدمات والمجموعات المهنية(. 

اتيجي لتنفيذ المبادئ التوجيهية  يتطلب التوجيه االسرت
المشاركة والتعاون الكامل من قبل جميع مزودي الخدمات. 
ف الذين يقدمون خدمات الدعم  ويعترب دور القادة والمهني�ي

ي التخطيط والتنسيق 
االأ�ي وحماية الطفل والرعاية البديلة �ف

اتيجي والتقييم المستمر للخدمات ذا  والتطبيق االسرت
أهميٍة خاصة. ولضمان انسجام جميع الخدمات مع المبادئ 

اكات وثيقة - مع روابط  التوجيهية، هناك حاجة لتشكيل �ش
ف خدمات التعليم  عمل ومناهج متعددة االختصاصات - ب�ي

سكان والعدالة. والصحة والرعاية االجتماعية واالإ

 : ي ما يىي
 ويعترب دورهم القيادي مهماً عى وجه الخصوص �ف

ي 	 
ال �ض ف ود الأط ي وج

اهم �ض س ي ت
�ت ل ال عوام معالجة ال

ة.  ل دي ب ة ال اي رع ال

ف ضد االأطفال وأ�هم. 	  معالجة الوصم والتميري

د التخاذ قرار 	  م ت ع ي وم ج ه ن ة م ب راق راء م ضمان وجود إج
ع  ي م

�ض ع م ل ال ف ط ات ال اج ي ت يداع ومواءمة اح بالحاجة إىل االإ
ح.  �ت ق م ة ال اي رع ان ال ك م

وضع آلية وعملية مناسبة لتفويض خدمات الرعاية وضمان 	 
تلبية المعايري الدنيا والمحافظة عليها. 

ضمان إتاحة وصول االأطفال إىل سبل االنتصاف القانونية 	 
بالغ عن الشكاوى مع الوصول إىل شخص بالغ  وآليات االإ

 . ي
يثقون به أو ممثل قانو�ف

ام الحقوق داخل الهيئات. 	  تطوير وتعزيز ثقافة احرت

3. دور القضاء )متضمناً قضاة المحاكم وقضاة الصلح 
ي الوليات المدنية والجنائية 

وأعضاء المحاكم �ض
والأ�ية( 

تلعب المحاكم القانونية دوراً مهماً عى عدة مستويات. أوالً، 
ًة عى االأطفال االأفراد وأ�هم عند  تؤثر قرارات القضاة مبا�ش
ها من الظروف المحددة  توفري سبل االنتصاف القانونية وغري

ي الدليل. وعى سبيل المثال: 
الواردة �ف

عند وجود حاجة لتدخل القضاء من أجل إبعاد طفل عن 	 
ي نهاية 

ع الأ�ة �ف ل م ف ط ل ال م م ش ادة ل أ�ته، وعند إع
 . ي

المطاف بعد صدور حكم قضا�أ

عند احتمال َسجن أحد الوالدين حيث يُطلب من القضاة 	 
التحقق إن كان االأشخاص الموقوفون هم مقدمو الرعاية 

ي ترتيبات الرعاية الخاصة 
الوحيدون لالأطفال والنظر �ف

ض 6[. �ي ك �ت ة ال ط ق ر ن ظ ي المحكمة ]ان
بالطفل �ف

ص 	  خ ف ش ي بالموافقة والقبول بتعي�ي
عند اتخاذ قرار قانو�ف

ا أو هيئة مكلفة باتخاذ قرارات نيابًة عن  ي ون ان ه ق ف ب �ت ع م
ف أو غري قادرين عى اتخاذ  الطفل عندما يكون والداه غائب�ي

»قرارات يومية« )§ 104-101(.

يعات ال  اً، توثر سلطة المحاكم الواسعة عى إعداد الترش ي ان ث
اماٍت محددة. ويمكن أن  ف يعات الرت سيما عندما تتضمن الترش

ي تنفيذ المبادئ التوجيهية ما أمكن. 
يقدم ذلك مساهمًة مهمة �ف

ي تقوم بتنظيم حمالت قضيًة 
اً، قد تعرض المنظمات ال�ت وأخري

ي المجتمع. 
ات أوسع �ف فردية أمام المحاكم بنية تحقيق تغيري

اتيجية هذه إىل استخدام المحاكم  ي االسرت
وتهدف عملية التقاصف

ضافة إىل الوصول إىل  ح�ت تؤثر عى عدد أكرب من السكان باالإ
ي القضية ذاتها. وبهذه الطريقة تقوم المحاكم 

نتيجة نهائية �ف
بتشكيل مشهد السياسة العامة االأوسع الذي يمكنه تعزيز 
ام بالمبادئ التوجيهية من خالل تطوير فقه القانون.  ف االلرت

ف القضاة  ونظراً للنفوذ الكبري للسلطة القضائية، يعترب التعاون ب�ي
ف جميع  والفرق متعددة االختصاصات أمراً أساسياً لضمان تأم�ي

المعلومات ذات الصلة من قبل المحاكم قبل اتخاذ قرارات. كما 
تبة عى ذلك بالنسبة  يعترب وعي القضاة بنمو الطفل واالآثار المرت

اً الإصدار أحكام سليمة.  لظروف كل طفل أساساً حيوي
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4. دور مقدمي الرعاية الأفراد وموظفي الخطوط الأمامية
ي يبنيها االأطفال مع االأشخاص الذين 

يجابية ال�ت ك العالقات االإ ترت
ة لهم، ال سيما عند دعم مقدمي الرعاية  ًة مبا�ش يقدمون رعاي
اً وطويل االأمد عى  ، أثراً كبري هؤالء بخدماٍت فعالة بشكٍل أكرب

نمو الطفل وتجاربه والنتائج عى المدى الطويل. ونظراً لدرجة 
ي الرعاية البديلة، يحتاج 

تعقيد احتياجات بعض االأطفال �ف
مقدمو الرعاية االأفراد وموظفو الخطوط االأمامية دعماً من 

ي تشغلهم من أجل توفري رعاية عالية الجودة لالأطفال 
الهيئة ال�ت

بشكٍل مستمر. ويتضمن ذلك توفري فرص التعلم المستمر، 
اف بأهمية دور هذه  ي فضالً عن االعرت

والتطوير والدعم المه�ف
القوة العاملة. 

وعى صعيد الممارسة، يلعب مقدمو الرعاية والموظفون 
ي السياسات والممارسة حقوق  ي ضمان أن تل�ب

هؤالء دوراً حاسماً �ف
واحتياجات االأطفال. ويتحقق ذلك جزئياً من خالل استحداث 

ف يسمح لهم بالتعبري عن آرائهم  منتدى تشاوري معرت
حاتهم لصانعي القرار. كما تتطلب أيضاً  ومخاوفهم ومقرت
ي تؤثر عليهم 

ي القرارات ال�ت
اماً بضمان مشاركة االأطفال �ف ف الرت

ي صنع القرار. 
والسماح لالأ� بالمشاركة والمساهمة �ف

ولضمان رعاية عالية الجودة، ينبغي عى الخدمات: 

ي 	  دعم قوة عاملة مجهزة لتقديم رعاية عالية الجودة تل�ب
ي ذلك 

االحتياجات الفردية للطفل بشكٍل مستمر، بما �ف
اك أ�ة الطفل بفعالية ما أمكن.  إ�ش

ي تطوير واستبقاء قوة عمل عالية 	 
لعب دور قيادي �ف

الجودة.  

ضمان إجراء عمليات تحقق دائمة عن مدى مالءمة مقدمي 	 
ف وتدريبهم عى تلبية احتياجات الطفل. الرعاية المحتمل�ي

 اتباع التوجيهات الوطنية الخاصة بتوظيف واختيار و	 
اف عليهم.  �ش ة واالإ اي رع ي ال دم ق د م رص

ضمان إتاحة فرص التدريب لمقدمي الرعاية باالنسجام 	 
ف االآخرين  مع دورهم وضمان توفر فرص التدريب للمهني�ي
ي دعم االأ� وحماية االأطفال والرعاية البديلة.

ف �ف المشارك�ي

خيص والتفتيش 5. دور هيئات ال�ت
ة  اي رع د ال ش ورص ي ت ف ص وت ي رخ م وت ي ظ ن تضمن وظائف ت

ام مزودي الرعاية الرسمية بمعاير الجودة. وينبغي  ف ة الرت ل دي ب ال
ي تضطلع بهذه الوظائف بالمصداقية 

أن تتمتع الهيئات ال�ت
 . ام مزودي الخدمة بالمعايري ف والسلطة والموارد لضمان الرت

ويدعو ذلك الدول إىل اعتماد هيئات مستقلة تتوىل التفتيش 
ف مظالم أو هيئات وطنية مستقلة تستمع  عى الخدمات، وأم�ي

ف عى تدريب وتسجيل  لالأطفال وهيئات مهنية ناظمة ترش
ف فيها.  ف ومقدمي الرعاية البديلة والعامل�ي وتنظيم المهني�ي

وعند تنفيذ المبادئ التوجيهية بشكٍل فعال، تتوىل هذه 
الهيئات أيضاً: 

توفري آليات مستقلة للشكاوي الرسمية بحيث يتمكن 	 
بالغ عن حاالت إساءة  ي الرعاية البديلة من االإ

االأطفال �ف
معاملتهم أو استغاللهم بطريقٍة آمنة.

اخيص والتنظيم وخدمات 	  ربط »المراقبة« مع منح الرت
الرصد والتفتيش مع اعتماد تدابري لتطبيق هذه 

المتطلبات. 

ف 	  يداع من قبل مهني�ي المطالبة برصد ودعم عمليات االإ
 . ف ُمدرب�ي

خيص والتنظيم توجيه التمويل 	  ط آليات الرت ضمان أن تشرت
ي ذلك المرافق الخاصة الممولة من قبل 

بشكٍل مناسب بما �ف
ف أجانب. مانح�ي

6. دور المنظمات غ�ي الحكومية ومنظمات المجتمع 

ي
المد�ض

ي سياق 
تمثل الدعوة المستقلة إىل منا�ة حقوق االأطفال �ف

بقاء الدول واالأطراف االأخرى  الرعاية البديلة آلية حيوية الإ
النيابة عن االأطفال. وتلعب المنظمات غري  عرضة للمساءلة ب

ي مراقبة مدى 
اً �ف ي دوراً كبري

الحكومية ومنظمات المجتمع المد�ف
ف والسياسات. ويمكن أن يشمل ذلك متطلبات  ام القوان�ي احرت
ي 

ي المسائل المالية و�ف
ترخيص مقدمي الخدمات، والشفافية �ف

ي مرافق الرعاية وطريقة معاملتهم - 
ممارسات إيداع االأطفال �ف

  . ي ذلك انفتاح مرفق الرعاية عى االأ�ة والمجتمع المحىي
بما �ف

وتسمح المنا�ة أيضاً لالأطفال وأ�هم بالتعبري عن تجاربهم 
بشكٍل فردٍي وجماعي. ويمكن أن يعمل ذلك كمحرٍك رئيسي 
ي والدوىلي ويتخذ أشكاالً عديدة 

للتغيري عى الصعيد الوط�ف
مثل تحليل البيانات ومبادرات الحمالت الموجهة، وإدراج 

احات عى  عالم للتعريف بالمخاوف واالقرت تعاون وسائل االإ
ي تدعي تعرضها 

نطاٍق واسع وتوفري الدعم لالأطفال واالأ� ال�ت
ي سياق الرعاية البديلة. ويمكن للتقارير »البديلة« 

النتهاكات �ف
ي تقدمها المنظمات غري الحكومية إىل الهيئات الدولية مثل 

ال�ت
لجنة اتفاقية حقوق الطفل وضمن عملية المراجعة الدورية 

ي  نسان التابع لالأمم المتحدة أن ترش ي مجلس حقوق االإ
الشاملة �ف

 . اً ما تؤثر عى سياسة الحكومة بشكٍل كبري ي كثري
االستنتاجات ال�ت
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ام بها عى  ف وتقع مسؤولية تعزيز فهم المبادئ التوجيهية وااللرت
 . عاتق قادة المجتمع المحىي المؤثرين والمنظمات ذات التأثري

حيث تشري التجارب إىل أن مواقف هذه الجهات تُير بشكٍل 
ي مجتمعاٍت بأكملها. 

كبري عملية التغيري الجذري والمستدام �ف

» 7. دور »المجتمع الدولي
ي تقدم التمويل العابر للحدود دوراً مهماً 

تلعب الدول ال�ت
ي تحددها 

ي دعم المبادئ التوجيهية من خالل االأولويات ال�ت
�ف

ي تتخذها. ويمكن لهذه الدول المانحة: 
والقرارات ال�ت

اتيجيات وبرامج المساعدة التنموية، الدعوة 	  ي سياق اسرت
�ف

ي تنسجم مع 
لتمويل حماية الطفل والتدابري البديلة ال�ت

ي ذلك 
ي تنفيذها، بما �ف

المبادئ التوجيهية والمساهمة �ف
الخدمات الوقائية الموجهة ودعم آليات التكيف التقليدية 

ها من أشكال الرعاية غري الرسمية؛ وغري

رفض تمويل أية برامج لحماية الطفل والرعاية البديلة ال 	 
ي المبادئ التوجيهية؛ 

تراعي المبادئ المنصوص عليها �ف

العمل باتجاه منع المبادرات الخاصة من داخل الدول 	 
ي تعمل عى تعزيز أو إيجاد حلول رعاية 

المانحة نفسها ال�ت
ي الدول االأخرى ال تتماسش مع المبادئ التوجيهية؛

بديلة �ف

ف من الجهات الخاصة داخل البلد 	  ضمان أن المانح�ي
ي توجب اتباع المبادئ التوجيهية. 

يفهمون االأسباب ال�ت

اتيجيات المساعدة  ف اسرت عى الدول دراسة أفضل السبل لتضم�ي
اً أساسياً خاصاً بحماية الطفل يتضمن  التنموية لديها مكون

ي باالنسجام مع المبادئ 
تشجيع المبادرات بشكٍل استبا�ت

التوجيهية. 

ي المداوالت واالعتبارات الخاصة 
وتساعد المبادئ التوجيهية �ف

ي ترصد عدداً من 
بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات وال�ت

ضافة إىل اتفاقية حقوق الطفل، مثل اللجنة  االتفاقيات باالإ
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولجنة 

عاقة  مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق االأشخاص ذوي االإ
ف ضد المرأة. ويعترب  واتفاقية القضاء عى جميع أشكال التميري
حاطة والمتابعة  ي عمليات االإ

مفيداً لجميع االأطراف المشاركة �ف
ورة ضمان مراعاة  المرتبطة بعمل هذه اللجان أن تأخذ �ف

ف االعتبار. المبادئ التوجيهية بع�ي

ض كاديمي�ي 8. دور الأ
ي بناء فهم جماعي 

ف �ف ف والباحث�ي تسهم جماعات االأكاديمي�ي
ي تواجه الدول والخدمات لدى تنفيذ 

للمشاكل المعقدة ال�ت
اً ما  ي توفرها. وكثري

المبادئ التوجيهية والحلول المحتملة ال�ت

تمكنهم استقالليتهم النسبية من استكشاف االأسئلة الصعبة 
ٍ نقدية أكرش من موظفي مقدمي الخدمات الخاصة أو الدولة. 

ف بع�ي

اً للقيام بدوٍر ال يمكن  ويحتل االأكاديميون موقعاً رئيسي
ي ترجمة االأبحاث والبيانات إىل ممارسة وسياسات 

االستغناء عنه �ف
ي تطال االأطفال وأ�هم. وال ينبغي 

بغرض تيسري التحسينات ال�ت
ي تنفيذ المبادئ التوجيهية: سواء كان 

االستهانة بأهمية دورهم �ف
ف قاعدة  تخطيط جميع البيانات ومنهجيات التحليل لتحس�ي

المعارف، أو إجراء تقييم لالأوضاع من أجل تحديد القضايا 
المطلوب معالجتها، أو إجراء أبحاث لتحديد مدى فعالية 

ي 
التدخالت أو دراسات طويلة االأمد لتحديد التوجهات والنتائج �ف

ٍة زمنيٍة أطول. وينبغي أن يتمكن الباحثون من تقديم منظور  فرت
ي عمليات التخطيط الفعالة والمراجعة المدروسة.  وتحليل يرش

، عندما يكون ذلك أكرش فائدًة لتنفيذ المبادئ  ف ويمكن لالأكاديمي�ي
ٍ من االأحيان،  ي كثري

ف �ف اء المختص�ي التوجيهية، وبدعم من الخرب
جمة المعارف الناتجة عن االأبحاث إىل سياسات  استخدام طرق لرت

ف النظام.  وممارساتة بغرض تحس�ي

9. دور الأعمال التجارية
ي مسألة 

عى الرغم من أن قطاع االأعمال ال يحل محل الدولة �ف
حقوق االأطفال، هناك دور واضح لجميع أنواع مؤسسات 

ام حقوق الطفل ودعمها. ونظراً للدور المحوري  ي احرت
االأعمال �ف

ي المجتمعات المحلية، من المهم أيضاً 
لالأعمال التجارية �ف

أن تقدم الدعم لبناء مجتمٍع قوي، الأن المجتمعات المعافاة 
ي وجود بيئة أعمال مستقرة وتشاركية ومستدامة. 

عامل حيوي �ف

ة   اري ج ت ال ال م ل والأع ف ط وق ال ق ح ة ب ق عل ت م ادئ ال ب م وتحدد ال
امها ودعم  ي ينبغي عى االأعمال التجارية احرت

جراءات ال�ت االإ
ي ذلك مكان 

ي جميع نشاطاتها وعالقاتها بما �ف
حقوق االأطفال �ف

العمل والسوق والمجتمع المحىي والبيئة. وتحدد هذه المبادئ 
ي ينبغي عى جميع االأعمال 

جراءات ال�ت مجموعة شاملة من االإ
التجارية اتخاذها لمنع ومعالجة أية آثار سلبية عى حقوق 

ي ع�ش
الفصل الثا�ض ي حالت الطوارئ 

ي الخارج و�ض
توف�ي الرعاية �ض
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نسان الخاصة باالأطفال. كما تضع تدابري للمساعدة عى  االإ
النهوض بحقوق االأطفال وضمان سالمتهم وتعزيز جهود 

الحكومة والمجتمع المحىي لدعم حقوق االأطفال. 

ي تجاه االأعمال التجارية إىل بناء 
يؤدي هذا النهج المبد�أ

ي الحيلولة دون حاجة 
مجتمعات أقوى ودعم االأ� والمساهمة �ف

االأطفال للرعاية البديلة.

دم ق ت راز ال 12-4( إح

1. الأساس الحيوي لجمع البيانات
يعترب جمع البيانات والمعلومات الوطنية عن االأطفال وأ�هم 
ثراء عملية وضع مجموعة من خيارات الرعاية من  اً الإ أمراً أساسي

خالل تفويض أداء الخدمات بطريقة فعالة وصنع القرارات 
وتخصيص الموارد. كما أن عملية جمع البيانات والمعلومات 

مطلوبة لرفع التقارير للجهات الدولية المعنية. وتتضمن 
العملية جمع البيانات الوطنية بطريقة منهجية من أجل 
ف برعاية بديلة رسمية أو غري  تحديد عدد االأطفال المحاط�ي

رسمية أو قد يحتاجون إليها وسماتهم وأوضاعهم. ويشمل 
ف لخطر  ذلك تنظيم عملية جمع البيانات عن االأطفال المعرض�ي

اف عليها، وتوفر الدعم عى  �ش ي مرافق الرعاية، واالإ
يداع �ف االإ

، وينبغي أن تتضمن بيانات تحدد االأسباب  الصعيد المحىي
الجذرية النفصال االأطفال عن أ�هم. 

ات جمع  وتتوفر أدوات دولية تقدم لمحة عامة عن مؤ�ش
ي 

ال �ض ف ات الأط ؤ�ش اس م ي ل ق ي البيانات. وتشمل هذه االأدوات دل
ات العالمية  ة، الذي يوفر مجموعة من المؤ�ش ي م رس ة ال اي رع ال

ي الرعاية البديلة، ما يسمح للحكومات 
كة لالأطفال �ف المشرت

ي أنظمة الرعاية 
بتحقيق فهم أفضل لنقاط القوة والضعف �ف

ال  ج ي م
اف �ض ص ن م الإ ي ي ق البديلة الخاصة بها. كما أن أداة ت

ة هي  ل ص ة ذات ال اب ج ت ة والس ي �ض ح ق ال اط ن م ي ال
ة �ض ح ص ال

إطار يرتكز عى الصحة لدعم تغيري االأنظمة باستخدام أدلة 
سليمة وبيانات مقارنة لدعم عملية صنع القرار من قبل 
المجتمعات المحلية وصانعي السياسات الوطنية. حيث 

ي فهم ظروفهم بشكٍل أفضل وتدعو إىل 
ف �ف تساعد المستخدم�ي

ف القطاعات الحكومية  إجراء تحسينات وتعمل بتعاون أكرب ب�ي
وتحدد الحلول المتعلقة بتخصيص الموارد. 

نسان عل الصعيد الدولي  2. الدافع وراء رصد حقوق الإ
ي وضٍع 

ستجد الدول، عرب تطبيق المبادئ التوجيهية، أنها �ف
ي 

ي حماية حقوق االأطفال �ف
أفضل لتقييم مدى فعاليتها �ف

ي تقاريرها 
ي يمكن أن تنعكس بعد ذلك �ف

الرعاية البديلة، وال�ت
ها من الهيئات  المنتظمة إىل لجنة اتفاقية حقوق الطفل أو غري

ام  ف المعنية المنشأة بموجب معاهدات مثل هيئة رصد االلرت

عاقة. ويمكن للدليل أن  باتفاقية حقوق االأشخاص ذوي االإ
ضافة إىل مساعدة الجهات  يساعد الدول عى هذا الصعيد، باالإ

ي إعداد »تقاريرها« إىل اللجنة. وبذلك، 
ي كل بلد �ف

غري الحكومية �ف
يكون واحدة من مجموعة أدوات تدعم عمليات إعداد التقارير 

ضافة إىل دعم التنفيذ  نسان باالإ الدولية المتعلقة بحقوق االإ
ي توفر موارد مفيدة 

والرصد داخل البلد. ومن االأدوات االأخرى ال�ت
ة  ام ع ات ال ق ي عل ت لدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية سلسلة ال
ي تفر أحكام اتفاقية 

ل، ال�ت ف ط وق ال ق ة ح ن ج ن ل ادرة ع ص ال
حقوق الطفل بغرض تقديم توجيهات عملية وترتبط بالرعاية 

ٍ من الحاالت.   ي كثري
البديلة �ف

3. أهمية المشاركة كمحرٍك للتغي�ي
يتطلب النهج الذي يستند إىل الحقوق مشاركة االأطفال 

دارية المتعلقة بالرعاية  ي االأنظمة والعمليات االإ
وأ�هم �ف

ي المبادئ 
ف �ف البديلة. وتتجاوز المشاركة عى النحو المب�ي

ي حاالت محددة. ومع 
التوجيهية مجرد التشاور مع االأفراد �ف

ة  ارك ش م ل أهميتها، تتوسع المبادئ التوجيهية بهذا الفهم ل
سهامات القيمة من قبل االأطفال وأ�هم للتأثري  ليشمل االإ

يعات والسياسات والممارسات المحلية والوطنية.  عى الترش
ولتحقيق هذه المشاركة، تقوم الدولة والهيئات والمجتمع 
ف  اك وتمك�ي �ش ي بإعداد وإرساء عمليات محددة ثقافياً الإ

المد�ف
ف لديهم  هؤالء االأطفال وأ�هم، وتشمل أيضاً ما أمكن بالغ�ي

ي الرعاية البديلة. ونتيجًة لذلك، تصبح الخدمات 
ة سابقة �ف خرب

ف فيها  ي تحكم هذه الهيئات واالأشخاص العامل�ي
والسياسات ال�ت

بوضٍع أنسب لتلبية احتياجات وحقوق هؤالء االأطفال وأ�هم 
بصورة فعالة. 

ات تراكمية 4. تحقيق تغي�ي
اتيجياً وإجراءات  يتطلب تنفيذ المبادئ التوجيهية تخطيطاً اسرت

ي تؤثر عى 
ف الخدمات ال�ت تطبيق ومراجعة لتطوير وتحس�ي

ورة عى إحراز تقدٍم  ف بالرف كري االأطفال وأ�هم. ويجري الرت
ي قدماً. ويعترب ذلك منظوراً مهماً نظراً 

تراكمي من أجل الم�ف
ي 

ي ضوء الهدف النها�أ
ي تواجهها الدول �ف

لنطاق التحديات ال�ت
المتمثل بتنفيذ المبادئ التوجيهية، وليس أقلها محدودية 

ف عى  كري الموارد. وسيعمل القادة، بصفة عاجلة مع الرت
ات التدريجية، بطريقٍة مخططة تستند إىل المناقشات  التغيري

ضافة إىل:  التعاونية، باالإ

حراز  ة الإصالح الخدمات واالأنظمة الإ لزم طوات ال خ د ال دي ح ت
تقدم باتجاه تنفيذ المبادئ التوجيهية. وينبغي أن تبدأ هذه 
ي الخدمات واالأنظمة القائمة 

الخطوات بتحديد نقاط القوة �ف
والبناء عليها. وتتضمن خطة التنفيذ السليمة »مرتكزات - 

ات طويلة االأمد. وتعترب عملية  Anchors« للحفاظ عى التغيري

ي ع�ش128
الفصل الثا�ض ي حالت الطوارئ 

ي الخارج و�ض
توف�ي الرعاية �ض
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جمع البيانات أساسيًة لفهم الظروف وتحديد المشكلة ووضع 
اك أصحاب المصلحة  الحل االأفضل. كما يشكل تحديد وإ�ش

ف إىل جانب وضع أهداف واضحة وغايات محددة أساس  المهم�ي
عملية التخطيط السليم.

ل الخاصة بكل خطوة والعمل عى  م ع ة ال ط ع خ ادة ودف ي ق
ف وصياغة  ي الممارسة الإصالح القوان�ي

مستوى السياسات و�ف
اك  امج والمشاريع الخدمية المناسبة. وإ�ش السياسات والرب

ف فيها بحماٍس واهتمام من أجل  الهيئات واالأشخاص العامل�ي
استخدام المبادئ التوجيهية بطريقٍة بناءة.

ي كل 
د والجوانب االأقل نجاحاً �ف ي ٍل ج ك ش ل ب م ع ا ي م م ي ي ق ت

، مع ضمان مساهمة جميع أصحاب  ي رحلة التغيري
خطوة �ف

ي التعاون الأجل التنفيذ؛ والبحث عن النتائج غري 
المصلحة �ف

جراءات بما  المتوقعة وغري المقصودة؛ وتعديل التخطيط واالإ
يتناسب مع ذلك.

ي التخطيط والعمل 
ة �ف ص ل خ ت س م دروس ال ض ال �ي م ض ت

المستقبىي لضمان إحراز تقدم فعال باالنسجام مع المبادئ 
التوجيهية. وضمان وجود عملية تدقيق قوية، مع آليات داخلية 

عداد التقارير ذات  ومستقلة للمساءلة وإجراءات شاملة الإ

ات وتحسينها. الصلة، من أجل الحفاظ عى هذه التغيري

يعترب تنفيذ المبادئ التوجيهية بطريقٍة فعالٍة ومستدامة 
عمال حقوق االأطفال وتلبية احتياجات االأطفال  اً الإ أمراً أساسي
ف لخطر الحرمان  ف من الرعاية الوالدية أو المعرض�ي المحروم�ي

منها. وتقدم هذه المبادئ التوجيهية إرشاداٍت حاسمة لقيادة 
ي مع االأ� المعرضة للخطر وضمان 

ي التمكي�ف
العمل الوقا�أ

ورة فقط.  توفري رعاية بديلة مناسبة وعالية الجودة عند الرف
رات أحكام  وينبغي أن تساعد معلومات هذا الدليل عن مرب

تبة عليها، والتوجيهات المحددة  المبادئ التوجيهية واالآثار المرت
امج، جميع  ي المبادرات الخاصة بالسياسات والرب

والعملية �ف
ي اتخاذ خطوات إضافية عى طريق التعاون 

الجهات المعنية �ف
ي 

نحو جعل المبادئ التوجيهية واقعاً للتجارب الحية ال�ت
يعيشها االأطفال.  

ي ع�ش
الفصل الثا�ض ي حالت الطوارئ 

ي الخارج و�ض
توف�ي الرعاية �ض



الملحق الأول: مصادر إضافية
فيما يىي عدد معقول من عديد المصادر والموارد المتوفرة ذات 

ي إعداد السياسات والخدمات. 
ف �ف ي قد تفيد المشارك�ي

الصلة ال�ت
وهي ليست قائمًة حرية بأي حاٍل من االأحوال، كما لم تُدرج 

سوى الوثائق ذات الصلة عرب مجموعة متنوعة من البلدان 
ونية إىل  ي العالم. ويوفر هذا القسم روابط إلكرت

أو المناطق �ف
االتفاقيات والوثائق الرئيسية لالأمم المتحدة، وإشارات إىل مراكز 

ها من التقارير الشاملة. كما تُحيل  نت وغري الموارد عى االنرت
ي نهاية هذه المجموعة من المصادر إىل 

الروابط الموجودة �ف
النص الكامل للمبادئ التوجيهية. 

 . جميع روابط الويب الواردة أدناه كانت مفّعلة وقت النرش

ة ي دول ات ال ه ي وج ت وك وال ك ص ال
فريقي )1990(. الميثاق االأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.  االتحاد االإ

http://www.achpr.org/instruments/child/

مجلس أوروبا )2005(. التوصية )2005( 5 للجنة الوزراء 
ي 

إىل الدول االأعضاء بشأن حقوق االأطفال الذين يعيشون �ف
 مؤسسات الرعاية الداخلية. باريس: مجلس أوربا.
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 مجلس أوروبا )2010(. المبادئ التوجيهية للعدالة الصديقة للطفل.
 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/

Guidelines%20on%20child-friendly%20justice%20and%20
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اتفاقية الهاي بتاريخ 29 أيار/مايو 1993 الخاصة بحماية االأطفال 
 .) ي

ف الدول )اتفاقية الهاي للتب�ف ي ب�ي
ا التب�ف ي قضاي

 والتعاون �ف
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.

display&tid=45

ين االأول/أكتوبر 1996 الخاصة  اتفاقية الهاي بتاريخ 19 ترش
نقاذ  اف، واالإ باالختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، واالعرت

ي مجال المسؤولية االأبوية وإجراءات حماية االأطفال.
 والتعاون �ف
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اللجنة الدولية للصليب االأحمر )2004( المبادئ التوجيهية 
ف  ف الوكاالت بشأن االأطفال غري المصحوب�ي كة ب�ي المشرت
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 http://www.unhcr.org/4098b3172.html
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Principles.pdf
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)» ف دارة شؤون قضاء االأحداث )»قواعد بك�ي  الإ
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االأمم المتحدة )1986(. إعالن المبادئ االجتماعية والقانونية 
شارة بشكٍل خاص إىل  المتعلقة بحماية ورعاية االأطفال، مع االإ

 . ي والدوىلي
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ي االأ� الحاضنة والتب�ف
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االأمم المتحدة )1997( المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية 
ف حول سياسات وإجراءات التعامل مع االأطفال  لشؤون الالجئ�ي

ف بذويهم ويلتمسون اللجوء  غري المصحوب�ي
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االأمم المتحدة )2008( المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية 

ف حول تحديد مصالح الطفل  لالأمم المتحدة لشؤون الالجئ�ي
 الفضى.

 http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf

نسان التابع لالأمم المتحدة )2008(. تقرير  مجلس حقوق االإ
وع المبادئ التوجيهية  الدورة الثامنة، مناسبة خاصة بشأن مرش

 للرعاية البديلة لالأطفال.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ 

docs/8session/Children-Conceptpaper050608.pdf

وتوكول االختياري التفاقية حقوق  االأمم المتحدة )2011(. الرب
 الطفل بشأن إجراءات التواصل )تأسيس آلية فردية للشكاوي(.

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/
11d.pdf-CTC_4

ة ي دول ات ال ه ي وج ت وك وال ك ص ل ال ات ع ق ي عل ت ال
، أ )2008(. »المادة 20: االأطفال  كانتويل، ن. & هولزشيرت

ي آلن، أ.؛ فاندة النوتة، ج.؛ 
المحرومون من بيئتهم االأ�ية«. �ف

 .)Eds( .هيدة، م غانس، ي.؛ وفري ، ي.؛ آنج، ف.؛ بري ف هيل�ي فري
تعليق عى اتفاقية االأمم المتحدة لحقوق الطفل. اليدن: 
دار نرش مارتينوس نايهوف. الرقم الدوىلي المعياري للكتاب 

.9789004148734

ي المؤسسات - تقرير 
مجلس أوروبا )2008( حقوق االأطفال �ف

حول تنفيذ توصية مجلس أوروبا )2005(5 حول حقوق االأطفال 
ي مؤسسات الرعاية الداخلية. مجلس أوربا. 

الذبن يعيشون �ف
http://www.coe.int/t/dg3/children/childrenincare/

20Report%20on%20the%20%ECDCS)2009(9
Implementation%20of%20Rec)2005(5.pdf

ف   فريق عمل المنظمات غري الحكومية حول االأطفال المحروم�ي
من الرعاية الوالدية )2005(. يوم المناقشة العامة حول 

ف من الرعاية الوالدية« - توصية لوضع مبادئ  »االأطفال المحروم�ي
ف من الرعاية الوالدية.   توجيهية دولية لحماية االأطفال المحروم�ي

http://www.childrightsnet.org/docs/resources/treaties/
crc.40/GDD_2005_NGO_Group.pdf

اليونيسيف )2007(. دليل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل - الطبعة 
 الثالثة المنقحة بالكامل. جنيف: اليونيسيف.

 http://www.unicef.org/crc/files/Implementation%20
Handbook%203rd%20ed.pdf

ي لالأبحاث التابع لليونيسيف )2008(. إصالح 
مركز إينوشن�ت

 القانون وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
 http://www.unicef-irc.org/publications/493

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل )2003 (. التعليق العام 
يدز وحقوق الطفل. ية/االإ وس نقص المناعة البرش  رقم 3: فري

  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/)symbol(/CRC.
GC.2003.3.En?OpenDocument

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل )2005أ(. التعليق العام 
ف  ف بذويهم أو المنفصل�ي رقم 6: معاملة االأطفال غري المصحوب�ي

 عنهم خارج بلدانهم االأصلية.
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/

CRC.GC.2005.6.En?OpenDocument

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل )2005ب(. يوم المناقشة 
ف من الرعاية الوالدية.  العامة بشأن االأطفال المحروم�ي

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/
discussion2012.htm

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل )2006(. التعليق العام 
عاقة.  رقم 9: حقوق االأطفال ذوي االإ

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/
CRC.C.GC.9.En

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل )2009أ(. التعليق العام 
رقم 11: أطفال الشعوب االأصلية وحقوقهم بموجب االتفاقية.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.11_
indigenous_New.pdf

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل )2009ب(. التعليق العام 
 رقم 12: حق الطفل باالستماع إليه.

https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html

لجنة االأمم المتحدة لحقوق الطفل )2011(. يوم المناقشة 
ف من الرعاية الوالدية.  العامة بشأن االأطفال المحروم�ي

https://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/CRC/Discussions/2011/

DGD2011ReportAndRecommendations.pdf

ة ل دي ب ة ال اي رع ورات ال ش ن م
غاثة الملهوف - العالم الرابع )2004(. كيف  الحركة الدولية الإ
ف الوالدين واالأطفال: تحدي لحقوق  يؤدي الفقر إىل الفصل ب�ي

نسان. فرنسا: منشورات العالم الرابع.  االإ
http://www.atd-fourthworld.org/IMG/pdf/howpov.pdf

ي 
ات االأطفال �ف شبكة رعاية أفضل )2009(. دليل قياس مؤ�ش
 الرعاية البديلة. نيويورك: شبكة رعاية أفضل، يونيسيف.

http://www.unicef.org/ceecis/Manuel_for_the_
measurement_of_indicators_for_children_in_formal_

care_in_English.pdf
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شبكة رعاية أفضل )2011(، المعايري الوطنية لرعاية االأطفال 
 الخاصة بمؤسسات رعاية الطفل.

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/
attachments/National%20Standard%20of%20Care%20

for%20Child%20Welfare%20Institutions%20Indonesia.pdf

ي 
شبكة رعاية أفضل )2012(. االأطفال المنفصلون عن ذويهم �ف

 حاالت الطوارئ.
 http://www.crin.org/bcn/theme_more.

asp?themeID=1005&pageID=1048

شبكة رعاية أفضل: )2012(. مجموعة أدوات شبكة رعاية أفضل:  
/http://www.bettercarenetwork.org/bcn/toolkit

ف  شبكة رعاية أفضل ومنظمة إيفري تشايلد )2012(، تمك�ي
ي مركز عملية 

عاقة �ف االإصالح: لماذا يجب أن يكون االأطفال ذوو االإ
إصالح رعاية االأطفال. نيويورك: شبكة رعاية أفضل، نيويورك.  

http://www.crin.org/docs/Enabling%20Reform_
March2012.pdf

ي الرعاية - 
 مجلس أوربا. )2009(. االأطفال واالأشخاص اليافعون �ف

 اكتشف حقوقك! منظمة قرى االأطفال الدولية ومجلس أوروبا.
https://www.sos-childrensvillages.org/

getmedia/65242186-a6d2-4056-b6fe-
9b18cc639d41/111202-English-brochure-DYR.pdf

إيفري تشايلد )2011أ(، التخفيض التدريجي: إعادة التفكري 
ها، إيفري  بالرعاية داخـل المؤسـسات وإعادة تشكيلها وتغيري

 تشايلد، لندن.
http://www.everychild.org.uk/resources/policy_and_

research/Alternative_care

ف توفري كفالة   إيفري تشايلد )2011ب( توفري رعاية أفضل: تحس�ي
 الطفل حول العالم، إيفري تشايلد، لندن.

 http://www.everychild.org.uk/resources/policy_and_
research/Alternative_care

إيفري تشايلد )2012(، جعل العمل االجتماعي ناجحاً، إيفري 
 تشايلد، لندن.

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/5511/
pdf/5511.pdf

 إيفري تشايلد )2010(. المفقودون: االأطفال المحرومون من 
ي سياسة التنمية الدولية. لندن: إيفري تشايلد.  

الرعاية الوالدية �ف
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/

missing-children-without-parental-care-international-
development-policy

ف الوكاالت حول االأطفال  ك ب�ي  فولفورد، ل. فريق العمل المشرت
ف بذويهم، منظمة أنقذوا االأطفال  ف أو غري المصحوب�ي المنفصل�ي

ي حاالت الطوارئ - 
)2010(. مجموعة أدوات الرعاية البديلة �ف

 دليل مطول.
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/

Interim-Care-Toolkit-Extended-/04/uploads/2014
Guidance.pdf

 جونسون، ر.، براون ك.، وهاميلتون-غياكريستس، س. 
ي الرعاية داخل 

)2006(. االأطفال اليافعون المعرضون للخطر �ف
المؤسسات. لندن: منشورات سايج. 

ي أمريكا الالتينية، يونيسيف )2011أ(. تطبيق 
شبكة كفالة االأطفال �ف

ي 
ي العيش �ف

المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال - حقك �ف
ي كافة ظروف حياتك. بوينس آيريس: شبكة 

أ�ة وتلقي الرعاية �ف
ي أمريكا الالتينية، يونيسيف.

 كفالة االأطفال �ف
http://www.relaf.org/Guidelines%20FV%20Children.pdf

ي أمريكا الالتينية، يونيسيف )2011ب(. 
شبكة كفالة االأطفال �ف

ف - تطبيق المبادئ التوجيهية للرعاية  دليل المستخدم�ي
ي أمريكا 

البديلة لالأطفال. بوينس آيريس: شبكة كفالة االأطفال �ف
 الالتينية، يونيسيف. 

http://www.relaf.org/guia_ingles.pdf

روبرتسون، و. )2012(. المدانون بالتبعية: أطفال الوالدين 
: جنيف: مكتب الكويكرز التابع لالأمم  ف المسجون�ي
http://www.quno.org/sites/default/  .المتحدة

files/resources/ENGLISH_Collateral%20Convicts_
Recommendations%20and%20good%20practice.pdf

ي الرعاية البديلة الرسمية. جنيف: 
، ج. )2011( االأطفال �ف ي رو�ب

 اليونيسيف.
http://www.unicef.org/protection/Informal_care_

discussion_paper_final.pdf

منظمة أنقذوا االأطفال )2010(. الطيبة الُمضللة: اتخاذ القرارات 
ي حاالت الطوارئ.

 الصحيحة لالأطفال �ف
 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/3067/

pdf/3067.pdf?embed=1

تحالف منظمة أنقذوا االأطفال، مفوضية االأمم المتحدة لشؤون 
، اليونيسيف ومكتب المفوض السامي لالأمم المتحدة  ف الالجئ�ي
ي حاالت الطوارئ 

نسان )2007(. الضائعون، الرعاية �ف لحقوق االإ
ف عن ذويهم منذ الوالدة ح�ت  وتقفي أثر أ� االأطفال المنفصل�ي

 عمر خمس سنوات.
http://www.crin.org/docs/The%20Lost%20Ones.pdf
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 منظمة قرى االأطفال الدولية، المنظمة الدولية لرعاية االأطفال، 

بوية )2007(. معايري منظمة  االتحاد الدوىلي للجماعات الرت
ي أوروبا. 

ل �ف ف Quality4Children لرعاية االأطفال خارج المرف
وك: منظمة قرى االأطفال الدولية.  إنسرب

 https://www.sos-childrensvillages.org/
4fa9-b6e9-e954075cadd0/-getmedia/67a4237f-3456

Q4C_colour_2.pdf

 منظمة قرى االأطفال الدولية )2011(. »بلوغ سن مغادرة 
وك. . منظمة قرى االأطفال الدولية: إنسرب  الرعاية«: تحليل دوىلي

 https://www.sos-childrensvillages.org/
734f5370b927/-87f5-887e-4e54-getmedia/460cd5c3

Folder-Ageingoutofcare-RZ-screen.pdf

 منظمة قرى االأطفال الدولية. )2012(. الأننا إخوة وأخوات: 
وك: منظمة قرى  ي الرعاية البديلة. إنسرب

عالقات االأشقاء �ف
 االأطفال الدولية.

http://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/
721abb6052bc/-dbf1ad1a-d04d-43ae-95d7

SiblingsBrochure-WEB-EN.pdf?ext=.pdf

فاين-سالمنيسكو، ر. )2012(. أين تنتهي الرعاية:  ، م. وفري ف ستي�ي
وك: منظمة قرى  الدروس المتعلمة من أبحاث االأقران. إنسرب
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 الرجاء إعادة االستعمال

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 
  

  ])A/64/434( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال  - ٦٤/١٤٢
  

  ،إن اجلمعية العامة  
، )٢( واتفاقيــة حقـوق الطفــل )١( اإلعـالن العــاملي حلقـوق اإلنـسان   مـن جديــد إذ تؤكـد    

  ،٢٠٠٩فل بالذكرى السنوية العشرين لالتفاقية يف عام حتت وإذ
مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن         أيضا   من جديد وإذ تؤكد     

 ٧/٢٩جملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، وآخرهـا قـرارات اجمللـس       
 ١٠/٨  و)٤(٢٠٠٨ســبتمرب /ل أيلــو٢٤ املــؤرخ ٩/١٣  و)٣(٢٠٠٨مــارس / آذار٢٨املــؤرخ 
ــؤرخ ــارس/ آذار٢٦ املـــ ـــة  )٥(٢٠٠٩ مـــ ـــرار اجلمعيـــ ــؤرخ ٦٣/٢٤١ وقـــ ــانون ٢٤ املـــ  كـــ
  ،٢٠٠٨ديسمرب /األول

أن املبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة لألطفــال، املرفــق نــصها هبــذا القــرار، وإذ تعتــرب   
 تنفيـذ اتفاقيـة    بقـصد تعزيـز  رسـات حتدد توجيهات مرغوبـا فيهـا علـى صـعيد الـسياسات واملما      

حبمايـة ورفـاه األطفـال       املتعلقـة حقوق الطفل وأحكام الـصكوك الدوليـة األخـرى ذات الـصلة             
   أو األطفال املعرضني لذلك،ةرعاية الوالديالاحملرومني من 

_______________

  .٢٠١٠أبريل / نيسان١٣أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  *
  ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار  )١(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(
، الفــصل (A/63/53) ٥٣ للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم الوثــائق الرمسيــة: انظــر )٣(

  .الثاين
  .، الفصل األول(A/63/53/Add.1)  ألف٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،  )٤(
  .، الفصل الثاين، الفرع ألف(A/64/53) ٥٣الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٥(
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باملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال، بصيغتها الواردة يف مرفـق          ترحب    - ١  
   توجيهات تساعد على وضع سياسات وممارسات مستنرية؛ة جمموعهذا القرار، باعتبارها

تـسترعي   الدول على أن تأخذ هذه املبادئ التوجيهية يف احلسبان وأن       تشجع    - ٢  
 واملــدافعني عــن حقــوق   املعنيــةإليهــا انتبــاه اهليئــات احلكوميــة التنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية  

  عامة؛اإلنسان واحملامني ووسائط اإلعالم واجلمهور بصفة 
إىل األمني العام أن يتخـذ خطـوات، يف حـدود املـوارد القائمـة، لنـشر                 تطلب    - ٣  

املبادئ التوجيهية جبميع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة، بـسبل منـها إحالتـها إىل مجيـع الـدول                      
  .األعضاء واللجان اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية
  ٦٥ العامة اجللسة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨
  

  املرفق
  املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال

  الغرض  -أوال 
وأحكـام   )٢(تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل         القصد من هذه املبادئ التوجيهيـة هـو           - ١

لــدين الــصكوك الدوليــة األخــرى ذات الــصلة حبمايــة ورفــاه األطفــال احملــرومني مــن رعايــة الوا 
  .األطفال املعرضني لذلك أو
ويف ضـــوء هـــذه الـــصكوك الدوليـــة، ومـــع مراعـــاة اجملموعـــة املتناميـــة مـــن املعـــارف     - ٢

والتجـارب يف هـذا اجملـال، حتـدد هـذه املبــادئ التوجيهيـة توجيهـات مرغوبـا فيهـا علـى صــعيد           
ــسياسات واملمارســة  ــع القطاعــات املعنيــ     . ال ــى مجي ــصورة واســعة عل ــتعمم ب ة وهــي مــصممة ل

 حنو مباشر أو غري مباشر مبسائل متصلة بالرعاية البديلة، وترمي علـى وجـه اخلـصوص إىل               على
  :يلي ما

دعم اجلهود الرامية إىل اإلبقاء على األطفال حتت رعاية أسرهم أو إرجـاعهم               )أ(  
إليهــا، ويف حالــة فــشل ذلــك، إجيــاد حــل مناســب ودائــم، مبــا يف ذلــك التــبين أو الكفالــة وفقــا  

   اإلسالمية؛للشريعة
ضــمان حتديــد أنــسب أشــكال الرعايــة البديلــة وتقــدميها يف ظــروف تعــزز منــو   )ب(  

 الطفل منوا كامال ومتوازنا، وذلك يف أثناء السعي إىل إجياد حلـول دائمـة، أو يف احلـاالت الـيت                  
  حتقق مصلحة الطفل الفضلى؛  التكون فيها هذه احللول ممكنة أو ال
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عها على حتمل مسؤولياهتا والوفاء بالتزاماهتا علـى        مساعدة احلكومات وتشجي    )ج(  
حنو أفضل يف هـذه اجملـاالت، مـع مراعـاة الظـروف االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـسائدة               

  كل دولة؛  يف
توجيه سياسات وقرارات وأنشطة مجيـع املعنـيني باحلمايـة االجتماعيـة وبرفـاه                )د(  

  .، مبا يف ذلك اجملتمع املدينالطفل يف القطاعني العام واخلاص كليهما
  

  املبادئ العامة واألبعاد  -ثانيا 
  الطفل واألسرة  -ألف 
ــة لنمــو    نظــرا إىل أن األســرة هــي    - ٣ ــة الطبيعي اجملموعــة األساســية يف اجملتمــع، ومتثــل البيئ

األطفال ورفاههم ومحايتهم، ينبغي تـسخري اجلهـود يف املقـام األول لـتمكني الطفـل مـن البقـاء                    
 أو العـودة  مـع أقـارب آخـرين   ، عنـد االقتـضاء   البقـاء،  أو،ية والديه، أو العودة إليهماحتت رعا
أن تــضمن الدولــة حــصول األســر علــى أشكـــال مــن الــدعم يف تأديــة أدوارهــا   وينبغــي. إلــيهم

  .املتصلة بتوفري الرعاية
يـة  وينبغي أن يعـيش كـل األطفـال والـشباب يف بيئـة تـوفر هلـم الـدعم واحلمايـة والرعا             - ٤

حيـصلون    ال فاألطفال الذين حيصلون على رعاية والدية غري مناسبة أو        . وتنهض جبميع قدراهتم  
  .هذه عليها البتة، يتعرضون بصفة خاصة للحرمان من بيئة التنشئة

ويف حالة عجز األسـرة، حـىت مـع حـصوهلا علـى الـدعم املناسـب، عـن تقـدمي الرعايـة                         - ٥
ه أو ختليهـا عنـه، تتحمـل الدولـة مـسؤولية محايـة حقـوق           الكافية لطفلها، أو يف حالة هجرها لـ       

الطفل وتأمني الرعاية البديلة املناسبة بالتعاون مع السلطات احملليـة املختـصة ومنظمـات اجملتمـع                
ــا     ــن طريقه ــق األصــول أو ع ــدة وف ــدين املعتم ــلطاهتا     . امل ــق س ــن طري ــة، ع ــل الدول ــا تتحم كم
ي طفـل يتلقـى الرعايـة البديلـة ورفاهـه ومنـوه             املختصة، مسؤولية تأمني اإلشراف على سالمة أ      

  .وإجناز مراجعة دورية لتقييم مدى مالءمة ترتيبات الرعاية املقدمة
وينبغي أن تستند مجيع القرارات واملبادرات والنهج الواقعة ضمن نطـاق هـذه املبـادئ                 - ٦

 جيـب أن     كمـا  ، وخباصة هبدف كفالة سـالمة الطفـل وأمنـه         ،التوجيهية إىل كل حالة على حدة     
، مبا يتماشى مع مبدأ عدم التمييـز، ومـع         وحقوقه حل الطفل املعين الفضلى   اتستند إىل حتقيق مص   

أن حتتــرم هــذه القــرارات واملبــادرات والنــهج   وينبغــي. مراعــاة املنظــور اجلنــساين مراعــاة تامــة 
ا  وفقـ  علـى النحـو الواجـب   حق الطفل يف أن يستـشار وأن يؤخـذ رأيـه بعـني االعتبـار         بالكامل  

وينبغي بذل كـل اجلهـود      . لقدراته املتنامية، وعلى أساس حصوله على مجيع املعلومات الالزمة        
  . من أجل أن تتم هذه االستشارة وتوفر املعلومات باللغة اليت يفضلها الطفل
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تطبيــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة، فــإن عمليــة حتديــد مــصاحل الطفــل الفــضلى    إطــارويف  - ٧
ــة احتياجــات وحقــوق األطفــال    جيــب أن تــصمم حبيــث تعــني   مــسارات العمــل األنــسب لتلبي

 تامــة حلقهــم  احملــرومني مــن الرعايــة الوالديــة أو األطفــال املعرضــني لــذلك، يف ظــل مراعــاة        
يف أن تكون هلم أسرة وبيئة اجتماعية وثقافية ومركز كأصـحاب حقـوق،             والكامل  الشخصي  

ينبغــي أن تراعــي عمليــة حتديــد  و. ســواء عنــد حتديــد مــصلحة الطفــل أو علــى املــدى الطويــل   
مصلحة الطفل مجلة أمور مـن بينـها حقـه يف أن تـسمع آراؤه وتؤخـذ يف االعتبـار وفقـا لعمـره                

  .نضجه ودرجة
وينبغــي للــدول وضــع وتنفيــذ سياســات شــاملة بــشأن رفــاه الطفــل ومحايتــه يف إطــار      - ٨

علـى تطـوير خـدمات تـوفري        سياساهتا العامة املتصلة بالتنمية االجتماعية والبشرية، مـع احلـرص           
  .الرعاية البديلة القائمة، مبا جيسد هذه املبادئ التوجيهية

وكجزء من اجلهـود الراميـة إىل احليلولـة دون فـصل األطفـال عـن والـديهم، ينبغـي أن              - ٩
  :تسعى الدول إىل ضمان اختاذ تدابري مناسبة تراعي اجلوانب الثقافية، توخيا ملا يلي

 الرعاية األسرية حيثما تفتقر األسر للقدرات بسبب عوامـل          دعم بيئات تقدمي    )أ(  
ــيت تنتمــي إىل        ــز ضــد األســر ال ــة وإســاءة اســتعمال املخــدرات والكحــول، والتميي ــل اإلعاق مث

 سلحة أو حتــت االحــتالل  املــ رتاعــات  الالــشعوب األصــلية أو األقليــات، والعــيش يف منــاطق     
؛ األجنيب

 لألطفــال املعرضــني للخطــر مثــل األطفــال  تقــدمي الرعايــة واحلمايــة املناســبتني   )ب(  
ــة واالســتغالل    ــال املهجــورين   وأضــحايا إســاءة املعامل ــشوارع   واألطف ــال ال ــال  وأأطف األطف

األطفـال غـري املـصحوبني بـذويهم واألطفـال املنفـصلني عـن               وأاملولودين خـارج إطـار الـزواج        
أطفـال طـاليب     وأل املهـاجرين    أطفـال العمـا    وأطفـال املـشردين داخليـا والالجـئني         األ وأذويهم  
متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب / نقــص املناعــة البــشرية بفــريوساألطفــال املــصابني وأاللجــوء 

  . أو املتضررين منهابأمراض خطرية أخرىو)اإليدز(
وينبغي بذل جهود خاصة من أجل التصدي للتمييز القائم على أي وضع يتعلـق حبالـة                  - ١٠

الـديين ونـوع اجلـنس واإلعاقـة     االنتمـاء العرقـي و صـل   ذلـك الفقـر واأل  الطفل أو والديه، مبـا يف 
اإليـدز أو بـأمراض خطـرية أخـرى         /نقـص املناعـة البـشرية      بفـريوس العقلية واجلـسدية واإلصـابة      

ســـواء كانـــت عقليـــة أو جـــسدية، وكـــون الطفـــل مولـــودا خـــارج إطـــار الـــزواج، والوصـــم   
األخرى اليت قـد تـؤدي إىل هجـر الطفـل       االجتماعي واالقتصادي، ومجيع األوضاع والظروف      

  .أو إبعاده عن والديه/وأو التخلي عنه /و
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  الرعاية البديلة  -باء 
، مـن حيـث املبـدأ،       مراعاة تامة  ينبغي أن تراعي مجيع القرارات املتعلقة بالرعاية البديلة         - ١١

 التـصال مـن حمـل إقامتـه املعتـاد مـن أجـل تـسهيل ا              ممكـن   تفضيل إبقاء الطفـل يف أقـرب مكـان          
، ومن أجل تقليل احتماالت حدوث عدم توازن يف حياتـه           ها وإمكانية إعادة إدماجه في    بأسرته

  .التعليمية والثقافية واالجتماعية
وينبغــي أن تراعــي القــرارات املتعلقــة باألطفــال احملــاطني بالرعايــة البديلــة، مبــا يف ذلــك   - ١٢

 مـستقر للطفـل وتلبيـة احتياجـه         سكنني مـ   أمهيـة تـأم     على النحو الواجـب،    الرعاية غري الرمسية،  
الرتباط اآلمن واملستمر مبـن يقـدمون لـه الرعايـة، مـع اعتبـار االسـتمرارية هـدفا                    إىل ا  األساسي
  . بصورة عامةرئيسيا
وجيب احترام األطفال وصـون كرامتـهم يف مجيـع األوقـات ومحايتـهم علـى حنـو فعـال              - ١٣

سـتغالل، سـواء كـان ذلـك مـن جانـب مقـدمي              من سـوء املعاملـة واإلمهـال ومجيـع أشـكال اال           
  .الرعاية أو األقران أو أطراف أخرى، مهما كان شكل الرعاية اليت حيصلون عليها

وينبغي النظر إىل إبعاد الطفل عـن أسـرته علـى أنـه آخـر تـدبري يلجـأ إليـه، وأن يكـون                          - ١٤
رارات اإلبعـاد عـن   وينبغي كذلك أن تراجـع قـ  . أمكن ذلك وألقصر فترة ممكنة    ما تدبريا مؤقتا 

ــه، مبجــرد زوال أســباب اإلبعــاد         ــة والدي ــل إىل رعاي ــادة الطف ــام، وأن تكــون إع األســرة بانتظ
يتعـارض مـع      ال األصلية، أو يف حالة التوصل إىل احللول املالئمـة ملعاجلـة تلـك األسـباب، أمـرا                

  . أدناه٤٩مصاحل الطفل الفضلى، متاشيا مع التقييم الوارد ذكره يف الفقرة 
الفقر املـايل واملـادي أو أيـة ظـروف تعـزى        كوني أن   أي حال من األحوال   بينبغي  وال    - ١٥

والديــه أو الرعايــة البعــاد الطفــل عــن الوحيــد إل ملــربرابــشكل مباشــر وحــصري إىل هــذا الفقــر 
 الظــروفاحليلولــة دون إعــادة إدماجــه، بــل جيــب النظــر إىل تلــك   إحاطتــه بالرعايــة البديلــة أو

  .يربز احلاجة إىل توفري الدعم املناسب لألسرةباعتبارها مؤشرا 
وجيــب االهتمــام بتعزيــز ومحايــة مجيــع احلقــوق األخــرى املتعلقــة بــصفة خاصــة بوضــع    - ١٦

 نيـل التعلـيم     ،احلـصر   ال  علـى سـبيل املثـال      ،األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية، مبا يف ذلـك        
ساسية والتمتع باهلوية وحريـة الـدين       واحلصول على اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات األ       

  .أو املعتقد واللغة ومحاية حقوق امللكية واملرياث
بــني األشــقاء الــذين جتمعهــم أواصــر قائمــة عنــد   مــن حيــث املبــدأ  وال ينبغــي الفــصل   - ١٧

أي مل تكن هنالـك خمـاطر واضـحة بـشأن حـدوث انتـهاكات أو                  ما إحاطتهم بالرعاية البديلة،  
ويف مجيـع األحـوال، ينبغـي بـذل كـل         .  بتحقيـق مـصاحل الطفـل الفـضلى        مربرات أخرى متعلقة  
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مل يكـن ذلـك خمالفـا لرغبـاهتم أو            مـا   االتصال فيما بينـهم،     مواصلة اجلهود ليتمكن األشقاء من   
  .مصاحلهم

وتسليما بأن أغلبية األطفال احملرومني من الرعايـة الوالديـة حيـصلون يف معظـم البلـدان                   - ١٨
ة من قبل األقارب أو غريهم، ينبغي أن تسعى الـدول إىل ابتكـار الوسـائل                على رعاية غري رمسي   

املناسبة واملتسقة مع هذه املبادئ التوجيهية لتـأمني رفـاه األطفـال ومحايتـهم يف سـياق ترتيبـات                   
ــة، مــع     ــة غــري الرمسي ــذه الرعاي ــاةامله ــةراع ــروق ل ل الواجب ــصادية  واملمارســات ف ــة واالقت الثقافي

  .تتعارض مع حقوق الطفل ومصاحله الفضلى  الة اليتواجلنسانية والديني
ــر        - ١٩ ــة ويل أم ــات، مــن دعــم ومحاي وينبغــي أال حيــرم أي طفــل، يف أي وقــت مــن األوق

  .شرعي أو شخص بالغ مسؤول معترف به رمسيا أو هيئة عامة خمتصة
وينبغـــي أال يكـــون الغـــرض الرئيـــسي مـــن تـــوفري الرعايـــة البديلـــة، يف أي حـــال مـــن    - ٢٠
  .االقتصادية ملقدمي هذه الرعاية وأوال، تعزيز األهداف السياسية أو الدينية األح
وينبغـي أن يقتـصر اللجـوء إىل اإليـداع يف مؤســسات الرعايـة الداخليـة علـى احلــاالت          - ٢١

ــدة للطفــل املعــين،        الــيت تكــون فيهــا هــذه املؤســسات مناســبة بــصورة حمــددة وضــرورية ومفي
  .يتالءم مع مصاحله الفضلى ومبا
اتساقا مع الرأي السائد يف أوساط اخلـرباء، ينبغـي أن تقتـصر الرعايـة البديلـة املقدمـة                و  - ٢٢

 علــى الترتيبــات ذات الطــابع  ،ن هــم دون ســن ثــالث ســنوات ملــاصــة خب و،لألطفــال الــصغار
وميكن قبول بعض االستثناءات هلذه القاعدة من أجل احليلولـة دون تفريـق األشـقاء،               . األسري

االت اليت يـودع فيهـا الطفـل يف مرافـق الرعايـة البديلـة ألسـباب طارئـة أو ملـدة              وكذلك يف احل  
حمـددة مقــررة مــسبقا وحمــدودة للغايــة، مــع التخطـيط إلعــادة إدمــاج الطفــل داخــل األســـرة أو   

  .طويلة األجل فيما يتعلق بتوفري الرعاية لهمناسبة إلجيـاد حلول أخرى 
لداخلية والرعاية ذات الطابع األسـري يكمـل بعـضها          ومع التسليم بأن مرافق الرعاية ا       - ٢٣

بعضا يف تلبية احتياجات األطفال، وحيثما توجد مرافق داخلية كبرية لتقـدمي الرعايـة لألطفـال                
، ينبغي تطوير البدائل يف سياق استراتيجية عامة من أجل االبتعاد عن هـذا الطـابع           )مؤسسات(

حمــددة تــؤدي إىل وأغــراض نيــة علــى أهــداف املؤســسي، علــى أن تكــون هــذه االســتراتيجية مب
ومـن أجـل ذلـك، ينبغـي أن تـضع الـدول معـايري              . وقف االعتماد على هذه املؤسسات تدرجييا     

للرعاية تكفل جودة اخلدمة املقدمة والظروف اليت تساهم يف منو الطفـل، مثـل الرعايـة الفرديـة                  
 املوجــودة رافــقتقيــيم امل وينبغــي كــذلك للـدول  ،والرعايـة الــيت تقــدم ضــمن جمموعـات صــغرية  

وينبغي أن تراعي قرارات إنـشاء مؤسـسات جديـدة لرعايـة الطفـل      . أصال يف ضوء هذه املعايري  
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 واســتراتيجية هــذا هــدف مراعــاة تامــة ، ســواء كانــت عامــة أو خاصــة ،أو التــصريح بإنــشائها
  .االبتعاد عن الطابع املؤسسي

  
  تدابري تعزيز التطبيق

، وعنــد  مــن املــوارد املتــوافرة لــديها  إىل أقــصى حــد ممكــنينبغــي أن ختــصص الــدول،  - ٢٤
 التنفيذ األمثل والتدرجيي هلـذه      كفالة ل املوارد البشرية واملالية   ،يف إطار التعاون اإلمنائي   االقتضاء  

وينبغــي أن تيــسر الــدول التعــاون . املبــادئ التوجيهيــة علــى امتــداد أراضــيها ويف الوقــت احملــدد 
لطات املعنيـة وإدراج قـضايا رفـاه الطفـل واألسـرة يف أعمـال مجيـع         بـني مجيـع الـس      الفعال فيمـا  

  . الوزارات املعنية هبذه القضية على حنو مباشر أو غري مباشر
ــادئ        - ٢٥ ــذ هــذه املب ــدويل يف تنفي ــة حاجــة إىل التعــاون ال ــد أي ــدول مــسؤولة عــن حتدي وال

بار املطلـوب والـرد عليهـا       وينبغي إيالء هذه الطلبات االعت    . التوجيهية، وعن طلب هذا التعاون    
وينبغــي إدراج التنفيــذ املعــزز هلــذه املبــادئ التوجيهيــة . إجيابــا مــىت أمكــن ذلــك وعنــد االقتــضاء

إحـدى  وينبغي أن تنأى الكيانات األجنبية، عند تقدمي املـساعدة إىل       . برامج التعاون اإلمنائي   يف
  .تتسق مع املبادئ التوجيهية  ال، عن أية مبادرةالدول
 يـشجع علـى تطبيـق     علـى أنـه   ال ينبغي تفسري أي مما جاء يف هـذه املبـادئ التوجيهيـة              و  - ٢٦

 اليت قد تكون مطبقـة يف الـدول املعنيـة أو يتغاضـى عـن تطبيقهـا، مبـا يف                     املعايريمعايري أدىن من    
وباملثل، يشجع جملس حقوق اإلنسان الـسلطات املختـصة واملنظمـات           . ذلك تشريعاهتا الوطنية  

 مبـادئ توجيهيـة وطنيـة أو خاصـة مبجـاالت مهنيـة حمـددة تـستند إىل         وضعها على  املهنية وغري 
  .نص وروح هذه املبادئ التوجيهية

  
  نطاق تطبيق املبادئ التوجيهية  -ثالثا 
ــة علــى املمارســات والظــروف املالئمــة املتعلقــة بتقــدمي       - ٢٧ ــادئ التوجيهي تنطبــق هــذه املب

املنطبـق  مل يـنص القـانون     مـا  سـنة، ١٨اص دون سـن  الرعايـة الرمسيـة البديلـة إىل مجيـع األشـخ     
وتنطبق املبادئ التوجيهية أيـضا، حيثمـا       . على سن مبكرة لبلوغ الطفل سن الرشد      على الطفل   

الواجــب  مــع إيــالء االعتبــارتــرد اإلشــارة إىل ذلــك فقــط، علــى أشــكال الرعايــة غــري الرمسيــة،  
لي وإىل التزامات الدول جتاه مجيـع األطفـال       دور املهم الذي تلعبه األسرة الكبرية واجملتمع احمل       لل

مقدمي الرعاية إليهم حبكـم القـانون أو العـرف، وفقـا ملـا جـاء                 احملرومني من رعاية الوالدين أو    
  .)٢(يف اتفاقية حقوق الطفل
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 علـى اليـافعني احملـاطني أصـال         ، حـسب االقتـضاء    ،وتنطبق هذه املبادئ التوجيهية أيـضا       - ٢٨
الية بعد بلـوغهم سـن       إىل استمرار الرعاية أو الدعم لفترة انتق       الذين حيتاجون الرعاية البديلة، و  ب

  . مبوجب القانون املنطبق الرشد
وألغراض هذه املبادئ التوجيهية، ورهنـا علـى وجـه اخلـصوص باالسـتثناءات الـواردة                  - ٢٩

  : أدناه، تطبق التعاريف التالية٣٠يف الفقرة 
يبيتـون لـيال      ال األطفـال الـذين   مجيـع    : الوالديـة  األطفال احملرومون من الرعايـة      )أ(  

. مــع أحــد والــديهم علــى األقــل، ألي ســبب مــن األســباب ويف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف 
األطفال احملرومون من الرعاية الوالدية املوجودون خارج بلدان إقامتـهم املعتـادة أو ضـحايا      أما

  :، فقد يشار إليهم باملسميات التاليةئحاالت الطوار
 إذا مل يكونوا حتت رعاية أحد األقـارب أو          “ بذويهم أطفال غري مصحوبني  ”  ‘١’  

   أوشخص بالغ مسؤول عن ذلك مبقتضى القانون أو العرف؛
 إذا كـــانوا منفـــصلني عـــن مقـــدم رعايـــة  “أطفـــال منفـــصلون عـــن ذويهـــم”  ‘٢’

مـع ذلـك   قـد يكونـون   يتوىل أمرهم يف السابق حبكم القانون أو العرف، ولكنهم           كان
  حبة أحد األقارب؛يف ص

  :وميكن أن تتخذ الرعاية البديلة أحد األشكال التالية  )ب(  
أي ترتيــب خــاص يتــاح يف وســط عــائلي وحيــصل فيــه   : الرعايــة غــري الرمسيــة  ‘١’  

رعايـة  (الطفل على عناية مستمرة أو لفترة غري حمددة مـن قبـل األقـارب أو األصـدقاء                  
بنــاء علــى مبــادرة مــن الطفــل الفرديــة، بــصفتهم أو غريهــم ) ذوي القــرىب غــري الرمسيــة

قــضائية  أي شــخص آخــر بــدون أن تــأمر هبــذا الترتيــب ســلطة إداريــة أو والديــه أو أو
  جهة خمولة ذلك حسب األصول؛ أو
مجيــع أشــكال الرعايــة الــيت تقــدم يف وســط عــائلي بــأمر مــن  : الرعايــة الرمسيــة  ‘٢’

الرعايـة الـيت تقـدم يف بيئـة         ، وكذلك مجيع أشكال      خمتصة جهة إدارية أو سلطة قضائية    
املرافــق اخلاصــة، ســواء كــان ذلــك أو مل يكــن نتيجــة لتــدابري  يف داخليــة، مبــا يف ذلــك 

  إدارية أو قضائية؛
  :وقد تتخذ الرعاية البديلة األشكال التالية من حيث البيئة اليت تقدم فيها  )ج(  
سـرة الطفـل    شكل من أشكال الرعايـة األسـرية يف إطـار أ          : رعاية ذوي القرىب    ‘١’  

الكــبرية أو بــاللجوء إىل أصــدقاء مقــربني لألســرة يعــرفهم الطفــل، ســواء كانــت ذات   
  طابع رمسي أو غري رمسي؛
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ــل ‘٢’   ــة الطف ــداع      : كفال ــصة إي ــا إحــدى اجلهــات املخت ــوىل فيه ــيت تت احلــاالت ال
الطفل، هبدف إحاطته برعاية بديلة، يف بيئة مرتلية داخل أسـرة غـري أسـرته ختتارهـا هـذه                   

  هات املختصة وتؤهلها وتوافق عليها وتشرف على تقدميها هذه الرعاية؛اجل
  األشكال األخرى للرعاية األسرية أو اليت تشبه الرعاية األسرية؛  ‘٣’  

ــة داخــل املؤســسات   ‘٤’     ــع : الرعاي ــة يف أي موق ــة املقدم ــة    الالرعاي ــستند إىل بيئ ي
 يف حـاالت الطـوارئ   بـور اكـز الع رمأسرية، مثل األماكن اآلمنة لتقـدمي الرعايـة الطارئـة و     

يف ذلـك املـساكن    طويلـة األجـل داخـل املؤسـسات، مبـا      القصرية و الومجيع مرافق الرعاية    
  اجلماعية؛

  الترتيبات املعيشية املستقلة اخلاصة باألطفال بإشراف جهة خمتصة؛  ‘٥’  
  :يلي  ماتنقسم اجلهات املسؤولة عن الرعاية البديلة إىل  )د(  
ي اجلهــات والــدوائر العامــة واخلاصــة الــيت تتــوىل تنظــيم الرعايــة  اهليئــات، وهــ  ‘١’  

  البديلة للطفل؛
نــشآت الفرديــة العامــة أو اخلاصــة الــيت تقــدم الرعايــة للطفــل  املاملرافــق، وهــي   ‘٢’  

  .داخل املؤسسات
يـشمل    ال الـوارد يف هـذه املبـادئ التوجيهيـة        علـى النحـو     غري أن نطاق الرعاية البديلـة         - ٣٠

  :تاليةاحلاالت ال
 سنة احملرومون من حريتـهم بقـرار صـادر عـن جهـة              ١٨األشخاص دون سن      )أ(  

 القـانون، واألشـخاص الـذين    تـهم  أو إدانـة تتعلـق مبخالف  هتـام قضائية أو إدارية نتيجـة ادعـاء أو ا       
ــم املتحــدة     ــد األم ــهم لقواع ــدنيا ختــضع حالت ــضاء األحــداث   ال ــة إلدارة شــؤون ق  )٦(النموذجي

  ؛)٧(ة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهموقواعد األمم املتحد
توفري الرعاية من جانب الوالدين بالتبين منـذ حلظـة وضـع الطفـل املعـين حتـت                     )ب(  

وصايتهم الفعلية مبوجب أمر هنائي بـالتبين، حيـث يعتـرب الطفـل منـذ هـذه اللحظـة، وألغـراض                     
ئ التوجيهيـة تنطبـق علـى األطفـال     غري أن هـذه املبـاد  . والديةهذه املبادئ التوجيهية، يف رعاية   

دامـا    مـا  قبل التبين أو يف مرحلة اختبـارية مــع الــوالدين بـالتبين احملـتملني               ما املودعني يف مرحلة  

_______________

  .رفق، امل٤٠/٣٣القرار   )٦(
  .، املرفق٤٥/١١٣القرار   )٧(
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ــة      امــستوفيني  ــصكوك الدولي ــا وردت يف ال ــك، كم ــداع تل ــات اإلي ــنظم عملي ــيت ت ــات ال ملتطلب
  األخرى ذات الصلة؛

طفــل مبوجبــها إىل أقربــاء أو أصــدقاء طوعيــا التــدابري غــري الرمسيــة الــيت يعهــد ال  )ج(  
ألهداف وأسباب ترفيهية غري متعلقة بعدم مقدرة الوالدين على توفري الرعايـة املناسـبة أو عـدم                 

  .رغبتهما يف ذلك
أيــضا الــسلطات املختــصة واجلهــات املعنيــة األخــرى  ويــشجع جملــس حقــوق اإلنــسان  - ٣١

تضاء، يف املدارس الداخلية واملستـشفيات ومراكـز        على تطبيق هذه املبادئ التوجيهية، عند االق      
 واملخيمـات   االحتياجـات اخلاصـة األخـرى     ذوي   أو   األطفال ذوي اإلعاقات العقلية واجلـسدية     

  .وأماكن العمل ويف األماكن األخرى اليت قد تكون مسؤولة عن توفري الرعاية لألطفال
  

  جتنب احلاجة إىل الرعاية البديلة -رابعا 
  الرعاية الوالديةتعزيز   -ألف 
ينبغي أن تنتهج الدول سياسات تضمن دعـم األسـر يف حتمـل مـسؤولياهتا جتـاه الطفـل            - ٣٢

ــه كليهمــا     ــة مــع والدي ــة عالق ــسياسات   . وتعــزز حــق الطفــل يف إقام وينبغــي أن تعــاجل هــذه ال
األسباب اجلذرية هلجر الطفل والتخلي عنـه وانفـصال الطفـل عـن أسـرته، ويكـون ذلـك بعـدة               

ــة      وســائل  ــها ضــمان احلــق يف تــسجيل املــيالد واحلــصول علــى الــسكن الالئــق والرعاي مــن بين
الــصحية األساســية والتعلــيم وخــدمات الرعايــة االجتماعيــة، إىل جانــب تعزيــز تــدابري مكافحــة 
ــسية      ــداءات اجلن ــة األطفــال واالعت ــز والتــهميش والوصــم والعنــف وإســاءة معامل الفقــر والتميي

  .وتعاطي املخدرات
بغي أن تضع الدول وتطبق سياسات متسقة ومتعاضدة موجهة حنو األسـرة هـدفها              وين  - ٣٣

  .تعزيز قدرة الوالدين على رعاية أطفاهلمحتسني و
وينبغــي أن تطبــق الــدول تــدابري فعالــة ملنــع هجــر األطفــال والتخلــي عنــهم وانفــصال      - ٣٤

لـة أمـور مـن بينـها     وينبغي أن هتدف السياسات والـربامج االجتماعيـة إىل مج     . الطفل عن أسرته  
متكــني األســر مبــساعدهتا علــى اختــاذ املواقــف واكتــساب املهــارات والقــدرات واألدوات الــيت    

وينبغـي، مـن أجـل حتقيـق        . متكنها من توفري احلماية والرعاية والنمـو ألطفاهلـا علـى حنـو مالئـم              
ــة للدولــ   ــة القــدرات التكاملي نظمــات غــري   واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك امل ةهــذا اهلــدف، تعبئ

وينبغـي أن تتـضمن تـدابري    . اإلعـالم وسـائط  احلكومية واملنظمات اجملتمعية والقيـادات الدينيـة و   
  :يلي  مااحلماية االجتماعية هذه
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خــدمات متــتني أواصــر األســرة، مثــل تنظــيم دورات تدريبيــة حــول مهــارات      )أ(  
ــدين واألطفــا    ــة بــني الوال ــز العالقــات اإلجيابي ــوة، وتعزي ــز مهــارات حــل  األمومــة واألب ل وتعزي

ــدعم االجتمــاعي،       الرتاعــات ــدخل وتقــدمي ال ــدرة لل ــوفري فــرص العمــل وإقامــة املــشاريع امل وت
  اقتضى األمر؛ إذا

ــة وخــدمات        )ب(   ــة النهاري ــل خــدمات الرعاي ــساندة، مث ــة امل اخلــدمات االجتماعي
لوالــدين الوسـاطة والتـصاحل، وعـالج تعـاطي املخــدرات، والـدعم املـايل، واخلـدمات اخلاصـة با        

وينبغي هلـذه اخلـدمات، الـيت يفـضل أن تكـون ذات طـابع متكامـل                 . واألطفال ذوي اإلعاقات  
وغري تدخلي، أن تتوافر مباشرة على مـستوى اجملتمعـات احملليـة، وأن تتـضمن اإلسـهام الفعـال                   
من جانـب األسـر بوصـفها شـريكة، وذلـك بـضم مواردهـا إىل مـوارد اجملتمـع احمللـي ومقـدمي             

  الرعاية؛
الــسياسات اخلاصــة بالــشباب الــيت هتــدف إىل متكــني هــذه الفئــة مــن مواجهــة    )ج(  

 وإىل إعـداد آبـاء      ،ة مبا يف ذلك عندما يقررون ترك مرتل الوالديـ         حتديات احلياة اليومية بإجيابية،   
يتعلــق بــصحتهم اجلنــسية واإلجنابيــة، وحتمــل  وأمهــات املــستقبل الختــاذ قــرارات مــستنرية فيمــا

  .ذا اخلصوصمسؤولياهتم يف ه
وينبغي استعمال وسائل وأساليب تكميلية متعددة لدعم األسـر، تتنـوع خـالل عمليـة                 - ٣٥

تقدمي الدعم مبا يشمل الزيارات املرتلية واللقاءات اجلماعية مع األسر األخـرى، واالجتماعـات              
 أن توجـه  وينبغـي . اليت تعقد للتداول بشأن قضايا حمـددة وتـأمني وفـاء األسـر املعنيـة بالتزاماهتـا           

وتعزيــز عمليــة إدمــاج األســرة داخــل  حنــو تيــسري العالقــات األســرية  واألســاليبهــذه الوســائل
  .جمتمعها احمللي

ــوانني احملليـــة، ملــسألة تــوفري وتعزيــز الــدعم            - ٣٦ ــي إيــالء اهتمــام خــاص، وفقــا للق وينبغ
ن مـن مـراهقني     وخدمات الرعاية املقدمني إىل األسر القائمة علـى أحـد الوالـدين أو الـيت تتكـو                

وينبغــي أن تــضمن الــدول  . داخلــهوأطفــاهلم، ســواء كــانوا مولــودين خــارج إطــار الــزواج أم   
احتفــاظ اآلبــاء واألمهــات مــن املــراهقني جبميــع حقــوقهم الطبيعيــة اخلاصــة بوضــعهم، وذلــك    
بصفتهم آباء وأمهات من جهة، وبصفتهم أطفاال من جهة أخرى، مبا يف ذلـك احلـصول علـى                  

ت املناســبة الــيت حتقــق منــوهم مثــل العــالوات الــيت متــنح لآلبــاء واألمهــات ومحايــة مجيــع اخلــدما
 التـدابري الكفيلـة حبمايـة املراهقـات احلوامـل وضـمان             ختاذوينبغي كذلك ا  . حقوقهم يف املرياث  

ختفيـف الوصـم االجتمـاعي       وينبغي أيضا بذل اجلهود الراميـة إىل      . عدم انقطاعهن عن الدراسة   
  . اليت تتكون من أبوين مراهقنياألسرلقائمة على أحد الوالدين واملرتبط باألسر ا
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وينبغـــي تـــوفري الـــدعم واخلـــدمات لألشـــقاء الـــذين فقـــدوا والـــديهم أو مـــن يرعـــاهم   - ٣٧
لقيـام بـدور عائـل      ل مـستعدا لـشقيق األكـرب     اواختاروا البقاء سـويا يف مـرتل األسـرة، مـىت كـان              

وينبغـي أن تـضمن الدولـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق        .  ومىت اعترب قادرا على القيام بذلك   األسرة
 ، حــسب االقتــضاء،أو هيئــة عامــةمعتــرف بــه آخــر مــسؤول  تــسمية ويل أمــر أو شــخص بــالغ

 أعـاله، حـصول هـذه    ١٩ مكلفة مبوجب القانون لتتوىل الوصاية حسبما ورد يف الفقـرة   تكون  
إســاءة املعاملــة،   األســر علــى احلمايــة اإلجباريــة مــن أي شــكل مــن أشــكال االســتغالل أو        

واالستفادة من إشراف ودعم اجملتمع احمللي وجهاته املختصة، مثل املرشدين االجتمـاعيني، مـع              
وينبغـي االهتمـام   . االهتمام بصفة خاصة حبقوق الطفل يف الصحة واملـسكن والتعلـيم واملـرياث          

حـصول عائـل هـذه األسـرة علـى مجيـع حقـوق الطفولـة                استمرار  على وجه اخلصوص بضمان     
  . ألسرةعائال صفتهاملتأصلة، مبا يف ذلك نيل التعليم والترفيه، باإلضافة إىل حقوقه ب

وينبغــي أن تــضمن الــدول تــوفري فــرص تقــدمي خــدمات الرعايــة النهاريــة، مبــا يف ذلــك   - ٣٨
تطبيق التوقيت الدراسي املستمر، والرعاية املؤقتة اليت متكن الوالـدين مـن التعامـل األفـضل مـع                  

ياهتم جتــاه األســرة، مبــا يف ذلــك املــسؤوليات اإلضــافية املتــصلة برعايــة األطفــال    جممــل مــسؤول
  .االحتياجات اخلاصة ذوي

  
  احليلولة دون تفريق أفراد األسرة

ــاد    - ٣٩ املهنيــة الــسليمة وتطبيقهــا بطريقــة  ئ ينبغــي وضــع املعــايري املالئمــة املــستندة إىل املب
لـك مقـدرة األسـرة حاليـا ومـستقبال علـى تـوفري              متسقة لتقييم حالـة الطفـل واألسـرة، مبـا يف ذ           

الرعاية للطفل، وذلك يف احلاالت اليت يكون فيهـا للـسلطة أو اجلهـة املختـصة أسـباب معقولـة                    
  .لالعتقاد بأن رفاه الطفل معرض للخطر

وينبغي أن تستند القرارات املتعلقة بإبعاد الطفل عن األسرة أو إعادة إدماجـه فيهـا إىل                 - ٤٠
تـصون مـدربون ومؤهلـون بطريقـة مناسـبة، بالنيابـة عـن              الذي جيريه أشـخاص خم    يم، و هذا التقي 

مع مجيع اجلهات املعنيـة، مـع مراعـاة احلاجـة           التام  بالتشاور  ،  السلطة املختصة أو بتفويض منها    
  .إىل التخطيط ملستقبل الطفل

 الـشاملة   ويشجع جملس حقوق اإلنـسان الـدول علـى اختـاذ التـدابري الـيت تـوفر احلمايـة                    - ٤١
ــن أجـــل       ــة، وذلـــك مـ ــاعة الطبيعيـ ــوالدة والرضـ ــرة احلمـــل والـ ــاء فتـ ــوق يف أثنـ وتـــضمن احلقـ

ــأمني ظــروف الكرامــة واملــساواة الــيت تــسمح باالســتمرار الــسليم للحمــل وحــصول الطفــل      ت
ــة املناســبة علــى ــاء املــستقبل،    لــذلك. الرعاي ــوفري بــرامج الــدعم ألمهــات وآب اصــة وخب ينبغــي ت
وينبغـي  . هقني الذين يواجهون صعوبات يف تويل مسؤولياهتم كآباء وأمهـات         كانوا من املرا   إذا

 يف ظـروف  الوالديـة أن هتدف هذه الـربامج إىل متكـني األمهـات واآلبـاء مـن تـويل مـسؤولياهتم                   
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تراعــي كرامتــهم وحتــول دون اســتجابتهم لإلغــراءات الــيت تــدفعهم إىل التخلــي عــن أطفــاهلم     
  .بسبب ضعفهم

ــرك ا   - ٤٢ ــدما يتـ ــسرية     وعنـ ــتم ذلـــك بـ ــدول أن يـ ــضمن الـ ــي أن تـ ــر، ينبغـ ــل أو يهجـ لطفـ
يـــضمن ســـالمة الطفــــل، مـــع احتـــرام حقــــه يف احلـــصول علـــى معلومـــات عـــن أصـــوله   ومبـــا
  .يكون ذلك مناسبا وممكنا وفقا لقوانني الدولة حينما
وينبغي أن تضع الدول سياسات واضحة للتعامل مـع حـاالت هجـر األطفـال جمهـويل                    - ٤٣

مشـل    أسـرة الطفـل وكيفيـة الـسعي إىل مل    تقفي أثـر إذا كان من الضروري   ماوضحالوالدين، ت 
ــداع الطفــل داخــل األســرة الكــبرية    ــسياسات    . األســرة أو إي ــيح هــذه ال وينبغــي كــذلك أن تت

 أسـرة حتتـضنه    أن يودع لـدى  يفإمكانية اختاذ القرارات يف الوقت املناسب بشأن أحقية الطفل    
  .تيب هلذا اإليداع بسرعةبصورة دائمة، وإمكانية التر

الرعايـة  أو مرافـق     هيئـات شرعي بــإحدى    الـ مر  األوعندما يتصل أحد الوالدين أو ويل         - ٤٤
اخلاصة من أجل التخلي الدائم عـن طفـل، ينبغـي أن تـضمن الدولـة حـصول األسـرة                     العامة أو 

 وميكناهنـا   االسـتمرار يف رعايـة الطفـل       علـى    على املشورة والدعم االجتماعي اللذين يـشجعاهنا      
  آخــرويف حــال إخفــاق هــذه اجلهــود، ينبغــي إجنــاز حبــث اجتمــاعي أو تقيــيم مهــين. مـن ذلــك 
رعايــة ال يف حتمــل مــسؤولية آخــرون يرغبــونأســرة مــا إذا كــان يوجــد أفــراد لتحديــد مناســب 
وإذا اســتحالت . مـن مـصلحة الطفــل الفـضلى    ترتيبــات هـذه ال طفـل، ومــا إذا كانـت  للالدائمـة  

 مـصلحة الطفـل الفـضلى، ينبغـي بـذل اجلهـود مـن أجـل العثـور،                   أو مل تكـن يف    هذه الترتيبات   
  .خالل فترة زمنية معقولة، على أسرة لغرض اإليداع الدائم

عامـة أو  ال  أو املرافـق بإحـدى اهليئـات  وعندما يتصل أحـد الوالـدين أو مقـدمي الرعايـة             - ٤٥
ن تــضمن الدولــة حــصول  اصــة لغــرض إيــداع طفــل لفتــرة قــصرية أو غــري حمــددة، ينبغــي أ   اخل

 لطفـل ا االسـتمرار يف رعايـة       ما علـى  هناألسرة على املشورة والدعم االجتمـاعي اللـذين يـشجعا         
مجيـع هـذه    اسـتنفاد وال ينبغي قبول الطفل يف الرعايـة البديلـة سـوى بعـد              . وميكناهنما من ذلك  

  .اجلهود وبوجود أسباب مقبولة ومربرة إلحاطته برعاية بديلة
ري تدريب خمصص للمعلمني وغريهم مـن العـاملني يف جمـال رعايـة الطفولـة                وينبغي توف   - ٤٦

من أجل مـساعدهتم علـى كـشف حـاالت إسـاءة املعاملـة أو اإلمهـال أو االسـتغالل أو تعـرض                       
  .الطفل خلطر اهلجر، وإحالـة هـذه احلـاالت إىل اهليئات املختصة

 الطفــل عــن والديــه ضــد  وجيــب أن تتخــذ الــسلطات املختــصة أي قــرار يتعلــق بإبعــاد    - ٤٧
إرادهتما وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول هبا، علـى أن خيـضع ذلـك للمراجعـة القـضائية وأن                  

  .يكفل للوالدين حق االستئناف واحلصـول على التمثيـل القانوين املناسب
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وعندما يكون مقدم الرعاية الوحيد أو األساسـي للطفـل معرضـا للحرمـان مـن احلريـة                - ٤٨
 اختـاذ   ، يف انتظـار احملاكمـة     ،الحتجاز وقائي أو لقرارات تتعلق حبكم صادر حبقـه، ينبغـي          نتيجة  

تــدابري وإصــدار أحكــام غــري قائمــة علــى احلــبس يف احلــاالت املناســبة ومــىت أمكــن ذلــك، مــع    
وينبغــي أن تأخــذ الــدول بعــني االعتبــار مــصاحل  . مراعــاة مــصاحل الطفــل الفــضلى مراعــاة تامــة 

وينبغـي  .  تقرر إبعاد طفل ولد يف السجن أو يعـيش فيـه مـع أحـد والديـه                 الطفل الفضلى حينما  
التعامــل مــع مــسألة إبعــاد هــذا الطفــل عــن والديــه يف هــذه احلالــة بــنفس الطريقــة الــيت تطبــق      

ــالنظر يف حالــة فــصل طفــل عــن والديــه    يف وينبغــي بــذل أقــصى  . احلــاالت األخــرى املتعلقــة ب
ن يف الــسجن مــع أحــد والــديهم بالرعايــة واحلمايــة  لــضمان متتــع األطفــال الــذين يبقــو  اجلهــود

 أفـرادا أحـرارا وحقهـم يف ممارسـة األنـشطة      صفتهماملناسبتني، مـع كفالـة املركـز اخلـاص هبـم بـ         
  .داخل جمتمعاهتم احمللية

  
  تشجيع إعادة اإلدماج يف األسرة  -باء 
ة إىل أسـرته،    من أجل إعداد ودعم كل من الطفل واألسرة توخيا لعودة الطفل احملتملـ              - ٤٩
تعيني شـخص أو فريـق لديـه إمكانيـة احلـصول علـى مـشورة                ب  القيام على النحو الواجب    ينبغي

الطفـل  (متعددة التخصصات إلجراء تقييم حلالة الطفل بالتشاور مـع األطـراف املعنيـة املختلفـة          
دمـاج  ، وذلك هبدف اختاذ القـرار بـشأن مـدى إمكانيـة إعـادة إ     )واألسرة ومقدم الرعاية البديلة   

الطفـل يف أسـرته ومـا إذا كانـت عمليـة إعـادة اإلدمـاج مـن مـصلحة الطفـل الفـضلى، وبــشأن            
  .اخلطوات الالزمة إلمتام هذه العملية واجلهة املنوط هبا اإلشراف على ذلك

وينبغي أن تدون كتابة أهداف إعادة اإلدماج واملهام الرئيسية لألسـرة ومقـدم الرعايـة            - ٥٠
  .أهنا مجيع األطراف املعنيةالبديلة، وأن تتفق بش

ينبغي أن تتوىل اجلهة املختصة إقامة االتصال املنـتظم واملناسـب بـني الطفـل وأسـرته،                 و  - ٥١
  .وحتديدا لغرض إعادة اإلدماج، وأن تدعم هذه العملية وتشرف عليها

ــة لتكــون         - ٥٢ ــصميم العملي ــرار إعــادة إدمــاج الطفــل يف أســرته، ينبغــي ت ومبجــرد اختــاذ ق
ة وخاضعة لإلشـراف ومـصحوبة بتـدابري املتابعـة والـدعم الـيت تأخـذ بعـني االعتبـار سـن            تدرجيي

  .الطفل واحتياجاته وقدراته املتنامية وأسباب االنفصال
  

  اإلطار العام لتوفري الرعاية  -خامسا   
مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات النفــسية والعاطفيــة واالجتماعيــة واالحتياجــات األخــرى   - ٥٣

فل حمروم من رعاية الوالـدين، ينبغـي أن تتخـذ الـدول مجيـع التـدابري الـضرورية                   اخلاصة لكل ط  
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 واملاليـة إلتاحـة خيـارات الرعايـة البديلـة      يئة الظروف التشريعية واملتعلقـة بالـسياسات   لضمان هت 
  .املناسبة، مع إعطاء األولوية للحلول املستندة إىل األسرة واجملتمع احمللي

 إتاحة جمموعة من خيارات الرعاية البديلـة تكـون متـسقة مـع        وينبغي أن تضمن الدول     - ٥٤
القــصرية والرعايــة ئ  الطــوارحــاالتالتوجيهيــة، يف جمــال الرعايــة املقدمــة يف    ئ هــذه املبــاد 

  .الطويلة األجلو
ــراد املعنــيني وينبغــي أن تــضمن الــدول حــصول مجيــع     - ٥٥ ــة  الكيانــات واألف ــوفري الرعاي  بت

ســـلطة خمتـــصة واخلـــضوع إلشـــراف هـــذه الـــسلطة بانتظـــام البديلـــة لألطفـــال علـــى إذن مـــن 
ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي أن تــضع هــذه الــسلطات  . لمراجعــة وفقــا هلــذه املبــادئ التوجيهيــة لو

املعــايري املناســبة لتقيــيم األهليــة املهنيــة واألخالقيــة ملقــدمي الرعايــة ولغــرض اعتمــادهم ورصــد   
  .أدائهم واإلشراف عليهم

لرعايـة غـري الرمسيـة للطفـل، سـواء كـان ذلـك يف إطـار األسـرة                   وفيما خيـص ترتيبـات ا       - ٥٦
الكــبرية أو باالســتعانة بأصــدقاء أو أطــراف أخــرى، ينبغــي أن تــشجع الــدول، عنــد االقتــضاء،  
مقــدمي الرعايــة علــى إبــالغ اجلهــات املختــصة برعايتــها للطفــل حــىت يــتمكن الطفــل ومقــدم     

وينبغـي  . ه بغية تعزيز رفاه الطفـل ومحايتـه  يلزم من دعم مايل وغري     ما الرعاية من احلصول على   
 علـى القيـام،     نياالقتضاء، مقدمي الرعايـة غـري الـرمسي       عند  أن تشجع الدول، حسب اإلمكان و     

بناء على موافقة الطفل والوالـدين املعنـيني، بإضـفاء الطـابع الرمسـي علـى ترتيبـات الرعايـة بعـد                      
ــصلحة الطفــل ا       ــن م ــا م ــت أهن ــة، إذا ثب ــة معقول ــرة زمني ــضلىفت ــع   حــىت تارخيــه لف ــن املتوق  وم

  .، وأن متكنهم من القيام بذلكاستمرارها يف املستقبل املنظور
  

  حتديد أنسب أشكال الرعاية  -سادسا 
ينبغي أن تتخذ القرارات املتعلقـة بالرعايـة البديلـة الـيت تراعـي مـصاحل الطفـل الفـضلى                      - ٥٧

ومعتـرف بـه، تدعمـه ضـمانات        عن طريق إجراء قضائي أو إداري أو أي إجراء آخـر مناسـب              
. قانونية، مبا يف ذلك، وعند االقتضاء، ضمان التمثيل القـانوين للطفـل يف أيـة إجـراءات قانونيـة         

وينبغي أن يستند ذلك إىل عمليات تقييم وختطيط ومراجعة دقيقـة مـن خـالل هياكـل وآليـات                  
يف فريـق متعـدد      لـديهم التأهيـل املناسـب        نيراسخة هتتم بكل حالة علـى حـدة، بواسـطة خمتـص           

وينبغي أن يتضمن ذلك التشاور الكامل مع الطفـل يف مجيـع   .  ذلكأمكن حيثما  ،التخصصات
ومـن أجـل ذلـك، ينبغـي        . املراحل، وفقا لقدراته املتنامية، ومع والديه أو أولياء أمره الـشرعيني          

لك أن  وينبغـي كـذ   . إتاحة املعلومات الضرورية جلميع لألطراف املعنيـة لتؤسـس عليهـا آراءهـا            
يف وسـعها لتـوفري املـوارد والقنـوات املناسـبة لتـدريب واعتمـاد املختـصني                   مـا  تبذل الدول كـل   

  .ذه األحكامهلمتثال االاملسؤولني عن حتديد أفضل أشكال الرعاية، وذلك من أجل تيسري 
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وينبغي أن يأخذ التقييم يف االعتبـار سـالمة         . وينبغي إجراء التقييم بسرعة ودقة وعناية       - ٥٨
لطفل ورفاهه املباشرين، وكذلك الرعايـة الـيت حيـصل عليهـا ومنـوه علـى املـدى األطـول، وأن                     ا

يشمل السمات الشخصية للطفـل ومنـوه وخلفيتـه العرقيـة والثقافيـة واللغويـة والدينيـة ووسـطه                   
  .األسري واالجتماعي وتارخيه الطيب وأية احتياجات خاصة

 هـذا التقيـيم كـأدوات       جتـة عـن   النارير املراجعـة    وينبغي اسـتعمال التقـارير األوليـة وتقـا          - ٥٩
،  ومـا بعـدها  أساسية الختاذ القرارات اخلاصة بالتخطيط منذ حلظة قبوهلا مـن اجلهـات املختـصة         

موجـب لـه أو صـدور قـرارات           ال وذلك بغية تاليف مجلة أمور من بينها أي اختالل يف التوازن          
  .متناقضة

 يتلقى فيـه الطفـل الرعايـة تـأثريا سـلبيا يف منـوه ويف                ويؤثر التغيري املتكرر للمكان الذي      - ٦٠
وينبغـي أن هتـدف فتـرات اإليـداع القـصرية      . قدرته على إقامة صداقات، وهو أمر ينبغي تالفيه    

وينبغي تأمني االستقرار للطفل بـدون      .  مناسب ودائم  على التوصل إىل حل   إىل املساعدة   األمد  
دمــاج يف أســرته األصــلية أو الكــبرية أو، يف موجــب لــه، وذلــك عــن طريــق إعــادة اإل  التــأخري

التمكن من ذلـك، يف وسـط أسـري بـديل مـستقر أو، يف احلـاالت الـيت تنطبـق فيهـا                 حالة عدم 
  . مناسبة ومستقرة الداخليةرعاية لل أعاله، يف مؤسسة ٢١ الفقرة
ن ، واألفـضل قبـل أ  يف أبكـر وقـت ممكـن   وينبغي التخطيط لتقدمي الرعايـة واسـتمرارها          - ٦١

 طـول األيودع الطفل لـدى جهـة تقـدم لـه رعايـة بديلـة، مـع اعتبـار املزايـا والعيـوب املباشـرة و                
  . من اخليارات املطروحة وتقدمي املقترحات القصرية والطويلة األجلخيار لكل أجال
وينبغـــي أن يـــستند التخطـــيط لتقـــدمي الرعايـــة واســـتمرارها، علـــى وجـــه اخلـــصوص،   - ٦٢
 الطفل بأسرته وقدرة األسرة على ضمان رفـاه الطفـل ومنـوه املتناسـق               طبيعة ونوعية ارتباط   إىل

 داخـل   ومـدى استـصواب بقـاء الطفـل       وحاجة الطفل أو رغبته يف الشعور بأنه جزء مـن أسـرة             
جمتمعه وبلده، وخلفيته الثقافيـة واللغويـة والدينيـة، وعالقتـه بأشـقائه، وذلـك بغيـة تـاليف إبعـاد                     

  .الطفل عن أسرته
أن تــشري اخلطــة بوضــوح إىل مجلــة أمــور مــن بينــها أهــداف اإليــداع والتــدابري وينبغــي   - ٦٣

  .املتخذة لبلوغها
ــاء أمــره      - ٦٤ ــداه أو أولي ــشرعيونوينبغــي أن حيــصل الطفــل ووال ــع املعلومــات  ال  علــى مجي

املتعلقة باخليـارات املتاحـة يف جمـال الرعايـة البديلـة ومـا يترتـب علـى كـل خيـار، ومبـا هلـم مـن                            
  .عليهم من التزامات يف هذا الشأن حقوق وما



ل ي دل ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان

A/RES/64/142 

17 

وينبغـــي اختـــاذ التـــدابري املتعلقـــة حبمايـــة الطفـــل وإنفاذهـــا وتقييمهـــا إىل أقـــصى حـــد     - ٦٥
، نيل ومقـدم الرعايـة احملـتمل   يـ مبشاركة الوالدين أو أولياء األمر الشرعيني ومبـشاركة الكف      ممكن

 بنـاء   ، التـشاور  وميكـن . ه اخلاصـة  وذلك فيما يتعلق باحتياجات الطفل احملددة ومعتقداته وأمنيات       
ــاء األمــر الــشرعيني    ــدين أو أولي ــة   ،علــى طلــب الطفــل أو الوال  مــع أشــخاص آخــرين هلــم أمهي

ــدير         يف ــسب تقـ ــل، وذلـــك حـ ــصل بالطفـ ــرار يتـ ــاذ قـ ــة الختـ ــة عمليـ ــشأن أيـ ــل بـ ــاة الطفـ حيـ
  .املختصة اجلهات

ادر عـن حمكمـة   ي طفل حياط برعاية بديلة مبوجب قرار صألوينبغي أن تضمن الدول    - ٦٦
والـدين أو  لأو هيئة حتكيم أو هيئة إدارية أو أية هيئة خمتصة منشأة على أساس سـليم وكـذلك ل      

غريمهــا ممــن لديــه مــسؤولية والديــة جتــاه الطفــل فرصــة الطعــن أمــام احملكمــة يف قــرار اإليــداع،   
  .القيام بذلكيف أن يبلغوا حبقهم يف تقدمي هذا الطعن ومساعدهتم يف الفرصة و

وينبغــي أن تــضمن الــدول ألي طفــل حيــاط برعايــة مؤقتــة احلــق يف املراجعــة املنتظمــة      - ٦٧
 ومـن األفـضل أن تـتم هـذه العمليـة      -حيصل عليه من رعاية ومعاملـة       ما والدقيقة ملدى مالءمة  
 علـى أن تأخـذ بعـني االعتبـار، علـى وجـه اخلـصوص، النمـو         -على األقـل مرة كل ثالثة أشهر   
احتياجاتـه املـتغرية والتطـورات احلادثـة يف وسـطه األسـري ومـدى               أي مـن    الشخصي للطفـل و   

وينبغــي أن يتــوىل هــذه املراجعــة  . مالءمــة اإليــداع احلــايل وضــرورته يف ضــوء هــذه األوضــاع  
أشــخاص مؤهلــون ومفوضــون علــى النحــو الــسليم، وأن يــشارك فيهــا الطفــل وأي أشــخاص    

  .معنيني حبياته مشاركة كاملة
ــييت         - ٦٨ ــة نتيجــة لعمل ــة تغــريات حتــدث يف مكــان تقــدمي الرعاي وينبغــي إعــداد الطفــل ألي

  .التخطيط واملراجعة
  

  وفري الرعاية البديلةت  -سابعا 
  السياسات  -ألف 
ضـمان وضـع وتنفيـذ      ة مـسؤولية    احلكومـ اجلهاز املخـتص يف     لى عاتق الدولة أو     تقع ع   - ٦٩

احملـرومني مـن    غري الرمسية جلميع األطفـال      الرعاية  ة و الرعاية الرمسي توفري  منسقة بشأن   ت  سياسا
 وأن  إحـصائية سليمة وبيانـات    ىل معلومات    إ هذه السياسات وينبغي أن تستند    . الوالدينعاية  ر

الـذي يؤديـه    دور  مراعـاة الـ   ، مـع    لالطفـ رعايـة   تـوىل مـسؤولية     لتعـيني اجلهـة الـيت ت      عمليـة   حتدد  
 ومـن املفتـرض أن يتـوىل والـدا        .  ورعايته وتنـشئته   يتهمحا ن يف و الرعاية الرئيسي  وأو مقدم والداه  
  . ذلكمل يثبت عكس  ما، رعايته مسؤوليةيون الرعاية الرئيسوأو مقدم الطفل
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رعايـة  مـن   إحالة األطفال احملرومني    املعنية ب   احلكومية يع الكيانات وينبغي أن تعتمـد مج     - ٧٠
تــساعد علــى تبــادل ت ات وإجــراءاسياســ، جملتمــع املــدينا ومــساعدهتم، بالتعــاون مــع الوالــدين

ال األطفـ  واألفراد من أجل ضمان فعالية رعايـة   ات  بني اهليئ عرب الشبكات   املعلومات والتواصل   
ة املـسؤولة  يئـ اهلأو تـصميم  / وموقـع وينبغـي أن حيـدد      . ومدهم بسبل الرعاية الالحقة ومحايتـهم     

علــى صول احلــفــرص مــن قــدر  توخيــا إلتاحــة أكــرب الرعايــة البديلــةتــوفري عــن اإلشــراف علــى 
  .اخلدمات ملن حيتاجون إليها

الرعايــة  املــوفرة داخــل مؤســسات بديلــةالرعايــة الإيــالء اهتمــام خــاص لنوعيــة وينبغــي   - ٧١
ملقدمي الرعايـة   املهنية   هاراتاملاصة فيما يتعلق ب   خب، و ويف إطار األسرة على حد سواء     الداخلية  

ائفهم علـى   ووظـ ارهـم   دو أ بيانينبغي حتديد و  و. يهمواإلشراف عل هم  وتدريبعملية اختيارهم   و
  . عليهوالدي الطفل أو األوصياء القانونينيحنو واضح املعامل باملقارنة مع أدوار ووظائف 

طفــل احملــاط يف كــل بلــد وثيقــة حتــدد حقــوق ال وينبغــي أن تــضع الــسلطات املختــصة    - ٧٢
رعايـة بديلـة    احملـاطني ب  األطفـال     وينبغي متكني . املبادئ التوجيهية هذه  مبا يتفق مع     ية بديلة برعا

م يف هــذا وواجبــاهتهم وحقــوقها وأهــدافتــها الرعايــة وأنظممؤســسات قواعــد مــن أن يفهمــوا 
  .الصدد فهما تاما

ــع احلــاالت إ       - ٧٣ ــة يف مجي ــة البديل ــوفري الرعاي ــستند ت ــي أن ي ــان وينبغ خطــي يوضــح  ىل بي
، ويتــضمن الطفــلجتــاه ولياته وطبيعــة مــسؤتــه مــن تقــدمي خدماتــه وغايامقــدم الرعايــة أهــداف 

ــة حقــوق الطفــل ددة يف املعــايري احملــ ــة  و)٢(اتفاقي ــادئ التوجيهي ــهالقــانون وهــذه املب   . املعمــول ب
وفقـا  الرعايـة أشخاصـا مـؤهلني أو معتمـدين علـى حنـو سـليم                مجيـع مقـدمي     وينبغي أن يكـون     
  .ة خدمات الرعاية البديلقدميللشروط القانونية لت

إىل إحـدى  طفـل  الإحالـة  معياريـة يف   عمليـة   اتبـاع    تنظيمي لـضمان     إطاروينبغي وضع     - ٧٤
  .ة أو قبوله فيهاالرعاية البديلمؤسسات 

يف ذلـك   املمارسات الثقافية والدينية بشأن توفري الرعاية البديلـة، مبـا           وينبغي أن تراعى      - ٧٥
مـع   اتـساقها    أن تعـزز ضـمن احلـدود الـيت ميكـن فيهـا إثبـات               و ، بـاملنظور اجلنـساين     منـها  ملتعلقا

هـــذه ا كـــان ينبغـــي تعزيـــز إذ  مـــاالنظـــر يفأمـــا عمليـــة . حقـــوق الطفـــل ومـــصاحله الفـــضلى 
واسـعة النطـاق يـسهم فيهـا        تقوم على املـشاركة و    ، فهي عملية جيب إمتامها بطريقة       املمارسات

 ألطفـال احملـرومني    واجلهـات الـيت تـوفر الرعايـة ل         نوواملهنيالزعماء الثقافيون والدينيون املعنيون     
، فــضال عــن األطفــال م مــن أصــحاب املــصلحة املعنــينيوغريهــ نوالــدالا وةرعايــة الوالديــالمــن 

  .أنفسهم
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  الرعاية غري الرمسية  - ١
مـن لـدن    لرعايـة غـري الرمسيـة       تـوفري ا  املالئمـة ل  الرعايـة   ظروف  سعيا إىل ضمان استيفاء       - ٧٦

 تخـذ يوأن  النـوع مـن الرعايـة       ا   هذ يؤديهبالدور الذي   ينبغي أن تسلم الدول     األفراد أو األسر،    
قـد   اجلهـات الـيت      أسـاس تقيـيم    مـستوى علـى      فـضل توفريهـا بأ  دعم   من أجل  تدابرييلزم من    ما

  .أو إشراف من نوع خاصمساعدة حتتاج حتديدا إىل 
ــشجيع مقــدمي         - ٧٧ ــى ت ــك، عل ــا أمكــن ذل ــصة، كلم ــسلطات املخت وينبغــي أن حتــرص ال

إىل وأن تـسعى  ، رعايـة  يـضعوه مـن ترتيبـات يف جمـال ال        علـى اإلخطـار مبـا      نيالرعاية غري الـرمسي   
 يف أداء حيتمــل أن تــساعدهمهــو متــاح مــن خــدمات ومنــافع    مــاضــمان حــصوهلم علــى كــل 

  .ة الطفل ومحايتهرعايمن أجل واجبهم 
  . لألطفالنيوينبغي أن تعترف الدولة باملسؤولية الفعلية ملقدمي الرعاية غري الرمسي  - ٧٨
احملـاطني  محايـة األطفـال   الـدول تـدابري خاصـة ومناسـبة معـدة لغـرض        ضعوينبغي أن تـ    - ٧٩
، سـائر أشـكال االسـتغالل   مـن   وتشغيل األطفالواإلمهال و  املعاملةإساءة  من   رمسية رعاية غري ب

تربطها صلة قرابـة بالطفـل أو         ال أطرافاملقدمة من   لرعاية غري الرمسية    لإيالء اهتمام خاص    مع  
  .امته املعتاد جيهلهم سابقا أو البعيدين عن حمل إقمن أقارب الطفل الذين كان

  
  الشروط العامة املطبقة على مجيع أشكال الترتيبات الرمسية للرعاية البديلة  - ٢
ن احلـرص   درجـة مـ   بأقـصى   لرعايـة البديلـة      إطـار ل   ىلإنقل الطفل   ينبغي أن تنفذ عملية       - ٨٠

بني تـدريبا خاصـا يف هـذا امليـدان،          وبأسلوب مراع للطفل، مع االستعانة حتديدا مبـوظفني مـدر         
  .على أال يرتدوا زيا رمسيا من حيث املبدأ

بــسائر و أســرتهه باتــصالوعنــد إحاطــة الطفــل برعايــة بديلــة، ينبغــي تــشجيع وتــسهيل    - ٨١
 مبـا ينـسجم     ، وذلـك  نيالـسابق ة  األصدقاء واجلـريان ومقـدمي الرعايـ      األشخاص القريبني إليه، ك   

ــة الطفــل   ــع الط . ىالفــضله حيقــق مــصاحل ومــع محاي ــسبل فــل وينبغــي أن يتمت ــى  ب احلــصول عل
  .متصال هب يف غياب االمعلومات عن حالة أفراد أسرته

بديلـة   رعايـة احملـاطني ب ألطفـال  أن تتاح للضمان وينبغي أن تويل الدول اهتماما خاصا      - ٨٢
ى  فرصـة احلفـاظ علـ      لفترات طويلة يف املستشفى   وجود والديهم يف السجن أو رقودهم       بسبب  
  .ددالصيلزم من مشورة ودعم يف هذا  ما واحلصول علىوالديهماتصاهلم ب



ل ي دل ال إل ال ق ت لن ر ل ق ان

A/RES/64/142 

20 

ألطفــال علــى كميــات كافيــة مــن الطعــام  أن يكفــل مقــدمو الرعايــة حــصول اوينبغــي  - ٨٣
كــذلك وفقــا ، وذات الــصلةواملعــايري الغذائيــة  فقــا للعــادات الغذائيــة احملليــةي واملغــذالـصحي و 

  .ةتغذية تكميلية عند الضرورضا إمداد الطفل مبا يلزمه من وجيب أي. الدينيةملعتقدات الطفل 
يتحملـون  ألطفـال الـذين   يعمـل مقـدمو الرعايـة البديلـة علـى تعزيـز صـحة ا             أن  وينبغي    - ٨٤

ــاأن يــضعوا الومــسؤولية رعايتــهم  ــ تترتيب ــة يلــزم الطفــل مــن    مــاتــوفريضمان الكفيلــة ب رعاي
  .طيبومشورة ودعم 

غـري الرمسـي والتعلـيم املهـين يف         لـى التعلـيم الرمسـي والتعلـيم         وينبغي أن حيصل الطفل ع      - ٨٥
  .وفقا ملا يتمتع به من حقوقوأمكن ذلك  ماكل ي،اجملتمع احملليف املوجودة املرافق التعليمية 

حق مجيع األطفال يف النمو مـن خـالل اللعـب    وينبغي أن يكفل مقدمو الرعاية احترام        - ٨٦
قـص املناعـة   وس نبفـري  أو املـصابون  ذوو اإلعاقـة  فيهم األطفال   وممارسة األنشطة الترفيهية، مبن     

 أو املتـضررون منـه أو األطفـال الـذين لـديهم         )اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /البشرية
أية احتياجات خاصة أخرى، وأن يكفلوا إجياد الفرص الالزمـة ملمارسـة هـذه األنـشطة داخـل                  

اآلخـرين يف   األفـراد   األطفال و ني   وتيسري االتصال ب   وينبغي تشجيع . مؤسسة الرعاية وخارجها  
  .اجملتمع احمللي

 االحتياجــات اخلاصــة للرضــع مرافــق الرعايــةوينبغــي أن تلــيب الرعايــة البديلــة يف مجيــع   - ٨٧
وصغار األطفال يف جماالت السالمة والصحة والتغذية والنمو وغريها مـن االحتياجـات، مبـا يف      

  . مستمر بشخص معني يرعاهمذلك ضمـان ارتباطهم على حنو
املعتقدات الدينيـة واحليـاة      ب وينبغي إفساح اجملال أمام األطفال ليلبوا احتياجاهتم املتعلقة         - ٨٨

الروحية، بوسائل منها تلقي زيارات من شخص مؤهل ميثل الـدين الـذي يعتنقونـه، وليختـاروا      
.  يف التربيـة أو املـشورة الدينيـة   حبرية املشاركة أو عدم املشاركة يف ممارسـة الطقـوس الدينيـة أو         

 أو  أو معتقــدهوينبغــي احتــرام خلفيــة الطفــل الدينيــة وعــدم تــشجيع أي طفــل علــى تغــيري دينــه 
  .إقناعه بذلك خالل فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية

وينبغي أن حيترم مجيع البالغني املسؤولني عن األطفـال حـق الطفـل يف اخلـصوصية وأن                  - ٨٩
 بوســائل منــها تــوفري مرافــق الئقــة تلــيب احتياجاتــه املتعلقــة بالنظافــة العامــة   يعــززوا هــذا احلــق،

والنظافة الـصحية، مـع احتـرام االختالفـات والتفاعـل بـني اجلنـسني، وتـأمني مـساحـات ختـزين              
  .الطفل الوصول إليها لالحتفاظ مبمتلكاته الشخصية كافيـة وآمنة يسهل على

ه يف إقامــة عالقــات إجيابيــة نــيــة الــدور الــذي يؤدووينبغــي أن يعــي مقــدمو الرعايــة أمه  - ٩٠
  .وآمنة ومثرية مع األطفال، وأن يكونوا قادرين على تأدية هذا الدور
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وينبغي أن تستويف سبل اإلقامة يف مجيع مؤسسات الرعايـة البديلـة املتطلبـات الـصحية                  - ٩١
  .وشروط السالمة

 أن يتـيح إيـواء األطفـال احملـاطني     وينبغي أن تكفل الدول من خـالل سـلطاهتا املختـصة            - ٩٢
إسـاءة  برعاية بديلة وعمليـة اإلشـراف علـيهم يف هـذا الـسياق حـصوهلم علـى محايـة فعالـة مـن                 

ومن الضروري إيالء اهتمام خاص لسن كـل طفـل ومـستوى نـضجه ومـدى تعرضـه                  . املعاملة
يـة إىل محايـة الطفـل       وينبغي أن تكون التدابري الرام    .  اخلاصة بإقامته  ترتيباتللخطر عند حتديد ال   

 علـى حريتـه    غـري معقولـة  احملاط بالرعاية مطابقة ألحكام القانون وأال تنطوي على فـرض قيـود         
  .وسلوكه مقارنة بأقرانه يف اجملتمع احمللي

وينبغي أن تؤمن مجيع مؤسسات الرعاية البديلة محاية كافية لألطفـال مـن االختطـاف                 - ٩٣
ــع واالســتغالل بأشــكال   ــة واالجتــار والبي ــود    . ه األخــرى كاف ــذلك قي ــا ل وينبغــي أال تفــرض تبع

حرية الطفل وسلوكه إال إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك ضـمانا حلمايتـه بفعاليـة مـن           على
  .هذه األفعال

أن يـضعوا   األطفـال والـشباب علـى       أن حيثـوا ويـشجعوا       الرعايـة كافـة      يقـدم ملوينبغي    - ٩٤
ــارات ألنفــسهم  األخــذ يف احلــسبان حــد مقبــول مــن   ، مــع ايأخــذوا هبــمــستنرية وبطريقــة خي
  .قدراته املتناميةوسن الطفل وترتب على ذلك ت املخاطر اليت

 أن  دوائر اخلـدمات اجملتمعيـة     واملدارس وغريها من     رافقوعلى احلكومات واهليئات وامل     - ٩٥
عهم يلزم من تدابري لضمان عدم وصم األطفال احملاطني برعاية بديلة خـالل فتـرة إيـدا      ما تتخذ

يـدل    مـا  وينبغي أن تشمل هذه التدابري بذل جهود تقلل إىل أدىن حد من إبراز            . فيها أو بعدها  
  .على أن الطفل حماط برعاية بديلة

تـشمل   حظر مجيع التدابري التأديبية وأسـاليب ضـبط الـسلوك الـيت              علىوجيب التشديد     - ٩٦
ا فيهـا احلجـز يف مكـان مغلـق أو احلـبس       مبالتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  

االنفــرادي أو ممارســة أي أشــكال أخــرى مــن العنــف البــدين أو النفــسي الــيت حيتمــل أن تلحــق 
الضرر بصحة الطفل اجلسدية أو النفسية، وذلك مبا يتماشى وأحكـام القـانون الــدويل حلقـوق                 

املعاقبـة  وضـمان   املمارسـات مجيـع التـدابري الالزمـة ملنـع هـذه           وجيب أن تتخذ الـدول      . اإلنسان
ــا ـــغي أال يلجــأ مطلقــا إىل تقييــد  . عليهــا قانون ــأاتــصال وينب ن وغريهــم مــته فراد أســرالطفــل ب
  .كنوع من أنواع العقابهمني بالنسبة له بصفة خاصة، األشخاص امل

 وينبغي أال يسمح باستعمال القوة مع الطفل أو فرض قيود عليه مهما كانـت طبيعتـها         - ٩٧
 هنــاك ضــرورة قــصوى للجــوء إليهــا محايــة لــسالمته أو ســالمة اآلخــرين اجلــسدية   مل تكــن مــا
النفسية، وذلك طبقا ألحكام القانون وبطريقـة معقولـة ومتناسـبة ويف إطـار احتـرام حقـوق                   أو
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وينبغي أن تكون القيـود املفروضـة علـى الطفـل باسـتخدام العقـاقري واألدويـة                 . الطفل األساسية 
 مـن جانـب   وصـفة طبيـة   جيـة، وأال يلجـأ إليهـا مطلقـا دون تقيـيم أو              مبنية على احتياجات عال   
  .أحد اخلرباء املتخصصني

وينبغي أن يتاح للطفل احملاط بالرعاية سبيل الوصول إىل شخص يثق بـه ويـستطيع أن                  - ٩٨
ــه علــى أســراره الشخــصية يف إطــار مراعــاة اخلــصوصية التامــة    وينبغــي أن تعــني الــسلطة  . يأمتن

ــش   ــذا ال ــصة ه ــة الطفــل املعــين  املخت ــة     . خص مبوافق ــايري القانوني ــأن املع ــل ب ــالغ الطف وينبغــي إب
  .األخالقية قد تستدعي انتهاك مبدأ السرية يف ظل ظروف معينة أو
وينبغي أن يتمتع الطفل احملاط بالرعاية بسبيل الوصول إىل آلية معروفة وفعالـة ونزيهـة                 - ٩٩

ــها اإلبــالغ بــشكاواه    ــه مبوجب ــشأشــواغله وأميكن ــه  ب ــه أو ظــروف رعايت وينبغــي أن . ن معاملت
يلـزم والتـشاور      مـا  تنطوي هذه اآلليات على إجراء مشاورات أوليـة وإبـداء التعليقـات وتنفيـذ             

وينبغي أيضا إشراك الشباب ممن لديهم جتربة سابقة بشأن الرعايـة يف هـذه العمليـة مـع               . الحقا
 شـــخاصجـــراء هـــذه العمليـــة أوينبغـــي أن يتـــوىل إ. االهتمـــام بـــآرائهم علـــى النحـــو الـــسليم 

  .متخصصون من املدربني على العمل مع األطفال والشباب
ــة، ينبغــي إشــراكه يف االحتفــاظ بــسجل عــن       - ١٠٠ ــه الذاتي ولتعزيــز إحــساس الطفــل هبويت

 من معلومات وصور ومقتنيات شخصية وذكريات بـشأن كـل   يناسب  ما تاريخ حياته يتضمن  
  .العه عليه طوال حياته من مراحل حياته، مع إتاحة إطمرحلة

  
  املسؤولية القانونية عن الطفل  -باء 
 الفــضلى، يوميــة حتقــق مــصاحلهقــرارات ذ اختــاعجــزا عــن الطفــل أو   إذا غــاب والــدا - ١٠١

أصــدرت إحــدى اهليئــات اإلداريــة أو الــسلطات القــضائية املختــصة أوامرهــا بإحاطــة الطفــل   و
القـانوين يف  ق احلـ كيان خمتص نح فرد معني أو برعاية بديلة، أو مسحت بذلك، فإنه ينبغي أن مي       

بالتـشاور التـام    ذلـك   ، و نيبدال من الوالـد     وأن يتحمل مسؤوليتها القانونية    القرارات هذهاختاذ  
  .الكيانوضع آلية لتعيني هذا الشخص أو ل لدول أن تكفوعلى ا. مع الطفل

لقانونية واإلشـراف عليهـا     أن تقوم السلطات املختصة بإسناد هذه املسؤولية ا         وينبغي    - ١٠٢
وينبغـي أن   . مباشرة أو مـن خــالل كيانـات معتمـدة رمسيـا، مبـا فيهـا املنظمـات غـري احلكوميـة                     

  .يكون الفرد أو الكيان املعين مسؤوال عن أفعاله أمام هيئة التعيني
  وينبغي أن يتمتـع األشـخاص الـذين ميارسـون هـذه املـسؤولية القانونيـة بـسمعة طيبـة                      - ١٠٣
 مناسبة بقضايا الطفل وبقـدرة علـى العمـل مباشـرة مـع األطفـال الـذين يؤمتنـون علـيهم                      ودراية

يلـزم    مـا وينبغـي أن حيـصل هـؤالء األشـخاص علـى         . وفهم جلميع احتياجاهتم اخلاصة والثقافيـة     
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مـــن تـــدريب ودعـــم مهـــين يف هـــذا اخلـــصوص، وينبغـــي أن يكونـــوا يف وضـــع ميكنـــهم مـــن    
ــق   اختــاذ ــة حتق ــستقلة ونزيه ــرارات م ــع     ق ــاه مجي ــزز رف ــيني وتع ــال املعن ــضلى لألطف ــصاحل الف  امل

  .وحتميهم األطفال
  :يلي  ما  وينبغي أن ينطوي دور الشخص أو الكيان املعني ومسؤولياته احملددة على- ١٠٤

يلـزم مـن      مـا  ضمان محاية حقوق الطفل وتـأمني حـصوله بـصفة خاصـة علـى               )أ(  
ودعــم نفــسي واجتمــاعي ومــساعدة يف  إقامــة مرحيــة وعنايــة صــحية وفــرص منــو ســبلرعايــة و

  اجملالني التعليمي واللغوي؛
تــأمني ســبل حــصول الطفــل علــى التمثيــل القــانوين وعلــى غــريه مــن أشــكال     )ب(  

التمثيل عند اللزوم، والتشاور معـه لكـي يتـسىن أخـذ آرائـه يف احلـسبان مـن جانـب الـسلطات                      
   بأول على حقوقه؛ وإطالعه أوال،املختصة باختاذ القرار، وإسداء النصح إليه

  اإلسهام يف إجياد حل مستقر حيقق مصاحل الطفل الفضلى؛  )ج(  
  إنشاء حلقة وصل بني الطفل وخمتلف املنظمات اليت قد تزوده باخلدمات؛  )د(  
  مساعدة الطفل يف تقفي أثر أسرته؛  )ه(  
ضـــــمان إعـــــادة الطفـــــل إىل وطنـــــه أو مل مشلـــــه بأســـــرته بطريقـــــة حتقـــــق    )و(  
  الفضلى؛ مصاحله

  .مساعدة الطفل يف احلفاظ على االتصال بأسرته كلما كان ذلك مناسبا  )ز(  
  

  اهليئات واملرافق املسؤولة عن توفري الرعاية الرمسية  - ١
تنص التشريعات على أنه جيـب تـسجيل مجيـع هـذه اهليئـات واملرافـق لـدى          ينبغي أن   - ١٠٥

تــصة وأن يــؤذن هلــا بالعمــل مــن دوائــر الرعايــة االجتماعيــة أو لــدى غريهــا مــن الــسلطات املخ
جانب هذه الدوائر أو السلطات، مع اعتبار عدم التقيد هبـذه التـشريعات خمالفـة يعاقـب عليهـا                  

وينبغي أن تتوىل السلطات املختصة منح التـصاريح واستعراضـها بانتظـام علـى أسـاس              . القانون
ــا      ــق ووظائفه ــات أو املراف ــاول كحــد أدىن أهــداف اهليئ ــايري قياســية تتن ــاملني  مع  وتوظيــف الع

  .ومؤهالهتم وظروف توفري الرعاية ومواردها املالية وشؤوهنا اإلدارية
  وينبغي أن يكون لـدى كـل اهليئـات واملرافـق بيانـات خطيـة مبـا تتبعـه مـن سياسـات                         - ١٠٦

وممارســات تتفــق مــع هــذه املبــادئ التوجيهيــة وحتــدد بوضــوح أهــدافها وسياســاهتا وأســاليب     
 تطبقهــا يف جمــال توظيــف مقــدمي الرعايــة املــؤهلني واملناســبني ويف جمــال  عملــها واملعــايري الــيت

  .رصدهم واإلشراف عليهم وتقييمهم ضمانا لبلوغ األهداف املذكورة
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  وينبغي أن تقوم مجيع اهليئات واملرافـق بوضـع مدونـة لقواعـد سـلوك املـوظفني تتفـق                     - ١٠٧
 املهنـيني ومقـدمي الرعايـة علـى وجـه           مع هـذه املبـادئ التوجيهيـة وحتـدد أدوار مجيـع املـوظفني             

اخلــصوص، وتتــضمن إجــراءات واضــحة لإلبــالغ عــن املــزاعم املتعلقــة بــسوء ســلوك أي مــن     
  .أعضاء الفريق

  وينبغي أال تكون أمناط متويل الرعاية املقدمـة بـأي حـال مـن األحـوال مـشجعة مـثال                    - ١٠٨
ا لفترة طويلة دومنا مربر يف إطـار        على إيداع الطفل دون داع يف مؤسسة الرعاية أو إيداعه فيه          

  .ترتيبات الرعاية اليت تنظمها أو توفرها إحدى هيئات أو مرافق الرعاية
  وينبغــي االحتفــاظ بــسجالت شــاملة وحمدثــة بــشأن إدارة خــدمات الرعايــة البديلــة،   - ١٠٩
ملني فيهــا ملفــات تفــصيلية عــن مجيــع األطفــال احملــاطني بالرعايــة فيهــا وعــن املــوظفني العــا   مبــا
  . املاليةومعامالهتا فيها
 أن تكون ملفات األطفال املودعني يف مؤسسة الرعاية كاملة وحمدثـة وسـرية              وينبغي  - ١١٠

ومأمونة وتتضمن معلومات عن تـاريخ دخـوهلم إليهـا ومغـادرهتم هلـا وعـن طريقـة إيـداع كـل                      
اهلوية بـصورة سـليمة     طفل يف مؤسسة الرعاية وحيثياته وتفاصيله، إضافة إىل أية وثائق إلثبات            

وينبغــي أيــضا إدراج املعلومــات املتعلقــة بأســرة الطفــل يف  . وغريهــا مــن املعلومــات الشخــصية 
وينبغـي أن يتتبـع هـذا الـسجل      . ملفه، وكذلك يف التقارير املبنية على عمليات التقيـيم املنتظمـة          

ن املفوضـون حـسب     الطفل طوال فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية البديلة وأن يطلع عليه املهنيـو            
  . عن رعاية الطفل حاليااألصول املسؤولون

 أو األوصـياء علـى الـسجالت        الوالـدين   وميكن، حسب االقتضاء، إطـالع األطفـال و         - ١١١
وينبغـي إسـداء املـشورة    . املذكورة أعاله يف حدود مراعاة حـق الطفـل يف اخلـصوصية والـسرية       

  . إليها وبعد ذلكاملناسبة قبل الرجوع إىل السجالت وأثناء الرجوع
  وينبغي أن تتبع مجيع دوائر الرعاية البديلة سياسة واضحة بـشأن احلفـاظ علـى سـرية                   - ١١٢

  .املعلومات املتعلقة بكل طفل، وهي سياسة يتعني أن يلم هبا مقدمو الرعاية كافة ويتقيدوا هبا
و منـهجي    وكممارسة حسنة، ينبغي أن تكفل مجيع هيئات الرعاية ومرافقها على حنـ          - ١١٣

إجراء تقييم مناسب وشامل يـسبق توظيـف مقـدمي الرعايـة وغريهـم مـن املـوظفني الـذين هـم                      
  . للعمل مع األطفالتهمعلى اتصال مباشر باألطفال للتحقق من مدى صالحي

  وينبغــي أن تكــون ظــروف العمــل الــيت يــزاول يف ظلــها مقــدمو الرعايــة العــاملون يف  - ١١٤
تـهم، مبـا فيهـا األجـور الـيت يتقاضـوهنا، ظروفـا حتفـز علـى أكمـل                    هيئات الرعايـة ومرافقهـا مهن     
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وجه دوافعهم ملزاولتها وشعورهم بالرضا عنها واسـتمرارهم فيهـا، وبالتـايل، اسـتعدادهم ألداء               
  .دورهم بأفضل وأكفأ طريقة

حقوق الطفل احملروم من رعايـة الوالـدين        بشأن    وينبغي تدريب مجيع مقدمي الرعاية        - ١١٥
 يف احلاالت الـصعبة، مـن قبيـل إيـداع الطفـل يف              سيما الأثر األطفال بوجه خاص، و    وبسرعة ت 

وينبغـي أيـضا ضـمان توعيـة مقـدمي          . أو إيداعه خارج منطقة إقامتـه املعتـادة       ئ حاالت الطوار 
 كمـا ينبغـي أن تـوفر الـدول        . الرعاية باألبعاد الثقافية واالجتماعية واجلنسانية والدينية للمـسألة       

  .موارد وقنوات لالعتراف هبؤالء املهنيني من أجل دعم تطبيق هذه األحكاميلزم من  ما
  وينبغي أن حيصل مجيع املوظفني العاملني يف هيئات الرعاية ومرافقهـا علـى التـدريب                 - ١١٦

يف جمال التعامل السليم مع السلوكيات املستعـصية، مبـا يف ذلـك تدريبـهم علـى تقنيـات حـسم                     
  . أفعال اإلضـرار باآلخرين أو بالنفسالرتاعات ووسائل منع وقوع

  وينبغي أن تكفل هيئات الرعايـة ومرافقهـا اسـتعداد مقـدمي الرعايـة، حيثمـا اقتـضى                    - ١١٧
وس بفــري  املــصابون منــهمســيما الاألمــر، لالســتجابة لألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة، و  

ــشرية ن ــة نقــص املناعــة املكتــسب   /قــص املناعــة الب ــدز(متالزم ــأ )اإلي ــة أخــرى  أو ب مراض مزمن
  .ذوي اإلعاقة اجلسدية أو العقليةجسدية أو نفسية، ولألطفال 

  
  كفالة الطفل  - ٢

أن تــستحدث الــسلطة أو اهليئــة املختــصة نظامــا لتقيــيم احتياجــات الطفــل          ينبغــي - ١١٨
يلـزم مـن قـدرات ومـوارد للكـافلني احملـتملني وإلعـداد مجيـع اجلهـات املعنيــة                      مـا  وتلبيتها يتـيح  

  .داع األطفـال، وأن تـدرب املوظفني املعنيني بناء على هذا األساسبإيـ
  وينبغــي حتديــد جمموعــة مــن الكــافلني املعتمــدين يف كــل منطقــة مــن القــادرين علــى    - ١١٩

إحاطة الطفـل بالرعايـة واحلمايـة واحلفـاظ يف الوقـت نفـسه علـى األواصـر الـيت تربطـه بأسـرته                        
  .والوسط الثقايفاحمللي واجملتمع 
يلــزم مــن إعــداد ودعــم ومــشورة    مــا  وينبغــي تقــدمي وإتاحــة خــدمات خاصــة لتهيئــة - ١٢٠

  .للكافلني على أساس منتظم قبل إيداع الطفل وخالله وبعده
ــنظم      - ١٢١ ــة وغريهــا مــن ال ــة العــاملون يف هيئــات الرعاي   وينبغــي أن حيظــى مقــدمو الرعاي
فرصة التعبري عن آرائهم والتـأثري يف عمليـة         برعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين ب       املعنية

  .وضع السياسات
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  وينبغــي التــشجيع علــى إنــشاء رابطــات للكــافلني مبقــدورها أن تقــدم دعمــا متبــادال    - ١٢٢
  .كبـريا وتسهم يف وضع املمارسات والسياسات

  
  الرعاية داخل املؤسسات  -جيم 
ــة داخــل ا     - ١٢٣ ــوفر الرعاي ــيت ت ملؤســسات صــغرية احلجــم وأن  ينبغــي أن تكــون املرافــق ال

يكون مـن إحـدى األسـر         ما تقام يف موقع أقرب   أن  تتمحور حول حقوق الطفل واحتياجاته و     
وينبغي عموما أن يكـون هـدف املرافـق تـوفري رعايـة مؤقتـة               . أو من جمموعة صغرية من األفراد     

مــستقرة لــه للطفــل واإلســهام بفعاليــة يف مل مشلــه بأســرته أو، إن تعــذر ذلــك، يف تــأمني رعايــة  
داخل إطار أسرة بديلة، بوسائل منـها التـبين أو الكفالـة وفقـا للـشريعة اإلسـالمية، كلمـا كـان                      

  .ذلك مناسبا
، حيثمـا كـان ذلـك ضـروريا ومناسـبا         يلزم من تدابري ليتـسىن القيـام،          ما   وينبغي اختاذ   - ١٢٤

ــاج حــصرا إىل    ــإيواء أي طفــل حيت ــة ب ــة والرعاي ل عــن األطفــال  يف مكــان معــزو البديلــة  احلماي
  .اجلنائية نظام العدالةاخلاضعني ألحكام 

  وينبغي أن تضع الـسلطات الوطنيـة أو احملليـة املختـصة إجـراءات فـرز صـارمة تكفـل                      - ١٢٥
  .إمتام املناسب فقط من حاالت القبول يف هذه املرافق

ة   وينبغي أن تكفل الدول توفري عدد كاف من مقـدمي الرعايـة يف مؤسـسات الرعايـ                  - ١٢٦
الداخليــة إلفــساح اجملــال أمــام االهتمــام بكــل طفــل علــى حــدة وإتاحــة الفرصــة أمــام الطفــل      

كمــا ينبغــي نــشر مقــدمي . لالرتبــاط بأحــد مقــدمي الرعايــة حتديــدا، كلمــا كــان ذلــك مناســبا
الرعاية داخل مؤسسة الرعاية بطريقة تساعد على بلوغ أهدافها وغاياهتـا بفعاليـة وعلـى تـأمني                 

  .محاية الطفل
  وينبغــي أن حتظــر القــوانني والــسياسات واألنظمــة قيــام اهليئــات أو املرافــق أو األفــراد - ١٢٧

  .باستجالب األطفال أو اجتذاهبم إىل مؤسسات الرعاية الداخلية
  

  التفتيش والرصد  -دال 
اهليئات واملرافق واجلهات املهنية املعنية بتـوفري الرعايـة مـسؤولة أمـام               ينبغي أن تكون      - ١٢٨
 حمددة تكفل، يف مجلة أمور، إجراء عمليات تفتيش متواترة تشمل القيـام بزيـارات               امةة ع سلط

جمدولة زمنيا وأخرى غري معلن عنها على حد سواء وإجراء مناقشات مـع املـوظفني واألطفـال              
  .ومراقبتهم
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  وينبغي قـدر املـستطاع وحـسب االقتـضاء أن تتـضمن وظـائف التفتـيش شـقا متعلقـا                   - ١٢٩
  .دمـي الرعـاية وبناء قدراهتمبتدريب مق

  وينبغي تشجيع الدول على أن تضع موضـع التنفيـذ آليـة رصـد مـستقلة تراعـي علـى                   - ١٣٠
مبـادئ  ( املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان         ئالنحو السليـم املبـاد  

يـاء األمـور واملـسؤولني      وجيب أيضا أن تكون آلية الرصد يف متنـاول األطفـال وأول           . )٨()باريس
  :يلي  ماوينبغي أن تشمل وظائف اآللية. عن رعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين

التــشاور حــول ظــروف تــأمني اخلــصوصية مــع األطفــال احملــاطني بالرعايــة           )أ(  
ــة ــارات  البديل ــةبأشــكاهلا كافــة وإجــراء زي ــة الــيت    ملرافــق الرعاي  للوقــوف علــى ظــروف الرعاي
،  األمـاكن  يف تلـك حلقـوقهم املزعومـة  نتهاك   اال حتقيقات يف مجيع حاالت     فيها وإجراء  يعيشون

  مببادرة مستقلة؛ بناء على تقدمي شكوى أو
 باتبـاع الـسياسات ذات الـصلة بقـصد حتـسني معاملـة              عنيةتوصية السلطات امل    )ب(  

 نتــائج ر عنــهمــا يــرجح أن تــسف األطفــال احملــرومني مــن الرعايــة الوالديــة وضــمان توافقهــا مــع 
  األحباث املتعلقة حبماية الطفل وتعزيز صحته ومنوه ورعايته؛

  تقدمي مقترحات ومالحظات بشأن وضع مشاريع قوانني؛  )ج(  
اإلســهام علــى حنــو مــستقل يف عمليــة إعــداد التقــارير مبوجــب اتفاقيــة حقــوق   )د(  
عـن  جلنـة حقـوق الطفـل        إىل، مبا يشمل التقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف          )٢(الطفل

  .تطبيق هذه املبادئ التوجيهية
  

  الدعم يف إطار الرعاية الالحقة  -هاء 
واضـحة وتـضطلع بتنفيـذ إجـراءات        سياسات  هيئات الرعاية ومرافقها      ينبغي أن تتبع      - ١٣١

 مع األطفـال ضـمانا ملـدهم برعايـة     لعملهامتفق عليها فيما يتصل باالختتام املتوقع وغري املتوقع  
وينبغــي أن تتــوخى هــذه اهليئــات واملرافــق بــصورة . أو متابعتــهم علــى النحــو الــسليم/حقــة وال

منهجية، طوال فترة إحاطة الطفـل بالرعايـة، إعـداده ملرحلـة االعتمـاد علـى الـنفس واالنـدماج                    
ــة الــيت تعززهــا    خبالكلــي يف اجملتمــع، و ــة واحلياتي اصــة مــن خــالل إكــسابه املهــارات االجتماعي

  .حياة اجملتمع احمللياملشاركة يف 
  وينبغــي أن تراعــي عمليــة االنتقــال مــن مرحلــة الرعايــة إىل مرحلــة الرعايــة الالحقــة    - ١٣٢

جنس الطفـل وسـنه ومـستوى نـضجه والظـروف اخلاصـة احمليطـة بـه وأن تنطـوي علـى إسـداء                        
_______________

  .، املرفق٤٨/١٣٤القرار   )٨(
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وينبغـي تـشجيع األطفـال      . املشورة إليه ودعمه، وخصوصا من أجل جتنيبه التعرض لالسـتغالل         
أمـا  . ملغادرين ملؤسسة الرعايـة علـى املـشاركة يف ختطـيط حيـاهتم يف مرحلــة الرعــاية الالحقـة                   ا

، فينبغــي أن يــستفيدوا مــن نظــام كاألطفــال ذوي اإلعاقــة االحتياجــات اخلاصــة، واألطفــال ذو
. مناســـب لـــدعمهم يـــؤمن يف مجلـــة أمـــور تـــاليف إيـــداعهم يف مؤســـسات الرعايـــة دون مـــربر

عني العام واخلاص على حد ســواء، بوسـائل منـها التحفيـز، علـى تـشغيل                 تشجيع القطا  وينبغي
  . األطفال ذوي االحتياجات اخلاصةسيما الاألطفال الوافدين من خمتلف خدمات الرعاية، و

  وينبغــي بــذل جهــود اســتثنائية لتعــيني شــخص متخــصص لكــل طفــل، كلمــا أمكــن   - ١٣٣
  .على نفسه عند مغادرة مؤسسة الرعاية على تيسري اعتماد الطفل قادراذلك، حبيث يكون 

  وينبغــي إعــداد الرعايــة الالحقــة يف أســرع وقــت ممكــن يف فتــرة اإليــداع، وينبغــي يف - ١٣٤
  .مجيع األحوال إعدادها يف وقت يسبق بكثري خروج الطفل من إطار الرعاية

 ا مــن باعتبارهــا جــزء  وينبغــي االســتمرار يف إتاحــة فــرص التــدريب التربــوي واملهــين  - ١٣٥
تعليم الشباب الذين خيرجون من إطار الرعاية البديلة املهارات احلياتية الالزمة ملساعدهتم علـى              

  .االستقالل من الناحية املالية وكسب الدخل اخلاص هبم
  وينبغي أيـضا إتاحـة سـبل احلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة والقانونيـة والـصحية                   - ١٣٦

 الرعاية البديلة وأثناء حصوهلم على الرعاية الالحقـة، إىل          أمام الشباب الذين خيرجون من إطار     
  .جانب مدهم بالدعم املايل الكايف

  
  توفري الرعاية لألطفال خارج بلدان إقامتهم املعتادة  -ثامنا 
  اخلارجيف للرعاية يف إطار إيداع الطفل   -ألف 
اصــة كافــة وعلــى الكيانــات العامــة واخل  ينبغــي تطبيــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى  - ١٣٧
األشخاص املعنيني باختاذ التدابري الالزمـة إلرسـال الطفـل للحـصول علـى الرعايـة يف بلـد                    مجيع

غري بلد إقامته املعتادة، سواء كان ذلك ألسباب العـالج الطـيب أو ألغـراض االستـضافة املؤقتـة                   
  .احلصول على رعاية حمددة أو لغريها من األسباب أو

ــؤمن ا - ١٣٨ لــدول املعنيــة تكليــف إحــدى اهليئــات املعينــة مبــسؤولية حتديــد          وينبغــي أن ت
حمددة يتعني تلبيتها، وخـصوصا املتعلـق منـها باختيـار مقـدمي الرعايـة يف البلـد املـضيف                      معايري

يقــدم فيــه مــن رعايــة ومتابعــة، وكــذلك املتعلــق منــها باإلشــراف علــى تنفيــذ هــذه    مــاوجــودة
  .الربامج ورصدها
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يلـزم مـن تعـاون دويل ومحايـة للطفـل يف هـذه احلـاالت، تـشجع                   ما   وضمانا لتحقيق   - ١٣٩
الدول على التصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة بالوالية القانونية والقانون املنطبـق واالعتـراف              

 تــشرين ١٩ املؤرخــة مايــة األطفــالحلتــدابري الوالتعــاون يف جمــال املــسؤولية األبويــة و  نفــاذواإل
  .و على االنضمام إىل هذه االتفاقية، أ)٩(١٩٩٦أكتوبر /األول

  
  توفري الرعاية لألطفال املوجودين فعال يف اخلارج  -باء 
  ينبغي تطبيق هذه املبادئ التوجيهيـة وغريهـا مـن األحكـام الدوليـة ذات الـصلة علـى                     - ١٤٠

 الالزمـة لتـوفري   وضـع الترتيبـات  الكيانات العامة واخلاصة كافة وعلى مجيع األشخاص املعنيني ب        
لرعاية لطفل حيتاج إليها أثناء وجوده يف بلـد غـري بلـد إقامتـه املعتـادة، مهمـا كانـت األسـباب                  ا

  .الداعية لذلك
فــصلون ن مــن حيــث املبــدأ أن يتمتــع األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو امل ينبغــي  و- ١٤١

ألطفـال  نفـسه الـذي يتمتـع بـه ا        والرعايـة   عنهم من املوجودين فعال يف اخلارج مبستوى احلماية         
  .املواطنون من سكان البلد املعين

يلـزم تـوفريه مـن رعايـة أن يؤخـذ يف احلـسبان تنـوع األطفـال                    مـا    وينبغي عند حتديد    - ١٤٢
ــذويهم أو املنفــصل   ــهم وتفــاوت مــستوياهتم  نيغــري املــصحوبني ب بــسبب انتمــائهم العرقــي  ( عن

علـــى أســـاس كـــل حالـــة ، وذلـــك )وخلفيتـــهم املتعلقـــة بـــاهلجرة أو تنـــوع ثقافـــاهتم وأديـــاهنم
  .حدة على
  وينبغــي مــن حيــث املبــدأ أال حيــرم األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصلون    - ١٤٣

بـسبل خمالفـة للقـانون، مـن حريتـهم جملـرد              مـا  الـذين يـصلون إىل بلـد      األطفال  عنهم، مبن فيهم    
  .لدخول إىل البلد واإلقامة فيهانظم يرعى انتهاكهم أي قانون 

خيـضعوا   بغي أال حيتجـز األطفـال ضـحايا االجتـار باألشـخاص لـدى الـشرطة وأال                  وين  - ١٤٤
  .يف أنشطة غري مشروعةاإلكراه بلعقوبات بسبب ضلوعهم 

، تـشجع الـدول بـشدة علـى تعـيني            بذويـه    ومبجرد التعرف على طفل غري مـصحوب        - ١٤٥
 عــن رعايــة وصــي عليــه أو، عنــد االقتــضاء، ممثــل عنــه مــن جانــب إحــدى املنظمــات املــسؤولة 

الطفل وحتقيـق رفاهـه، لكـي يرافـق هـذا الوصـي أو املمثـل الطفـل طـوال عمليـة حتديـد وضـعه                          
  .بشأنه واختاذ قرار

_______________

  .٣٩١٣٠، الرقم ٢٢٠٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٩(
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  ومــا إن يــودع أحــد األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصلني عنــهم يف إطــار  - ١٤٦
واصـر األسـرية الـيت    للرعاية، ينبغي بذل مجيع اجلهود املمكنة لتقفي أثر أسرته وإعادة إنـشاء األ      

ــراف            ــرض األط ــضلى وال يع ــل الف ــصاحل الطف ــر م ــذا األم ــق ه ــدما حيق ــك عن ــا، وذل ــه هب تربط
  .للخطر املعنية
  وللمساعدة يف ختطـيط مـستقبل طفـل غـري مـصحوب بذويـه أو منفـصل عنـهم علـى           - ١٤٧

ة اخلدمـة االجتماعيـ  القائمـة ب سلطات الـ ، فـإن علـى الـدول و     حلقوقـه  حنو يؤمن لـه أفـضل محايـة       
يلـزم مـن وثـائق ومعلومـات مـن أجـل              مـا  للحـصول علـى   اجلهـود املعقولـة      كلاملعنية أن تبذل    

  .إجراء تقييم للمخاطر احملدقة بالطفل والظروف األسرية احمليطة به يف بلد إقامته املعتادة
ــدان      - ١٤٨ ــهم إىل بل ــذويهم أو املنفــصلون عن ــال غــري املــصحوبني ب ــاد األطف   وجيــب أال يع

  :عتادةإقامتهم امل
 إذا تبني بعد إجراء تقييم للمخـاطر واجلوانـب األمنيـة أن هنـاك مـن األسـباب                   )أ(  

  يدعو إىل االعتقاد بأن سالمة الطفل وأمنه معرضان للخطر؛ ما
ما عـدا يف احلـاالت الـيت يعـرب فيهـا أحـد مقـدمي الرعايـة املقبـولني، كأحـد                      )ب(  

ر مـن البـالغني أو هيئـة حكوميـة أو وكالـة      الوالدين أو غريمها من األقارب أو مقـدم رعايـة آخـ        
مرخــصة أو مرفــق معــني يف البلــد األصــلي، عــن موافقتــه وقدرتــه علــى تــويل مــسؤولية الطفــل   

  وإحاطته مبا يلزم من رعاية ومحاية، وذلك قبل إعادة الطفل إىل بلد إقامته؛
م حتقق ألسباب أخرى مصاحل الطفل الفـضلى وفقـا لتقيـي            ال إذا كانت العودة    )ج(  

  .السلطات املختصة
  وينبغي تعزيز التعاون فيما بني الدول واألقـاليم والـسلطات احملليـة ورابطـات اجملتمـع                  - ١٤٩

ــذكورة أعــاله          ــع أخــذ األهــداف امل ــستواه م ــهوض مب ــاون والن ــذا التع ــق عــرى ه ــدين وتوثي امل
  .احلسبان يف

مـن لـدن    تعذر ذلك،    أو إذا  ،قنصليةال من لدن الدوائر  علة  امشاركة ف   وينبغي توخي     - ١٥٠
ى وال يعـرض  لطفـل الفـضل  قـق هـذا األمـر مـصاحل ا    ، عنـدما حي األصـلي بلـد  العن ممثلني قانونيني
  . للخطرالطفل أو أسرته

ينبغي أن حترص اجلهات املسؤولة عن حتقيـق رفـاه أي طفـل غـري مـصحوب بذويـه         و - ١٥١
 عــدا احلــاالت الــيت  أو منفــصل عنــهم علــى تــسهيل إجــراء اتــصال منــتظم بينــه وأســرته، فيمــا   

  . مصاحله الفضلىحتقق  الايتعارض فيها هذا األمر مع رغباته أو يتبني أهن
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 أال ينظر إىل اإليداع بغرض التـبين أو الكفالـة وفقـا للـشريعة اإلسـالمية علـى                   ينبغي  و  - ١٥٢
وال تـشجع الـدول علـى    . أنه خيار أويل يناسب الطفل غري املصحوب بذويه أو املنفصل عنـهم     

 اجلهـود املبذولـة لتحديـد مكـان والديـه أو أسـرته املوسـعة                در يف هذا اخليار إال بعد اسـتنفا       النظ
  .األفراد املعتادين على رعايته أو

  
  توفري الرعاية يف حاالت الطوارئ  -تاسعا 
  تطبيق املبادئ التوجيهية  -ألف 
رئ النامجـة عـن      االستمرار يف تطبيق هذه املبـادئ التوجيهيـة يف حـاالت الطـوا               ينبغي  - ١٥٣

كوارث طبيعية وكوارث من صنع اإلنسان، مبا فيها الرتاعات املـسلحة الدوليـة وغـري الدوليـة،                 
 تشجيع من يرغـب مـن األفـراد واملنظمـات يف العمـل      علىويشدد . وكذلك االحتالل األجنيب  

 علــى العمــل وفقــا هلــذه ئ لــصاحل األطفــال احملــرومني مــن الرعايــة الوالديــة يف حــاالت الطــوار  
  .املبادئ التوجيهية

  وينبغي أن تويل الدولة أو السلطات الفعلية يف املنطقة املعنية واجملتمـع الـدويل ومجيـع                   - ١٥٤
اهليئــات احملليــة والوطنيــة واألجنبيــة والدوليــة الــيت تقــدم خــدمات تركــز علــى الطفــل أو تعتــزم   

  :تقدميها، اهتماما خاصا يف هذه احلاالت ملا يلي
حتياجـات  د مجيـع اهليئـات واألشـخاص املعنـيني باالسـتجابة ال           أن تكفل تزويـ     )أ(  

وارد املـ تـدريب و الربة واخلـ ألطفـال غـري املـصحوبني بـذويهم أو املنفـصلني عنـهم مبـا يلـزم مـن          ا
  عدات للقيام بذلك على النحو السليم؛املو

  أن توفر حسب اللزوم رعاية أسرية مؤقتة وطويلة األجل؛  )ب(  
يـة داخـل املؤسـسات إال كتـدبري مؤقـت حـىت يتـسىن تــوفري        أال تلجـأ إىل الرعا   )ج(  

  الرعاية األسرية؛
أن متنع إنـشاء مؤسـسات رعايـة داخليـة جديـدة مـشيدة لغـرض تـوفري رعايـة                      )د(  

  فورية جملموعات كبرية من األطفال على أساس دائم أو طويل األمد؛
د وصــفها يف أن حتظــر تــشريد األطفــال عــرب احلــدود، باســتثناء احلــاالت الــوار  )ه(  
   أدناه؛١٦٠الفقرة 

ــه هبــا     جتعــلأن  )و(   ــر أســرة الطفــل ومل مشل ــة لتقفــي أث   التعــاون يف اجلهــود املبذول
  .إلزاميا
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  منع االنفصال
الطفـل عـن ذويـه        ينبغي أن تبذل املنظمات والسلطات قصارى جهدها ملنع انفـصال             - ١٥٥

تقتضي فيها مـصلحته الفـضلى ذلـك،        أو عن مقدمي الرعاية الرئيسيني، فيما عدا احلاالت اليت          
وأن تكفل العمل على أال تشجع دون قصد األنشطة اليت تضطلع هبا على تفريق أفـراد األسـرة     

  .تقدمه من خدمات ومنافع على الطفل دون أسرته  مامن خالل قصر
ــدي الطفــل أو غريمهــا مــن       - ١٥٦ ــادرة مــن وال ــع حــدوث حــاالت انفــصال مبب   وينبغــي من

  : الرئيسيـني بالوسائل التاليةمقدمي الرعايـة
ضــمان حــصول مجيــع األســر املعيــشية علــى اإلمــدادات األساســية مــن لــوازم     )أ(  

  غذائية وطبية وغريها من اخلدمات، مبا فيها التعليم؛
احلد من إتاحة خيارات توفري الرعاية داخـل املؤسـسات وتقييـد اللجـوء إليهـا                  )ب(  

  .حباالت الضرورة القصوى
  

  ات الرعايةترتيب  -باء 
يواجهـه الطفـل يف       مـا  رصـد لتؤدي دورا فاعال يف جمـال       احمللية    ينبغي دعم اجملتمعات      - ١٥٧

  .السياق احمللي من مسائل تتعلق برعايته ومحايته، ويف جمال االستجابة هلذه املسائل
هنـا    وينبغي تعزيز الرعـاية املقدمــة للطفــل داخـل جمتمعـه حتديـدا، مبـا فيهـا كفالتـه، أل           - ١٥٨

  . ومنوهاالجتماعيةتؤمن استمرار تنشئته 
  ونظــرا إىل أن األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصلني عنــهم قــد يتعرضــون   - ١٥٩

لإلساءة واالسـتغالل بـشكل كـبري، فإنـه ينبغـي مراعـاة رصـد مقـدمي الرعايـة ودعمهـم بوجـه                 
  .هؤالء األطفالخاص ضمانا حلماية 

إىل بلـد آخـر غـري بلـد إقامتـه املعتـادة             ئ طفـل يف حـاالت الطـوار        وينبغي أال يرحل ال     - ١٦٠
وجيـب يف هـذه     . إلحاطته برعاية بديلة إال لفترة مؤقتة وألسباب صحية أو طبية أو أمنية قاهرة            

يكــون إىل وطنــه، وينبغــي أن يرافــق الطفــل أحــد     مــااحلالــة أن يكــون مكــان الترحيــل أقــرب 
  .الطفل ل، كما ينبغي وضع خطة واضحة إلعادةالوالدين أو مقـدم رعـاية يـعرفه الطف

  وإذا ثبت أن مل مشل الطفل بأسرته متعذر يف غضون فترة معقولـة أو ارتئـي أن ذلـك     - ١٦١
يتعارض مع مصاحله الفضلى، فإنه ينبغي النظر يف إجياد حلول مستقرة وهنائية، من قبيـل التـبين                 

عـذر ذلـك، ينبغـي النظـر يف إجيـاد خيـارات              وإن ت  ،أو الكفالة وفقا ألحكام الشريعة اإلسـالمية      
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أخرى طويلة األجل، مثل الكفالة أو اإليداع يف مؤسسة الئقـة للرعايـة الداخليـة، مبـا يف ذلـك                    
  .املساكن اجلماعية وغريها من ترتيبات السكن اخلاضعة لإلشراف

  
  تقفي أثر األسرة ومل الشمل  -جيم 
فصلني عنـهم وتـسجيل أمسـائهم       نيهم أو امل  التعرف على األطفال غري املصحوبني بذو       - ١٦٢

 وينبغــي النــهوض هبــا بأســرع ئ وتوثيقهــا مــن األمــور ذات األولويــة يف مجيــع حــاالت الطــوار 
  .ميكن ما

ضطلع بتنفيــذ أنــشطة التــسجيل الــسلطات احلكوميــة واهليئــات املكلفــة  تــ  وينبغــي أن - ١٦٣
وض هبــا، أو أن يــضطلع بتنفيــذها صــراحة مبــسؤولية النــهوض هبــذه املهمــة واملتمتعــة خبــربة النــه

  .بإشراف هذه السلطات واهليئات مباشرة
يلـزم    مـا   وينبغي أن يراعى طابع السرية الذي تتسم به املعلومات اجملمعة، وأن يوضع          - ١٦٤

ــها    ــأمني إرســال املعلومــات وختزين ــات املرخــصة حــسب   . مــن نظــم لت ــادل اهليئ وينبغــي أال تتب
ها إال ألغـــراض تقفـــي أثـــر أســـرة الطفـــل ومل مشلـــه هبـــا  األصـــول هـــذه املعلومـــات فيمـــا بينـــ 

  .بالرعاية وإحاطته
  وينبغي أن يندرج عمـل مجيـع األطـراف املعنيـة بتقفـي أثـر أفـراد األسـرة أو اجلهـات                  - ١٦٥

الرئيسية املعنية بتقدمي الرعايـة مبقتـضى القـانون أو العـرف، كلمـا أمكـن ذلـك، يف إطـار نظـام                        
تكفـل هـذه اجلهـات    ينبغـي أن  و .بينـها  ة فيمـا افقـ إجراءات متو تخدم مناذج موحدة و   منسق يس 

  .تتخذه من إجراءات  ما بفعللخطرعدم تعريض املعنيني من األطفال وغريهم ل
كل طفل والتأكد مـن اسـتعداده       اليت تربط    صالت القرابة   وجيب التحقق من شرعية       - ١٦٦

إجراءات قد تعرقـل مل مشلـه بأسـرته     ينبغي أال تتخذ أية     و. على مل مشلهم  واستعداد أفراد أسرته    
 إىل أمـاكن بعيـدة عـن املوقـع الـذي      النقـل  أو   االسـم  أو تغـيري     ، مـن قبيـل التـبين      يف هناية املطاف  

  .أسرة الطفلأثر  مجيع اجلهود املبذولة لتقفي إىل أن تستنفد، حيتمل أن توجد فيه أسرته
 األطفـال واالحتفـاظ هبـذه     يلزم من سجالت جبميع حـاالت إيـداع           ما   وينبغي إعداد   - ١٦٧

  .السجالت بشكل آمن ومأمون تسهيال للم مشل الطفل بأسرته يف املستقبل
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ي الرعايــة 
ف حيــاة جميــع االأطفــال الذيــن يعيشــون �ف كائنــا عــى تحســ�ي اثكاليد. نعمــل معــاً مــع �ش ي جامعــة ســرت

ي اســكتلندا، ومقــره �ف
ف لرعايــة االأطفــال �ف مركــز التمــري

ف  ــات بغــرض تحســ�ي ــن الخدم ة م ــري ــة كب ــر أفضــل الممارســات، وإتاحــة مجموع ــارف وتطوي ــة تنســيق لمشــاركة المع ــل كجه ــرب العم ــك ع ــوم بذل ــة. ونق البديل
ــا.  ي صميــم عملن

ــح االأطفــال �ف ف مــع االأطفــال واالأ� ووضــع حقــوق ومصال ــ�ي السياســات والخدمــات ومهــارات االأشــخاص العامل
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