ض
الم�قدماً:
ي
أ
تنفيذ«المبادئالتوجيهيةللرعايةالبديلةللطفال»

بالتعاون مع:

بدعم من:

ش
والن�
حقوق التأليف

ـر لرعاي ــة أ
© حق ــوق التألي ــف والن ـ شـر محفوظ ــة لمرك ــز التم ـ ي ز
الطف ــال ف ي� اس ــكتلندا ف ي� جامع ــة س ـ تـراثكاليد؛ منظمة الخدم ــة االجتماعية
أ
الدولي ــة؛ مؤسس ــة أوك؛ منظم ــة ق ــرى أ
الطف ــال الدولي ــة؛ ومنظمة الم ــم المتح ــدة للطفولة (يونيس ــيف) .2012
منشور من قبل:
التم� لرعاية أ
مركز ي ز
الطفال ف ي� اسكتلندا ()CELCIS
جامعة ت
س�اثكاليد
 141شارع سانت جيمس
غالسكو
G4 0LT
اسكتلندا ،المملكة المتحدة

أُع ــدت محتوي ــات ه ــذا الدلي ــل بتوكي ــل م ــن منظم ــة الخدم ــة االجتماعي ــة الدولي ــة ،مؤسس ــة أوك ،منظم ــة ق ــرى أ
الطف ــال الدولي ــة،
ٍ
ومنظم ــة أ
الم ــم المتح ــدة للطفول ــة (يونيس ــيف) .وه ــي ال تعك ــس بال ـ ضـرورة سياس ــات أو آراء ه ــذه المنظم ــات.
ـ� والمؤلف ـ ي ن
وال تنط ــوي التس ــميات المس ــتخدمة وطريق ــة ع ــرض الم ــواد ف� الدلي ــل ع ــى أي رأي مهم ــا كان م ــن جان ــب المفوض ـ ي ن
ـ�
ي
ٍ
ن
ـو� ألي بل ـ ٍـد أو منطق ــة ،أو س ــلطاته أو تعي ـ ي ن
ـ� ح ــدوده.
بخص ــوص الوض ــع القان ـ ي
يمكن إعادة إنتاج أي قسم من هذا الدليل لمن يشاء ش�يطة إالشارة إىل ذلك عىل نحو مالئم.

أ
أ
ف
الم ب ـ ي ن
ـ� إىل ماوري ــن أندرس ــون وال
تع ــود ملكي ــة حق ــوق ص ــورة الغ ــاف المام ــي ي(� المنتص ــف) وجمي ــع الص ــور الخ ــرى ع ــى النح ــو ُ
ـكل منفص ــل.
يج ــوز إع ــادة إنتاجه ــا بش ـ ٍ
ئ
جز�.
وينبغي الحصول إىل إذن منظمة الخدمة االجتماعية الدولية تل�جمة الدليل
كامل أو ي
بشكل ٍ
ٍ
منظمة الخدمة االجتماعية الدولية
Quai du Seujet 32
 1201جنيف
سوي رسا
ال ي ز
الرقم
نكل�ية)
الدول المعياري للكتاب (النسخة إ
ي
978-2-940629-08-4
المؤلفون:
إلسل ،إيان ميليغان ونيل كوين.
نايجل كانتويل ،جينيفر دافيدسون ،سوزان
ي
يل:
اقتبس االسماء كما ي

ـ� س؛ ميليغ ــان إ؛ كوي ــن ن ( .)2012الم ـض ي قدم ـاً :تنفي ــذ «المب ــادئ التوجيهي ــة للرعاي ــة البديل ــة
كانتوي ــل ن؛ دافيدس ــون ج؛ إلس ـ ي
أ
أ
ف
ز
للطف ــال» .المملك ــة المتح ــدة :مرك ــز التم ـ يـر لرعاي ــة الطف ــال ي� اس ــكتلندا.
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تمهيد

يشكل وضع أ
ين
يكمن االختبار الحقيقي ف ي� كيفية جعل المبادئ التوجيهية أم راً
المحروم� من الرعاية الوالدية موضع
الطفال
دائم وجدي أعربت عنه لجنة حقوق الطفل طوال
واقع اً ف ي� جميع أنحاء العالم بالنسبة للفئات المستهدفة – أي
اهتمام ٍ
ٍ
أ
ن
ن
تنفيذ
وتعزيز
رصد
عىل
خاللهما
عملت
الزمن
من
عقدين
المعرض� لذلك.
أو
الوالدية
الرعاية
من
المحروم�
طفال
ال
ي
ي
التداب� ن
اتفاقية حقوق الطفل .ويتجىل هذا االهتمام ليس فقط ف ي�
وتحديد هذه
يع� أوال ً فهم مفاعيل وآثار «السياسات
ي
ي
المق�حة ف� هذه المبادئ ،ثم وضع الطرق أ
ت
الك �ث
ت
ال� توصلت إليها اللجنة ف� استع راض مدى ت ز
ال�ام الدول العامة»
ي
ي
النتائج ي
بأحكام االتفاقية ،بل أيض اً عىل الصعيد العالمي عندما قررت فاعلية وقابليةً للتطبيق من أجل تلبية متطلباتها .ومن المهم
اللجنة تخصيص يوم المناقشات العامة السنوي لهذه المسألة أيض اً إدراك أن المبادئ التوجيهية ليست موجهةً إىل الدول
فقط بأي حال من أ
عام .2005
الحوال ،بل ينبغي تطبيقها من قبل جميع
ٍ
الجهات المعنية ،بأي شكل كان وبأي مستوى ،بمسائل وب رامج
متنوعة من
مجموعة
وترتكز مجاالت اهتمام اللجنة عىل
تقديم الرعاية البديلة أ
ٍ
ٍ
للطفال.
العوامل ،بينها:
ت
ض
يش�
يأ� دور دليل
«الم� قدم اً» ،الذي يهدف ،كما ي
•العدد الكب� من أ
وهنا ي
ي
الطفال الذين يدخلون ف ي� نظام الرعاية
أ
ي
ف
ض
الم� قدم اً عىل
�
المعنية
اف
ر
ط
ال
جميع
مساعدة
إىل
عنوانه،
أ
ف
ي
ي
ساس هو فقر
الكث� من الدول ،والسبب ال
البديلة ي� ي
ي
ع� ش�ح الدوافع الرئيسية للمبادئ التوجيهية،
التنفيذ
طريق
ب
ف
كث� من الحاالت.
أرسهم مادي اً ي� ي ٍ
وتحديد السياسات المطلوبة ،وتقديم أمثلة «واعدة» عن جهود
بذلت سابق اً لتطبيقها ف ي� مجتمعات ودول ومناطق وثقافات
• ش�وط تقديم الرعاية.
متنوعة.
•عدم إيالء اهتمام كاف بالتلبية المالئمة الحتياجات هؤالء
أرغب بتهنئة جميع المنظمات أ
والف راد الذين ساهموا ف ي� إنجاح
أ
نحو خاص كونهم يفتقرون للحماية
الطفال الضعفاء عىل
ٍ
ض
ش
ً
«الم� قدم ا» .من الواضح أن هذا الدليل يشكل أدا ًة
م�وع
ال� يضمنها أ
أ
الساسية ت
ي
البوان عادةً.
ي
ن
مهمةً
الممارس� والمنظمات والحكومات الذين
إلعالم وإلهام
ي
ف
توف� أفضل الحلول والرعاية
يسعون ي� جميع أرجاء العالم إىل ي
يجد أ
المرتكزة عىل الحقوق ألطفالهم.
الطفال أنفسهم بحاجة إىل رعاية بديلة ألسباب عديدة
وقائية أو
بطريقة
ومتنوعة ،ومعالجة هذه الحاالت المتنوعة،
ٍ
ٍ
ٍ
مجموعة متكاملة من الخطوات العملية.
يتطلب
وقوعها،
بعد
ٍ
أ
ت
ز
ومع أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد االل�امات الساسية للدول
توجيهات كافية للوفاء بها.
عىل هذا الصعيد ،فإنها ال تتضمن
ٍ
ولهذا السبب ،قدمت اللجنة دعمها الكامل منذ انطالق المبادرة
عام  2004لفكرة إعداد المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة
أ
ت
الدول عىل أعىل
وال� حازت عىل موافقه المجتمع
ي
للطفال ،ي
جان زيرماتن
المستويات.
أ
رئيس لجنة المم المتحدة لحقوق الطفل
ت�ين أ
لقد أظهر اعتماد المبادئ التوجيهية من قبل الجمعية
 31ش
الول  /اكتوبر 2012
العامة أ
للمم المتحدة عام  2009وجود اتفاق عام ي ن
ب�
ٍ
جميع الحكومات عىل أن «التوجيهات عىل صعيد السياسات
ت
ال� قاموا بتحديدها مرغوبة وتستند إىل أسس
والممارسات» ي
بشكل كامل مبادئ
راسخة .ومنذ ذلك الوقت ،تستخدم اللجنة
ٍ
وأهداف المبادئ التوجيهية عند استع راض تقارير الدول
أ
ف
ف
و� صياغة مالحظاتها وتوصياتها لهم.
العضاء ي� االتفاقية ،ي
المعاي� والمبادئ المعتمدة دولي اً،
ولكن ،كما هو الحال مع
ي
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شكر وتقدير

شمل البحث والتعاون والتشاور بشأن هذا ش
الم�وع العديد
ين
من ش
والمساهم� ،ويود المؤلفون إالع راب عن امتنانهم
ال�كاء
العميق لكل من ساعد بإنجاح هذا العمل.
توىل أعضاء الفريق التوجيهي وضع الرؤية الخاصة بهذا
ش
الم�وع والتوجيه أثناء العملية .كما ساعدوا ف ي� تحديد
التوجهات المهمة للسياسات ،وأمثلة عن «الممارسات الواعدة»
بتيس� التواصل ي ن
ب� فريق
وغ�ها من الموارد الرئيسية ،وقاموا
ي
ي
ش
الخ�اء والشبكات المهنية الدولية
كب� من ب
الم�وع وعدد ي
بالضافة إىل
وجهات االتصال الرئيسية عىل الصعيد إالقليمي إ
ن
الميدا� .ونود أن نوجه شكرنا إىل:
إال ش�اف عىل عملية االختبار
ي
ش
كيكو�
ميا دمبش (منظمة الخدمة االجتماعية الدولية) ،آالن
ي
وايت (منظمة قرى أ
إيميل ديالب (مؤسسة
الطفال الدولية)،
ي
عائلة لكل طفل) ،أماندا كوكس (مؤسسة عائلة لكل طفل)،
ش
فوروبايا� (الحركة الدولية إلغاثة الملهوف  -العالم
ميغومي
ي
ال رابع) ،جانيت نلسون (الحركة الدولية إلغاثة الملهوف -
العالم ال رابع) ،ت
بي� غروس (يونيسيف) ،ماتيلد لونا (شبكة
أ
ف
تيس�ا لونا (شبكة كفالة
كفالة الطفال ي� أمريكا الالتينية) ،مارا ي
أ
الطفال ف� أمريكا الالتينية) ،ي ن
كاثل� ريوردان (شبكة الرعاية
ي
الفضل) ،سيف�ين شيفريل (شبكة الرعاية أ
أ
الفضل).
ي

ن
جي� ديغلينغ (إدارة النيابة
جان كلود ليغ راند (يونيسيف)؛ ي
العامة ،ت
اس�اليا)؛ جون بيلكينغتون (جامعة كوي �نز ف ي� بلفاست)؛
أ
ثوب�ن (جامعة
جون ويليامسون (شبكة الرعاية الفضل)؛ جيون ي
إيست أنجليا)؛ كيث وايت (ميل جروف ،المملكة المتحدة)؛
الرسة أ
ماريا ه�زوغ (كلية وجمعية أ
والطفال والشباب)؛ مايك
ي
أ
ستاين (جامعة يورك)؛ ريبيكا سميث (منظمة أنقذوا الطفال).
شكر خاص ألوليفر روبرتسون من مكتب الكويكرز التابع أ
للمم
المتحدة ف� جنيف عىل مساهماته القيمة ف� (رعاية أ
الطفال
ي
ي
الرئيس لهم ف ي� السجن).
الرعاية
مقدم
يكون
الذين
ي
كما نتقدم بجزيل الشكر إىل العديد من أ
الفراد والمنظمات
أ
ت
ال� دعمت ش
توصيات تتعلق
ع� تقديم
الم�وع ب
ٍ
الخرى ي
وأمثلة عن السياسات والممارسات،
بالموارد وجهات االتصال
ٍ
ف
ف
ن
الميدا� ي� ماالوي
وكذلك جميع من شاركوا ي� مشاورات االختبار
ي
أ
وال ي ن
رجنت� .ونخص بالذكر:

غرين�غ (يونيسيف)؛ أليسون الين ()JUCONI؛ ي ز
ل�ا لوفات
آرون
ب
أ
ن
داديا� (منظمة كفالة الطفال
سميث (أورفان آميد أفريكا)؛ أندرو
ي
ف� جورجيا)؛ آندي ن أ
ع� الحدود،
إلف� (الطفال والعائالت ب
ي
ي
ف
الخدمة االجتماعية الدولية ي� المملكة المتحدة)؛ آنا نوردينمارك
سيفرينسون (يونيسيف)؛ بارسوكوفا تاتيانا ت
مي�وفانوفنا
أتاحت الجهات الممولة الرئيسية تحويل رؤية هذا ش
(مركز التأهيل االجتماعي التابع للحكومة ،أوت رادنوي ،روسيا)
الم�وع
أ
المال من منظمة الخدمة ؛ بيب فان سلوتن (شبكة الرعاية الفضل  -هولندا)؛ كريستينا
إىل واقع ،ونعرب عن امتناننا للدعم ي
أ
ن
كريست� غيل (يونيسيف)؛ دانييال
االجتماعية الدولية ومؤسسة أوك ومنظمة قرى الطفال الدولية بيغلييتو (يونيسيف)؛
ي
أ
ن
دي� فورد (منظمة
واليونيسيف.
كوليفا (الشبكة الوطنية للطفال ،بلغاريا)؛ ي
من يهتم؟ اسكتلندا)؛ إدواردو غارسيا روالند (لجنة إالنقاذ
كما نعرب عن امتناننا لعدد كب� من أ
الفراد الذين أتاحوا
ٍ يٍ
ز
إل� كوتزة (منظمة أعط الطفل عائلة)؛ إيمانويل
الدولية)؛ ي
ع� تقديم آرائهم ومالحظاتهم أو م راجعة
وخ�اتهم ب
وقتهم ب
ش�وين (منظمة قرى أ
الطفال الدولية )SOS؛ إيفرين جانسل
ي
أج زاء من المسودات السابقة:
إرميسكت (وزارة أ
الرسة والسياسات االجتماعية ف ي� تركيا)؛ جايمس
ف
ن
ت
تز
بنيام داويت ي ز
رو� (جامعة ب رايام
ويس�ن كيب وجامعة أديس أبابا)؛
م�مور (جامعة
جي� ب ي
ي
كو� عنان (تشالنجينغ هاي� ،غانا)؛ ي
كيل بانكرز (استشارية
بروسلز موغوهو (عائلة لكل طفل  -مالوي)؛ بيل بييل (منظمة يونغ)؛ جو روجرز (أرسة لكل طفل)؛ ي
الطفال  -المملكة المتحدة)؛ ديليا بوب (مؤسسة أ
أنقذوا أ
ين
كريست� فينتا كيتل (وزارة الرفاه ،جمهورية التفيا)؛
مستقلة)؛
المل
الرسة أ
للطفال)؛ دايان سويلز (يونيسيف ،ش�ق آسيا الريسا بوشلنيكوفا ش(�اكة أ
والمساكن الخ�ية أ
للطفال ،يكاترينبورغ،
ي
ت
ت
ماك نودا (يونيسيف)؛ ماركيتا هرودكوفا (وزارة العمل
والمحيط الهادئ)؛ غ زال كيشافارزيان (مايس�ال ان�ناشيونال)؛
روسيا)؛ ي
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والشؤون االجتماعية/جمهورية التشيكية)؛ ماروفا ألكسندرا
الي تم االجتماعي ،روسيا)؛ مارتا
(المؤسسة ي
الخ�ية للوقاية من ُ
إغليسياس بينيت (الحركة الدولية إلغاثة الملهوف  -العالم
ش
دا� (يونيسيف)؛
ال رابع)؛ماثيو دالينج (يونيسيف)؛ فريدي ي
ين
ماكس� كينغ ش
(م�وع تنظيم رفاه الطفل ،الواليات المتحدة
أ
تمك� أ
م�يريت تاديس (منتدى حول ي ن
المريكية)؛ ي ز
الطفال
ي
م� أنور
بطريقة مستدامة)؛ ميلينا هاريسانوفا (يونيسيف)؛ ي
ٍ
مول وونغ
شه زاد (جمعية التنمية المستدامة ،باكستان)؛ ي
ف
مش�ة خطاب (مركز وودرو
(الجامعة الصينية ي� هونغ كونغ)؛ ي
من� محمدزاده (يونيسيف)؛ ناي را
ويلسون
الدول للعلماء)؛ ي
ي
س)؛
أفيتيسيان (يونيسيف)؛ راشيل زابو أ(معهد مايرز -جي دي ي
روان إب راهيم (مركز أبحاث ش
ال�ق الوسط ف ي� جامعة كولومبيا)؛
روسدان تشيدزه (منظمة قرى أ
الطفال الدولية )SOS؛ سارة
ت
يز
اوما�
مب�ا
ي
(بينديك�و ليتو ،كينيا)؛ سيلفيا لوبان (يونيسيف)؛ ي
أ
مادراي (تشايلد لينك)؛ تاتا سودرايات ( منظمة أنقذوا الطفال،
اندونيسيا)؛ توداين يالولوف (مركز حقوق الطفل ،طاجيكستان).

ن
الميدا� ف ي� ماالوي
المشاركون ف ي� االختبار
ي

أندرو موغانغا (خطة مالوي) ؛ انورد ساتوميا (الرعاية
االجتماعية ،مزيمبا)؛ بريندا يف�ي (وورلد فيجن)؛ سيسيليا
ماجانجا (وورلد فيجن)؛ ديريك لوهانجا (ايفري تشايلد،
ماالوي)؛ إنوك بونونغوي (وزارة الشؤون الجنسانية أ
والطفال
ن
داماليكا� (الرعاية االجتماعية/
والرعاية االجتماعية)؛ ف رانك
ي
مقاطعة دوا)؛ غريس سيومبو (ايفري تشايلد ،ماالوي)؛
هاري ساتومبا (وزارة الشؤون الجنسانية أ
والطفال والرعاية
االجتماعية)؛ هوب مسوسا (منظمة قرى أ
الطفال الدولية)؛
ين
كابام�
جاكل�
اسحق يف�ي (كلية تشانسيلور ،جامعة مالوي)؛
بي
م�يام كالوا (يونيسيف)؛ جيمس غوندوي (ايفري
(يونيسيف)؛ ي
واشال (مكتب الرعاية االجتماعية،
تشايلد ،ماالوي)؛ جون
ي
ين
جوس� شيال تشينياما (منظمة مجتمعية،
مقاطعة دوا)؛
أ
ت
ن
مزيمبا)؛ جاس� هاميال (وزارة الشؤون الجنسانية والطفال
والرعاية االجتماعية)؛ كيستون ندلوفو (ايفري تشايلد ،ماالوي)؛
لورينت كانسينج�و (وزارة الشؤون الجنسانية أ
والطفال
ي
أ
مكف�سون مديال (منظمة أنقذوا الطفال)؛
والرعاية االجتماعية)؛ ي
الميدا� ف� أ
ن
ال ي ن
أ
رجنت�
المشاركون ف ي� االختبار
ي أي
ماثوزيال زيويا (وزارة الشؤون الجنسانية والطفال والرعاية
تشاباد لوبافيتش (برنامج ليالدينو ،ال ي ن
رجنت�)؛ كالوديا كاب رال
االجتماعية)؛ مايك ماوليدي (ضابط الرعاية االجتماعية ف ي�
ال�ازيل)؛ دانيال ي
( ,Terra dos Homens and Relafب
ش�ادزولو) ؛ السيدة هايكينث كوليميكا (وزارة
م�اندا (معهد المقاطعة ،ي
ف
أ
فيت�ي (وزارة
الطفولة والم راهقة ي� أوروغواي ( )INAU؛ دانييال ي
الشؤون الجنسانية والطفال والرعاية االجتماعية)؛ نيكوديموس
حقوق النسان ،أ
تز
ال ي ن
ليالديو،
(برنامج
ك
ميكولي�
ا
ر
ديبو
؛
)
رجنت�
إ
ي
نيوما
ماالوي)؛
تشايلد،
(ايفري
مفانديه
مكالي� تشانياما
بي
أ
ن
ال ي ن
ئ
جيس� (الخدمة الوطنية
رجنت� ،و)RELAF؛ فلورا فيفانكو
ي
(أخصا�
بيل� ن يا� باندا
(منظمة مجتمعية ،مقاطعة مزيمبا) ؛ ي
ي
تشيل)؛ خورخي يف�اندو (معهد
للطفولة والشباب ،حكومة
ي
حماية أطفال ،مقاطعة دوا) ؛ ريتشارد شيليندا (ايفري تشايلد،
ز
مارتين� دي ال مورا ماالوي)؛ ن
الطفولة والم راهقة ف ي� أوروغواي ()INAU؛ لورا
ي
رود� تشيوينجو (إسعاف سانت جونز)؛ توماس مويو
ي
تيس مسونكو (ايفري تشايلد ،ماالوي).
ماالوي)؛
تشايلد،
( ELAFو ,Patronato Pro-Hogar del Niño Irapuatoالمكسيك)؛ (ايفري
ي
ليونيل أسدوربال دوبون بيندفيلت (,Refugio de la Niñez
التم� لرعاية أ
وأخ�اً ،قدم فريق مركز ي ز
غواتيماال)؛ مارسيلو أسي�ود (برنامج ليالدينو ،أ
الطفال ف ي� اسكتلندا
ال ي ن
ي
رجنت�)؛
ب
نع� عن تقديرنا العميق
( )CELCISدعم اً ال يضاهى؛ ونود أن ب
مارثا إيوجينيا سيغورا ( ،KidSaveكولومبيا)؛ نستور ألفاريز
لمشاركة زمالئنا ف ي� هذا ش
التق� الحكومي ،أ
الم�وع .ونخص بالذكر هيذر لورنس
(الفريق ن
ال ي ن
رجنت�)؛ يف�جينيا اميلسو سوتو
ي
ت
ش
( ،Fundación Sierra Doradaأ
توليفة فريدة
وع�
ال ي ن
كب�ة ب
بخ� ٍة ي
ال� تولت تنسيق هذا الم�وع ب
ٍ
ي
رجنت�)
ت
ز
ال تقدر بثمن من المهنية واالل�ام وروح الدعابة لضمان إالنجاز

6
ف ي� الموعد المطلوب .كما شكل البحث حول المؤلفات ذات
الصلة الذي تولته زوي تينانت أرضيةً متينةً لعملنا .ونتوجه
كونل ولويز هيل ولورين
لفيك ويلش وغ راهام
أيض اً بالشكر
ي
ي
ت
ت
انطباعات وترجمات
وكا� هن� عىل ما قدموه من
ٍ
مكغينيس ي
للمصمم�ن
وأخ�اً ،نتوجه بعميق تقديرنا
ي
وتصحيحات مفيدة .ي
ف
بص� وبال
ي� ريد باث ( )Transform Brandsالذين عملوا معنا ب ٍ
منشور جذاب
كلل عىل تحويل كمية هائلة من النصوص إىل
ٍ
وسهل الق راءة.
ئ
ت
المش�كة جميع
النها� لهذه العملية
ونأمل أن يجعل الناتج
ي
من ذكرناهم  -بمن فيهم أولئك الذين ربما نكون قد أغفلناهم
الكب�ة كانت تستحق
غ� قصد  -يشعرون بأن جهودهم ي
عن ي
العناء المبذول.
وحرر
ترجم النسخة العربية من هذا الدليل عامر الصيفي َّ
بالضافة
عل ب رازي .وتسمح مساهمتهم ،إ
النسخة النهائية ي
ف
إىل ت ز
ال�ام جميع من يقومون ش
بن� الرسائل المتضمنة ي� هذا
لجمهور واسع باالطالع
الدليل ف ي� الشهور والسنوات القادمة،
ٍ
عىل النص.

المؤلفون:

دول ف ي� مجال سياسات حماية
نايجل كانتويل :ي
خب� استشاري ي
ض
ش
الم� قدماً).
استشار� م�وع
(كب�
الطفل ي
يي
ي
التم� لرعاية أ
جنيفر دافيدسون :مديرة مركز ي ز
الطفال ف ي�
م�وع ض
اسكتلندا ،جامعة ت
س�اثكاليد (مديرة ش
الم� قدماً).
ي
خب�ة استشارية مستقلة ف ي� مجال سياسات
سوزان
إلسل :ي
ي
أ
وأبحاث وحقوق الطفال.

التم� لرعاية أ
الم�وع ،مركز ي ز
إيان ميليغان :قائد ش
الطفال ف ي�
اسكتلندا ،جامعة ت
س�اثكاليد.
ض
دول ،كلية العلوم االجتماعية
نيل كوينُ :محا� أول ومنسق ي
التطبيقية ،جامعة ت
س�اثكاليد.
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الرموز واالختصارات

وثيقة ما.
تش� إىل فقرة ف ي�
§ -ي
ٍ

 – AIDSمتالزمة نقص المناعة المكتسب أ
(اليدز)
 - ATD 4th Worldالحركة الدولية إلغاثة الملهوف  -العالم ال رابع
 - BCNشبكة رعاية أفضل
أ
قواعد ي ن
بك�  -القواعد النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء الحداث
 - BIDتحديد المصلحة الفضىل
 - CATاتفاقية مناهضة التعذيب

يز
التمي� ضد الم رأة
 - CEDAWاللجنة المعنية بالقضاء عىل
 – CELCISمركز ي ز
التم� لرعاية الأطفال ي ف� اسكتلندا
 - CESCRلجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 - CoEمجلس أوروبا
 - CRCاتفاقية حقوق الطفل
لجنة اتفاقية حقوق الطفل  -لجنة حقوق الطفل
 - HIVيف�وس نقص المناعة ش
الب�ية
 - HRCمجلس حقوق إالنسان
 – ISSمنظمة الخدمة االجتماعية الدولية
غ� حكومية
 - NGOمنظمة ي

 - OHCHRالمفوضية السامية أ
للمم المتحدة لحقوق إالنسان
اليتام أ
 - OVCأ
ين
المعرض� للخطر
والطفال
مبادئ باريس  -المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق إالنسان –
 - RELAFشبكة كفالة الطفل ف ي� أمريكا الالتينية
المبادئ التوجيهية  -المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة أ
للطفال
الم� قدم اً :تنفيذ المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة أ
الدليل  -ض
للطفال.
ي
 - UNأ
المم المتحدة

المم المتحدة لحقوق أ
 - UNCRPDاتفاقية أ
الشخاص ذوي إالعاقة
 - UNGAالجمعية العامة أ
للمم المتحدة

 - UNHCRمفوض أ
ين
الالجئ�
المم المتحدة السامي لشؤون
 - UNICEFمنظمة أ
المم المتحدة للطفولة
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الفصول:
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م�وع ض
ش
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ي
الفصل ن
الثا�:
ي
إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها أ
الساسية

19
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الفصل ش
العا�:
تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة

14
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الفصل الحادي ش
ع�:
ف
ف
و� حاالت الطوارئ
ي
توف� الرعاية ي� الخارج ي
ن
الثا� ش
ع�:
الفصل ي
إغالق الفجوة ي ن
ب� الن ّية والواقع
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جدول المحتويات:

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

 )1-1الحاجة إىل الدليل
 )2-1استخدام الدليل
 )3-1لمحة عامة عن الدليل
		  .1السياق :فهم المبادئ التوجيهية
		  .2آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
		  .3مربعات ت
«ال� ي ز
ك�»
		  .4أمثلة عن «الممارسات الواعدة»
		  .5مصادر إضافية
 )4-1المنهجية

•

14
15
16
16

17

الفصل ن
الثا�
ي
إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها أ
الساسية 19
 )1-2معلومات أساسية عن المبادئ التوجيهي ة
		  .1لماذا وكيف تم إعداد وإقرار المبادئ التوجيهية؟
		  .2الغرض من المبادئ التوجيهية
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
إظهار ت ز
ال�ام بحقوق الطفل

20

 )2-2ركائز المبادئ التوجيهي ة
		  .1ت
اح�ام «مبدأ ال�ض ورة»
		  .2ت
اح�ام «مبدأ المالءمة»
		  .3تطبيق مبدأ «ال�ض ورة والمالءمة»
		  .4مراعاة مصالح الطفل الفضىل
نقطة ت
ال� ي ز
27
ك� (:)1
مشاركة أ
ين
الطفال
واليافع� ف ي� قرارات الرعاية ومكان
تلقيها
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الثالث
نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية والمصطلحات
31
المستخدمة:
32
 )1-3نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية
 )2-3المصطلحات المستخدمة ف ي� المبادئ التوجيهية 33
ف
أرسة موجودة
		  .1الرعاية البديلة ي� ٍ
		  .2أماكن أخرى لتقديم الرعاية
		  .3المفاهيم ليست مطلقة

الفصل الرابع
أ
المبادئ العامة والبعاد

36

 )1-4النهج والتداب� أ
الساسية والشاملة
ُ
ي
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
أ
العاقة أو يغ�ها من
دعم حقوق واحتياجات الطفال ذوي إ
االحتياجات الخاصة
 )2-4التوجهات أ
39
الساسية عىل صعيد السياسات

37

23

•

ممارسة واعدة:
		 دراسة حالة  :1مكومبوزي ،تانزانيا
ف
		 دراسة حالة  :2المشاركة الجماعية ي� خدمات حماية
الطفل ،ال�ن وج
		 دراسة حالة  :3منظمة من يهتم؟ (? )Who Caresمبادرة
التدريب ف ي� سكوتلندا ،سكوتلندا ،المملكة المتحدة.

نقطة ت
ال� ي ز
ك� (:)2
ف
أ
إيداع الطفال دون سن ثالث سنوات ي� إطار رعاية
أرسي
آ
	الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
	ممارسة واعدة:
ف
		 دراسة حالة  :1منظمة اليونيسيف ي� السودان :الرعاية
البديلة أ
للرسة.

40

•
•

تنقلك الروابط التشعبية ( )Hyperlinksف ي� الوثيقة إىل الصفحات
ذات الصلة ف ي� المبادئ التوجيهية .ويمكنك أيضاً االنتقال إىل المبادئ
التوجيهية ف ي� أي وقت – فقط انقر حيث ترى عالمة التبويب الزرقاء هذه.
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جدول المحتويات:

ن
الثا� لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديل ة 54
 )2-5المستوى ي
		  .2أ
التخل عنهم
الطفال المعرضون لخطر
ي
ك� ( :)5دعم أ
نقطة ت
ال� ي ز
55
الرس للحيلولة

دراسة حالة  :2خدمات الرعاية البديلة من منظمة
اليونيسيف ف ي� كوسوفو
دراسة حالة  :3منظمة ( )Child’s iف ي� أوغندا
دراسة حالة  :4شبكة كفالة أ
الطفال ،باراغواي

		
		
		

المؤسس
 )3-4إبعاد نظام الرعاية عن الطابع
ي
نقطة ت
ك� ( :)3ت
ال� ي ز
اس�اتيجيات إبعاد نظام

المؤسس
الرعاية عن الطابع
ي
آ
	الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
ت
		 دراسة حالة  :1اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
المؤسس ف ي� مولدوفا
ي
ت
		 دراسة حالة  :2اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
المؤسس ف ي� جورجيا
ي
ت
		 دراسة حالة  :3اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
المؤسس ف ي� ماالوي
ي
ت
تداب� تعزيز تطبيق
ال� ترتكز عليها ي
 )4-4المبادئ ي
المبادئ التوجيهية
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:

43
44

•
•

•
•
•
•

47

توف� إطار للسياسة الخاصة بالرعاية البديلة
ي

الفصل الخامس
مبدأ ض
«ال�ورة» :تجنب الحاجة إىل الرعاية
50
البديلة 

أ
ول لتجنب الحاجة
 )1-5المستوى ال ي
51
إىل الرعاية البديل ة
أ
ت
ال� يكون عائلها طف ال ً
 .1الرس ي
أ
ت
ت ز
ال� يكون عائلها طفال ً
نقطة ال� يك� ( :)4حماية ودعم الرس ي
ممارسة واعدة:
أ
		 دراسة حالة  :1برنامج أنا أحب الطفال
( )Nkundabanaالتابع لمنظمة العمل المسيحي �ف
ي
مجال أ
البحاث والتعليم ( )CAREف ي� رواندا ،رواندا
		 دراسة حالة  :2إيسيبندي ،جنوب أفريقيا
أ ت
ال� يكون عائلها طفال ً ف ي� ت�نز انيا
		 دراسة حالة  :3دعم الرس ي

•

والتخل
دون الهجر
ي
آلثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
أ
	دراسة حالة  :1خدمات ت
القص�ة للطفال ذوي
االس�احة
ي
العاقة ،روسيا
إ
دراسة حالة  :2برامج دعم أ
الرسة ،ي ز
مال�يا
أ
العاقة ف ي�
	دراسة حالة  :3إعادة تأهيل الطفال ذوي إ
المحل ،نيبال
المجتمع
ي
ف
ز
دراسة حالة  :4ش
التم� ي� كفالة اليتيم ،سوريا
م�وع ي
		  .1دراسة إبعاد أحد أ
الطفال عن الرعاية الوالدية
أ
ئيس لهم ف ي�
رعاية الطفال الذين يكون مقدم الرعاية الر ي
السجن
ك� ( :)6رعاية أ
نقطة ت
ال� ي ز
الطفال الذين يكون مقدم 61
الرئيس لهم ف ي� السجن
الرعاية
ي
ممارسة واعدة:
اللزامي داخل محكمة
		 دراسة حالة  :1التنظيم إ
أ
رجنت�ن
االستئناف االتحادية ،ال ي
دراسة حالة  :2موظفو أ
الطفال ف ي� السجون ،الدانمارك
		
ين
المساج�
		  دراسة حالة  :3دور حضانة ورياض أطفال
وموظفي السجن ،الهند

•

 )3-5المستوى الثالث لتجنب الحاجة
63
إىل الرعاية البديلة
نقطة ت
ال� ي ز
64
ك� (:)7
تعزيز إعادة الدماج المستدامة أ
للطفال داخل أرسهم
إ
من مرافق تقديم الرعاية البديلة
	ممارسة واعدة:
		 دراسة حالة  :1مجموعة العمل الوطنية حول الحياة
ف� أ
ال�ازيل
الرسة والمجتمع
المحل ،ب
ي
ي
ف
س�اليون
		 دراسة حالة  :2إعادة إ
الدماج ي� ي
المس� معاً  -ش
م�وع دعم أرسي
		 دراسة حالة :3
ي
أ
للطفال ف ي� الرعاية داخل المؤسسات ،هونغ كونغ

•
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جدول المحتويات:
الفصل السادس
مبدأ «المالءمة» :تحديد أنسب
أشكال الرعاية

 )1-6المراقبة ()Gatekeeping
نقطة ت
ال� ي ز
ك� (:)8

67
68
69

المراقبة ( :)Gatekeepingوضع إجراءات لفرز
باليداع
الذن إ
الحاالت وتقييم الحاجة وإعطاء إ
إ
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
	ممارسة واعدة:
أ
		 دراسة حالة  :1مركز دعم الطفل والرسة ،إندونيسيا
		 دراسة حالة  :2أنظمة المراقبة ( )Gatekeepingف ي�
أذربيجان

•
•

 )2-6مجموعة من خيارات الرعاية
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:

72

توف� مجموعة من خيارات الرعاية لتلبية احتياجات أ
الطفال
ي
)3-6الرعاية داخل المؤسسات عندما تكون ض�ورية

ومالئمة 
أ
 )4-6تحديد الشكل النسب ل إليداع
		  .1عملية دقيقة
		  .2غايات واضحة
 )5-6عمليات المراجعة عىل سبيل المتابعة

74

الفصل السابع
صياغة سياسات للرعاية البديلة

76

 )1-7ترتيبات الرعاية يغ� الرسمي ة
نقطة ت
ال� ي ز
ك� (:)9
مشاركة الدولة ف ي� ترتيبات الرعاية يغ� الرسمية
	ممارسة واعدة:
		 دراسة حالة  :1إطار تقييم مقدمي الرعاية من
القر� ،نيوزيلندا
ذوي ب
		 دراسة حالة  :2دعم الحكومة للقاءات
المجموعة أ
الرسية من أجل
ين
القر� ف ي� جزر مارشال
تحس� رعاية ذوي ب
اللزامي للرعاية ،ت
اس�اليا
		 دراسة حالة  :3البدل إ

•

73
73

77
78

 )2-7التوجهات أ
الولية عىل صعيد السياسات
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
دعم نهج يرتكز عىل القرائن ف ي� صنع السياسات
 )3-7الظروف ف ي� المرافق الرسمية لتقديم
الرعاية البديلة
		  .1معرفة أ
الطفال لحقوقهم
البالغ عن الشكاوى
		  .2آليات إ
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:

80

81

للبالغ عن الشكاوى
ضمان وجود آليات إ

		  .3تقديم الرعاية البديلة من قبل جهة خاصة
		  .4خيارات الرعاية المحددة ثقافياً ودينياً
نقطة ت
ال� ي ز
83
ك� (:)10
دعم الحلول التقليدية المالئمة ف ي� مجال الرعاية
	 ممارسة واعدة:
أ
		 دراسة حالة  :1مبادرة أركان المل (Touchstones of
 ،)Hope Initiativeكندا
دراسة حالة  :2كفالة أ
ف
الطفال التقليدية ي� كردستان
		
العراق

•

		  .5نمو وحماية الطفل
		  .6الوصم االجتماعي
		  .7الدين
		  .8استخدام القوة وفرض القيود
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
استخدام التأديب والعقاب وفرض القيود

		  .9الحماية المفرطة

الفصل الثامن
أماكن تقديم الرعاية

87
88

 )1-8المسؤولية القانوني ة
 )2-8القضايا الرئيسية للهيئات والمرافق
89
توف� الرعاية الرسمية
المسؤولة عن ي
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
معاي� التوظيف ف ي� خدمات ومرافق الرعاية الرسمية
وضع ي

12

جدول المحتويات:

91

 )3-8كفالة الطفل ومؤسسات الرعاية الداخلية
		  .1خيار كفالة الطفل
نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( )11تطوير أشكال للرعاية
البديلة تستندإىل أ
الرسة
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات

92

•
•	 ممارسة واعدة:

ت
دراسة حالة  :1ش
فاميل
إنكاون�ز -
م�وع يم�اكل
ي
لينكس ،كولومبيا
أ
دراسة حالة  :2ت
توف� الرعاية للطفال
اس�اتيجية ي
الضعفاء ف ي� أرس حاضنة
دراسة حالة  :3برنامج رعاية أ
الطفال التابع لمنظمة
فوست ف ي� زيمبابوي

		
		
		

		  .2خيار الرعاية داخل المؤسسات
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
توف� خيار مؤسسات الرعاية الداخلية
ي

		  .3أ
الطفال الذين يكونون ف ي� نز ٍاع مع القانون

الفصل التاسع
الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة

98

نقطة ت
ال� ي ز
100
ك� (:)12
العداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم ف ي� إطار
إ
الرعاية الالحقة
	 آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
أ
		 دراسة حالة  :1منظمة قرى الطفال الدولية (،)SOS
غانا
دائم� للمر ي ن
م�وع «والدين ي ن
		 دراسة حالة  :2ش
اهق�»،
الواليات المتحدة
دراسة حالة  :3دعم مغادري نظام الرعاية ف� أ
الردن
		
ي

•
•

الفصل ش
العا�
تمويل وترخيص وضمان
الرعاية عالية الجودة
 )1-10تمويل الرعاية
نقطة ت
ال� ي ز
ك� (:)13

الم�ر
تمويل الرعاية لتجنب إ
اليداع يغ� ب
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
		 دراسة حالة « :1المال يتبع الطفل» ،أوكرانيا
		 دراسة حالة  :2تمويل الرعاية ف ي� كمبوديا

104
105
106

•
•

 )2-10التفتيش والرصد
		  .1التفتيش
نقطة ت
ال� ي ز
ك� (:)14

109
110

تطوير أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وخاضعة
للمساءلة
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
	 ممارسة واعدة:
أ
ال ش�اف عىل دور الطفال،
		 دراسة حالة  :1برنامج إ
المكسيك
		 دراسة حالة  :2طريقة التنظيم والتقييم والمتابعة
لضمان الجودة ف� مرافق الرعاية الداخلية أ
للطفال،
ي
إرسائيل
المعاي� الدنيا للرعاية داخل
		 دراسة حالة :3
ي
أ
ف
المؤسسات وكفالة الطفال ي� ناميبيا

•
•

		  .2الرصد

13

جدول المحتويات:
الفصل الحادي ش
ع�
ف
ف
و�
ي
توف� الرعاية ي� الخارج ي
حاالت الطوارئ

114

 )1-11توف� الرعاية أ
للطفال خارج بلدان
ي
إقامتهم المعتادة
		  .1إيداع الطفل ف ي� إطار للرعاية ف ي� الخارج
		  .2توف� الرعاية أ
للطفال الموجودين فعال ف ي� الخارج
ي
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
توف� الرعاية أ
للطفال خارج بلدان إقامتهم المعتادة
ي
118
توف� الرعاية البديلة ف ي� حاالت الطوارئ
 )2-11ي
نقطة ت
ال� ي ز
120
ك� (:)15
توف� الرعاية البديلة ف ي� حاالت الطوارئ
ي
آ
ت
	 الثار الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
115

		
		

•
•	 ممارسة واعدة:

تغي� إجراءات
دراسة حالة  :1بعد وقوع الكارثة :ي
رعاية أ
الطفال ف ي� آتشيه ،إندونيسيا
النقاذ الدولية ف ي� رواندا،
دراسة حالة  :2برامج لجنة إ
رواندا

ن
الثا� ش
ع�
الفصل ي
إغالق الفجوة ي ن
ب� الن ّية والواقع
 )1-12الفجو ة
 )2-12التعاون من أجل التنفيذ
 )3-12أ
الدوار والمسؤوليات ضمن هذا التعاون
		  .1دور الدولة
ين
المهني�
		  .2دور قادة الهيئات وكبار
		  .3دور القضاء

122
123
123
124

الفراد وموظفي الخطوط أ
		  .4دور مقدمي الرعاية أ
المامية
		  .5دور هيئات ت
ال�خيص والتفتيش
		 .6دور المنظمات يغ� الحكومية ومنظمات المجتمع
ن
المد�
ي
الدول»
		  .7دور «المجتمع
ي
		  .8دور أ
ين
كاديمي�
ال
		  .9دور أ
العمال التجارية
128
 (4-12إحراز التقدم
		  .1أ
الساس الحيوي لجمع البيانات
الدول
النسان عىل الصعيد
		  .2الدافع وراء رصد حقوق إ
ي
للتغي�
كمحرك
		  .3أهمية المشاركة
ي
ٍ
تغي�ات تراكمية
		  .4تحقيق ي

الملحق أ
الول :مصادر إضافية

الصكوك والتوجيهات الدولي ة
التعليقات عىل الصكوك والتوجيهات الدولية
منشورات الرعاية البديلة
منظمات وشبكات حقوق أ
الطفال
المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة أ
للطفال

130
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م�وع ض
ش
الم� قدماً :وضع المبادئ التوجيهية قيد
ي
الممارسة

تجدون ف ي� هذا الفصل:
 )1–1الحاجة إىل الدليل
 )2–1استخدام الدليل
 )3–1لمحة عامة عن الدليل
		
		
		
		
		

 .1السياق :فهم المبادئ التوجيهية
 .2آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
 .3مربعات ت
«ال� ي ز
ك�»
 .4أمثلة عن «الممارسات الواعدة»
 .5مصادر إضافية

 )4–1المنهجية

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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م�وع ض
ش
الم� قدماً :وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة
ي

أ
كب�ة نحو تحقيق الهدف المتمثل
خ�
خطوات ي
شهد العقد ال ي
ٍ
بوضع حقوق الطفل ف ي� جوهر الرعاية البديلة.
يتوفر لدينا آ
الن إطار أك �ث ت رابط اً للسياسة العامة بدء ًا من
المفهوم أ
ساس إىل عملية إعداد وإق رار المبادئ التوجيهية
ال
أي
للرعاية البديلة للطفال (المبادئ التوجيهية) من قبل الجمعية
العامة أ
للمم المتحدة بق رارها رقم
) .(A/RES/64/142وتحدد المبادئ التوجيهية اليوم كيف يُ قارب
ت
توف�
واضعو السياسات وصانعو الق رارات والمختصون
عملي� ي
ي
الرعاية البديلة أ
للطفال وتجنب الحاجة إليها ف ي� الوقت نفسه.
ض
«الم� قدم اً» لينقلنا خطوات إضافية عىل الطريق
أُعد دليل
ي
أ
ف
نحو إدراج حقوق الطفال ي� إطار الرعاية البديلة .ويهدف
ع� إنشاء
الدليل إىل دعم عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية ب
روابط متينة ي ن
ش
ب� السياسة الوطنية والممارسات المبا�ة
والمبادئ التوجيهية نفسها.
ويعكس الدليل الرسالة أ
الساسية ف ي� المبادئ التوجيهية  -وهي
أنه ال يجوز إطالق اً إيداع أ
الطفال ف ي� الرعاية البديلة دونما ض�ورة،
وإذا توجب تقديم الرعاية خارج الم �نز ل فينبغي أن تتناسب
مع االحتياجات والظروف الخاصة بكل طفل ومع مصلحته
الفضىل.
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل أ
الول

ش
وي�ح هذا الفصل سبب وطريقة إعداد هذا الدليل كما يقدم
تلخيص اً لمحتوياته.

 )1-1الحاجة إىل الدليل

ن
المع� المقصود من الصكوك
تفس�
ليس من السهل دائما
ي
الدولية ،وفهم الفكر وراء أحكامها بنا ًء عىل النصوص وحدها.
وبالتال ،يصعب تحديد آ
الثار الحقيقية ت
الم�تبة عىل وضعها
ي
أ
ف
كث� من الحيان .ولهذا يتم إعداد وثائق
موضع التنفيذ ي� ي ٍ
إضافية لتوضيح أصل كل من هذه الصكوك وطريقة إعدادها
والغرض منها.
وتأخذ هذه الوثائق صيغ اً مختلفة .ففي االتفاقيات الدولية
الم لزمة كاتفاقية حقوق الطفل ،غالب اً ما تُ سجل مصادر
ُ
أ
ف
ف
و� بعض
الصياغة ي� العمال
ي
التحض�ية (سجل المناقشات) .ي
الحاالت مثل اتفاقية الهاي لعام  1993بشأن ن
التب� يب�ن
ي
تفس�ي بعد ن
التب� .ومهما كانت صيغة
البلدان ،يُ عد تقرير
ي
ي
ن
المسؤول� عن تنفيذ االتفاقيات
هذه الوثائق ،فهي تُ ساعد
ي
أ
ورصدها ف ي� فهم أسباب إدراج بعض الحكام (أو استبعادها
أحيان اً) ،وسبب صياغتها بطريقة معينة ،والدوافع أ
الساسية
ٍ
ت
ز
تفس� االل�امات بموجب االتفاقيات،
إلدراجها .كما تُ سهم ف ي�
ي
وبالتال تقدم توجيه اً مفيداً بشأن كيفية تطبيقها عملي اً.
ي
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م�وع ض
ش
الم� قدماً :وضع المبادئ التوجيهية قيد الممارسة
ي

ف
كالعالنات والقواعد والمبادئ
غ� الملزمة إ
و� حالة الصكوك ي
ي
التوجيهية ،يمكن أيض ا إعداد تقرير تفس�ي  -وتشمل أ
المثلة
ً
ي
عد ًدا من نصوص مجلس أوروبا مثل التوصية بشأن حقوق
أ
الطفال ف ي� مؤسسات الرعاية الداخلية و المبادئ التوجيهية
للعدالة الصديقة للطفل .ف
حاالت نادرة ،يُ درج تعليق
و�
ٍ
ي
تفس�ي ف� النص الرسمي بعد كل حكم من أ
الحكام (وقواعد
ٍ
أ ي ي
المم المتحدة النموذجية الدنيا لعام  1985إلدارة شؤون قضاء
أ
الحداث (قواعد ي ن
بك�) مثال عىل ذلك).

الفصل أ
الول

«مجموعات» من أ
الحكام ت
ال� تتبع هيكلية المبادئ التوجيهية
ي
قدر المكان ،وتم النظر فيها باالستناد إىل السياق أ
والمثلة
إ
آ
ت
والثار الم�تبه عليها.

 .1السياق :فهم المبادئ التوجيهية

تهدف الفصول المعنونة «فهم المبادئ التوجيهية» إىل
والشارة إىل
تسليط الضوء عىل النقاط المبتكرة الرئيسية إ
أحكام بعينها أو طريقة صياغتها .ونظ راً لطول
م�رات إدراج
ب
ٍ
المبادئ التوجيهية وتفاصيلها ،يستحيل تلخيص النص كام ال ً أو
واللهام المذكورة موجوداً
ولم يكن أي من مصادر التوجيه إ
التعليق عىل جوانبه كافةً ف ي� هذا الدليل .لذلك ،ال يشكل الدليل
أ
عند إعداد دليل المبادئ التوجيهية ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ البديلة للطفال.
استعاضةً عن المبادئ التوجيهية وينبغي استخدام مضمونه
ولذلك،
يحدد هذا الدليل المنطق الذي استندت إليه شالتوجهات بالربط مع المبادئ نفسها.
ف
ش� إىل المبادرات الت�يعية
الرئيسية ي� المبادئ التوجيهية ويُ ي
أ
ت
آ
 .2الثار ت
ال� تمكن من تطبيق الحكام بفعالية.
والسياسية ب
وال�مجية ي
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
دولة تقوم بوضع سياساتها وفق اً لظروفها
نحن ندرك أن كل ٍ
 )2-1استخدام الدليل
االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية .ومع ذلك،
الم� ي ن
ُص مم هذا الدليل ليستخدم أداة مرجعية من قبل ش
ع�
تعت� أقسام الدليل المتعلقة بآثار عملية صنع السياسات
ب
وواضعي السياسات وصناع الق رار ف ي� مجال حماية الطفل
مهمةً إللقاء الضوء عىل المجاالت ت
ال� ينبغي أن تلعب فيها
ي
والرعاية البديلة أ
وإ�افي اً ف� مجموعة من أ
ينبغي
التوجيهية،
المبادئ
ار
ر
غ
وعىل
طفال.
لل
ش
ً
ً
النشطة
ا
قيادي
ا
ر
دو
الوطنية
الحكومات
ٍ
ي
ين
أن يصبح الدليل موضع اهتمام جميع
المتخصص� ومقدمي المتعلقة بالسياسات ش
(الت�يع ،أطر السياسات ،التوجيه
وبعبارة أخرى ،يستهدف الدليل نطاق اً واسع اً من
الرعاية.
وال�امج) .ويفرد الدليل أحد ش
ٍ
ع� قسم اً منفص ال ً آلثار صنع
ب
أ
ف
ن
المد� .السياسات بعنوان آ
الجهات والف راد ي� القطاع الحكومي والخاص والمجتمع
«الثار ت
ي
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات»،
تتوافق مع أحكام المبادئ التوجيهية قيد الدراسة .وهناك أيض اً
ويمكن استخدامه بأك �ث من طريقة:
آ
ت
أقسام تتعلق بالثار الم�تبة عىل عملية صنع السياسات ضمن
•لتعزيز فهم مختلف أ
مجموعات من «مربعات ت
ال� ي ز
الحكام ف ي� المبادئ التوجيهية :لماذا
ك�» وأمثلة «الممارسات الواعدة»
ٍ
ع� آ
القسام أ
ذات الصلة .وتلخص أ
الثار ت
الحد ش
جرى إدراجها ،وما هي تداعياتها المحتمله عىل السياسات
الم�تبة عىل
والممارسات.
عملية صنع السياسات من ناحية:
•إظهار ت ز
•أداة للمنارصة.
ال�ام بحقوق الطفل.
•قاعدة و/أو محفز للمناقشات بغية تعديل أنظمة الرعاية
البديلة.
•قاعدة مرجعية أو معيار لتقييم ورصد أ
النظمة الحالية
للرعاية البديلة ،وإعداد التقارير عنها للجهات الوطنية
والدولية.

 )3-1ملخص الدليل

معلومات مهمة بشأن المنهج المتبع ف ي� المبادئ
يوفر الدليل
ٍ
ت
ال� أثارتها .ويستخدم أمثلة عن
التوجيهية والمسائل الرئيسية ي
ش� إىل مصادر إضافية
السياسات والممارسات الواعدة ،كما يُ ي
الرئيس من الدليل
مفيدة .ولهذه الغاية ،يتضمن القسم
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

أ
غ�ها من
•دعم حقوق واحتياجات الطفال ذوي إالعاقة أو ي
االحتياجات الخاصة.
توف� سياسة خاصة بالرعاية البديلة.
• ي

توف� مجموعة من خيارات الرعاية لتلبية احتياجات
• ي
أ
الطفال.
•تنفيذ عمليات تقييم وتخطيط وم راجعة دقيقة.
•دعم نهج يرتكز عىل الق رائن ف ي� صنع السياسات.
للبالغ عن الشكاوى.
•ضمان وجود آليات إ
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•استخدام التأديب والعقاب وفرض القيود.

معاي� التوظيف ف ي� خدمات وم رافق الرعاية الرسمية.
•وضع
ي
•خيار الرعاية داخل المؤسسات.
•ثامنا  -توف� الرعاية أ
للطفال خارج بلدان إقامتهم
ي
المعتادة.

 .3مربعات ت
«ال� ي ز
ك�»

مجموعة من
تتم معاينة بعض المواضيع بتعمق ضمن كل
ٍ
أ
يز
«ترك�» .ولم يتم اختيار
مربعات
الحكام ،ومن ثم تحليلها ف ي�
ٍ
أ
غ�ها بال �ض ورة ،ولكن
المواضيع المذكورة لنها أك �ث أهميةً من ي
ألننا شعرنا أنها تتطلب مزيداً من ش
وأمثله توضيحية عن
ال�ح
ً
كيفية تطبيقها عملي اً .وجرت دراسة أربعة ش
ع� موضوع اً:
1.1مشاركة أ
ين
واليافع� ف ي� ق رارات الرعاية ومكان تلقيها.
الطفال
2.2إيداع أ
الطفال دون سن ثالث سنوات ف ي� إطار رعاية أرسي.
اس�اتيجيات ت
 3.3ت
س�اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع
المؤسس.
ي
أ
ت
ال� يكون عائلها طف الً.
4.4حماية ودعم الرس ي
5.5دعم أ
والتخل.
الرس للحيلولة دون الهجر
ي
6.6رعاية أ
الرئيس لهم ف ي�
الطفال الذين يكون مقدم الرعاية
ي
السجن.
7.7تعزيز إعادة الدماج المستدامة أ
للطفال داخل أرسهم من
إ
م رافق الرعاية البديلة.
8.8الم راقبة ( )Gatekeepingوضع إج راءات لفرز إالحاالت
باليداع.
وتقييم الحاجة وإعطاء إالذن إ
ف
غ� الرسمية.
تداب� الرعاية ي
9.9مشاركة الدولة ي� ي

1010دعم الحلول التقليدية المالئمة ف ي� مجال الرعاية.
1111إيجاد أشكال للرعاية البديلة تستند إىل أ
الرسة.
 1212إالعداد لمغادرة م رافق الرعاية وتقديم الرعاية الالحقة.
الم�ر.
غ� ب
1313تمويل الرعاية لتجنب إاليداع ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل أ
الول

ن
تب� أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وتخضع للمساءلة.
 1414ي

 .4أمثلة عن «الممارسات الواعدة»

بمثال� ي ن
ين
اثن�
ف ي� كل موضوع ،تُ ش�ح القضايا المطروحة وتُ تبع
عىل أ
القل من «الممارسات الواعدة» من أماكن مختلفة ف ي�
أ
غ�
خ�اء ومنظمات ي
العالم .وقد ُق دمت هذه المثلة من قبل ب
ع� البحث الخاص الذي أجريناه .وسميت
حكومية أو ُح ّددت ب
عمداً أ
بالمثلة عن الممارسات «الواعدة» وليس «أفضل»
ين
المؤلف� دوم اً
الممارسات ،وال يمثل إدراجها ف ي� الدليل موافقة
عىل جودتها .ومع ذلك ،نعتقد أن هناك ما يكفي من أ
الدلة
لتوصف بأنها نوع من التطور «الواعد» الذي تهدف المبادئ
التوجيهية إىل تشجيعه .وهي مهمة ألنها تربط المبادئ
التوجيهية والدليل مع العمل الذي يُ نفذ عىل أرض الواقع.
وعندما نستطيع ،فإننا نقدم كشف اً علني اً عن ش
الم�وع ،كما
ف
مصدر للتقييم.
ابط إىل
يمكننا ي� بعض الحاالت ي
توف� ر ٍ
ٍ

 .5مصادر إضافية

يتضمن الملحق مصادر إضافية والنص الكامل للمبادئ
التوجيهية .ويتضمن قسم المصادر إالضافية :الصكوك
والمبادئ التوجيهية الدولية ،والتعليقات عىل الصكوك
والمبادئ التوجيهية الدولية ،ومجموعة مختارة من المنشورات
الرئيسية عن الرعاية البديلة ومواقع إال تن�نت الخاصة
بالمنظمات والشبكات الرئيسية المعنية بحقوق الطفل.
كما يتضمن مرسداً بالمصادر الرئيسية المستخدمة ف ي� إعداد
الدليل ،مع جميع الصكوك والمبادئ التوجيهية المشار إليها
ف� النص  -والعديد منها مع روابط عىل شبكة ت
االن�نت .وتقدم
ي
نجل�ية ،ف
جميع المصادر المذكورة بنسختها إال ي ز
و� حالة صكوك
ي
أ
المم المتحدة ،تتيح روابط ت
االن�نت الوصول إىل الوثائق
باللغات الرسمية المعتمدة ف� أ
ويعت� قسم
المم المتحدة.
ب
ي
وغ�
تأش�ية فقط ،ي
الرعاية البديلة من المصادر الئحةً م راجع ي
لتوف�
قي مة للمعلومات
ي
شاملة أبداًّ ،
توج ه الق راء إىل مصادر ّ
مزيد من التعلم .تم فقط إدراج الوثائق المالئمة لمجموعة
ٍ
ف
متنوعة من الظروف أو المناطق ي� العالم.

 )4-1المنهجية

ح ددت آ
الثار ت
الم�تبة عىل السياسات و»الممارسات الواعدة»
ُ
تشاورية مكثفة .وتواصل الفريق
عملية
ع�
والمصادر
ب
ٍ
ٍ
الخ�اء ،واختار
من
ة
كب�
مجموعة
مع
للدليل
التوجيهي
ب
ٍ ي ٍ
ف
اتصال رئيسية ي� مناطق مختلفة باستخدام الشبكات
جهات
ٍ
الدولية القائمة .واخ ت � الدليل ميداني اً ف� الأ
رجنت�ن
المهنية
ي
ُب
ي
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الفصل أ
الول

توصيف المواضيع ووافق عىل ما سيتم إدراجه.
يهدف نطاق دراسات تجارب البلدان إىل إظهار ث راء وتنوع
الدول ،ولذلك ال يتضمن
«الممارسة الواعدة» عىل الصعيد
ي
الدليل سوى مثال واحد عن الممارسات من كل بلد ولجميع
ت
ال�
واحد فقط.
المواضيع باستثناء ٍ
فنظ راً لقلة عدد الدول ي
ف
احتاجت إىل إعداد خطط مواجهة ي� حاالت الطوارئ ،وما يعنيه
ذلك من قلة أ
المثلة عن الممارسات الجيدة ت
ال� يمكن الوصول
ي
إليها ف ي� هذا المجال ،فقد جرت إالشارة إىل الدول مر ًة أخرى ف ي�
«توف� الرعاية البديلة ف ي� حاالت الطوارئ».
فصل
ي
كث�ة جد ًا عن «الممارسات الواعدة’»
عموم اً ،توجد أمثلة عن ي
عىل الصعيد إالقليمي .وعىل الرغم من تعذر إيجاد أمثلة
أ
ف
واحد من كل
بمثال ٍ
إقليمي ة لجميع المواضيع ،فإن االكتفاء أ ٍ
ٍ
(ع� شبكة
(ع� شبكة كفالة الطفال ي� أمريكا الالتينية) وماالوي ب
ب
بلد جاء لتحقيق التوازن مع االعتبارات الخرى .وكانت هناك
ات
ر
للمنشو
دقيق
اض
ر
الستع
وخضع
ماالوي)،
أفضل
رعاية
ٍ
ف
أ
أدلة قوية عن كل مثال وتمثيل مختلف القطاعات
رغبة ي� جمع ٍ
وغ� الرسمية.
الكاديمية ي
ن
المد�) وكذلك
غ� الحكومية والمجتمع
(الحكومة والمنظمات ي
ي
استخدم الباحثون ف ي� فريق إعداد الدليل مجموعة مصادر بينها
كب� ٍة من الهيئات .وضمان ذلك ق ّل ص فرص تحقيق
مجموعة ي
ٍ
تقارير ودراسات عن الرعاية البديلة ف ي� السياق العالمي ،ووثائق
إقليمي أفضل ف ي� بعض المواضيع.
توازن
ٍ
ٍ
دولية ،والردود عىل عملية التشاور.
اس�اتيجية بحث خاصة الختيار أ
واس ُت خدمت ت
المثلة عن
ت
ال� تم تجميعها باستخدام ت راكيب
«الممارسات الواعدة» ،ي
متنوعة من مصطلحات البحث بنا ًء عىل المواضيع المنتقاة،
والفجوات الجغ رافية المحددة بعناية ،والمصطلحات
المتعلقة بالممارسات الملهمة .واس َت خدم البحث مصطلحات
عامة مختلفة لكل موضوع من الموضوعات (مثل «الرعاية
القر�» ...إلخ).
الالحقة»« ،الرعاية ي
غ� الرسمية»« ،رعاية ذوي ب
كما ت
اس�جعت مقاالت سابقة بنا ًء عىل نتائج قاعدة البيانات،
واس ُت هدفت مطبوعات دورية معينة بناء عىل ت
اق�اح الفريق
التوجيهي .وبعد استع راض قواعد البيانات أ
الكاديمية ،أُجري
ت
ين
المشارك�
المق�حة من قبل
بحث يدوي يتناول وثائق التقرير
ش
ف ي� عملية التشاور وأعضاء الفريق التوجيهي وفريق الم�وع.
و ُط لب من الفريق التوجيهي أيض اً تعميم طلبات الحصول
عىل أمثلة عن الممارسات عىل أ
العضاء ما ساعد ف ي� تحديد مزيد
الم�وع جميع أ
أ
وأخ�اً ،راجع فريق ش
المثلة ف ي� ضوء
من المثلة .ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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أ
إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها الساسية

ن
الثا�
الفصل ي

تجدون ف ي� هذا الفصل:
 )1-2معلومات أساسية عن المبادئ التوجيهية
		  .1لماذا وكيف تم إعداد وإقرار المبادئ التوجيهية؟
		  .2الغرض من المبادئ التوجيهية

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات :إظهار ت ز
ال�ام بحقوق الطفل

)2-2

ركائز المبادئ التوجيهية
 .1ت
اح�ام «مبدأ ال�ض ورة»
 .2ت
اح�ام «مبدأ المالءمة»
 .3تطبيق مبدأ «ال�ض ورة والمالءمة»

		
		
		
		  .4مراعاة مصالح الطفل الفضىل

ك� ( :)1مشاركة أ
نقطة ت
ين
ال� ي ز
واليافع� ف ي� قرارات الرعاية ومكان تلقيها.
الطفال

•
• ممارسة واعدة:

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات

		
		
		

دراسة حالة  :1مكومبوزي ،تان زانيا
ف
�ن
دراسة حالة  :2المشاركة الجماعية ي� خدمات حماية الطفل ،ال وج
دراسة حالة  :3منظمة من يهتم؟ (? )Who Caresمبادرة التدريب ف ي� سكوتلندا ،سكوتلندا ،المملكة المتحدة.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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 )1-2معلومات أساسية عن المبادئ التوجيهية

المادة :20

 .1لماذا وكيف تم إعداد وإقرار المبادئ التوجيهية؟

.1للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية
أو الذي يسمح له ،حفاظا عىل مصالحه الفضىل ،بالبقاء
ين
خاصت� توفرهما
ف ي� تلك البيئة ،الحق ف ي� حماية ومساعدة
الدولة.
.2تضمن الدول أ
الطراف ،وفقا لقوانينها الوطنية ،رعاية

تسعى اتفاقية حقوق الطفل إىل حماية أ
الطفال الذين ال
رسية
بيئة أُ ٍ
يستطيعون العيش مع والديهم أو البقاء ضمن ٍ
ف
ف
غ�ها) ولكن
و� ي
مستقرة ي(� المادة  20عىل وجه الخصوص ،ي
بطريقة
اتفاقية حقوق الطفل ال تّ وصف إالج راءات الواجبة
ٍ
ال�ء ذاته عىل العديد من المواضيع ال�ت
ش
ي
تفصيلية .وينطبق ي
تغطيها اتفاقية حقوق الطفل .ونتيجةً لذلك ،هناك ض�ورة
إرشادات أك �ث تفصي ال ً ت
ومع�ف اً بها دولي اً .وعىل سبيل
لتوف�
ي
ٍ
كب�ة من المالحق باتفاقية حقوق
المثال ،هناك مجموعة ي
أ
المعاي� المتعلقة بقضاء الحداث ،ومعاهدة
الطفل مثل:
ي
ن
ن
رئيسية مكرسة
للتب� يب� البلدان ،ودليل تحديد المصالح
ي
الفضىل أ
ن
ن
المصحوب� بذويهم.
وغ�
للطفال
ي
الالجئ� ي
ي

بديلة لمثل هذا الطفل.

.3يمكن أن تشمل هذه الرعاية ف ي� جملة أمور ،الحضانة ،أو
ف
السالمي ،أو ن
التب� ،أو ،عند
الكفالة الواردة ي� القانون إ
ي
ال�ض ورة ،القامة ف� مؤسسات مناسبة لرعاية أ
الطفال.
إف ي
وعند النظر ي� الحلول ،ينبغي إيالء االعتبار الواجب
أ
ف
الثنية
لفضلية االستمرارية ي� تربية الطفل ولخلفية الطفل إ
والدينية والثقافية واللغوية.
أثار قسم حماية الطفل ف ي� اليونيسف ألول مرة أفضلية وجود
«مبادئ توجيهية بشأن استخدام الرعاية البديلة أ
للطفال
و�وطها» .ف
ش
و� عام  ،2004كلف القسم منظمة الخدمة
ي
االجتماعية الدولية بإعداد سلسلة دراسات عن أ
الطفال الذين

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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يفتقرون إىل رعاية أرسية كافية .وكُلفت المنظمة المذكورة أيض اً
وس لمت هذه
بصياغة «دعوة إىل العمل» تتعلق بالموضوعُ .
«الدعوة» إىل جهات عدة بينها لجنة حقوق الطفل للنظر فيها.
وافقت لجنة حقوق الطفل عىل الحاجة إىل المبادئ التوجيهية
وأحالت «ق رارها» إىل لجنة حقوق إالنسان ف ي(� ذلك الوقت) ف ي�
أواخر عام  .2004وتابعت لجنة حقوق الطفل بتخصيص يوم
المناقشات العامة ف� سبتم�/أيلول عام  2005لموضوع أ
الطفال
ب
ي
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية.
بمجموعة من التوصيات الرئيسية بينها
خرجت المناقشات
ٍ
لتحس�ن
ش
الدول بصياغة م�وع مبادئ توجيهية
قيام المجتمع
ي
ي
أ
ن
المحروم� من أرسهم.
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل للطفال
ي
غ� الحكومية
وتعاونت اليونيسف مع مجموعة من المنظمات ي
غ�
الدولية لتشكيل فريق عمل تابع لمجموعة المنظمات ي
الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل ،وكذلك مع عدد
أ
خ�ة ف ي� الرعاية البديلة
الخ�اء الف راد والشباب ممن لديهم ب
من ب
إلكمال النص بحلول أوائل عام .2006
ف
ال�ازيلية احتماع اً
و� آب/أغسطس  ،2006استضافت السلطات ب
ي
م�وع المبادئ التوجيهية .وح �ض
للخ�اء الستع راض نص ش
دولي اً ب
بالضافة إىل اليونيسيف
االجتماع ممثلون عن ق رابة  40حكومة إ
والمنظمات غ� الحكومية الدولية المعنية وثالثة أعضاء �ف
ي
ي
لجنة حقوق الطفل .وبعد ذلكُ ،ع ممت مسودة منقحة أخذت
بع� االعتبار آ
ت
ت
ين
ال� تداولها االجتماع للتعليق
الراء
والمق�حات ي
أ
عليها بحلول النصف الول من عام .2007

عملية شفافة ،بهدف اتخاذ
إىل «تكريس جميع جهودها ف ي�
ٍ
إالج راءات الممكنة» بحلول دورته المقبلة.
ال�ازيل رسميا مسودة للمبادئ
وردا عىل ذلك ،عممت ب
ع� مكتب المفوض السامي لحقوق إالنسان ودعت
التوجيهية ب
ن
الثا�/يناير .2009
إىل تقديم
ٍ
تعليقات رسمية بنهاية كانون ي
ف
و� ت
ن
ال�ازيل
الف�ة يب� آذار/مارس وحزي ران/يونيو  ،2009نظمت ب
ف ي
ي� جنيف سلسلةً مشاورات حكومية دولية استعرضت جميع
تشارك شفاف .ونتيجةً لذلك ،أُعدت
منتدى
التعليقات ف ي�
ً
ٍي
مسودة منقحة للمبادئ التوجيهية.
وبتاريخ  17حزي ران/يونيو  ،2009اعتمدت الدورة الحادية ش
ع�ة
ائي ا
لمجلس حقوق إالنسان إ
بالجماع ق ر ًارا إج ر ً
( )A/HRC/RES/11/7وقدمت المسودة الجديدة «للمبادئ
أ
التوجيهية للرعاية البديلة أ
للطفال» إىل الجمعية العامة للمم
المتحدة ف ي� نيويورك لدراستها واحتمال اعتمادها بتاريخ  20ش
ت�ين
ن
/نوفم� بحلول الذكرى ش
الع�ين التفاقية حقوق الطفل.
الثا�
ب
ي
وبالفعل ،أوصت اللجنة الثالثة للجمعية العامة أ
للمم
المتحدة بالموافقة عىل المبادئ التوجيهية ف ي� اجتماعها بتاريخ
ن
 20ش
/نوفم�  .2009وبعد ذلك« ،رحبت» الجمعية
الثا�
ت�
ب
ين ي
أ
أ
العامة للمم المتحدة نفسها حسب الصول بالمبادئ
ع� القرار رقم A/RES/64/142بتاريخ 18
التوجيهية إ
بالجماع ب
كانون أ
ول/ديسم� – .2009
ال
ب

 .1الغرض من المبادئ التوجيهية

غ� ملزم .لذا ،ومع إالق رار
دول ي
المبادئ التوجيهية هي صك ي
أ
كما تشكلت نتيجة االجتماع المذكور مجموعة «أصدقاء»
الواضح بأهليتها العامة إلث راء نهج الرعاية البديلة للطفال،
المبادئ التوجيهية ،ت
ال� تولت ب
ال�ازيل تنسيق عملها ،وضمت فإنها ال تشكل أي ت ز
ي
امات من جانب الدول أو أي أط راف أخرى.
ال� ٍ
حكومي� من أ
ال ي ن
ين
ين
وتشيل ومرص
رجنت�
ممثل�
ف ي� البداية
ي
ونتيجة لذلك ،صيغت أحكام المبادئ التوجيهية باستخدام
ين
وجورجيا وغانا والهند والمكسيك والمغرب
والفلب� ب
وال�تغال كلمة «ينبغي» ( )shouldبدال ً من «يجب» ( )shall/mustالملزمة
والسودان والسويد وأوك رانيا وأوروغواي والعديد من الدول
ت
ال� يشار فيها إىل الحقوق الكاملة (ال
أ
قانوني اً ،باستثناء فالحاالت ي
ت
ال�
الخرى  -كالنمسا وفنلندا وإيطاليا وهولندا وسوي رسا  -ي
سيما تلك الواردة ي� اتفاقية حقوق الطفل).
دور هام
أصبحت مرتبطة بعملها .وواصلت المجموعة لعب ٍ
ت
ال� تستند إىل اتفاقية حقوق
أثناء المفاوضات الالحقة عىل النص .كما قدم مندوبون من
ُص ممت المبادئ التوجيهية ،ي
الطفل (انظر المبادئ التوجيهية §  ،)1لمساعدة وتشجيع
بلدان عديدة أخرى مساهمات قيمة ولعبوا دوراً مهم اً وبنا ًء
الحكومات عىل تعزيز تنفيذ االتفاقية (§ .2ج) ،وتوجيه
للغاية ف ي� عملية الصياغة.
“السياسات والق رارات والنشاطات” عىل كافة المستويات �ف
كان مجلس حقوق النسان التابع أ
ي
للمم المتحدة أول من أعلن
إ
ين
القطاع� العام والخاص (§ .2د) ويعكس بيان الغاية أيض اً
دعمه للمبادئ التوجيهية ف
حقوق
بشأن
النطاق
واسع
ار
ر
ق
�
ي
تشديد واضعي المبادئ التوجيهية بوضوح عىل اعتبارها ليس
السابعة ٍ ف
(§20،A/HRC/
2008
آذار
�
الطفل اعتمدته الدورة
ي
“توجيهات مرغوب اً فيها عىل صعيد السياسة والممارسة”
فقط
ٍ
ش
ً
معاي� مطلوبة فحسب ،بل أيض اً موجهة إىل
 ،)RES/7/29ما شجع عىل دفع= م�فوع المبادئ التوجيهية ُق دم ا )2 §( .عوض اً عن
ي
غ� ش
و ُق دمت إحاطة عن التقدم المحرز ي� الدورة التاسعة للمجلس “جميع القطاعات المعنية بشكل ش
مبا�” وليس إىل
مبا� أو ي
أٍ
بعد ستة أشهر ،عندما دعا ق رار محدد ( )A/HRC/RES/9/13الدول
الحوال.
حال من
الحكومات فقط بأي ٍ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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كب�اً عىل
غ� ملزمة ،فهي تت�ك أث راً ي
ومع أن المبادئ التوجيهية ي
كمجموعة مبادئ
ويعت� وضعها
الممارسات ف ي� هذا المجال.
ب
ٍ
معتمدة من قبل أ
المم المتحدة أم راً مهم اً بحد ذاته ويمكّ نهما
 ،ين
أساس للجنة حقوق
ب� أمور أخرى ،من العمل كمرجع
ي
أ
ف
الطفل ي� مالحظاتها الختامية بشأن امتثال الدول للحكام ذات
نحو مشابه ،يمكن أيضا أن تؤخذ
الصلة من المعاهدة .وعىل ٍ
ت
المبادئ التوجيهية ي ن
ال� ترصد
بع� االعتبار من قبل الجهات ي
الكث� من االتفاقيات أ
الخرى ،مثل اتفاقية مناهضة التعذيب
ي
أ
واتفاقية حقوق الشخاص ذوي إالعاقة.

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
إظهار ت ز
ال�ام بحقوق الطفل
المبادئ التوجيهية73 ،72 ،7 ،6 ،1 § :

ينبغي أن تلعب الدول دوراً قيادي اً ف� تنفيذ حقوق أ
الطفال ف ي�
ي
جميع الجوانب ش
الت�يعية والسياسات وعىل صعيد الممارسة.
كما ينبغي إظهار هذا ت ز
االل�ام بحقوق الطفل من خالل الدعم
أ
والخدمات المقدمة لجميع الطفال الذين يتطلبون رعايةً
بديلة.
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
•ضمان دعم ش
الت�يعات والسياسات والممارسات الوطنية
وغ�ها من صكوك
بالكامل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ي
حقوق النسان مثل اتفاقية حقوق أ
الشخاص ذوي
إ
العاقة.
إ
•تأسيس هيئات مستقلة معنية أ
بالطفال (أمناء مظالم ،أو
ين
ش
يتما� مع «مبادئ باريس» من أجل رصد
مفوض�) بما
حقوق الطفل.
• ت
اش�اط م راعاة حقوق الطفل ف ي� القانون ،وإتاحة إمكانية
أ
وصول الطفال إىل سبل االنتصاف ،بما فيها القضاء.
•تخصيص مستويات مناسبة من الموارد لخدمات أ
الطفال
وأرسهم بحيث يمكن دعم حقوق أ
الطفال.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

ن
الثا�
الفصل ي
ولكن من المهم أيض اً ت
االع�اف أن توجهات المبادئ التوجيهية
(شأنها ف ي� ذلك شأن جميع الصكوك الدولية المشابهة تقريب اً) ال
ف
بلد من أجل التنفيذ الكامل .ومع أنها
ت راعي توفر الموارد ي� أي ٍ
الرئيس
تشجع عىل تخصيص الموارد (§  ،)25-24فإن دورها
ي
هو تحديد المسار الواجب اتباعه .وهذا الدليل يعكس ذلك
الموقف.

اح�ام حقوق جميع أ
•ضمان ت
الطفال برصف النظر عن
وضعهم أو ظروفهم ،ومن دون ي ز
تمي� عىل أساس الفقر
أ
ق
العر� واالنتماء ن
والعاقة
والصل
الدي� ونوع الجنس إ
ي
ي
بف�وس نقص المناعة
النفسية والجسدية إ
والصابة ي
ش
خط�ة أخرى نفسية أو
الب� إ
ية/اليدز أو بأم راض ي
جسدية ،وكون الطفل مولوداً خارج إطار الزواج ،والوصم
االجتماعي واالقتصادي.
•تعزيز الوعي بحقوق أ
الطفال ،بما ف ي� ذلك الحق ف ي�
ب� صفوف أ
المشاركة ،ي ن
الطفال وأرسهم ،وصانعي
أ
أ
السياسات ،ومقدمي الرعاية للطفال والرس ،والمجتمع
عموم اً باستخدام الحمالت العامة ووسائل إالعالم.
• ضمان ت ز
االل�ام بحقوق الطفل ف ي� جميع ش
الت�يعات
والسياسات والممارسات المتعلقة أ
بالطفال ف ي� الرعاية
البديلة.
•ضمان حماية أ
الطفال وحقوقهم ف ي� الرعاية البديلة
مستن�ة
وأيض اً إدراك أهمية تمكينهم من اتخاذ ق رارات
ي
ش
قد تنطوي عىل حد مقبول من المخاطر ،بما يتما� مع
حقوق أ
الطفال الذين يعيشون مع أرسهم (.)§ 94
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 )2-2ركائز المبادئ التوجيهية

أُعدت المبادئ التوجيهية لضمان ت
ين
أساسي�
اح�ام مبدأين
للرعاية البديلة أ
للطفال ،وهما:
•الرعاية البديلة مطلوبة فع ال ً («مبدأ ال �ض ورة»).

• أ
ولنها مطلوبة فع الً ،يجب تقديمها بطرق مناسبة («مبدأ
المالءمة»)

ين
ين
ين
ين
رئيسيت�:
فرعيت�
مجموعت�
المبدئ�
يضم كل من هذين

اح�ام «مبدأ ض
 .1ت
ال�ورة»

ض
يقت� العمل بمبدأ ال �ض ورة أوال ً منع المواقف أو الظروف
ي
ت
ال� تجعل الرعاية البديلة متوقعةً أو مطلوبة .وهناك عدد
ي
ت
ال� ينبغي معالجتها :بدءاً من الفقر المادي،
ي
كب� من المشاكل ي
يز
والتمي� إىل التوعية بالصحة إالنجابية ،وتثقيف
والوصم
أ
توف� م رافق الرعاية
تداب� دعم الرسة مثل ي
وغ�ها من ي
الوالدين ي
النهارية .ومن الجدير بالمالحظة أنه مع تقدم عملية صياغة
المبادئ التوجيهية ،أعرب مندوبو الحكومات عن اهتمامهم
تز
الم�ايد بضمان منح الحلول الوقائية أوسع تغطية ممكنة.
تتناول نقطة العمل الثانية لمبدأ ال �ض ورة تأسيس آلية مراقبة
( )Gatekeepingقوية تضمن عدم دخول أ
الطفال ف ي� نظام
الرعاية البديلة إال بعد دراسة جميع الوسائل الممكنة إلبقائهم
الكب�ة )الممتدة( .والتبعات مضاعفة
مع والديهم أو عائلتهم ي
خدمات أو هياكل مجتمعية مالئمة يمكن
هنا ،إذ تتطلب توفر
ٍ
إالحالة إليها ،ونظام م راقبة فعاال ً برصف النظر هل مقدم
الرعاية الرسمي المحتمل جهةً عامةً أم خاصة.
إضافةً لما سبق ،ينبغي م راجعة ض�ورة إاليداع ف ي� م رافق الرعاية
تحديات
بشكل منتظم .ومن الواضح أن ذلك يشكل
البديلة
ٍ
ٍ
كب� ًة للعديد من الدول ،ولكن التجارب تُ ظهر أن مواجهة هذه
ي
ف
ض
الم�رة ي� م رافق
غ� ب
التحديات �وري لتفادي حاالت إاليداع ي
الرعاية البديلة.

 .2ت
اح�ام «مبدأ المالءمة»

ين
فيتع� تقديمها
إذا تقرر أن الطفل يحتاج رعاية بديلة بالفعل،
ن
يع� أن جميع م رافق الرعاية يجب أن
بطريقة
ٍ
مالئمة .وهذا ي
أ
ن
تل�
المعاي� العامة من ناحية ظروف إالقامة،
من
د�
ال
الحد
ي
بي
ن
والموظف� ،والنظام المتبع ،والتمويل ،والحماية ،والوصول إىل
ي
الخدمات أ
وغ�ها .ولضمان
والصحة)،
التعليم
(السيما
ساسية
ال
ي
ذلك ،ينبغي تطبيق آلية وإج راءات العتماد مقدمي الرعاية عىل
ولج راء عمليات تفتيش الحقة لرصد
أساس
المعاي� المعتمدة ،إ
ي
للمعاي�.
االمتثال
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

ن
الثا�
الفصل ي
يتناول الجانب آ
الخر من «المالءمة» عملية المواءمة ي ن
ب� مكان
ن
المع�
تقديم الرعاية البديلة والطفل
بشكل فردي .وهذا
ٍ
ي
ن
يل� ،من حيث المبدأ ،احتياجات الطفل
يع� اختيار ٍ
ي
مكان ب ي
ن
مجموعة
يع� أيض اً توفر
طريقة ممكنة.
الحالية بأفضل
ٍ
ٍ
وهو ي
أ
ت
غ�ها ،بحيث يتوفر
من وسائل الرعاية ال� تستند إىل الرسة أو ي
خيار حقيقي ،وإج راء ي منهجي ومعتمد لق رار أنسب طريقة �ف
إ
ٍ
ي
ٍ
«الم راقبة».
أولوية
وعند إعداد هذه المجموعة من الخيارات ،ينبغي إيالء
ٍ
واضحة للحلول المستندة إىل أ
المحل (§ )53
الرسة والمجتمع
ي
ف
و� الوقت نفسه ،تُ سلم المبادئ التوجيهية بأن الرعاية ذات
ي
الطابع أ
الرسي وم رافق الرعاية الداخلية تكمل بعضها (§ ،)23
أ
خ�ة بعض المواصفات (§ )126 ،123
ش�يطة أن تحقق هذه ال ي
أ
سباب «إيجابية» (أي عندما تشكل الحل
وتستخدم فقط ل ٍ
أ
ن
المع� واحتياجاته (§ .)21
النسب لحالة الطفل
ي
عىل سبيل المثال ،قد ال يتمكن طفل أودع ف ي� الرعاية البديلة
نتيجةً
عائلية سلبية ،من التأقلم مع إاليداع الفوري
لتجربة
ٍ
ٍ
ف
بيئة
أرسي آخر،
وبالتال ربما يحتاج أوال ً إىل ٍ
ي� ٍ
ي
إطار رعاية ٍ
اعت�ت كفالة الطفل
أقل حميميةً وعاطفية .وبالمثل ،إذا ب
أ
هي الحل أ
الك �ث مالءمة ،ينبغي اختيار الرسة الحاضنة بنا ًء
عىل استعدادها وقدرتها عىل التعامل بإيجابية مع السمات
ن
المع� .وهنا أيض اً ،ينبغي إخضاع حاالت
الشخصية للطفل
ي
إاليداع للم راجعة الدورية لتحديد مدى مالءمتها .ويتوقف
ووت�تها عىل طبيعة إاليداع ومدته
تاريخ إج راء الم راجعة ي
ن
بع� االعتبار جميع التطورات
والغرض منه ،ويجب أن تأخذ ي
أ
ت
صل.
ال� ربما تكون قد حدثت منذ اتخاذ الق رار ال ي
ذات الصلة ي

24

ن
الثا�
الفصل ي

إعداد المبادئ التوجيهية وركائزها أ
الساسية

 .3تطبيق مبدأ ض
«ال�ورة والمالءمة»

أ
ت
ال� ينبغي
فيما ي
يل بعض العنارص الساسية ي
م راعاتها لضمان عدم استخدام الرعاية البديلة إال
ن
المع�.
عند ال �ض ورة ،وضمان مالءمتها للطفل
ي

أ
السؤال الول:
هل هناك حاجة حقيقية للرعاية؟

ت
المف�ضة
تقليل الحاجة
للرعاية البديلة الرسمية

••تنفيذ ب رامج التخفيف
من حدة الفقر.

• معالجةالعوامل
ت
ال� يمكن أن
االجتماعية ي
أ
تؤدي إىل انهيار الرسة (مثل
يز
التمي� ،الوصم ،التهميش
...الخ).
ين
تحس� خدمات دعم
•
أ
ن
وتمت� أوارص الرسة.
ي
توف� فرص الرعاية
• ي
النهارية والمؤقتة.
•تشجيع ت
اس�اتيجيات
غ�
التكيف التقليدية  /ي
الرسمية.

•التشاور مع الطفل
أ
والوالدين أ
والرسة الوسع
لتحديد الخيارات.

التخل عن
•معالجة حاالت
ي
أ
ت
ال� يمكن تفاديها
الطفال ي
بطريقة استباقية.
الم�رة
غ� ب
•إيقاف الق رارات ي
إلبعاد الطفل عن الرعاية
الوالدية.

مبدأ ال �ض ورة
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الحد من اللجوء للرعاية
البديلة

•ضمان وجود نظام قوي
للم راقبة يتمتع بسلطة
اتخاذ الق رارات.

•إتاحة مجموعة من الموارد
االستشارية والعملية
ت
ال� يمكن إحالة
الفعالة ي
الوالدين الذين يواجهان
صعوبات إليها.
•حظر “استجالب” أ
الطفال
إىل مؤسسات الرعاية.

•إلغاء أنظمة تمويل
ت
ال� تشجع
أشكال الرعاية ي
غ�
إاليداع و/أو االحتفاظ ي
ال �ض وري أ
بالطفال ف ي�
الرعاية البديلة.
•إج راء م راجعة منتظمة
للتحقق من أن كل حالة
إيداع ال ت زال مناسبة
ض
و�ورية.

ن
الثا�:
السؤال ي
هل الرعاية مناسبة للطفل؟
ضمان استيفاء م رافق الرعاية
البديلة الرسمية للحد أ
ال ن
د�
المعاي�
من
ي
•التعهد ت
باح�ام ت ز
االل�امات
ف ي� مجال حقوق إالنسان.
•إتاحة الوصول الكامل
إىل الخدمات أ
الساسية،
ال سيما الرعاية الصحية
والتعلي م.

•ضمان كفاية الموارد
ش
الب�ية (تقييم ومؤهالت
وحافز مقدمي الرعاية).
وتيس� التواصل
•تعزيز
ي
المالئم مع الوالدين /
الرسة آ
أف راد أ
الخرين.
•حماية أ
الطفال من العنف
واالستغالل.

•اعتماد التسجيل
ت
وال�خيص إالل زامي
لجميع مقدمي الرعاية
معاي� صارمة
بنا ًء عىل
ي
ينبغي الوفاء بها.
•حظر مقدمي الرعاية
الذين تكون أهدافهم
الرئيسية ذات طبيعة
سياسية أو دينية أو
اقتصادية.

•تأسيس آلية تفتيش
مستقلة تقوم بزيارات
وغ� معلنة.
منتظمة ي

مبدأ المالئمة

يل� مكان تقديم
ضمان أن ب ي
الرعاية احتياجات الطفل

•استحداث مجموعة كاملة
من خيارات الرعاية.
•إسناد مهام الم راقبة
ين
ين
مؤهل�
لمختص�
يقومون بإج راء تقييم
منهجي لمكان الرعاية
يل� وضع
الذي يُ رجح أن ب ي
الطفل وسماته بأفضل
طريقة.

•التأكد من عدم استخدام
الرعاية داخل المؤسسات
إال عندما تشكل استجابة
كب�ة.
بناءة بدرجة ي
•المطالبة بتعاون مقدمي
الرعاية ف ي� إيجاد حل
مناسب طويل أ
المد لكل
طفل.
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ق
حقو� أن ال تتجاوز «المصالح الفضىل»
منظور
ومن المهم من
 .4مراعاة «مصالح الطفل الفضىل»
ي
ٍ
أ
�ث
أو بت�ر تجاهل أو انتهاك حق آخر أو أك  -ولو كان المر كذلك،
بشكل متكرر إىل «مصلحة الطفل
تش� المبادئ التوجيهية
ي
ٍ
ف
ن
لما أدرج المفهوم ي� اتفاقية حقوق الطفل .وتسعى «الحقوق»
كث� من االلتباس بمع� هذا المفهوم
يحيط
ولكن
الفضىل».
ي
آ
والثار ت
الم�تبة عليه ف ي� سياق تعزيز وحماية حقوق الطفل .فقد ف ي� اتفاقية حقوق الطفل ببساطة إىل ضمان الم راعاة الواجبه
أ
لمصالح الطفل الفضىل عند اتخاذ ق رار ٍات بشأن الطريقة الك �ث
تفس� غرض ونطاق «مبدأ المصلحة الفضىل»
يؤدي سوء
ي
أ
فعاليةً لحماية الحقوق عموم اً .وتقع مسؤولية ذلك الق رار
مناسبة ومؤذية للطفال
غ�
عند التطبيق إىل حلول ي
ٍ
ن
ين
بوضوح عىل عاتق الجهات المحددة؛ وال يمكن اتخاذه اعتباطي اً
المعرض� لذلك.
المحروم� من الرعاية الوالدية أو
ي
من قبل آخرين.
وللطفل الحق ف� إيالء «االعتبار أ
الول» لمصلحته الفضىل
ي
ف
مجال كالرعاية البديلة  -من الناحية العملية ومن منظور
�
الخاصة
أو
العامة
االجتماعية
الرعاية
مؤسسات
عندما تتخذ
ٍ
ي
أو المحاكم أو السلطات إالدارية أو الهيئات ش
الت�يعية ق رار ٍات السياسات  -من المنطقي أن نتوقع اتباع مصالح الطفل
أ
ف
ت
تؤثر عىل الطفل (المادة  ،3.1اتفاقية حقوق الطفل) .وقد ي�تب الفضىل المحددة حسب الصول ي� الغالبية العظمى من
عىل هذه الق رارات آثار بعيدة المدى .لذلك من المهم أن نكون الحاالت .فإذا لم يحدث ذلك ،يجب إظهار أن القيام به قد
يهدد بشكل خط� حقوق آ
ين
الخرين ومصالحهم .وتوفر المبادئ
ي
واضح� بشأن طريقة مقاربة «المصالح الفضىل» عند تنفيذ
ٍ
أ
ين
الالجئ�
التوجيهية لمفوضية المم المتحدة السامية لشؤون
المبادئ التوجيهية.
بمرض
(انظر أدناه) مثاال ً عىل ذلك بق رار عدم إيداع طفل مصاب ٍ
متطلبات ت
م�ابطة من المادة  3.1ف ي�
أساس ،تظهر ثالثة
وبشكل
أرسة حاضنة قبل العالج ،ت
ٍ
ٍ
ي
ح� إذا تقرر أن الرعاية ذات
معد لدى ٍ
ٍ
أ
اتفاقية حقوق الطفل:
الطابع الرسي تحقق مصلحته الفضىل .وبالمثل ،ليس من النادر
أ
أن يتعرض كفالء طفل ي ن
مع� للتهديد بالذى الجسدي من قبل
1.1ينبغي أن تحدد الجهات المذكورة أعاله مصلحة الطفل
ٍ
أط ر ٍاف أخرى ما يطرح ض
ن
الفضىل كلما شاركت ف� عملية الرعاية .وهذا ن
إطار جماعي
إىل
المع�
الطفل
نقل
ورة
�
يع� اتخاذ
ٍ
ي
ي
ي
ين
الموظف� .ونتيجةً
للرعاية يضمن له حماية أفضل من قبل
ق ر ٍار بنا ًء عىل جميع المعلومات المطلوبة و/أو المتاحة.
ال� ال يمكن فيها إعطاء أ
لذلك ،تكون الحاالت ت
الولوية لمصالح
وترتدي مسؤولية تحديد المصالح الفضىل أهميةً خاصة
ي
أساس الطفل الفضىل المحددة مبدئي اً استثنائية بالفعل.
عند وجود تضارب ف ي� ال رأي أو عندما ال يتوفر شخص
ي
توكل إليه الرعاية.
تعت� «مصالح الطفل الفضىل» العامل
عالوة عىل ذلك ،ب
ف
ين
حالت� تتصالن ش
مبا� ًة بالرعاية البديلة :دراسة
الحاسم ي�
2.2عند اتخاذ ق ر ٍار يؤثر عىل الطفل ،ينبغي أن ت راعي هذه
ض�ورة فصل الطفل عن والديه (المادة  9.1و 20.1من اتفاقية
الجهات الحقوق والمصالح ش
الم�وعة ألي طرف آخر
أ
ن
الف راد آ
الباء ،أ
(مثل آ
التب� للطفال الذين يتلقون
خيار
واستكشاف
الطفل).
حقوق
ي
الخرين ،الهيئات أو الدولة نفسها)
فض ال عن العوامل أ
رعاية بديلة (المادة  21من اتفاقية حقوق الطفل) .ومن الواضح
الخرى ذات الصلة .إذاً ،وعىل الرغم
ً
أ
ف
ن
أ
الحالت� إعطاء الولوية تلقائي اً لمصالح الطفل
أنه ينبغي ي� كلتا
ي
ة
قاعد
الفضىل
الطفل
لمصلحة
ولوية
ال
منح
اعتبار
من
ً
ين
ف
الجوهري�
الفضىل ،ومع ذلك من المهم جداً تذكر أن العنرصين
توجيهية ي� الممارسة العملية ،إال أن صانعي الق رارات
آ
الخرين ف ي� المادة  3.1من اتفاقية حقوق الطفل (مسؤولية صناعة
ين
ملزم� حقيقةً باتباع ذلك ف ي� كل حالة .وينبغي موازنة
غ�
ي
أ
الق رار وطبيعة الحل المنتقى الذي ينسجم مع الحقوق) يبقيان
ن
ين
المتطلب
المتطلب� الول والثالث ،وال يجوز
الثا� مع
ي
عىل حالهما.
تفس�ه خارج سياق هذه المتطلبات الثالثة التفاقية
ي
الطفل.
حقوق
وعىل الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد المسؤولية
عن تحديد المصلحة الفضىل ،فإنها تت�ك سؤاال ً حيوي اً بدون
3.3وعندما ي ن
يتع� اتخاذ قرار بشأن «المصالح الفضىل» من
والمعاي� ت
ال� ينبغي أن
والعوامل
المعلومات
هي
ما
إجابة:
ي
ي
ين
مالئمة وصالحة لطفل ما ،ينبغي
خيارات
ب� مجموعة
ٍ
ٍ
ً
وبعبارة أخرى ،كيف يتم تحديد المصالح
ار؟
ر
للق
ا
أساس
تشكل
ٍ
يعت� أك �ث إيجابيةً
أن يحبذ من حيث المبدأ الحل الذي ب
الفضىل؟
أ
ف
و� الوقت
للطفل -
بشكل فوري وعىل المدى الطول .ي
ٍ
ئ
ت
تعت� «المبادئ التوجيهية بشأن تحديد المصالح
نها�
نفسه ،ينبغي أن
بشكل كامل مع
ح� تاريخه ،ب
يتوافق أي ق ر ٍار ي
ٍ
أ
آ
ت
ال� أعدتها مفوضية المم المتحدة السامية
جميع حقوق الطفل الخرى.
الفضىل للطفل» ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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أ
ين
للجابة
لشؤون
الالجئ� عام  2008بال شك المحاولة الشمل إ
عىل ذلك السؤال .ومع أن تصميم نموذج تحديد المصالح
المق�ح ف� المبادئ المذكورة ي راعي وضع أ
ت
الطفال
الفضىل
ي
ن
ن
ين
درجة
المصحوب� بذويهم
غ�
ي
ي
الالجئ� ي
والمنفصل� عنهم إىل ٍ
لللهام عند اتخاذ أي ق رارات
كب�ة ،إال أنه يشكل مصدراً رئيسي اً إ
ي
مهمة بشأن الطفل ومستقبله.
وبالنسبة أ
الطفال الذين تشكل الرعاية البديلة أو يحتمل أن

تشكل أم راً واقع اً ،ينبغي تحديد المصالح الفضىل بناء عىل
تقييم يجريه أخصائيون مؤهلون ويشمل القضايا التالية
عىل أ
القل:
1.1آراء الطفل ورغباته المع� عنها بحرية (عىل أساس ف
أو�
ب
ممكن من المعلومات) ،مع م راعاة نضج الطفل
قدر
ٍ
ٍ
وقدرته عىل تقييم النتائج المحتملة لكل خيار معروض.
2.2وضع أف راد أرسة الطفل ومواقفهم وقدراتهم وآرائهم
أ
أ
وغ�هم
ورغباتهم (الوالدين والشقاء والقارب ال راشدين ي
ين
المقرب�) ،وطبيعة عالقتهم العاطفية مع الطفل.
من
3.3مستوى االستق رار أ
والمن ف ي� بيئة الحياة اليومية للطفل
القر� أو أماكن الرعاية الرسمية
(سواء مع الوالدين أو ذوي ب
أو غ� الرسمية أ
الخرى):
ي

•حالي اً (تقييم فوري للمخاطر)
•سابق اً ف ي� البيئة نفسها (تقييم عام للمخاطر)
ف
دعم و/أو شإ�اف
•ربما ي� البيئة نفسها (مثال :مع أي ٍ
ض�وري)
• (4ربما ف� أي مكان آخر للرعاية يمكن أخذه ي ن
بع� االعتبار.
ي
أ
آ
4.4عند االقتضاء ،الثار المحتملة لالنفصال عن الرسة
وإمكانية إعادة إندماجها.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

5.5االحتياجات الخاصة بنمو الطفل:
•المتعلقة بإعاقة جسدية أو نفسية.

بسمات أو ظروف معينة أخرى.
•المتعلقة
ٍ

6.6قضايا أخرى حسب االقتضاء .عىل سبيل المثال:
•خلفية الطفل العرقية والدينية والثقافية و/أو
اللغوية ،بحيث يمكن بذل جهود قدر إالمكان لضمان
استم رار التنشئة والحفاظ عىل الروابط مع مجتمع
الطفل من حيث المبدأ.
العداد لالنتقال إىل العيش باستقاللية.
• إ

7.7م راجعة مدى مالءمة كل خيار رعاية ممكن لتلبية
احتياجات الطفل ف ي� ضوء جميع االعتبارات المذكورة
أعاله.
أساس ا لتحديد المصلحة
وينبغي أن تشكل نتائج هذا التقييم ً
ت
أيض ا قبل
ال� ستنظر ً
الفضىل من قبل فالجهات المختصة ،أ ي
ف
التوصل إىل ق رار ي� جميع العوامل الخرى (بما ي� ذلك توفر
خيارات عملية ،ومصالح وحقوق آ
الخرين) .وينبغي ش�ح سبب
ن
ق رارهم للطفل
المع� ،ال سيما إذا كان مخالف اً ل رأيه .وينبغي
ي
يح�ن
أيض اً إج راء
تقييم لتحديد المصلحة الفضىل عندما ي
ٍ
حالة من حاالت إاليداع (انظ رالمادة  25من
موعد م راجعة كل ٍ
اتفاقية حقوق الطفل ،والفقرة  67من المبادئ التوجيهية).
ف ي� بعض الحاالت الشنيعة ،يتطلب الخطر المحدق بالطفل
ف
ئ
و� هذه الحالة ،من ال �ض وري جداً
اتخاذ
ٍ
وقا� فوري .ي
إجراء ٍي
عملية
طريقة
ضمان بدء تحديد المصلحة الفضىل بأرسع
ٍ
ٍ
ممكنة بعد االستجابة أ
الولية ف ي� حالة الطوارئ  -يُ فضل أن يتم
للج راءات المتبعة .وعىل وجه
بروتوكول
ع�
متفق عليه إ
ذلك ب
ٍ
ٍ
ئ
نها� ودائم قبل إنهاء عملية
الخصوص ،ال يجوز ترتيب أي حل ي
لطة مختصة.
التقييم ،وم راجعة نتائجها من قبل ُس ٍ
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� (:)1
مشاركة أ
ين
واليافع� ف ي� قرارات الرعاية ومكان تلقيها
الطفال
لمحة عامة:

كث�اً ما يودع أ
الطفال ف ي� أماكن رعاية بديلة بدون أن يفهموا
ي
للتعب� عن آرائهم.
تمام اً لماذا ،أو بدون أن تتاح لهم فرصة
ي
وهذه مخالفة واضحة للمادة  12من اتفاقية حقوق الطفل
ال� تمنح أ
ت
الطفال «الحق ف ي� االستماع إليهم» ف ي� جميع
ي
ف
إالج راءات القضائية أو إالدارية ت
كث�
ال�
تؤثر عىل حياتهم .ي
و� ي ٍ
ي
من الحاالت ،ي ع� أ
الطفال المودعون ف ي� مركز رعاية بديلة
ُ ب
بطرق
غ� مالئم عن آرائهم بنهاية المطاف
بشكل
تعسفي أو ي
ٍ
ٍ
ٍ
«غ� لفظية» كالعزلة أو رفض التعاون أو الف رار أو تعطيل
ي
يع� أن تجربتهم الجمالية �ف
ن
إاليداع
إ
ٍ
ي
بطريقة أخرى .وهذا ي
الرعاية البديلة ستكون سلبية تمام اً وقد يكون لها تداعيات
خط�ة عىل ض
حا�هم ومستقبلهم.
ي
بشكل خاص عىل ض�ورة
ولذلك ركز محررو المبادئ التوجيهية
ٍ
طفل يُ توقع إحاطته برعاية بديلة .حيث ذكروا أن
استشارة كل ٍ
ف
استشارة الطفل واجبة ي� جميع ق رارات اختيار مكان الرعاية
البديلة ،وأيض اً طوال ت
ف�ة إاليداع ،وقبل مغادرة نظام الرعاية.
ولم يكتفوا بإدراج ذلك ف ي� المبادئ العامة للمبادئ التوجيهية
(الفقرتان  6و ،)7بل أشاروا إليها ً ف
الكث� من النقاط
أيض ا ي� ي
المحددة ضمن النص (انظر الفق رات  40و 57و 65و 67عىل
ف
ت
ال� تشجعها
سبيل المثال) .وهذا مكون
رئيس ي� الصيغة ي
ي
حالة عىل حدة
المبادئ التوجيهية للتعامل الفردي مع كل ٍ
عند اتخاذ ق رارات الرعاية البديلة.

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
المبادئ التوجيهية،64 ،57 ،49 ،40 ،7 ،6 § :
.132 ،104 ،99 ،98 ،94 ،67 ،65

االل�ام بحق أ
تستند المبادئ التوجيهية إىل ت ز
الطفال ف ي�
ف
ت
ال� تمسهم ،باالنسجام مع
االستماع إليهم ي� المسائل ي
ويعت� ذلك مبدءاً عام اً
المادة  12من اتفاقية حقوق الطفل.
ب
ف
للمبادئ التوجيهية وينبغي أن ينعكس ي� جميع سياسات
وممارسات الرعاية البديلة.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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ب� «مشاركة أ
من الواضح أن هناك صلة وثيقة ي ن
الطفال»
وم راعاة مصالح الطفل الفضىل ،وينعكس ذلك ف ي� الفقرة
تحديد للمصالح الفضىل جزئي اً عىل
 .7وينبغي أن يستند أي
ٍ
ن
كب�ة
المع� وشواغله ،مع م راعاة مجموعة ي
تفضيالت الطفل أ ي
من آ
الراء والعوامل الخرى .ويشمل ذلك النتائج المتوقعة
عىل المدى القص� أ
لتوف� الحماية
والطول أج ال ً ألي حل
ي
ي
أ
الفعالة لجميع الحقوق الخرى ،كما تُ حدد أيض اً
بتوف�
ي
خيارات مناسبة أو تشجيعها من قبل الدولة.
نحو مماثل ،كما تعكس الفقرة ( 6وأيض اً الفقرة 64
وعىل ٍ
أ
عىل سبيل المثال) ،ينبغي أن يحصل الطفال عىل جميع
استنتاجات
المعلومات الالزمة لتمكينهم من الوصول إىل
ٍ
سليمة بشأن الخيارات المتاحة لهم.
ترتبط “مشاركة أ
الطفال” ارتباط اً وثيق اً بالتشاور مع أرسة
ين
المع� لتمثيل الطفل أو مع أشخاص
الطفل ،أو الشخص
ن
مهم� أو يثق بهم .أكدت المبادئ التوجيهية
يعت�هم
ي
آخرين ب
أ
م راراً عىل هذه النقطة .ويضمن الحصول عىل آراء ،والفضل
موافقة ،أ
الشخاص الذين أصبح الطفل معتمداً عليهم تلبية
ق رارات إاليداع ف ي� الرعاية البديلة لتوقعات الطفل قدر إالمكان.
بشكل واضح احتمال أن تكون نتيجة إاليداع ف ي�
وهذا يعزز
ٍ
الرعاية البديلة إيجابيةً .

وينبغي عىل السياسات الوطنية:
ترسيخ حقوق أ
الطفال ف� المشاركة ف� ش
الت�يعات
ي
ي
والسياسات
أ
ف
•إدراج ت ز
ش
ال�ام باالستماع إىل آراء الطفال ي� جميع الت�يعات
أ
والسياسات المتعلقة بالطفال وأرسهم باالنسجام مع
المادة  12من اتفاقية حقوق الطفل.
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ك� ( :)1مشاركة أ
نقطة ت
ال� ي ز
ين
واليافع� ف ي� قرارات الرعاية ومكان تلقيها (تتمة)
الطفال
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات (تتمة)
•إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق إالنسان مثل أمناء
المعني� أ
ين
ين
ين
المعني�
المفوض�
بالطفال أو
المظالم
أ
أ
ف
بالطفال للحفاظ عىل حق الطفال ي� االستماع إليهم.
•م راعاة التعليق العام رقم  12أ
للمم المتحدة ،حق
ت
لالس�شاد بها ف ي� مشاركة
الطفل ف ي� أن يستمع إليه
أ
ف
والج راءات إالدارية.
الطفال ي� العمليات إ
•تعزيز الوعي بحقوق أ
الطفال ،بما ف ي� ذلك الحق ف ي�
ب� صفوف :أ
المشاركة ي ن
الطفال وأرسهم ،وصانعي
للطفال أ
السياسات ومقدمي الرعاية أ
والرس ،والمجتمع
عموم اً باستخدام الحمالت العامة ووسائل إالعالم.
•ضمان حق جميع أ
الطفال ف ي� المشاركة برصف النظر عن
وضعهم أو ظروفهم ومن دون ي ز
تمي�.
أد� لسن مشاركة أ
•ضمان عدم وجود حد ن
الطفال ودعم
ااحتياجات التواصل لديهم ،مثل دعم أشكال التواصل
غ� اللفظية.
ي
ال� يقودها أ
ت
الق ران
•تشجيع المنظمات أو أالمجموعات ي
ت
كب�ة للمساهمة
ال� تدعم مشاركة الطفال بدرجة ي
أو ي
بإعداد وتنفيذ سياسات وممارسات الرعاية البديلة.

دعم مشاركة أ
الطفال ف ي� إجراءات وعمليات الرعاية البديلة
•التأكد من أن ش
الت�يعات والسياسات الوطنية المتعلقة
بحماية الطفل والرعاية البديلة تتضمن ت ز
ال�ام اً بمشاركة
أ
قائم عىل حقوق الطفل.
نهج ٍ
الطفال وتستند إىل ٍ
•أخذ آراء أ
الطفال عند اتخاذ ق رارات تتعلق بإحاطتهم
بالرعاية ،وإعداد تقييمات وخطط وم راجعات للرعاية.
وينبغي أن يتضمن ذلك التماس آراء أ
الطفال بشأن
ال� تدعم أ
ت
الطفال وأرسهم ومزودي الرعاية.
الخدمات ي
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أ
ن
ت
تب� خيارات
•تزويد الطفال بالمعلومات ح� فيتمكنوا من ي
مستن�ة ويتمكنوا من المشاركة ي� عمليات صنع الق رار
ي
نسخ
ٍ
بشكل كامل .وينبغي أن يتضمن ذلك الوصول نإىل ٍ
المجا�ن
القانو�
والتمثيل
«حقوقه»،
من
للطفل
مفهومة
ٍ
ي
ي
ين
ين
مدرب� ف ي� شؤون الرعاية عند االقتضاء.
محام�
من قبل
•حفظ المعلومات عن خلفيات أ
الطفال وأصولهم بحيث
الطفال ،أو غ�هم بعد موافقة أ
يتمكن أ
الطفال ،من
ي
الحصول عىل معلومات عن أصولهم.
•التأكد من استشارة أرسة الطفل ،أو أي أشخاص آخرين
ين
مهم� يثق بهم الطفل ،عند اتخاذ الق رارات.
اش�اط إمكانية وصول أ
• ت
شخص بالغ يثقون به
الطفال إىل
ٍ
شخص ما برسية.
عندما يريدون الدعم أو الحديث مع
ٍ

•وضع ترتيبات تُ مكن من االستماع للطفل ش
ع� ممثل
مبا�ة ب
قادر عىل
صغ�اً جداً أو ي
أو هيئة عندما يكون الطفل ي
غ� ٍ
التعب� عن رأيه لفظي اً أو بوسائل تواصل أخرى.
ي
•ضمان م راعاة آراء أ
الطفال ف ي� الق رارات المتعلقة باالتصال
ب أُرسهم وأثناء زياراتهم لها.
دعم أ
الطفال ل إلبالغ عن شكاواهم وشواغلهم (الفقرة 98
و)99
أ
•المطالبة بوضع آليات تمكن الطفال من إالبالغ عن
غ� رسمية.
شواغلهم
بطريقة ي
ٍ
بطريقة رسمية
للبالغ عن الشكاوى
•وضع آليات واضحة إ
ٍ
بحيث يتمكن أ
ن
المحاط� برعاية بديلة من إالبالغ
الطفال
ي
تعديات عىل حقوقهم ،كإساءة
بطريقة آمنة عن أي
ٍ
ٍ
المعاملة أو االستغالل.
•ضمان إعالم أ
الطفال بحقهم ف ي� إالبالغ عن شكاواهم.
بالغ
حيث ينبغي أن يتمكنوا من الوصول إىل
ٍ
شخص ٍ
مستقل يثقون به لدعمهم ف ي� إالبالغ عن شكواهم عند
الحاجة.
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ك� ( :)1مشاركة أ
نقطة ت
ال� ي ز
ين
واليافع� ف ي� قرارات الرعاية ومكان تلقيها (تتمة)
الطفال
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات (تتمة):
• ضمان وصول أ
الطفال إىل سبل االنتصاف القانونية
والم راجعة القضائية .حيث ينبغي أن يتمكنوا من
قانوني� ودعم من ي ن
ين
ين
بالغ�
ممثل�
الحصول عىل
ين
مستقل� يثقون بهم عند الحاجة.
•ضمان أن يكون أ
الطفال عىل دراية بمدى الرسية وحدودها

عند إالبالغ عن شكاواهم وأن يكون إالبالغ عن الشكاوى بال
عقاب .وينبغي أن يحصل أ
ومالحظات
الطفال عىل آراء
ٍ
منتظمة بشأن كيفية معالجة شكاواهم وشواغلهم وما
هي النتائج.

ممارسة واعدة 1-1

•المطالبة بتسجيل الشكاوى وم راجعتها بانتظام .تأسيس
هوية واضحة يمكنها رصد
هيئة محايدة ومستقلة وذات ٍ
الشكاوى.
•التماس آراء أ
الطفال ومشاركتهم المستمرة ف ي� كيفية
ين
تحس� آليات إالبالغ عن الشكاوى.

مكومبوزي ،تانزانيا
سن اً كسف راء وشاركوا تجاربهم الحياتية الخاصة أثناء مناقشة
أ
ن
المعرض� لخطر الهجرة إىل
تعمل مكومبوزي مع الطفال
العواقب السلبية للرعاية داخل المؤسسات عىل المدى
ي
ف
ت
�نز
الشوارع ف ي�
منطق� أروشا وكليمانجارو ي� شمال ت انيا .وتدعم الطويل .وعام  ،2010أجري المسح السنوي لدرجة رضا
ي
الطفال والشباب أ
الطفال بمشاركة أ
أ
االبتعاد عن رعاية أطفال الشارع داخل المؤسسات باتجاه
ال بك� سن اً الذين يقيمون
الرعاية داخل أ
ف� الم �نز ل االنتقال .وسلط الضوء عىل تطوير التواصل يب�ن
الرس والمجتمعات المحلية .ونتيجةً لذلك،
ي
ي
حولت مرفق الرعاية الداخلية أ
االجتماعي� أ
ين
انتقال».
ساس إىل «م �نز ٍل
ال
والطفال .وقدمت نتائج المسح إىل
المرشدين
ي
ي
أ
ين
الموظف� وأتاحت لهم فرصةً
وتقدر المنظمة قيمة وأثر المشاركة الفاعلة للطفال ،وفرص
للتفك� ف ي� التقدم المحرز من
ي
أ
ين
ين
ين
اليافع�.ن
والحالي� إلعالء
السابق�
تمك� أطفال وشباب الشارع
منظور الشخاص
ي
أصواتهم وإسماعها .وشارك أ
الشخاص اليافعون ف ي� مجلس
أ
الطفال ( )Baraza la Watotoف ي� بلدية أروشا ،ما أدى إىل قيام
ال� تواجه أ
باالع�اف بالقضايا ت
ت
الطفال
السلطة البلدية
ي
أ
ين
أيض ا
واليافع� وإيجاد سبل لمساعدتهم .كما قدم الطفال ً
كب�ة ف� عمليات التخطيط إال ت
س�اتيجي ف ي� مكومبوزي
مساهمةً ي ي
أ
طوال عام  2010من خالل االجتماعات والمناقشات والفكار.
الطفال أ
وعمل بعض أ
ال بك�
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ك� ( :)1مشاركة أ
نقطة ت
ال� ي ز
ين
واليافع� ف ي� قرارات الرعاية ومكان تلقيها (تتمة)
الطفال
ممارسة واعدة 2-1

المشاركة الجماعية ف� خدمات حماية الطفل ،ن
ال�وج
ي
«مشاركة المستخدم والممارسة المهنية ف ي� مجال خدمات
ش
عمل ينفذ بالتعاون مع
حماية الطفل» هو م�وع بحث ي
ف
ين
جهت� تقدمان خدمات حماية الطفل ي� ال �ن ويج .ويبحث
ف
ف
ين
ش
اليافع� ي� ق رارات رعايتهم.
الم�وع ي� كيفية تعزيز مشاركة
أ
كما يستخدم مجموعة مشاركة قائمة عىل الحوار للشخاص
اليافع� ف� مجال حماية الطفل ومجموعة أ
ن
للهل الذين
ي ي
ت
ين
اليافع�
ال� تستهدف
فقدوا
حضانة أطفالهم .وأدت المبادرة ي
ف
تغ� ٍات ي� ممارسات مركز حماية الطفل حيث أصبحوا
إىل ي
آ
ف
ت
ال� تتخذ ق رار ٍات بشأن
الن يشاركون بالكامل ي� االجتماعات
ي
رعايتهم المستقبلية .ووفرت مجموعة أ
الهل للوالدين فرصة
ع� ي ن
تمك� الوالدين من تطوير
التأث� عىل خدمات حماية الطفل ب
ي
وعيهم

ممارسة واعدة 3-1

منظمة من يهتم؟ (? )Who caresمبادرة التدريب ف ي�
اسكتلندا ،اسكتلندا ،المملكة المتحدة
ف ي� عام  ،2010تلقت منظمة «من يهتم؟» ف ي� اسكتلندا تموي ال ً
لمدة ثالث سنوات من أجل تصميم وإعداد وتنفيذ مبادرة
ين
الممثل�
تدريب وطنية تهدف إىل توعية وتنمية قدرات
ت
ين
ال� يقع عىل عاتقها
المنتخب� محلي اً والهيئات الرئيسية ي
أ
مسؤوليات صناعة الق رارات المتعلقة بخدمات الطفال.
شارك أ
الطفال واليافعون المقيمون ف ي� م رافق الرعاية البديلة
ين
والمنقطع� عن الرعاية ف ي� جميع م راحل إعداد
الرسمية
ن
ش
الوط� .حيث تم إ�اك  127يافع اً
وتنفيذ برنامج التدريب
ي
ف
ع� إنتاج أفالم تدريبية محلية للدورات
ي� هذه العملية ب
التدريبية ،بينهم
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ت
ال�
بإمكانيات اتخاذ ي
تداب� فعالة بخصوص ق رارات الرعاية ي
ش
حاجة
وتش� تجربة هذا الم�وع إىل وجود
تؤثر عىل أطفالهم .ي
ٍ
لدعم عملية بناء نماذج مشاركة جماعية تمنح مستخدمي
التأث� عىل تقديم الخدمات.
الخدمة قدرة ي
لمزيد من المعلومات انظر :سيم ،س وسيتيبو ،ت (.)2011
ٍ
ف
ش
المشاركة الجماعية ي� خدمات حماية الطفل� :اكة أم
إج راءات شكلية؟ المجلة أ
الوروبية للعمل االجتماعي14(4), ،
497-512. DOI: 10.1080/13691457.2010.500477

 18يافع اً شاركوا بشكل ش
مبا� ف ي� تقديم التدريب لهؤالء
ٍ
ين
ين
اليافع�
البالغ� .وأظهرت التقييمات إاليجابية أن مشاركة
ف
كب�ة.
درجة ي
ي� الدورات التدريبية جعلت التدريب فعاال ً إىل ٍ
ن ف
اليافع� ت
ين
ال�نامج
ح� تم توظيفهم
وثابر بعض
مدرب� ي� ب
ي
ال�نامج
وقاموا بتمثيل المنظمة عىل المستوى
الدول .وأسفر ب
ي
تغي�ات ف ي� السياسات والممارسات المحلية بطرق عدة،
عن ي
أ
اليافع�ن
ن
كتحس� سياسة إالسكان المحلية للشخاص
ي
ي
الذين يغادرون مكان تقديم الرعاية ،وتعزيز فرص التدريب
ين
وتحس� فرص الوصول إىل الم رافق الرياضية
والتوظيف،
ف
ت
ن
وتحس� المشاركة ي� عملية صنع الق رار.
وال�فيهية
ي
لمزيد من المعلومات زيادرة:
ٍ
http://www.corporateparenting.org.uk
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الفصل الثالث

نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية والمصطلحات
المستخدمة:
© Maureen Anderson

تجدون ف ي� هذا الفصل:
)1-3
)2-3
		
		
		

نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية
المصطلحات المستخدمة ف ي� المبادئ التوجيهية
ف
أرسة موجودة
 .1الرعاية البديلة ي� ٍ
 .2أماكن أخرى لتقديم الرعاية
 .3المفاهيم ليست مطلقة
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 )1-3نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية

ف
توف� الرعاية
تنطبق المبادئ التوجيهية ي� معظمها عىل ي
الطفال (أي أ
البديلة الرسمية لجميع أ
الشخاص دون سن 18
سنة ،ما لم ينص القانون المنطبق عىل الطفل عىل عمر
أقل لبلوغ سن الرشد ،باالنسجام مع اتفاقية حقوق الطفل)
المعرض� لذلك (§  .)27و�ف
ين
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية أو
ي
ين
الوقت نفسه ،تغطي المبادئ التوجيهية أيض اً
اليافع� الذين
يغادرون نظام الرعاية الرسمي ويحتاجون إىل الدعم بعد
بلوغهم سن الرشد (§  .)28كما يمكن تطبيقها أيض اً ف ي� أماكن
ال تشكل مرفق اً «للرعاية بديلة» بحد ذاتها ،ولكنها تتحمل
مسؤوليةً تتعلق بتوف� الرعاية أ
للطفال (كالمدارس الداخلية
ي
وبيوت الطالب وم راكز العالج (§ .))31
دول يغطي ليس فقط
المبادئ التوجيهية هي أيضا أول صك ي
ت
جميع أنواع الرعاية البديلة «الرسمية» ،بل أيض اً ال�تيبات
ين
ين
رئيسي�:
لسبب�
«غ� الرسمية» (§  .)27ويُ عزى ذلك
ي
•الرعاية البديلة لمعظم ألطفال الذين ال يستطيعون
ف
رسمية بطبيعتها.
غ�
العيش مع والديهم هي ي� الحقيقة ي
ٍ
وبعبارة أخرى ،تُ نظم أغلب حاالت الرعاية البديلة ف ي� جميع
ٍ
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ب� أ
أنحاء العالم بشكل عفوي ي ن
الف راد  -غالب اً أحد الوالدين
ٍ
أو كالهما أ
غ� الرسمية
الممارسات
خالل
من
والقارب
ي
المقبولة اجتماعي اً .وارتأى المحررون أنه ينبغي ت
االع�اف
بشكل كامل .ولكن المبادئ التوجيهية ال تهدف
بهذا الواقع
ٍ
أ
غ� الرسمية للطفال من قبل
إىل تغطية الرعاية العرضية ي
القارب أو أ
أ
الصدقاء ف ي� أيام العطل أو أثناء غياب الوالدين
مث ال ً (§ 30ج).

غ� ناتجة
•ومع أن
التداب� ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺣﮐم التعريف تكون ي
ي
عن اﻟﺗدﺧل واﻟﻘرارات الرسمية (ﺑﺎﻟﺗﺎﻲﻟ يصعب أن تشملها
المعاي� اﻟﻣﺣددة) ،فإنها قد تتطلب دوراً شإ�افي اً و/أو ﻗد
ي
ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن الدﻋم الحكومي ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣﺛل ﻟﻟطﻔل.
ف
المعاي� دورها المطلوب.
و� هذا السياق تلعب
ي
ي
المعاي� والمبادئ العامة الواردة
مع ذلك ،ينبغي دوم اً م راعاة أن
ي
ف� المبادئ التوجيهية تُ ن
ع� بالرعاية الرسمية فقط
ي
)§ (27؛ أما تلك ت
غ� الرسمية فيتم
ال� تنطبق عىل الرعاية ي
ي
ذكرها عىل وجه التحديد (ال سيما § )79-76 56
[انظر أيض اً نقطة ت
ال� ي ز
ك� ]9
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استبعدت مجموعتان من أ
الطفال بشكل رصيح من المبادئ
التوجيهية:
أ
• أ
ف
نزاع مع
الطفال المحرومون من
حريتهم لنهم ي� ٍ
القانون ،أو نتيجة ادعاء بذلك ،ألن وضعهم تغطيه
بالفعل صكوك دولية أخرى ف ي�
أ
مجال قضاء الحداث (§ 30أ)
• أ
ن
المتب�
الطفال الذين تم تبنيهم (§ 30ب) .ألن الطفل
ف
رعاية والدية فور اتخاذ ق رار ن
التب� .ولذلك فإن
أصبح ي� ٍ
ي
ن
التب� الكاملة ليست شكال من أشكال الرعاية البديلة
عملية ي
كونها تؤسس عالقةً كاملة ي ن
ب� الطفل والوالدين .كما ال
للكث� من جوانب إدارة الرعاية البديلة ،مثل خطة
تخضع
ي
ت
ت
ال� تسبق
الرعاية أو الم راجعة الدورية .ومع ذلك ،تقع الف�ة ي
ن
التب� منطقي اً ضمن نطاق المبادئ التوجيهية.
إكمال عملية ي
عالو ًة عىل ذلك ،من المهم مالحظة أن الجهود المتوخاة
ف� المبادئ التوجيهية بغرض منع تفكك أ
الرسة تنطبق عىل
ي
أ
ن
الرس
غ�ها.
بالتب� مثلها مثل ي
ي
ف
ت
ال�
ي
و� هذه النقطة الثانية ،ينبغي معالجة المسألة المعقدة ي
السالمية وعالقتها ن
تمثلها الكفالة بموجب ش
بالتب�.
ال�يعة إ
ي
ن
ال ت
ت
تع�ف ش
ال�يعة إالسالمية
ال�
بالتب� ،كما أن ي
ي
تداب� الرعاية ي
أ
تشبه ن
غ� ممكنة عموم اً إال للطفال الصغار المهجورين
التب� ي
ي
التداب�
الذين ال يُ عرف والداهم .ونتيجةً لذلك ،ال تغطي هذه
ي
إال نسبةً ضئيلةً جداً من أ
ين
المحروم� من الرعاية
الطفال
الوالدية.
أ
ف
خ�ة (ال سيما أثناء إعداد
ولذلك كان هناك ميل ي� العقود ال ي
اتفاقية حقوق الطفل) للشارة إىل الممارسة أ
الك �ث
بكث�؛
إ
انتشارا ي
ً
ف
ن
ش
ئ
أي الكفالة  -وهي أقرب مكا�
للتب� بموجب ال�يعة إالسالمية.
ي
ن
وب�ن
ن
وتتبع المبادئ التوجيهية هذا التوجه بالربط يب�
التب� ي
ي
الكفالة وفق اً ش
لل�يعة إالسالمية (مثال2 § :أ .)161 ،123 ،ولكن
ف
بشكل
بلد إىل آخر
طريقة فهم الكفالة تختلف ي� الممارسة من ٍ
ٍ
أ
أ
ف
ي ت
مرفق
كب� -وت�اوح من الدعم ي
المال المجهول لحد الطفال ي� ٍ
ن
بالتب� حيث قد يحمل
شبيهة
للرعاية الداخلية إىل عالقة
ٍ
أي
بالم�اث
الطفل ،بموجب ظروف معينة ،اسم الرسة ويسمح له ي
من مقدم الرعاية ،كما ف� حالة ن
التب� تقريب اً.
ي
ي
تفس� مصطلح “الكفالة وفق اً ش
لل�يعة إالسالمية”
ولذلك ال يمكن
ي
عملية جداً .وتغطي
بطريقة
ف ي� سياق المبادئ التوجيهية إال
ٍ
ٍ
رعاية
المبادئ التوجيهية هذه الممارسة عندما تتضمن تقديم ٍ
غ�
أساس ي
يومية للطفل .ولكن يمكن ترتيب تلك الرعاية عىل ٍ
ٍ
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رسمي أو أك �ث رسميةً  -وهو أمر يجب م راعاته عند تحديد
ت
تز
تعت�
ال� ب
االل�امات تجاه الطفل .أما الحاالت النادرة نسبي اً ،ي
ش
تدب� للرعاية القانونية
الكفالة وفق اً لل�يعة إالسالمية بمثابة ي ٍ
مدى الحياة ،فإنها قد تقع خارج نطاق المبادئ التوجيهية شأنها
ف� ذلك شأن ن
التب�.
ي
ي

 )2-3المصطلحات المستخدمة ف ي� المبادئ
التوجيهية

ت
ال� ينبغي تسليط الضوء عليها
هناك عدد من النقاط المهمة ي
والتعاريف الواردة (§ � )29ف
بشأن المفاهيم المستخدمة
ي
أ
المبادئ التوجيهية عند إالشارة إىل الشكال المختلفة للرعاية
البديلة.
غ� الرسمية
الرعاية ي
تعت� الرعاية ي
غ� الرسمية (§ .29ب :)1.ب
أ
ن
غ� معلن يب� والدي الطفل أو الوصياء عليه
تدب�اً فعاال ً أو ي
ي
�ث
ن
مقرب� من العائلة) ممن
فرد أو أك (عادة أقرباء أو أشخاص
ي
مع ٍ
ف
كمقدم للرعاية ي� وقت تحمل
ليس لديهم تفويض رسمي
ٍ
غ� الرسمية أيض اً العروض
هذه المسؤولية .وتغطي الرعاية ي
ف
ن
عادي� ي� غياب الوالدين أو
التلقائية للرعاية من قبل أف راد ي
غ�هم من مقدمي الرعاية أ
ساسي�.ن
ال
ي
ي
ت
وي�تب عىل ذلك أن الرعاية الرسمية تشمل جميع حاالت
إاليداع لدى مقدم رعاية ت
مع�ف به ،برصف النظر عن طريقة
ترتيبها ومن قام بالمبادرة .كما تجدر هنا إالشارة بالتحديد إىل
تعت� «رسمية».
أن كل عملية
إدخال إىل م رافق الرعاية الداخلية ب
ٍ
«مع�ف بها» لنأ
ت
ت
وبعبارة أخرى ،يُ ف�ض أن الم رافق المعنية
ٍ
المبادئ التوجيهية تتطلب تسجيل جميع الم رافق وتفويضها
ن
يع� أن الدول ومقدمي
بالعمل .ومن المهم معرفة أن ذلك ي
«غ� الرسمية»
الرعاية ال يمكنهم االستناد إىل الطبيعة ي
ت
ت
المف�ضة ألي عملية رعاية داخل مؤسسات  -ح� لو جاءت بناء
لت�ير عدم االمتثال
عىل طلب أحد الوالدين أو
الوص مث ال ً  -ب
ي
المع� ،كما هو موضح �ف
ن
لمعاي� الحماية المتعلقة بالطفل
ي
ي
ي
إالرشادات.
ين
ين
رئيسيت� من الجهات
مجموعت�
تش� المبادئ التوجيهية إىل
ي
المسؤولة عن الرعاية الرسمية (§ 29د):
ت
ال� تنظم عمليات إاليداع ف ي� الرعاية
•الهيئات ( )Agenciesي
البديلة (مثل جهات الخدمة االجتماعية أو الم راقبة).
•المرافق ( )Facilitiesوهي مؤسسات تقدم الرعاية أ
للطفال.
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الخرى للرعاية أ
الشكال أ
•تغطي أ
الرسية (§ .29ج)3.
ت
ال� تتوىل فيها أﺮﺳة موجودة دوراً رسمي اً ف ي� الرعاية
الحاالت ي
يشبه الكفالة  -وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ تعمل داﺧﻞ خدمة الرعاية البديلة.
تعي� أرس لرعاية أ
عىل سبيل المثال ،يمكن ي ن
الطفال الذين
أ
يغادرون م رافق الرعاية الداخلية ،أو للعمل أوصياء للطفال
الذين لديهم احتياجات رعاية بديلة طويلة أ
الجل.

قد تكون الهيئات والم رافق عامة أو خاصة ،مع اعتبار أن
ن
«غ� الحكومية» .ولذلك
تع� ي
الهيئات والم رافق الخاصة ي
غ� الحكومية والجمعيات
تتضمن الهيئات الخاصة المنظمات ي
تم�ز
والمنظمات الدينية إ
بالضافة إىل المشاريع الخاصة .وال ي
المبادئ التوجيهية ي ن
وغ� الربحية ،ولكنها
ب� العمليات الربحية ي
أساسي ا» لمقدم
«غرض ا
تحدد أن الربح ال ينبغي أن يكون
ً
ً
الرعاية (§ .)20
هناك مجموعة كب�ة من أشكال الرعاية البديلة ف� جميع أنحاء  .2أماكن أخرى لتقديم الرعاية
ي
ي
ألغ راض المبادئ التوجيهية ،تصنف جميع أماكن تقديم الرعاية
أ
ن
نوع�
العالم .وهي تنقسم ،لغ راض المبادئ التوجيهية ،إىل ي
البديلة خارج إطار أ
الرسة بأنها «م رافق رعاية داخل المؤسسات».
ين
تداب�
أساسي� :رعاية تقدمها أرسة موجودة ،ورعاية وفق
ي
ال� تشبه الرعاية أ
•أدرجت أشكال الرعاية ت
رعاية مختلفة.
الرسية (§ .29ج)3.
ي
أ
تحت بند الرعاية داخل المؤسسات لنها ،وعىل عكس «الرعاية
أ
ف
 .1الرعاية البديلة ف ي� أرسة موجودة
تش� إىل طريقة تنظيم الرعاية بدال ً عن أي
ي� إطار الرسة» ،ي
أنواع من الرعاية تحت هذا
موجود مسبق اً ف ي� مكان تقديم الرعاية .كما تُ قدم
عائل
تحدد المبادئ التوجيهية ثالثة ٍ
ٍ
وضع ٍي
ٍ
أ
البند:
صغ� ٍة مستقلة
رعاية تشبه الرعاية الرسية ضمن
مجموعات ي
ٍ
أ
ف
•رعاية ذوي القر� (§ .29ج :)1.يوفرها أ
و� ظروف تشبه البيئة الرسية قدر إالمكان.
إىل حد ي
كب� ي
القارب أو أشخاص
ب
�ث
ن
مقربون من أ
البديل� مقدم اً للرعاية،
ويعمل واحد أو أك من الوالدين
ي
التداب�
الرسة ويعرفهم الطفل .ومع أن هذه
ي
ف
ح� آ
وإن لم يكن ي� منازلهم الخاصة.
رسمية غالب اً ت
الن ،فإن بعض الدول بدأت تستفيد
غ�
ي
ٍ
أ
ت
ز
أ
بشكل م�ايد من حاالت إاليداع الرسمية داخل الرسة
ٍ
وتعت� الخصائص الشبيهة بالرسة لم رافق الرعاية داخل
ب
وهذا
).
القر�
ذوي
قبل
من
الطفل
(كفالة
الممتدة
ب
بشكل عام.
المؤسسات معياراً مهم اً عند تحديد مدى مالءمتها
ٍ
يمكن جميع أ
الط راف المعنية من االستفادة من مستويات
وعىل سبيل المثال ،تنص التوصية رقم  )5(2005للجنة وزراء
التوجيه والدعم عىل قدم المساواة مع حاالت إاليداع
توف� مكان عيش ذي طابع أرسي ف ي�
مجلس أوروبا عىل ض�ورة ي
أ
الخرى ف ي� م رافق الرعاية البديلة.
مؤسسات الرعاية الداخلية تماشي اً مع حقوق الطفل .وتتخذ
•كفالة الطفل (§ .29ج :)2.يقدمها زوجان أو أف راد معتمدون
ف �نز
لتوف� الرعاية البديلة.
إطار رسمي
ي
ي� م لهم الخاص ضمن ٍ
قص�ة المدى لتغطية أزمة
توف� الكفالة ي
• – يمكن ي
مؤقتة ،أو «رعاية مؤقتة» مخطط لها لبضعة
أيام بغرض إراحة الوالدين ،وال سيما أولئك الذين
ن
احتياجات
يعا� من إعاقة أو
يقدمون الرعاية
ٍ
لطفل ي
ٍ
خاصة أخرى.
ٍ
• – قد تكون الكفالة متوسطة المدى مطلوبةً أثناء
تقديم الدعم للوالدين أو أ
الرسة ككل لتمكينهم
من استئناف تقديم الرعاية للطفل ،أو ف ي� حال بذل
جهود لتعقب أ
الرسة.
• – تل� الكفالة بعيدة المدى احتياجات بعض أ
الطفال
بي
 مثل أولئك الذين ال يتاح لهم خيار نالتب� أو
ي
ع� تقديم رعاية ذات طابع
يتعارض مع رغبتهم  -ب
ت
ين
السن� ،وأحيان اً ح� سن الرشد.
لعدد من
أرسي
ٍ
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التوجيهية

المبادئ التوجيهية موقف اً مشابه اً (§ .)123

•تشمل الرعاية داخل المؤسسات (§ .29ج )4.نطاق اً
واسع اً من أماكن تقديم الرعاية بدءاً من مالجئ الطوارئ
أك� م رافق
وبيوت المجموعات
الصغ�ة وصوال ً إىل ب
ي
وتعت� المبادئ التوجيهية الرعاية داخل
الرعاية الداخلية.
ب
ف
ض
المؤسسات مكون اً �وري اً ي� خيارات الرعاية البديلة الواجب
ف
تستو� عدداً من ش
ال�وط .حيث يمكن
توف�ها ،ش�يطة أن
ي
ي
ين
ين
مدرب� تقديم الرعاية
موظف�
صغ�ة تضم
لمجموعة
ي
ٍ
العالجية أو العالج أ
بصدمات نفسية أو
أصيبوا
طفال
ل
ٍ
إهمال شديد .وربما تكون الرعايـة
تعرضوا لسوء
ٍ
معاملة أو أ ٍ
ن
لتمك� المجموعات
داخـل المؤسـسات الخيار الفضل
ي
أ
الكب�ة من أ
الشقاء من البقاء مع اً .ويمكن للطفال أن
ي
توف�
عىل
تركز
عندما
المؤسـسات
داخـل
الرعايـة
يقدروا
ي
وبالتال ،رغم أن
فرص فردية للتطور االجتماعي والعاطفي.
ٍ
ي
معاي� صارمة وقيوداً واضحة عىل
تحدد
التوجيهية
المبادئ
ي
خيار الرعايـة داخـل المؤسـسات ،فإنها تُ قر أيض اً بالدور
«البناء» الذي يمكن أن تلعبه (§ .)21
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التمي� ي ن
يز
ب� مصطلحي «م رافق الرعاية الداخلية»
ومن المهم
( )Residential facilitiesو»المؤسسات» ( )Institutionsحيث
ن
الثا� مر ًة واحد ًة فقط ف ي� المبادئ التوجيهية لوصف
استخدم ي
الكب�ة» وبالطبع ينبغي استهداف
«م رافق الرعاية الداخلية ي
ت
اتيجية
ع� اس�
المؤسسات ،وليس م رافق الرعاية الداخلية ككل ،ب
ٍ
لالبتعاد عن الطابع المؤسس [انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك� ]3
ي
و� الحقيقة ال يوجد تحديد متفق عليه عالمي اً  -سواء �ف
ف
ي
ي
غ�ها  -للفرق ي ن
ب� «مؤسسة» الرعاية
المبادئ التوجيهية أو ي
وغ�ها من م رافق تقديم الرعاية .وبحسب المبادئ
الداخلية ي
يعت� الحجم أحد العوامل ،ولكن هذا يرجع
التوجيهية ،ب
بدرجة كب�ة أ
ت
للثر
السل� الموثق حالي اً الذي ت�كه الرعاية ضمن
ٍ ي
ب
ي
أ
نطاق واسع عىل رفاه الطفال ونموهم،
مجموعات ي
ٍ
كب�ة وعىل ٍ
فض ال ً عن القدرة عىل حماية حقوقهم وتعزيزها.
لذا ،بدال ً من ت
ال� ي ز
ك� ببساطة عىل كافة م رافق الرعاية الداخلية
حجم ي ن
غالب ا «الثقافة
فوق ٍ
مع� ،أمن المهم معالجة ما يسمى ً
ت
ال� ال ت راعي
المؤسسية»  -أي النظمة والعمليات اليومية ي
الفردية أو االحتياجات النفسية والعاطفية وتميل إىل عزل
أ
وبعبارة أخرى ،هناك حاجة إىل
الطفال عن العالم الخارجي.
ٍ
درجة من الواقعية العملية لتحديد هل ينبغي اعتبار أحد
ٍ
م رافق الرعاية «مؤسسةً » أم ال.
أخ�اً ،تذكر المبادئ التوجيهية أيض اً ت
«ال�تيبات المعيشية
ي
أ
وص ممت هذه
المستقلة الخاصة بالطفال» (§ .29جُ .)5.
ال�تيبات أ
ت
ين
بمرحلة انتقالية من
واليافع� الذين يمرون
للطفال
ٍ
مستقلة ف ي� المجتمع.
حياة
ٍ
مكان لتلقي الرعاية الرسمية إىل ٍ
ٍ

 .3المفاهيم ليست مطلقة

يهدف استع راض مصطلحات وفئات أماكن تقديم الرعاية
أ
ت
فهم مش�ك
البديلة أعاله إىل ي
توف� السس الالزمة للوصول إىل ٍ
ويعت� ذلك مهم اً
بشكل
لنطاق المبادئ التوجيهية ونواياها.
ب
ٍ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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الفصل الثالث

خاص ألنه قد تستخدم المصطلحات نفسها أو أخرى مشابهة
ف ي� مختلف أرجاء العالم لتحديد ما هي أشكال الرعاية المختلفة
والدارية
كب�ا و/أو المتطلبات والمسؤوليات القانونية إ
اختال ًف ا ي ً
المتنوعة.
غ� قابلة
ولكن ال يمكن اعتبار الفئات مفاهيم مطلقة أو ي
ت
المع�ف بها
كث� من أشكال الرعاية
للجدل .وال يتوافق ي
والمطبقة عملي اً توافق اً كام ال ً مع التوصيفات العامة؛ كما وصف
بعضها بأنها “هجينة” .وعىل سبيل المثال ،قد يكون مرفق
الرعاية الداخلية “شبيه اً أ
بالرسة” أو أصغر من بعض ت
ال�تيبات
الرسي ،كما أن “المسكن عىل ط راز أ
ذات الطابع أ
الرسة” ال ن
يعت�
ي
أ
ين
ين
المودع� كأطفال ريثما
اليافع�
أيض ا
بالطفال فحسب بل ً
حياة مستقلة.
يشقون طريقهم باتجاه ٍ
توف�
إن الشاغل
الرئيس لتنفيذ المبادئ التوجيهية هو مدى ي
ي
خيار الرعاية البديلة ،برصف النظر عن كيفية تعريفه ،للرعاية
الجيدة الالزمة والملبية الحتياجات أ
ش
يتما� مع
الف راد بما
المعاي� الدولية ت
ويح�م حقوق الطفل العامة ومصلحته
ي
الفضىل.
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أ
المبادئ العامة والبعاد

الفصل الرابع

تجدون ف ي� هذا الفصل:

 )1-4النهج والتداب� أ
الساسية والشاملة
ُ
ي

أ
آ
الثار ت
غ�ها من
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات :دعم حقوق واحتياجات الطفال ذوي إ
العاقة أو ي
االحتياجات الخاصة

 )2-4التوجهات أ
الساسية عىل صعيد السياسات

ك� ( :)2إيداع أ
نقطة ت
ال� ي ز
الطفال دون سن ثالث سنوات ف ي� إطار رعاية أرسي

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
أ
ف
دراسة حالة  :1منظمة اليونيسيف ي� السودان :الرعاية البديلة للرسة.
دراسة حالة  :2خدمات الرعاية البديلة من منظمة اليونيسيف ف ي� كوسوفو
دراسة حالة  :3منظمة ( )Child’s iف ي� أوغندا
دراسة حالة  :4شبكة كفالة أ
الطفال ،باراغواي

المؤسس
 )3-4إبعاد نظام الرعاية عن الطابع
ي

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

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
ف
ت
المؤسس ي� مولدوفا
دراسة حالة  :1اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
ي
ف
دراسة حالة  :2ت
المؤسس ي� جورجيا
اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
ي
ف
دراسة حالة  :3ت
المؤسس ي� ماالوي
اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
ي

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

آ
الثار ت
توف� إطار للسياسة الخاصة بالرعاية البديلة
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات :ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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السياق :فهم المبادئ التوجيهية

تعت� المبادئ العامة أ
والبعاد الواردة ف ي� المبادئ التوجيهية
ب
ين
ين
(§  )26-3مهمةً
رئيسي�:
لسبب�

 )1-4ال ن هج والتداب� أ
الساسية والشاملة
ُ
ي

أوال ،تحدد المبادئ العامة أ
والتداب�
والبعاد بعض المناهج
ً
ي
أ
ت
ال� تحدد طريقة التعامل مع الرعاية
الساسية أوالشاملة ي
والتداب� وأُعيد التأكيد
البديلة للطفال .وتكررت هذه المناهج
ي
عليها وتطويرها ف� أ
الحكام الالحقة من المبادئ التوجيهية.
ي
الرئيس ف ي� المبادئ التوجيهية ف ي� أن جميع
ويتمثل المبدأ
ي
أ
ن
وتوف� رعاية
تمك� أوارص الرسة
ي
التداب� الوقائية الهادفة إىل ي
ي
�ض
ارت تتخذ
بديلة مناسبة عند ال ورة ينبغي أن تستند إىل ق ر ٍ
حالة عىل حدة .ويؤدي ذلك إىل حلول تتناسب مع الظروف
لكل ٍ
ف
ت
ن
المع� ي� جميع
تل� المصلحة الفضىل للطفل
المحددة ي
ال� ب ي
ي
أ
الوقات (§ .)6
أ
أ
يل:
تتضمن «المبادئ العامة والبعاد» الخرى ما ي
تمك� أ
•إعطاء أ
الولوية لجهود ي ن
الطفال من البقاء مع أرسهم؛
•اتخاذ ق رارات بشأن حاالت إاليداع ت راعي رأي كل طفل
ومصالحه الفضىل [انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك� ] 1؛

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الرابع

يز
التمي�؛
•عدم

غ� الرسمية
•الدور الحيوي الذي تلعبه الرعاية ي
[انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك� ] 9؛ و

ف
ن
قانو�
وص
•ضمان أن يكون للطفل ي� الرعاية البديلة ً
ي
دائم ا ي
أو شخص أو هيئة مشابهة يعتمد عليها.
يتناول الدليل هذه المواضيع الحق اً
بمزيد من التفاصيل.
ٍ
كب�ة (§ .9ب) ف ي� المبادئ التوجيهية قائمة
وتتضمن فقرة فرعية ي
إرشادية (وليست حرصية) لما يشكل «احتياجات خاصة”  -وهو
مصطلح استخدم ف ي� مواضع مختلفة ف ي� النص ،وغالب اً ف ي� قضايا
اليدز .ويشمل أ
العاقة ومرض أ
“الطفال ذوو االحتياجات الخاصة”
إ
ش
ضحايا العنف واالستغالل ،وأطفال الشوارع ،والم�دين داخل
أو خارج بلد إقامتهم المعتادة.
ونتيجةً لهذا التوصيف ،يظهر مبدأ مهم آخر :ينبغي ليس
فقط م راعاة “االحتياجات الخاصة” بهؤالء أ
الطفال ف ي� سياق كل
أيض ا أن تكون
عمليات تقييم االحتياجات وتلبيتها ،بل يجب ً
ف
نظرا لضعفهم.
موضع اهتمام خاص ي� ي
تداب� الرعاية والحماية ً
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
أ
العاقة
دعم حقوق واحتياجات الطفال ذوي إ
أو يغ�ها من االحتياجات الخاصة
المبادئ التوجيهية.34 ،10 ،9 § :ب،38 ،
132 ،117

كث�اً ما يودع أطفال ذوو إعاقة أو احتياجات خاصة ف ي�
ي
داع .وينبغي أن توفر السياسات
بغ�
البديلة
الرعاية
ي ٍ
الدعم أ
للطفال وأرسهم ومقدمي
والخدمات الوطنية
أ
الرعاية لهم لمنع إيداع الطفال ذوي إالعاقة أو
االحتياجات الخاصة ف ي� الرعاية البديلة إذا أمكنهم العيش
مع أرسهم .وإذا تعذر ذلك ،ينبغي للدول أن تضمن تلبية
الرعاية البديلة الحتياجاتهم.
وينبغي عىل السياسات الوطنية:

ضمان وجود سياسات وعمليات توجيه وتخطيط
وتقييم
•تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية
أ
وغ�ها من الصكوك
حقوق الشخاص ذوي إ
العاقة ،ي
أ
بالضافة إىل المبادئ
الدولية حسب الصول ،إ
التوجيهية المتعلقة بدعم حقوق أ
الطفال ذوي
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة ف ي�
إالعاقة ي
ش
الت�يعات والسياسات.
اس�اتيجيات وخدمات تكفل عدم إيداع أ
•وضع ت
الطفال
ف
ذوي إالعاقة وبقائهم ي� الرعاية البديلة بسبب إعاقة
الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما باالنسجام مع المادة
 )4(23من اتفاقية حقوق أ
الشخاص ذوي إالعاقة.
توف� التخطيط والدعم المتكامل لجميع الخدمات
• ي
أ
كالصحة والتعليم ورفاه الطفال والحماية االجتماعية
والسكان لتلبية احتياجات أ
الطفال ذوي إالعاقة
إ
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة وأرسهم.
ي

• ضمان وجود استثمارات مالية ومهنية مناسبة لدعم
أ
وغ�هم من ذوي االحتياجات
الطفال ذوي إالعاقة ي
الخاصة وأرسهم.
أ
وغ�هم من
•ضمان عدم إيداع الطفال ذوي إالعاقة ي
ذوي االحتياجات الخاصة ف ي� المؤسسات ،ويشمل ذلك
أ
توف� مجموعة من
الطفال دون عمر  3سنوات .ينبغي ي
خيارات الرعاية المناسبة الحتياجات أ
الطفال الفردية
كبدائل عن المؤسسات وفقط عندما ال يستطيع
أ
الطفال العيش ف ي� الم �نز ل.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الرابع

توف� الرعاية المالئمة والدعم
ي
أ
ت
•اش�اط وجود آليات تمكن من تقييم احتياجات الطفال ذوي
بشكل كامل،
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة
إالعاقة ي
ٍ
أ
ن
خصائي� عند الحاجة.
وضمان وجود مدخالت من ال
ي
•ضمان حصول أ
الطفال ذوي إالعاقة عىل التعليم (بما ف ي� ذلك
ن
العال) وخدمات إعادة التأهيل
المه� والتعليم
التدريب
ي
ي
ن
المه� والرعاية الصحية ورفاه الطفل.
والعالج
ي
أ
أ
ت
وغ�هم
ال� ترعى الطفال ذوي إالعاقة ي
•تقديم الدعم للرس ي
المال
من ذوي االحتياجات الخاصة .ويشمل ذلك الدعم ي
والرعاية النهارية والرعاية المؤقتة والتعليم والصحة والدعم
المجتمعي وخدمات إعادة التأهيل ت
ح� يتمكن الوالدان
والرسة الموسعة من رعاية أ
أ
الطفال.
المد والمخطط لها أ
•توف� الرعاية المؤقتة قص�ة أ
للطفال
ي
ي
ف
كواحدة من وسائل منع إاليداع ي� الرعاية الرسمية
ذوي إالعاقة
ٍ
طويلة أ
المد.
ين
لتمك� مقدمي الرعاية
المال،
• تقديم الدعم ،بما فيه أ ي
رعاية
والقائمون بها داخل إطار الرسة وخارجه من تقديم ٍ
للطفال ذوي العاقة .وينبغي مواصلة دعم أ
مناسبة أ
الطفال
إ
ذوي إالعاقة بعد البلوغ حسب الحاجة.

•ضمان إيالء االهتمام ف
الكا� بأهمية تنمية الطفولة المبكرة
ي
والتدخل المبكر لضمان تلبية احتياجات أ
الطفال ذوي إالعاقة
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة.
ي
• ت
الفعل داخل المنازل وم رافق
توف� إمكانية الوصول
اش�اط ي
ي
ال� تدعم أ
ت
الطفال وأرسهم.
وخدمات الرعاية الداخلية ي
أ
وغ�هم من ذوي
•ضمان حماية الطفال ذوي إالعاقة ي
تداب�
االحتياجات الخاصة
بشكل كامل من خالل اعتماد ي
ٍ
لحماية أ
الطفال ف ي� المكان الذي يعيشون فيه.
• توف� الرعاية المالئمة أ
للطفال ذوي إالعاقة ف ي� حاالت الطوارئ.
ي
أ
• ت
وغ�هم
اش�اط وجود خطة وموارد ودعم للطفال ذوي إالعاقة ي
من ذوي االحتياجات الخاصة عند ترك الرعاية والرعاية الالحقة.

يز
والتمي�
تعزيز الوعي ومكافحة الوصم
أ
يز
وغ�هم
• التصدي
للتمي� والوصم الذي يطال الطفال ذوي إالعاقة ي
تداب� لمكافحة ذلك.
من ذوي االحتياجات الخاصة وأرسهم ووضع ي
وينبغي أن يتضمن ذلك تدريب وتوعية مقدمي الرعاية.
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات (تتمة)
أ
وغ�هم من ذوي
• تعزيز الوعي بحقوق الطفال ذوي إالعاقة ي
االحتياجاتالخاصةوتشجيع أ
الرسةالممتدةوالمجتمع
ن
غ� الرسمي.
المد� عىل تقديم الدعم ي
المحل والمجتمع ي
ي

•جمع وتحليل البيانات وإج راء البحوث لفهم احتياجات
أ
وغ�هم من ذوي االحتياجات
الطفال ذوي إالعاقة ي
وتوف� المعلومات ال �ض ورية
الخاصة بشكل أفضل
ي
لخدمات الرعاية البديلة.
• ت
الفعل داخل المنازل وم رافق
توف� إمكانية الوصول
اش�اط ي
ي
ال� تدعم أ
ت
الطفال وأرسه م.
وخدمات الرعاية الداخلية ي
أ
وغ�هم من ذوي
•ضمان حماية الطفال ذوي إالعاقة ي
تداب�
االحتياجات الخاصة
بشكل كامل من خالل اعتماد ي
ٍ
لحماية أ
الطفال ف ي� المكان الذي يعيشون فيه.
•توف� الرعاية المالئمة أ
للطفال ذوي إالعاقة ف ي� حاالت
ي
الطوارئ.

 )2-4التوجهات أ
الساسية عىل صعيد السياسات

تنص المبادئ التوجيهية عىل عدد من التوجهات أ
الساسية ف ي�
ٍ
ف
ً
السياسات ولكن ال يُ شار إليها الحق ا ي� النص ،ولذلك ينبغي
إلقاء الضوء عليها هنا .وهي:
•ال ينبغي أن يكون الفقر وحده سبب إيداع أحد أ
الطفال ف ي�
الرعاية البديلة الرسمية .وعىل العكس ،ينبغي أن يشكل
الفقر دافع اً لتوف� الدعم المناسب أ
للرسة (§  .)15وقد
ي
أظهرت أ
ف
البحاث أن لهذا المبدأ أهمية خاصة ي� جميع أنحاء
لبلد ما ،فإنه
العالم .فبغض النظر عن الحالة االقتصادية ٍ
غالب اً ما يتم التخل عن أ
الطفال أو إبعادهم عن الرعاية
ي
الوالدية ظاهري اً بسبب عدم قدرة الوالدين عىل تلبية
ن
توف� الدعم النقدي أو
يع� أن ي
احتياجاتهم المادية .وهذا ي
غ�ه من أشكال الدعم المادي يكون ،من حيث المبدأ ،كافي اً
ي
أ
للحفاظ عىل الرسة موحدةً.
ب� أ
وكقاعدة عامة ،ال ينبغي الفصل ي ن
الشقاء عند إحاطتهم
•
ٍ
ف
أسباب قاهرة لذلك .ويجب أن تصب
بالرعاية إال ي� حال وجود
ٍ
أ
أ
المعني�ن
دائم ا ف ي� مصلحة جميع الطفال
ي
هذه السباب ً
واضح ا عىل صعيد
(§  .)17وبينما قد يبدو هذا توجي ًه ا
ً
أ
ن
السياسة ،فإن عدد الحاالت الموثقة من الفصل يب� الشقاء
دون م راعاة مصالحهم الفضىل جعل من ال �ض وري النص
كمبدء عام ف ي� المبادئ التوجيهية.
عليها
ٍ
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الرابع
اش�اط وجود خطة وموارد ودعم أ
• ت
للطفال ذوي إالعاقة
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة عند ترك الرعاية
ي
والرعاية الالحقة.
يز
والتمي�
•تعزيز الوعي ومكافحة الوصم

للتمي� والوصم الذي يطال أ
يز
الطفال ذوي إالعاقة
•التصدي
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة وأرسهم ووضع
ي
تداب� لمكافحة ذلك .وينبغي أن يتضمن ذلك تدريب
ي
وتوعية مقدمي الرعاية.
أ
وغ�هم من ذوي
• تعزيز الوعي بحقوق الطفال ذوي إالعاقة ي
االحتياجاتالخاصةوتشجيع أ
الرسةالممتدةوالمجتمع
ن
غ� الرسمي.
المد� عىل تقديم الدعم ي
المحل والمجتمع ي
ي
•جمع وتحليل البيانات وإج راء البحوث لفهم احتياجات
أ
وغ�هم من ذوي االحتياجات
الطفال ذوي إالعاقة ي
وتوف� المعلومات ال �ض ورية
الخاصة بشكل أفضل
ي
لخدمات الرعاية البديلة.

الرئيس لمقدمي الرعاية تحقيق
•وينبغي أن ال يكون الحافز
ي
ً
اقتصادية أبدا .فالسعي إىل
دينية أو
سياسية أو
أهداف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أ
ن
أمور أخرى ،إىل القيام
تحقيق هذه الهداف ويؤدي ،يب� ٍ
ف
بعمليات بحث نشطة لتجميع أطفال وإيداعهم ي� م رافق
الرعاية ،ال سيما من قبل من يديرون منشآت رعاية داخلية
ممولة بشكل خاص و/أو عىل أساس عدد أ
الطفال فيها.
ٍ
•عىل الرغم من ت
االع�اف ب �ض ورة مرافق الرعاية الداخلية
أسباب
لتقديم الرعاية ،ينبغي أن يقترص إاليداع فيها عىل
ٍ
إيجابية ،وبنا ًء عىل تقييم مصلحة الطفل الفضىل (§ .)21
وبعبارة أخرى ،إن عدم توفر البدائل أو الوقت/الموارد إليجاد
ٍ
مكان أك �ث مالءمة ليس عذراً[ .انظر الفقرة المتعلقة
ٍ
بالرعاية داخل المؤسسات]
•وال ينبغي إيداع أ
الطفال دون سن الثالث سنوات ف ي� م رافق
ترتيبات ذات طابع أرسي مع وجود
للرعاية الداخلية بل ف ي�
ٍ
عدد من االستئناءات (§ .)22
ٍ
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� (:)2
إيداع أ
الطفال دون سن ثالث سنوات ف ي� إطار رعاية أرسي
لمحة عامة:

الخ�ة آ
أ
ف
ع�ف أيض اً أن إاليداع ت
ولكن يُ ت
قص�ة ف ي� مرفق رعاية
للثار السلبية للرعاية
لف�ة ي
أول اهتمام خاص ي� السنوات ي
ي
داخل المؤسسات عىل أ
(يل�
داخلية
المعاي� الواردة ف ي� المبادئ التوجيهية) لن تي�ك
لم
الذين
السيما
الصغار،
طفال
ال
ي
أ بي
وتش� النتائج
تتجاوز أعمارهم ثالث سنوات .وأظهر عدد من الدراسات أن
عىل الرجح أث راً سلبي اً دائم اً وشديداً عىل الطفل .ي
آ
هناك احتماال كب�اً بأن ن أ
ف
ت
وال� قد تكون دائمة
يعا� الطفال الصغار من ض� ٍر دائم إذا ي� هذا السياق إىل أن الثار ي
ً ي
ي
الكب�ة ،ي
أ
عىل نمو الطفل ،ال تبدأ عاد ًة إال بعد ثالثة أشهر من الرعاية
لم يكونوا ف ي� بيئة رعاية يتلقون فيها اهتمام اً فرديً ا ،والهم،
الداخلية .ونتيجة لذلك ،يُ توقع وجود عدد من االستثناءات
ابط مع مقدم الرعاية.
تتيح لهم فرصة لتشكيل ر ٍ
عىل الحظر:
وبحسب تقرير أ
المم المتحدة العالمي حول العنف
أ
•اليداع قص� أ
يعا� هؤالء أ
ن
الجل ف ي� حاالت الطوارئ.
الطفال من «سوء
إ
ي
ضد الطفال ( ،)2006قد ي
والعاقة وربما
الصحة البدنية وتأخر النمو
بطريقة شديدة إ
ٍ
• عند التخطيط لعادة إدماج أ
الرسة أو وجود حل آخر ف ي�
إ
وغ�ها
ضأ�اراً نفسية ال يمكن عكسها» .ودفعت هذه النتائج ي
أ
ت
قص�ة.
إطار الرسة خالل ف�ة ي
تداب� بهذا الشأن .فعىل
العديد من الهيئات الدولية التخاذ ي
سبيل المثال ،أطلقت اليونيسف ومكتب المفوض السامي
الشقاء مع بعضهم وكون أ
• عند ض�ورة إبقاء أ
الشكال
لحقوق النسان ف� أ
ف
�
للعمل»
«دعوة
2011
عام
المتحدة
مم
ال
أ
إ
ي
ي
الخرى المتوفرة للرعاية ستفصلهم عن بعض.
وسط ش
حد لجميع حاالت إيداع
و�ق أوروبا للحث عىل وضع ٍ
أ
ف
ت
سياسة
ال� سعت إىل تنفيذ
ٍ
الطفال دون سن ثالث سنوات ي� المؤسسات (بمن فيهم ذوي وأبرزت أتجارب بعض البلدان ،ي
إالعاقة).
المؤسس ،ض�ورة ضمان
جزئية لولوية االبتعاد عن الطابع
ي
ف
تداب� وقائية كافية وخيارات بديلة مالئمة ي� إطار
وجود ي
وتذهبب المبادئ التوجيهية أبعد من ذلك :حيث تنص،
أ
ف
ت
الرسة.
ال� أدى
ف
فذلك يساعد ي� تجنب حالة بعض البلدان ي
الخ�اء ،عىل ض�ورة إيداع
اتساق اً مع ال رأي السائد ي� أوساط ب
أ
أ
الرضع »Baby homes -فيها ببساطة إىل
إغالق
«دورالطفال ُ
الطفال الذين يحتاجون إىل رعاية بديلة ولم يتجاوزوا سن
أ
ف
التخل عنهم ي� عيادات
ثالث سنوات ف� إطار رعاية أرسي (§  ،)22ويستبعدون ضمني ا إرسال الطفال الذين تم هجرهم أو
ي
ً
أ
التوليد إىل عنابر أ
ي
ً
الطفال لعدة أشهر .ومجددا ،يؤكد هذا المر
«المؤسسات».
فقط
وليس
الداخلية
الرعاية
جميع خيارات
عىل الحاجة إىل ت
اتيجية متكاملة وشاملة عند احتمال إغالق
اس�
ٍ
ش
وبعبارة أخرى ،يقولون إن ال�ط القائل بعدم استخدام
ٍ
الم رافق (انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك� )3
الرعاية ف ي� المؤسسات إال إذا كانت مفيدة للطفل (§  )21ال
يتحقق ف� حالة هؤالء أ
الطفال الصغار.
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
المبادئ التوجيهية22 § :

•

المؤسس
ﺿﻣﺎن أن ت راعي اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ لالبتعاد عن الطابع
ي
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر.

تنص المبادئ التوجيهية عىل أن إاليداع ف ي� مؤسسات الرعاية
ت
عت� فيها مفيداً دعم حقوق أ
ال� يُ ب
الداخلية ينبغي أن يقترص عىل الحاالت ي
الطفال وأرسهم
�ث
أ
شكل آخر للرعاية (§  .)21وبما أن الحال
للطفل أك من أي أ ٍ
وغ�هم
•م راعاة احتياجات الطفال الصغار ذوي إالعاقة ي
ليس كذلك عاد ًة مع الطفال الصغار دون سن الثالث سنوات،
من ذوي االحتياجات الخاصة وأرسهم استجابة للعدد
ال�تيبات ذات الطابع أ
فينبغي أن يقترص إيداعهم عىل ت
الرسي.
الكب� من م رافق الرعاية الداخلية.
ي
ح� يتمكن أ
أ
ال� تحتاجه ت
ت
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
الطفال دون سن
•دعم الرس ي
إيداع أ
ثالث سنوات من البقاء مع أرسهم .ويتضمن ذلك :الرعاية
الطفال الصغار ف ي� إطار رعاية أرسي عندما تكون
المال واالجتماعي،
النهارية والرعاية المؤقتة ،والدعم ي
الرعاية البديلة مطلوبة
أ
وتوف� سكن مالئم.
وتثقيف الوالدين ،وتقديم المشورة،
•ضمان وجود ش
ي
ت�يعات تحد من إيداع الطفال دون سن
الثالث سنوات ف ي� الرعاية الداخلية .وتتضمن االستثناءات:
•استكشاف وسائل لعالم أ
التغي�ات ف ي�
الطفال الصغار عن
إ
ي
إاليداع ت
قص�ة ف ي� حاالت الطوارئ ،وعندما تكون
لف�ة ي
وتوف� الدعم
الرعاية بطرق تتالئم مع سنهم وقدراتهم،
ي
أ
غ� ذلك من الحلول ذات الطابع
إعادة إدماج الرسة أو ي
لهم ف ي� إطار هذه العملية االنتقالية.
أ
الرسي متوقعةً خالل ت
قص�ة ،وعند ض�ورة إبقاء
ف� ٍة ي
أ
تق� بإيداع أ
توف� توجيهات ض
الشقاء مع بعضهم.
الطفال دون سن ثالث
• ي
ي
سنوات ف ي� إطار رعاية أرسي مع أشقائهم.
توف� الموارد للخدمات المحلية بحيث يمكن إيجاد طرق
• ي
بديلة لتفادي إيداع أ
الطفال دون عمر الثالث سنوات �ف
ي
الرعاية الداخلية.

ممارسة واعدة 1-2

منظمة اليونيسيف ف� السودان :الرعاية البديلة أ
للرسة
ي
التخل عن  110أطفال
يتم
أنه
أىل
2003
أشار بحث أجري عام
ي
ف
ث
حدي� الوالدة وسطي اً ي� الخرطوم كل شهر .والسبب هو
ي
أ
م� ي ن
غ� ت ز
وج�.
الوصمة االجتماعية المرتبطة بوالدة طفل لبوين ي
ب� أن ت
وتَ ي ن
ال�تيبات الحالية للرعاية داخل المؤسسات ال تصب ف ي�
مصلحة الطفل الفضىل وأن هناك احتماال ً قائم اً إليجاد أشكال
أ
ف
و� هذا السياق ،ش�عت
من الرعاية البديلة ذات الطابع الرسي .ي
اليونيسف مع الحكومة ش
غ� الحكومية
وال�كاء من المنظمات ي
بدراسة إمكانية إيجاد بديل للرعاية داخل المؤسسات .وشملت
أ
لل�نامج تصميم ترتيبات بديلة ومقبولة
الهداف الرئيسية ب
للرعاية ذات الطابع أ
ف
والج راءات
الرسي
وتغي�ات ي� المواقف إ
ي
أ
ين
بالضافة إىل تحقيق
والقوان� المتعلقة بهجر الطفال الصغار ،إ
أ
ال�نامج
استق رار لوضاع الرعاية داخل المؤسسات .وبذلك يقدم ب
لمزيد من المعلومات ،انظر ورقة إالحاطة الفنية  - 1منظمة
ٍ
جيدا للتغلب عىل عقبات تطوير الرعاية ذات الطابع
مثاال ً ً
اليونيسيف ف� السودان .الرعاية البديلة أ
للرسة
أ
ف
ي
ن
سالمي� والحصول
ع� نجاحه ي� التعامل مع الزعماء إال
ي
الرسي ب
_http://www.unicef.org/sudan/UNICEF_Sudan_Technical
عىل دعمهم من خالل إصدار
Briefing_Paper_1_-_Alternative_family_care.pdf
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

فتوى ساهمت ف� تغي� المفاهيم االجتماعية أ
للطفال
ي
ي
ال�نامج منذ عام  ،2003حيث
ويعمل
المتخىل عنهم.
ب
و�كاء من المنظمات غ� الحكومية �ف
ش
مولته اليونيسف
ي
ي
بشكل
البداية ،وتديره اليوم و أزارة الدولة للشؤون االجتماعية أ ٍ
رئيس .وكانت النتائج الولية إيجابية من حيث إبعاد الطفال
ي
ين
المعرض� للخطر عن المؤسسات ،حيث نُ فذت  500حالة
أرسي للرعاية
إيداع طارئة و 2000حالة إيداع دائمة ف ي� إطار
ٍ
البديلة ي ن
ال�نامج أيض اً ف ي� رسم
ب� عامي  2003و .2007وساعد ب
المهات أ
سياسات تؤثر عىل أ
ين
المعرض� للخطر.
والطفال
ويشدد قانون الطفل لعام  2010عىل أن يكون المصدر
الرئيس لرعاية أ
الطفال المهجورين ضمن أرسة ،ويضمن أيض اً
ي
وصولهم إىل التعليم والرعاية الصحية.
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خدمات الرعاية البديلة من منظمة اليونيسيف ف ي�
كوسوفو
السياس والمحنة االقتصادية
ساهم
ي
التغي� وعدم االستق رار ف ي
ف
�نز
واالجتماعية ي� ظروف ما بعد ال اع ي� كوسوفو وعدم وجود
شبكات ضمان اجتماعي كافية إىل زيادة حاالت هجر أ
الطفال.
حيث ُه جر أك �ث من  600رضيع ف ي� كوسوفو منذ عام .1999
ف� البداية ،أُسست «دار إقامة مؤقتة أ
للطفال الصغار» من
ي
التخل عنهم ف ي� المستشفى ف ي� محاولة
تم
الذين
ضع
الر
أجل
ُ
ي
الحضانة أو إعادة إدماجهم ف� أ
لنقلهم إىل ن
الرس
أو
التب�
ي
ي
ت
ال� ولدوا فيها .ونفذت اليونيسف مع وزارة العمل والرعاية
ي
االجتماعية ومنظمة ايفري تشايلد ( )EveryChildش
م�وع اً
أ
الجل لكفالة أ
مهني اً قص� أ
الطفال يركز حرصي اً عىل الطفال
ي
أ
ن
ن
والمحروم� من الرعاية البوية ،مع ارتفاع
السنت�
دون سن
ي
ي
عدد أ
ف
الطفال الرضع المهجورين ي� المستشفيات الحكومية.
وقامت الحكومة من خالل

ممارسة واعدة 3-2

ع� إالذاعة
م راكز الخدمة االجتماعية بتوظيف مقدمي رعاية ب
والتلفزيون والمقاالت الصحفية والمواد الدعائية واالجتماعات
المحل .مولت اليونيسف
مع مختلف فئات المجتمع
ي
ش
الم�وع ف ي� البداية ،وتفرد وزارة العمل والرعاية االجتماعية
الن مخصصات لكفالة أ
آ
الطفال ف� الموازنة الوطنية �ف
ي
ي
ال�ام اً بتطوير الحضانة ذات الطابع أ
كوسوفو ،ما يظهر ت ز
الرسي
كبديل عن الرعاية داخل المؤسسات .وبحلول عام ،2011
ٍ
ف
أرسية للرعاية وأصبحت  40أرسة
بيئة
ٍ
أودع ق رابة  400طفل ي� ٍ
نشط� لجميع فئات أ
ين
ين
الطفال الذين
مقدم� رعاية
حاضنة
ف
يحتاجون إىل الرعاية والحماية ي� كوسوفو.
لمزيد من المعلومات ،انظر:
ٍ
http://www.unicef.org/kosovo

منظمة تشايلدز آي ( )Child’s iف ي� أوغندا
تهدف المنظمة إىل إبقاء أ
الطفال مع أرسهم أو لم شملهم
معها ،أو إيجاد ترتيبات رعاية ذات طابع أرسي عند ال �ض ورة.
ولذلك تعمل عىل منع هجر أ
وتوف� رعاية داخلية
الطفال،
ي
المر ،ولم شمل أ
الجل إذا لزم أ
مؤقتة قص�ة أ
الرس ،وتقديم
ي
الدعم المستمر لهم ،وتعزيز ن
التب� محلي اً ،وإيجاد أرس
ي
جديدة.
ت
ال� حققتها خالل أول ي ن
سنت� من العمل
وكانت النتائج ي
لمزيد من المعلومات ،انظرwww.childsifoundation.org :
إيجابيةً  .فقد تم بنجاح ،نتيجة هذه الخدمات ،تشجيع
ٍ
ين
وتمك� أك �ث من  200أم عىل عدم هجر أطفالهن .وحصل 100
أ
ت
أرس ل�عاهم خالل
طفل عىل رعاية ي
قص�ة الجل ،وتم إيجاد ٍ
ت
ف�ة أربعة أشهر وسطي اً .وتم لم شمل  65طف ال ً مع

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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لسنة أخرى
أرسهم البيولوجية كما تلقوا دعم اً متواص ال ً ٍ
لضمان سالمتهم وقدرة أ
الرسة عىل أداء دورها ف ي� رعايتهم.
ف
ال�ويج ن
وجرى ت
ع� إالعالنات
للتب�
المحل ي� أوغندا ب
ي
ي
والذاعية ،ما أدى إىل تواصل  150أرسة مع الخط
التلفزيونية إ
الساخن ن
المتبن�ن
للتب� وأسفر عن إعداد قائمة انتظار تضم
ي
ي
ن
ين
بالتب� ف ي� أوغندا عىل
المحتمل� .وأودع  21طف ال ً مع والدين
ي
مدار ثمانية ش
ع� شه راً .كما أجريت تقييمات شاملة تماشي اً
مع قانون الطفل ووافق عليها فريق ت
مش�ك من عدة هيئات.
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شبكة كفالة أ
الطفال ،باراغواي
يعيش ق رابة  5000طفل ف ي� مؤسسات الرعاية الداخلية ف ي�
باراغواي ،وتتعاون جهات رعاية وحماية أ
الطفال منذ عام
 2006لتطوير وتعزيز كفالة أ
الطفال بصفتها أحد بدائل
اليداع ف� المؤسسات بدعم من شبكة كفالة أ
الطفال ف ي� أمريكا
إ
ي
ُ
غ� حكومية .وأنشئت
الالتينية ))RELAF؛ وهي منظمة دولية ي
شبكة وطنية لكفالة أ
الطفال تضم منظمات المجتمع
التب� التابع أ
ن
المد� وحكومة الوالية ،ويمثلها مركز ن
للمانة
ي
ن� يمرسوم رئاس �ف
الوطنية للطفولة والم راهقة .وشكل ش
ٍ
ٍي ي
أ
عام  2010ينص عىل إنشاء برنامج لكفالة للطفال والم ر ي ن
اهق�
الذين يحتاجون إىل الحماية والدعم خطو ًة كب� ًة إىل أ
المام.
ي
الخرى إغالق دار أ
ومن النجازات الرئيسية أ
الطفال الصغار
إ
أ
ت
ال� تعمل تحت رعاية المانة الوطنية للطفولة
( )Hogarcitoي
أ
ش
والم راهقة .حيث أودع الطفال إالثنان وع�ون الذين كانوا
أرس حاضنة ،كما بدأت إج راءات إعادة إدماجهم مع
هناك مع ٍ

أرسهم أ
الصلية أو تحديد أرس مناسبة ن
للتب� .ومن عالمات
ي
التقدم المهمة أ
الخرى إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية
أ
سياسة وطنية للرعاية
للطفال وموافقة الدولة عىل
ٍ
االجتماعية أ
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية.
للطفال
هناك ت ز
ال�ام قوي من جانب السلطات الحكومية والمنظمات
أ
ين
والمختص� لضمان تقديم الرعاية للطفال
غ� الحكومية
ي
أ
طابع أرسي أو شبيه بالرسة.
ترتيبات ذات
الصغار ضمن
ٍ
ٍ
ن
ن
ش
المسؤول� عن
ويتمحور عملهم حول ن� الوعي يب� القضاة
ي
تحديد ترتيبات رعاية أ
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية،
الطفال
وتعزيز كفالة أ
الطفال ف ي� المجتمع عموم اً ،وإيجاد وتدريب
ودعم ورصد أ
الرس الحاضنة .وفض ال ً عن ذلك ،يستعد
ش
دليل
أخصائيون من الحكومة والمنظمات ي
غ� الحكومية لن� ٍ
لتنفيذ كفالة أ
الطفال.
لمزيد من المعلومات ،انظر:
ٍ
https://es-la.facebook.com/corainfa/

هناك أيض اً اتفاق عام عىل النتائج المحتملة (ولكنها ليست
المؤسس
 )3-4إبعاد أنظمة الرعاية عن الطابع
ي
أ
“الكب�ة” .ويشمل ذلك النظمة
دائم اً اتوماتيكية) إلدارة الم رافق
ي
تعت� الرعاية الداخلية مكون اً ض�وري اً ضمن خيارات تلبية
ب
ت
�نز
أ
الشخص) وترتكز
الطابع
ع
ت
ال�
(أو
الشخصية
وغ�
الصارمة
ن
ي
ي
ي
رعاية بديلة .أما
االحتياجات المختلفة للطفال
ي
المحتاج� إىل ٍ
الساسية أ
عىل القيود أ
ف
للنظمة اليومية  -كالحاجة إىل موظفي
تعت� بالدرجة نفسها
«حاالت إاليداع ي� مؤسسات رعاية» ،فال ب
ف
محددة مسب ًق ا.
نوبات
رعاية يعملون ي�
ٍ
ٍ
من إاليجابية.
ف
سلبية للغاية ،ولكن عىل الرغم من تردد محرري المبادئ التوجيهية ي� التوصية
داللة
ٍ
وعموم اً ،أصبح مصطلح «مؤسسة» ذا ٍ
ح� آ
ال يوجد إجماع دول ت
مؤسسات جديدة (م رافق رعاية داخلية
حظر تام عىل بناء
بفرض
ٍ
ٍ
وتذكر
«المؤسسة»:
تعريف
عىل
ن
ال
ي
ض
كب�ة) ،إال أنهم وافقوا عىل �ورة إبعاد أنظمة الرعاية عن الطابع
ي
بصفتها
«المؤسسات»
الطفل
حقوق
اتفاقية
المادة  20من
مخطط له جيداً ض
أ
أ
يف� إىل وقف االعتماد عليها
بشكل
المؤسس
ٍ
ٍ
ي
ي
المثال الوحيد لشكال الرعاية خارج إطار الرسة ،بينما تستخدم
ف ي(� نهاية المطاف) .ولذلك ينبغي اتخاذ أي ق رارات بشأن إنشاء
المبادئ التوجيهية هذا المصطلح ببساطة لوصف “م رافق
م رافق جديدة ف� سياق تلك ت
االس�اتيجية (§ .)23
ي
الكب�ة”.
الرعاية الداخلية ي
ت
عالو ًة عىل ذلك،
بلد إىل
تعت� ي
ال� ب
“كب�ة” من ٍ
تختلف الم رافق ي
أ
ت
ن
تداب� العيش المش�كة
آخر .فالعديد من ال
يعت� ي
خصائي� ب
ي
أ
كب�ة ،بينما يضع آخرون حداً أد�ن
لك �ث من  10أطفال م رافق ي
أك� من ذلك .كما أن هناك إجماع اً عام اً عىل أن الحجم ليس
ب
العامل الوحيد أو الحاسم.
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نقطة ت
ك� ( :)3ت
ال� ي ز
المؤسس
اس�اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع
ي
لمحة عامة:

الجل عىل أ
الثار الضارة المحتملة وطويلة أ
إن آ
الطفال
المودع� ف� مثل هذه «المؤسسات» موثقة بشكل جيد آ
ن
الن.
ٍ ٍ
ي ي
كث�ة بينها غياب
وتعزى هذه النتائج السلبية إىل عوامل ي
ابط معه ،ونقص
مقدم
أساس للرعاية يستطيع الطفل بناء ر ٍ
ي
ز
التحف� والنشاط البناء ،وضعف الوصول إىل الخدمات
ي
أ
أ
الساسية ،والعنف ،والعزلة عن الرسة و»العالم الخارجي».
وهناك المزيد من المشاكل المرتبطة بالمأسسة ف ي� العديد من
أنظمة الرعاية ،وتظهر عندما ال تكون هناك محاوالت إلعادة
إدماج أ
الرسة ،وإج راء م راجعة دورية لمدى مالءمة (أو ض�ورة)
التحض� للحياة بعد ترك مرفق الرعاية.
إاليداع وضعف
ي

ومن المهم التأكيد هنا عىل أن هذه ت
االس�اتيجيات ،رغم
أ
اءات إليجاد أماكن تقدم الرعاية البديلة للطفال
تضمنها إج ر ٍ
ف
ف
الموجودين أساس اً ي� المؤسسات ،ينبغي أن تركز ي� المقام
أ
المؤسس.
الول عىل إبعاد النظام نفسه عن الطابع
ي
وبعبارة أخرى ،ينبغي أن تكون أ
الولوية لمنع الحاجة إىل
ٍ
ف
الرعاية البديلة واستخدامها ي� المستقبل وإيجاد مجموعة
خيارات مؤسسية إذا كانت هذه الرعاية ض�ورية .ويجب إيالء
أ
اهتمام خاص ش
وغ�هم من ذوي
بإ�اك الطفال ذوي إالعاقة ي
ٍ
ف
ت
بشكل كامل -
دولة
االحتياجات الخاصة ي� اس�اتيجية كل ٍ
ٍ
عمليا ،كانوا عموم اً آخر المستفيدين.

باللغاء التدريجي لرعاية
كث�ة إ
نتيجة لذلك ،قامت بلدان ي
أ
ف
الطفال داخل المؤسسات ،أو هي ي� طريقها إىل إلغائها.
الحال للرعاية
ومع ذلك ،هناك بلدان أخرى يتكون النظام أ ي
سباب
البديلة فيها بالكامل تقريب اً من «المؤسسات» ل ٍ
كب�اً هنا.
مختلفة .ويشكل إلغائها
بشكل تدريجي تحدي اً ي
ٍ
ف
أك� عندما تكون الم رافق ي� أيدي
كما يصبح هذا التحدي ب
مزودي الخدمات من القطاع الخاص .ويزداد تعقيد إاللغاء
التدريجي للمؤسسات ف ي� جميع أنحاء العالم ألن العديد من
ح� آ
الدول ال تعتقد ت
الن أن إاللغاء الكامل لرعاية المؤسسات
الكب�ة من تجنب
م�ر .عالوة عىل ذلك ،قد تتمكن الم رافق ي
ب
ف
عدد
الممارسات الضارة وجوانب القصور المذكورة أعاله ي� ٍ
قليل من الحاالت .ولكن ال ينبغي أن يعيق أي من ذلك
ٍ
باللغاء التدريجي
تحقيق الهدف العام للمبادئ التوجيهية إ
كخيار للرعاية.
للمؤسسات
ٍ
ف ي� ضوء كل ما سبق ،اختار محررو المبادئ التوجيهية ،ف ي�
الفقرة  ،23دعوة كل دولة إىل وضع ت
اس�اتيجيتها الخاصة
إلبعاد أنظمة الرعاية البديلة فيها تدريجي اً عن الطابع
ت
حظر رصيح عىل المؤسسات .كما
المؤسس  -عوض اً عن اق�اح ٍ
ي
مؤسسة
توص المبادئ التوجيهية بمعاينة أي مبادرة إلنشاء
ٍ
ي
جديدة معاينة دقيقة ف� إطار ت
االس�اتيجية ذات الصلة.
ي

المؤسس
أظهرت التجربة بوضوح أن االبتعاد عن الطابع
ي
عملية متعددة أ
الوجه ومعقدة للغاية  -إذا أريد لها النجاح
وحماية حقوق أ
الطفال .كما تتطلب تخطيط اً دقيق اً .وأيض اً،
أ
التغي� ال يلقى إجماع اً ،من المهم أن يتفق
ولن مطلب
ي
جميع أ
ين
المعني� عىل أسباب سياسة االبتعاد
الف راد والهيئات
المؤسس ،وأن يفهموا آثارها.
عن الطابع
ي
ب� أمور أخرى ،ينبغي إيالء اهتمام خاص ي ن
ومن ي ن
لتأم� دعم
ٍ
ف
واسع لموظفي المؤسسات ي� جميع المستويات ،وضمان
أ
أدوار
االحتفاظ بأصحاب المهارات
ب
والخ�ات المناسبة لداء ِ
أخرى داخل النظام الجديد قدر إالمكان.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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نقطة ت
ك� ( :)3ت
ال� ي ز
المؤسس
اس�اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع
ي
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
المبادئ التوجيهية §23
تدعو المبادئ التوجيهية كل دولة إىل وضع ت
اس�اتيجيتها
الخاصة إلبعاد أنظمة الرعاية البديلة فيها عن الطابع
بشكل تدريجي .وينبغي أن تضمن السياسة
المؤسس
ٍ
ي
أ
الوطنية توفر بدائل للرعاية الداخلية للطفال مع وجود
مجموعة من الخيارات ذات الطابع أ
الرسي.
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
المؤسس
إبعاد نظام الرعاية عن الطابع
ي
•إعداد خطة ت
اس�اتيجية وطنية إلبعاد نظام الرعاية
المؤسس.
البديلة عن الطابع
ي

•إيجاد بدائل للمؤسسات تتضمن مجموعةً خيارات مثل
دور الرعاية الصغ�ة ،وكفالة أ
الطفال (من الرعاية المؤقتة
ي
أ
أ
إىل الرعاية طويلة الجل) ،ودعم الوالدين والرسة الممتدة
وكذلك أ
الطفال الذين يعيشون بشكل مستقل.

المؤسس
•ﺿﻣﺎن أن ت راعي ﺧطط االبتعاد عن الطابع
ي
وغ�هم من ذوي
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷطﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ي
االحتياجات اﻟﺧﺎﺻﺔ.
•النص رصاحة عىل حظر إيداع أ
الطفال الصغار دون سن
ثالث سنوات ف ي� المؤسسات إال ف ي� الظروف االستثنائية:
ب� أ
مثل منع الفصل ي ن
كتدب� مؤقت مخطط
الشقاء ،أو
يٍ
أ
قص� الجل.
له ،أو كحل طارئ ي

•التأكد من أن تتضمن ﺧطط اﻻبتعاد عن اﻟرﻋﺎﯾﺔ داخل
المؤسسات دعم اً ﻟﻸﺳر ﺑﺣﯾث ﯾﻣﮐن إعادة إدﻣﺎج اﻷطﻔﺎل ﻣﻊ
مكان رعاية أك �ث مالءمة إذا
أﺳرھم إن أمكن ،أو إيداعهم ﻲﻓ ٍ
تعذر ذلك.

دعم حقوق واحتياجات أ
الطفال وأرسهم
ح� ال يودع أ
•تقديم الدعم للوالدين ت
الطفال حديثو
أ
وغ�هم
الوالدة والطفال الصغار ،بمن فيهم ذوي إالعاقة ي
من ذوي االحتياجات الخاصة ،ف ي� الرعاية داخل المؤسسات.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

•ضمان شإ�اك أ
الطفال ف ي� التخطيط النتقالهم من
وتوف� معلومات
المؤسسات إىل أشكال أخرى للرعاية
ي
لهم عن العملية أوال ً بأول.
• توف� دعم متخصص أ
للطفال الذين عاشوا ف ي�
ي
أشكال أخرى من
إىل
االنتقال
يشكل
أن
ويمكن
مؤسسات،
ٍ
الرعاية تحدي اً لهم.
•اﻟﺗﺄﮐد ﻣن إيداع اﻷﺷﻘﺎء مع بعضهم ﻲﻓ ترتيبات الرعاية
ذات الطابع أ
الرسي ما أﻣﮐن مع الحفاظ عىل االتصال يب�ن
الوالدين واﻷطﻔﺎل.
•اعتماد عملية لتحديد هل ينبغي إبقاء الطفل المستقر
ف� أرسة حاضنة أو ترتيب رعاية ذي طابع أرسي ت
لف�ة
ي
مناسب ا.
ذلك
يكون
عندما
طويلة
ً
•إيالء اهتمام خاص لتقديم رعاية مالئمة أ
للطفال ذوي

وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة .وينبغي أن
إالعاقة ي
يشمل ذلك الوصول إىل الرعاية المؤقتة والرعاية النهارية
بالضافة إىل تلبية احتياجات الصحة والتعليم.
إ
•دعم أ
المؤسس
الرس الستقبال أطفال أخرجوا من النظام
ي
بحيث تكون عودتهم إىل أ
الرس دائمة ومستدامة.
ضمان توفر ن
الب� التحتية الالزمة
ن
الوط� من أجل
توف� الموارد المالية لدعم التخطيط
• ي
ي
إغالق
إيجاد خدمات جديدة للرعاية وما يتبعها من ٍ
للمؤسسات.
توف� ﻓﺮص إﻋﺎدة التدريب ،والعمل أن أمكن ،لموظفي
• ي
اﻟﺮﻋ ﺎﻳﺔ ﻓﻲ للمؤسسات.
ن
الوط� لرصد
•جمع وتحليل البيانات عىل الصعيد
ي
عدد أ
الطفال الذين يبقون ف ي� رعاية المؤسسات وأولئك
(لمزيد من التفاصيل انظر دليل قياس
الذين يغادروها
ٍ
مؤ�ات أ
ف
ش
الطفال ي� الرعاية الرسمية).
ين
المهني� بمدى عدم
وغ�هم من
•توعية مقدمي الرعاية ي
مالءمة الرعاية داخل المؤسسات لالحتياجات التنموية
والعاطفية واالجتماعية والجسدية أ
للطفال.
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نقطة ت
ك� ( :)3ت
ال� ي ز
المؤسس (تتمة)
اس�اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع
ي
ممارسة واعدة 1-3

ت
المؤسس ،مولدوفا
اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
ي
ف
إصالحات ي� مجال االبتعاد عن الطابع
اعتمدت مولدوفا
ٍ
ت
ت
كجزء من اس�اتيجية وخطة عمل للف�ة -2007
المؤسس ٍ
 .2011و يمنذ بداية عملية الصالح ،انخفض عدد أ
الطفال �ف
إ
ي
مؤسسات الرعاية الداخلية بنسبة ( 50%من  11442بنهاية
عام  2006إىل  5723بنهاية عام  .)2011وتحقق ذلك من
وقا� أك �ث نجاح اً لمساعدة أ
ئ
الرس عىل االستم رار
عمل ي
فخالل ٍ
ف
�ث
�نز
ي� رعاية أطفالهم ي� الم ل ،وإعادة إدماج أك من  900طفل
ف� مجتمعاتهم ،غالبيتهم ( )86٪مع أ
الرسة البيولوجية أو
يالممتدة .وبالنسبة أ
للطفال الذين ال يستطيعون االستم رار
ف� العيش مع أرسهم ،تتجاوز البدائل ذات الطابع أ
الرسي
ي
الرعاية داخل المؤسسات باعتبارها الخيار المرجح لمن
يحتاجون رعايةً بديلة .لقد تولت الحكومة بنفسها مسؤولية
إالصالحات ،وكان ذلك عام ال ً حاسم اً

ممارسة واعدة 2-3

ت
المؤسس ف ي� جورجيا
اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
ي
ف
كب�ة لحماية
قادت الحكومة ي� جورجيا عملية
إصالح ي
ٍ
أ
أ
ف
خ�ة باستخدام نقطة الدخول إلنهاء
الطفال ي� السنوات ال ي
الرعاية داخل المؤسسات بغية تعزيز النظام العام لحماية
الطفل .ومع إغالق المؤسسات ،تحول التمويل إىل زيادة عدد
أ
ين
ين
ين
ين
العامل� ف ي� الدولة وزيادة
النظامي�
االجتماعي�
خصائي�
ال
أ
قص�ة
مخصصات كفالة الطفال واعتماد الرعاية المؤقتة ي
أ
أ ف
الرضع وتعزيز الخدمات
الجل ي� الحاالت الطارئة للطفال ُ
الوقائية مثل الرعاية النهارية .واع ُت مدت سياسة جديدة
ح� آ
للم راقبة ( - )Gatekeepingال تغطي ت
الن سوى الم رافق
ت
ال� تديرها الدولة  -ف ي� جميع أنحاء البالد لضمان عدم دخول
أي
أ
ف
سباب وجيهة.
الطفال ي� نظام الرعاية إال ل ٍ
ف� الوقت نفسه ،ارتفع عدد أ
ين
ين
ين
المدرب�
االجتماعي�
خصائي�
ال
ي
العامل� ف
ين
بشكل مستمر من  19عام  1999إىل ما
الدولة
�
ي
ٍ
يزيد عن  160عام  2009و 250بحلول عام  .2012لكن هناك
تحد آخر ،حيث أن تقديم الخدمات االجتماعية ال يستهدف
ٍ
مقاربة تغطي
حالي اً إال الحاالت الصعبة عوض اً عن توقع
ٍ
كامل أ
وبالتال فإنه يحد من فرصة التدخل مع الوالدين
الرسة،
ي
بطريقة وقائية لتفادي الحاجة إىل الرعاية البديلة.
ٍ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

لنجاحها .كما تضمنت ت
االس�اتيجية إقامة ش�اكات مع
دعم
كب�ة من المنظمات ي
مجموعة ي
غ� الحكومية لتقديم ٍ
ٍ
ف
التغي�ات
منسق للحكومة ي� هذا الصدد .وأجري عدد من
ي
المستدامة المهمة للمساعدة عىل تحقيق هذه إالصالحات،
ين
ين
المحلي�،
االجتماعي�
مثل شبكة وطنية من المرشدين
واعتماد نظام للجان الم راقبة ( )Gatekeepingعىل مستوى
البالد ،وإيجاد بدائل ذات طابع أرسي مع تضاعف عدد
المكفول� ،وتأسيس خدمات دعم أ
أ
ين
الرسة وإغالق
الطفال
مؤسسات الرعاية الداخلية أو تحويلها.

كب�ة .وانخفض عدد
ومع ذلك كانت نتائج عملية إالصالح ي
أ
ف
الكب�ة
الطفال ي� جميع أنواع مؤسسات الرعاية الداخلية ي
ت
ال� تديرها الدولة من نحو  2500إىل أقل من  250ي ن
ب� عامي
ي
أ
 2008و .2012كما تم لم شمل  33%تقريب اً من جميع الطفال
ف� مؤسسات الرعاية الداخلية مع أرسهم .ف
و� عام ،2010
ي
يضاعفت الحكومة جهودها مجدداً لدعم إعادة توحيد أ
الرسة
ع� تقديم حزمة مساعدات لمدة ي ن
سنت� تتألف من  50دوالراً
ب
أ
ت
ن
أمريكي اً لكل طفل شهري اً
لتمك� الرس من اس�جاع أطفالهم،
ي
وتأم� صحي أ
ين
للطفال ،وكتب مدرسية مجانية ورعاية نهارية.
أ
أ
كما توسعت وتعززت كفالة الطفال أيض اً .وبالنسبة للطفال
الذين تعذر إعادة توحيدهم مع أرسهم ،فقد ارتفع عدد دور
الصغ�ة من  15إىل  45خالل ي ن
سنت� فقط وتؤوي
المجموعات
ي
ق رابة  400طفل.
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نقطة ت
ك� ( :)3ت
ال� ي ز
المؤسس (تتمة)
اس�اتيجيات إبعاد نظام الرعاية عن الطابع
ي
ممارسة واعدة 3-3

ت
المؤسس ف ي� ماالوي
اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
ي
تسعى حكومة ماالوي إىل تقليل االعتماد عىل المؤسسات
لرعاية أ
ين
رعاية بديلة .ولذلك ،تعمل
للطفال
المحتاج� إىل ٍ
أ
حالي ا عىل إنقاص عدد «دور اليتام» ف ي� البالد .فض ال ً
الحكومة ً
عن ذلك ،أقرت الحكومة عام  2010قانون ماالوي لرعاية
وحماية أ
الطفال وتحقيق العدالة لهم ،الذي يوفر إالطار
العام للسياسة القانونية لرعاية وحماية أ
الطفال ف ي� ماالوي.
ويعالج القانون الجديد رفاه أ
ع�:
الطفال
بطريقة أك �ث شموال ً ب
ٍ
تقديم الرعاية أ
للطفال بوصفهم أشخاص اً يحتاجون للرعاية
واالع�اف بكفالة أ
ت
والحماية ،وتعزيز إج راءات ن
الطفال
التب�،
ي
قانوني اً .كما يعزز القانون أيض اً نموذج رعاية ذا طابع أرسي
ومجتمعي لتحقيق رفاه الطفل .كما دعم تنفيذ القانون
جهود إبعاد نظام رعاية أ
المؤسس.
الطفال عن الطابع
ي

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

«التداب� ال رامية إىل تعزيز
يدعم عدد من المبادئ المهمة
ي
عملية تطبيق المبادئ التوجيهية» (§ :)26-24
•الحاجة إىل التعاون ي ن
ب� جميع الجهات الحكومية
مبا� أو غ� ش ف
المعنية بشكل ش
كث� من الحاالت،
ي
مبا� .ي
و� ي ٍ
ٍ
وغ�ها من الجهات الحكومية تعمل
لوحظ أن الوزارات ي
منفردة  -أو بتنافس ،ف ي� حاالت متطرفة  -عىل تقديم الرعاية
البديلة وتجنب الحاجة إليها.
•الرغبة باستخدام المبادئ التوجيهية إللهام إعداد
نصوص خاصة بكل بلد أو مهنة .ويشجع ذلك عىل
«ملكية» التصورات المتعلقة بالسياسات ويجعلها أك �ث
ن
الوط�.
صلة بالواقع
ٍ
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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وانخفض عدد أ
الطفال الذين يعيشون ف ي� مؤسسات رعاية
الولياء بالحضانة وم راكز أ
داخلية مع ارتفاع عدد أ
الطفال
وغ�ها من الهياكل ذات الطابع المجتمعي مثل مجموعات
ي
الدعم .ويتوج القانون الجديد أيض اً نتائج خطة العمل
لليتام وغ�هم من أ
الوطنية أ
ين
المعرض� للخطر،
الطفال
ي
والسياسة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة .ويوفر ذلك إطاراً
لتوجيه االنتباه نحو الرعاية ذات الطابع أ
الرسي أو المجتمعي
أ
ين
ين
المعرض� لذلك.
المحروم� من الرعاية الوالدية أو
للطفال
لمزيد من المعلومات انظر :وزارة الشؤون الجنسانية ،أ
الطفال
ٍ
أ
وغ�هم من
والتنمية المجتمعية ( .)2010برنامج رصد اليتام ي
أ
ين
المعرض� للخطر ف ي� ماالوي :التقرير السنوي لعام
الطفال
 ،2009ماالوي.
•مسؤولية كل دولة ف ي� تحديد هل تحتاج مساعد ًة دولية
لتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية ،ت
واش�اط أن تكون أي
ش
تتما� مع المبادئ التوجيهية .وأحد
مساعدة مقدمة
ٍ
أ
الهداف المهمة والحيوية هنا هو تجنب المواقف ال�ت
ي
يمارس فيها الضغط من الخارج لتقديم حلول رعاية بديلة
تتما� مع سياسة الحكومة وال مع الوضع عىل أ
ش
الرض.
ال
م�رة
غ� ب
وقد يؤدي ذلك أحيان اً إىل إيجاد أشكال مؤسسية ي
م�ر إىل ن
التب� ي ن
ب� الدول.
للرعاية البديلة أو اللجوء دون ب
ي
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
توف� إطار للسياسات الخاصة بالرعاية البديلة
ي
المبادئ التوجيهية8 § :
سياسة
تسلط المبادئ التوجيهية الضوء عىل الحاجة إىل
ٍ
تف� إىل التحول وتضمن حقوق أ
ض
الطفال ،كما تتجنب
ي
دخولهم إىل م رافق الرعاية قدر إالمكان وتوفر رعايةً بديلة
عالية الجودة عند الحاجة إليها.
دولة تقوم بإعداد السياسات والخدمات بما
ومع أن كل ٍ
يتناسب مع ظروفها السياسية واالجتماعية والثقافية
واالقتصادية ،فإنه ينبغي عىل إالطار ش
والسياس:
الت�يعي
ي
والمعاي� والمبادئ
تنفيذ االتفاقيات الحقوقية
ي
التوجيهية الدولية
والمعاي� والمبادئ التوجيهية الدولية،
•االمتثال لالتفاقيات
ي
ال سيما اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية.
تعريفات واضحة للرعاية
• التأكد من أن تتضمن السياسة
ٍ
ش
تتما� مع المبادئ التوجيهية.
البديلة
•وضع خطة وطنية شاملة من قبل الدولة لتنفيذ أحكام
المبادئ التوجيهية ورصدها وم راجعتها.
•تعزيز حقوق الطفل بفعالية ف ي� جميع الجوانب:
ف
ش
و� الممارسة.
الت�يعات والسياسات ي
•توف� الحماية القانونية لحقوق أ
ين
المحروم� من
الطفال
ي
أ
الرعاية الوالدية وضمان وجود سبل انتصاف للطفال
الذين تفتقر حقوقهم إىل الحماية.

الطر الوطنية لدعم وحماية ورعاية أ
بناء أ
الطفال
• وضع سياسات شاملة للرعاية االجتماعية وحماية الطفل
بحيث ال يودع أ
الطفال إال ف ي� رعاية بديلة مالئمة وعند ال �ض ورة.
• ضمان التعاون النشط ي ن
ب� جميع السلطات ذات الصلة
أ
ف
ت
ال� تلعب دوراً ي� دعم الطفال وأرسه م.
والوزارات الحكومية ي
•تنسيق السياسات بحيث يكون هناك روابط عمل ي ن
ب�
الخدمات ،مثل حماية الطفل والحماية االجتماعية
وغ�ها من المجاالت كالتعليم والصحة ش
وال�طة
ي
والسكان والرعاية االجتماعية.
والعدالة
إ

•تخصيص موارد مالية كافية لضمان تطبيق ش
الت�يعات
والسياسات والممارسات.
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الرابع
دعم أ
الطفال وأرسهم لمنع االنفصال
•تنفيذ تداب� استباقية تمنع انفصال أ
الطفال عن أرسهم
ي
ت
ومجتمعاتهم ،كاس�اتيجيات مكافحة الفقر مث الً.
•وضع ت
اس�اتيجيات لدعم الوالدين ،بما ف ي� ذلك الدعم
ن
مجموعة من الهيئات والخدمات.
ع�
المه�
والمال ب
ٍ
ي
ي
أ
ع� تمكينها وتنمية قدراتها ومساعدتها ف ي�
•دعم الرس ب
االستفادة من مواردها الخاصة.
•ضمان أن توفر جميع الخدمات الدعم أ
للطفال ذوي

وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة وأرسهم مع
إالعاقة ي
توف� خدمات تخصصية عند الحاجة.
ي
•ضمان عدم إيداع أ
الطفال ن
للتب� ،سواء ف ي� البلد نفسه أو
ي
ين
ب� البلدان ،قبل الحصول عىل موافقة طوعية وواعية
من الوالدين (أو موافقة شخص أو هيئة قانونية مخولة
ف ي� حالة غيابهما) ،وعدم فصلهم عن أرسهم إال ف ي� حال
بديل مناسب.
عدم توفر ٍ
ضمان المشاركة الكاملة أ
للطفال وأرسهم
•ضمان حق أ
الطفال ف ي� أن تُ سمع آراؤهم بحيث يشاركون ف ي�
ت
ال� تؤثر عليهم ،ويتلقون الدعم الذي يُ مكن من
الق رارات ي
م راعاة آرائهم.
•ضمان تزويد أ
واف من المعلومات ت
ح�
الطفال
بقدر ٍ
ٍ
مستن�ة ويشاركوا ف ي� عمليات
يتمكنوا من اتخاذ خيارات
ي
بشكل كامل.
صنع الق رار
ٍ
• دعم مشاركة الوالدين أ
والرس ف ي� جميع العمليات
والق رارات.
تمك� أ
•ضمان ي ن
الطفال من البقاء عىل تواصل مع أرسهم،
ال� يكون فيها الوالدان ف� السجن أو �ف
ت
ي
ف ي
كالحاالت ي
المستشفى ،إال إذا لم يكن ذلك ي� مصلحتهم الفضىل.
توف� التدريب والتوجيه والدعم لمقدمي الرعاية ت
ح�
• ي
أ
يتمكنوا من دعم مشاركة الطفال وأرسهم.
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الفصل الرابع

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات (تتمة)
توف� مجموعة من خيارات الرعاية
ي
توف� خيارات رعاية عالية الجودة عند الحاجة إىل الرعاية
• ي
أ
أ
ف
البديلة مع إعطاء الفضلية إليداع الطفال ي� ترتيبات
ذات طابع أرسي.
•إعداد خطة وطنية إلبعاد مؤسسات الرعاية عن الطابع
المؤسس.
ي
•ضمان إيداع أ
الطفال دون سن ثالث سنوات ف ي� إطار رعاية
أرسي مع حظر إيداعهم ف ي� الرعاية داخل المؤسسات إال
عند وجود أسباب موجبة ت
قص�ة.
ولف�ة ي

•تلبية احتياجات أ
الطفال الذين يعيشون ف ي� الشارع دون
أشخاص ي ن
توف� رعاية
رعاية من قبل
بالغ� وضمان ي
ٍ
ٍ
ف
قرسي أو
بشكل
الرعاية
�
إيداعهم
دون
لهم
مناسبة
ي
ٍ
ٍ
تعسفي .وينبغي أن تكون الرعاية البديلة المالئمة من
ب� الخدمات المقدمة أ
ين
للطفال الذين يعيشون ف ي� الشارع.
• التأكد من تخطيط وإدارة ودعم عمليات انتقال أ
الطفال
بطريقة فعالة وعىل النحو الواجب.
من وإىل م رافق الرعاية
ٍ

ضمان تقديم خدمات رعاية عالية الجودة
توف� آليات مستقلة للشكاوي الرسمية بحيث يتمكن
• ي
آ
أ
ف
الطفال ي� الرعاية البديلة من إالبالغ المن عن حاالت
إساءة معاملتهم أو استغاللهم.
• وضع نظام للتسجيل ت
وال�خيص والتنظيم والتفتيش
لمعاي� الجودة.
يضمن امتثال مقدمي الرعاية الرسمية
ي
توف� إرشادات ف ي� مجال السياسات العامة تتعلق بحفظ
• ي
ت
ال� تسمح بجمع البيانات والمعلومات عىل
السجالت ي
ف
ن
والمحل الستخدامها ي� عملية إعداد
الوط�
المستوى
ي
ي
مجموعة من خيارات الرعاية.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

ين
والمهني�
بناء قوة عاملة ماهرة من مقدمي الرعاية
أ
• تقييم كفاءة مقدمي الخدمات والدعم للطفال وأرسهم.
•ضمان توفر إرشادات وطنية بشأن التوظيف واالختيار
وال ش�اف عىل مقدمي الرعاية وحصولهم عىل
والرصد إ
فرص تدريب يتناسب مع أدوارهم.
للمهني� آ
ين
ين
المشارك� ف ي�
الخرين
توف� فرص تدريب
•ضمان ي
أ
دعم أ
الرس وحماية الطفال والرعاية البديلة.
•تحديد مستويات التوظيف المناسبة لخدمات الرعاية
البديلة بحيث تل� رعاية أ
الطفال احتياجاتهم ويكونون
بي
ين
آمن� ويتمتعون بالحماية.
أ
ف
ت
ال� تُ مكن
•التنبؤ بظروف العمل ،بما ي� ذلك الجور ،ي
ين
الموظف� وتحفزهم عىل الوفاء بمسؤولياتهم عىل أعىل
آ
ين
الموظف� بك �ث ة
مستوى وتجنب الثار السلبية لتبديل
عىل أ
الطفال.

تعزيز شإ�اك جميع أ
الطفال وأرسهم
•تعزيز ال ن هج الشاملة لدعم جميع أ
الطفال وأرسهم.
ُ

يز
التمي� بحيث يتمكن جميع
تداب� لمكافحة
•إعداد وتنفيذ ي
الطفال أ
أ
والرس من الوصول إىل الخدمات والدعم الالزم.
•التأكد من شإ�اك جميع أ
الطفال وأرسهم ووصولهم إىل
الخدمات برصف النظر عن وضعهم أو ظروفهم وبدون
تمي� أو وصم .ويتضمن ذلك الفقر أ
ق
ز
العر�
والصل
ي
يٍ
واالنتماء ن
والعاقة النفسية والجسدية
الدي� ونوع الجنس إ
ي
بف�وس نقص المناعة ش
ية/اليدز أو بأم راض
الب� إ
إ
والصابة ي
خط�ة أخرى نفسية أو جسدية ،وكون الطفل مولودا
ي
خارج إطار الزواج ،والوصم االجتماعي واالقتصادي (§.)10
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تجدون ف ي� هذا الفصل:

أ
ول لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة
 )1-5المستوى ال ي
أ ت
ال� يكون عائلها طفال ً
 .1الرس ي

أ
ت
نقطة ت
ال� ي ز
ال� يكون
ك� ( :)4حماية ودعم الرس ي
عائلها طف ال ً

•

ممارسة واعدة:
أ
دراسة حالة  :1برنامج أنا أحب الطفال ()Nkundabana
التابع لمنظمة العمل المسيحي ف� مجال أ
البحاث
ي
والتعليم ( )CAREف ي� رواندا ،رواندا
دراسة حالة  :2إيسيبندي ،جنوب أفريقيا
أ ت
ال� يكون عائلها طف ال ً ف ي� ت �نز انيا
دراسة حالة  :3دعم الرس ي

ن
الثا� لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة
 )2-5المستوى ي
 .1أ
التخل عنهم
الطفال المعرضون لخطر
ي

ك� ( :)5دعم أ
نقطة ت
ال� ي ز
الرس للحيلولة دون الهجر
والتخل
ي

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
أ
ت
القص�ة للطفال ذوي
دراسة حالة  :1خدمات االس�احة
ي
إالعاقة ،روسيا
أ
ز
مال�يا
دراسة حالة  :2ب رامج دعم الرسة ،ي
دراسة حالة  :3إعادة تأهيل أ
الطفال ذوي العاقة �ف
إ
ي
المحل ،نيبال
المجتمع
ي
ف
ز
ش
التم� ي� كفالة اليتيم ،سوريا
دراسة حالة  :4م�وع ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

 .2دراسة إبعاد أحد أ
الطفال عن الرعاية الوالدية
أ
ئيس لهم ف ي�
 .3رعاية الطفال الذين يكون مقدم الرعاية الر ي
السجن

ك� ( :)6رعاية أ
نقطة ت
ال� ي ز
الطفال الذين يكون
ف
الرئيس لهم ي� السجن
مقدم الرعاية
ي

•

ممارسة واعدة:
دراسة حالة  :1التنظيم إالل زامي داخل محكمة
االستئناف االتحادية ،أ
ال ي ن
رجنت�
دراسة حالة  :2موظفو أ
الطفال ف ي� السجون ،الدانمارك
ين
المساج�
دراسة حالة  :3دور حضانة ورياض أطفال
وموظفي السجن ،الهند

 )3-5المستوى الثالث لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة

نقطة ت
ال� ي ز
الدماج المستدامة
ك� ( :)7تعزيز إعادة إ
أ
للطفال داخل أرسهم من مرافق تقديم الرعاية
البديلة

•

ممارسة واعدة:
دراسة حالة  :1مجموعة العمل الوطنية حول الحياة �ف
ي
أ
ال�ازيل
الرسة والمجتمع
المحل ،ب
ي
ف
س�اليون
دراسة حالة  :2إعادة إالدماج ي� ي
م�وع دعم أرسي أ
المس� مع اً  -ش
للطفال
دراسة حالة :3
ي
ف ي� الرعاية داخل المؤسسات ،هونغ كونغ
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السياق :فهم المبادئ التوجيهية

الخطوة االوىل لتطبيق «مبدأ ض
ال�ورة» هي مكافحة العوامل
المساهمة ف� انهيار أ
الرسة .وتركز الفق رات ( )52-32من المبادئ
ي
التوجيهية عىل ذلك.
واحدة من هذه الفق رات مهمة بحد ذاتها ،ربما
ومع أن كل
ٍ
ويب�ن
ال تظهر أهميتها بالكامل إال عند م راعاتها مجتمعة .ي
مضمون أحكام الوقاية وطولها مدى قلق محرري المبادئ
التوجيهية إزاء ارتفاع عدد أ
الطفال ف ي� نظام الرعاية البديلة
م�ر ض�وري .ومع تقدم صياغة المبادئ التوجيهية ،ازداد
بال ب
ت
ز
ال� يك� عىل الجوانب الوقائية لمسألة «الرعاية البديلة».
ي عزى تفكك أ
الرسة وانفصال أف رادها إىل العديد من العوامل
ُ
غ� المناسب ،وضعف
والسكن
كالفقر،
المركبة،
أو
الفردية
ي
الوصول إىل خدمات فعالة ف ي� مجال الصحة والتعليم والرعاية
خط�ة أخرى ،وتعاطي
والصابة إ
االجتماعية ،إ
باليدز أو بأم راض ي
أ
غ�
والس جن،
والتهج� ،والوالدة لم ي
ي
المخدرات ،والعنفَ ،
أ
ق
ن
يز
تز
الدي� ونوع
العر� واالنتماء
والتمي� عىل أساس الصل
م�وجة،
ي
ي
والعاقة.
الجنس إ
ف
الكب�
ويتمحور نهج المبادئ التوجيهية ي� معالجة هذا العدد ي
ئ
الوقا�.
من المشاكل حول ثالثة مستويات أساسية للعمل
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الخامس

 )1-5المستوى أ
الول لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة

أ
ع� ضمان
يتحقق المستوى الول لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة ب
وصول عموم السكان إىل الخدمات أ
الساسية والعدالة االجتماعية
وحماية حقوق إالنسان بدون ي ز
تمي� .ولذلك ت رتكز إالج راءات الوقائية
كب�ة من أحكام اتفاقية حقوق الطفل بدءاً من الرعاية
عىل
مجموعة ي
ٍ
الصحية (المادة  )24والتعليم (المادة  )28إىل تسجيل الوالدة (المادة
يز
التمي� (المواد  2و.)30
 )7والرعاية االجتماعية (المادة  )25وعدم
ويتمثل الغرض أ
ين
بتمك� الوالدين وجعلهم قادرين عىل
ساس
ال
ي
ح� تبقى أ
رعاية أطفالهم ت
الرس مع بعضها.
ف ي� ضوء ما سبق ،تُ درج المبادئ التوجيهية مجموعةً مهمة
من القضايا الرئيسية للسياسات ينبغي معالجتها (§ )32
وتذكر تداب� محددة ينبغي اتخاذها لتعزيز أ
الرس (§ ،33
ي
وتمك� أ
.34أ) وتقديم الدعم أ
ين
الشخاص
الرسي (§ .34ب)38 ،
اليافع� (§ .34ج) ومساعدة أ
ين
الرس القائمة عىل أحد الوالدين
أ
والرس ت
ال� تتكون من م ر ي ن
اهق� )36 §( .كما تلقي المبادئ
ي
التوجيهية الضوء عىل أ
الدوار ال �ض ورية والتكاملية للقطاعات
وغ� الحكومية لتقديم هذه الخدمات.
الحكومية ي

أ
ت
ال� يكون عائلها طفال ً
الرس ي

أ
ت
ال� يكون عائلها طف ال ً أهميةً
يكتسب النهج
المتبع مع الرس ي
ف
تعت� ،ي� ظروف معينة ،مجموعات أرسية يتطلب
خاصة .وهي ب
ن
محروم� من الوالدين
أعضائها الدعم والحماية وليسوا أطفاال ً
ي
ويحتاجون رعايةً بديلة.
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ك� ( :)4حماية ودعم أ
نقطة ت
الرس ت
ال� ي ز
ال� يكون عائلها طفال ً
ي
لمحة عامة:

بالغ للرعاية،
لطالما وجد أطفال يعيشون ف ي� أرس بدون
ٍ
مقدم ٍ
أ
ت
ال� يكون عائلها طف ال ً إىل
ولكن تحول النظرة
العامة للرس ي
أ
قضيةً مهمة لحماية الطفال يعود فقط إىل ثمانينيات القرن
والثر أ
الع�ين أ
الول لجائحة يف�وس نقص المناعة ش
ش
الب�ية/
إاليدز .ومنذ ذلك ي ن
كب�ة من مجموعات
الح� ،قررت أعداد ي
أ
الشقاء الذين فقدوا والديهم بسبب المرض البقاء مع
بعضهم  -أحيانً ا يستقبلون أبناء العموم والخاالت أو
أ
الصدقاء أيض اً  -بدال ً من طلب الحماية من العائلة الممتدة
مكان آخر .ولوحظت حلول مشابهة ف ي� حاالت ما بعد
أو أي
الكوارث ٍ(مثل أ
الطفال الذين تيتموا ف� البادة الجماعية �ف
ي إ
ي
رواندا عام .)1994
وبينما يعت� هذا النوع من أ
الرس ظاهرة ش
منت�ة أساس اً ف ي�
ب
الك�ى ،فإنها بالتأكيد ال
اء
ر
الصح
جنوب
فريقية
الدول إال
ب
أ
ف
فكث� من الطفال ي� كافة أرجاء
تقترص عىل هذه المنطقة .ي
أ
العالم يتولون مسؤولية إعالة الرسة  -بوصفهم مقدمي
الرعاية ألحد الوالدين أو كليهما  -و/أو مسؤوليات يومية �ف
ٍ
ي
غ� ذلك
أو
كليهما
م �نز ل العائلة بسبب مرض أحد الوالدين أو
ي
من حاالت العجز.
ونظ راً ألن حجم هذه الظاهرة لم يبدأ بالظهور إال عندما

كانت اتفاقية حقوق الطفل قيد إالق رار ،فإن االتفاقية ال تقدم
أ
ت
ال� يكون عائلها طف ال ً أو
ٍ
توجيهات واضحة بشأن وضع الرس ي
ت
ز
سنوات طويلة:
النقاش
واحتدم
أعضائها.
اء
ز
إ
امات
االل�
تحدد
ٍ
أ
هل يحتاج هؤالء الطفال رعايةً بديلة ،أم ينبغي عىل نقيض
ذلك اعتبارهم مجموعةً عائليةً ضعيفةً جداً وتحتاج تمكين اً
وحمايةً ضمن نهج يركز عىل دعم أ
الرسة.
ٍ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

أ
ف آ
ن
الثا� انتشاراً ت ز
م�ايداً (التعليق
و� الونة ال ي
خ�ة ،اكتسب ال رأي ي
ي
ف�وس نقص
العام رقم  3للجنة حقوق الطفل بشأن ي
المناعة ش
ية/اليدز وحقوق الطفل ( ،))2003ألسباب
الب� إ
ليس أقلها أنه تم التشاور مع أ
الطفال بشكل ش
مبا�.
ٍ
البحاث دائم اً أن الغالبية العظمى من أ
ت ظهر نتائج أ
الطفال
ُ
أ
خيار آخر ممكن  -طبع اً
يفضلون حلول دعم الرسة عىل أي ٍ
ش
توف� حماية فعالة لهم وحصولهم عىل التعليم
ب�ط ي
الساسية أ
والخدمات أ
ش
كث�ون من فقدان م �نز ل
الخرى.
ويخ� ي
أ
الم�اث أو استغاللهم
الرسة إذا تركوه أو حرمانهم من حقوق ي
بطريقة أخرى  -ت
ح� إذا ذهبوا للعيش مع أف ر ٍاد من أرسهم
ٍ
الممتدة .كما يقاومون االنفصال عن أشقائهم ،وهو نتيجة
ف
كث� من حاالت الرعاية خارج المؤسسات.
حتمية ي� ي ٍ
ولذلك اتخذت المبادئ التوجيهية خطو ًة كب� ًة إىل أ
المام ف ي�
ي
بشكل ال لبس
توضيح
النهج المعتمد دولي اً :فهي فتُ فضل أ ٍ
أ
�نز
ن
تمك� الطفال من البقاء سوي اً ي� م ل الرسة مع حماية
فيه ي
حقوقهم (§  .)37بالطبع ،يكون ذلك ش
م�وط اً بقدرة عائل
أ
الرسة عىل لعب هذا الدور ورغبته ف ي� القيام بذلك .ويحدد
الح كم نفسه ف ي� المبادئ التوجيهية أيض اً ش
ال�وط العامة
ُ
الستفادة عائل أ
الرسة وجميع أف رادها من المساعدة والتوجيه
والحماية الالزمة.
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برنامج «أنا أحب أ
الطفال» التابع لمنظمة العمل
المسيحي ف� مجال أ
البحاث والتعليم ( )CAREف ي� رواندا،
ي
رواندا
أ
يوفر برنامج أنا أحب الطفال ( )Nkundabanaلمنظمة العمل
المسيحي ف� مجال أ
طابع
البحاث والتعليم ف ي� رواندا ح ال ً ذا
ٍ
مجتمعي يللمشكلة الجسيمة المتمثلة أ
بالرس ت
ال� يكون
ي
الحرب أ
ف
ت
الهلية
ال� تركتها
عائلها طف الً .ي
و� مقابل التحديات ي
والبادة الجماعية وانتشار يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية/
إ
أ
إاليدز ،تواجه رواندا واحد ًة من أعىل النسب المئوية لليتام
ف ي� العالم .كما أن المجتمعات المحلية المثقلة بالتفكك
االجتماعي وفقدان اليد العاملة ومرض إاليدز والفقر المدقع
غ� مستعدة لتقديم الرعاية أ
وك� .ت
للطفال ت
الم� ي ن
وح� قدرات
ي
لمزيد من المعلومات انظر :الدروس المستفادة :نموذج الرعاية
أ
أ
ٍ
ن
الميتم� لها حدود ال
الرس الممتدة عىل استقبال الطفال
ي
لليتام أ
المجتمعية أ
والطفال الضعفاء  -نكوندابانا
أ
ت
لتدب�
كث�ا ما يُ �ك الطفال
تستطيع تجاوزها غالب اً،
ي
وبالتال ي
ي
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/
ن
ن
ئ
بالغ� من
ال�نامج
متطوع� ي
ي
ويع� ب
أمورهم لوحدهم .ب
attachments/Rwanda.pdf
المحل لتقديم
المجتمع
ي

ممارسة واعدة 2-4

التوجيه والرعاية أ
للطفال الذين يعيشون ف ي� أرس ليس فيها
شخص بالغ .حيث يوفر هؤالء المتطوعون الذين تدعمهم
وتدربهم منظمة العمل المسيحي ف� مجال أ
البحاث
ي
والتعليم عىل قضايا إالرشاد واالستماع النشط وتعليم
بديل لتقديم التوجيه والرعاية
المهارات الحياتية أفضل ٍ
ال�نامج دعم اً
وع� تنظيم زيار ٍات منتظمة ،قدم ب
لهؤالء .ب
أ
للطفال ف ي� االلتحاق بالمدرسة أو طلب مساعدة طبية فض ال ً
نفس
توف� منفذ عاطفي مهم لهم عىل شكل دعم
عن ي
ي
ش
وتش� الدروس المستفادة من الم�وع أن نهج
واجتماعي .ي
أ
ئ
ت
الغذا� واالقتصادي وأرضية
ال�نامج يوفر قاعد ًة ل�سيخ المن
ب
ي
إلطالق المهام المتعلقة بالدعوة إىل منارصة وحماية الطفل.

دراسة حالة  :2إيسيبندي ،جنوب افريقيا
ال�نامج مجموعةً من الخدمات تتضمن أعمال الدعوة
ويقدم ب
أ
يتضمن قسم من برنامج ايسيبندي العام مثاال ً عن العمل
إىل المنارصة ،وم رافقه الطفال إىل المدرسة وتمثيلهم هناك،
أ
ت
ال� يكون عائلها طف الً .أطلقت الجمعية الوطنية
النفس
والخدمات الصحية والمكاتب الحكومية ،والدعم
مع الرس ف ي
ي
ين
ال�نامج لتوظيف وتدريب
من خالل نشاطات صندوق الذاكرة ،واالستشارات النفسية
للعامل� ي� رعاية الطفل هذا ب
أ
ف
ين
العامل� ي� مجال رعاية الطفال والشباب باستخدام تقنيات المتعلقة بالحزن ،وبناء العالقات ،وتحديد االحتياجات
أ
مبتكرة للتعلم عن بعد .حيث يزور عمال الرعاية الطفال
والمشاعر ،وتقديم الرعاية التنموية ،وإدارة السلوك ،وبرمجة
أ
ف
بح�ز
اليتام والضعفاء الذين تم تحديدهم ي� منازلهم ويقدمون النشاطات ،وتقييم المخاطر واالستشارات المتعلقة ي
الطفال أ
خدمات شاملة .ويعملون مع مجموعة من أ
الك �ث
الحياة ،والمساعدة المادية للوصول إىل المنح الحكومية،
ٍ
ٍ
أ
ف
بف�وس إاليدز
وتوف� الطرود الغذائية ،وضمان ذهاب الطفال إىل المدارس
ضعف اً ي� جنوب إفريقيا ،بمن فيهم المتأثرون ي
ي
حيث يتيتم أ
الطفال ويعيشون ف ي� أرس يكون عائلها طف الً.
(والحصول عىل دعم مادي وتربوي لمواصلة الحضور والنجاح
وأُطلق برنامج ( ،)Liyema Ikhayaوهو برنامج تنمية يستهدف ف ي� الفصول الدراسية) ،ووضع خطة تنموية لكل أرسة (استناداً
الم ر ن ف أ
ف
ت
وال�اعة واالنتماء والكرم) ،وتقديم تدريب
ي
ال� يكون عائلها طف الً ،ي� شباط  2010حيث إىل قيم االستقاللية ب
اهق� ي� الرس ي
يح �ض  25يافع اً دورات تدريب أسبوعية عىل مهارات الحياة
عىل مهارات الحياة (تغطي مجاالت مثل الصحة والنظافة
أ
ُص ممت ت ز
ل�ويدهم بالمهارات والمعارف ال �ض ورية لرعاية
ال�نامج
وحقوق الطفال وإعداد الموازنات والتغذية) .تم تمويل ب
ف
مسؤولة ي� الحياة.
أشقائهم وأنفسهم واتخاذ خيار ٍات
باستخدام نموذج «منح االمتياز االجتماعي» ،ما يسمح بتك راره
ٍ
ف
كب�ة عىل الموارد.
ي� جنوب أفريقيا وأماكن أخرى دون تداعيات ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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أ
ت
ال� يكون عائلها طف ال ً ف� نز
ت�انيا
ي
دعم الرس ي
أدت ثالثة عقود من وباء يف�وس نقص المناعة ش
ية/اليدز
الب� إ
والم�اث ف ي� ش�ق وجنوب أفريقيا ،كما
تغي� أنماط الرعاية ي
إىل ي
أ
أدى فقدان «الجيل الوسط» الوالدي إىل ظهور أشكال أرسية
أ
ت
ال� يكون عائلها طف ال ً أو شاب اً .ووجدت
جديدة مثل الرس ي
إحدى الدراسات أن الدعم المادي والعاطفي من المنظمات
غ� الحكومية لعب دوراً مهم اً ف� الحفاظ عىل هذه أ
الرس.
ي
ي
ن
ً
ال�نامج نُ هج اً مصممةً
بشكل فردي وتتب� وجهة
استهدفت ب
أ
نظر شاملة لدعم الرس يكون عائلها طف ال ً أو شاب اً .كما قدمت
المنظمات غ� الحكومية أ
ين
واليافع� مجموعةً من
للطفال
ي
الخدمات والدعم تضمنت الغذاء والدعم النقدي المنتظم
المدرس والمواد والرعاية الصحية
والرسوم المدرسية والزي
أي
والدعم العاطفي ونوادي دعم الق ران والمهارات الحياتية
المه� ونوادي الدفاع عن النفس ورؤوس أ
ن
والتدريب
الموال
ي
للمشاريع المولدة للدخل ومخططات التطوع المجتمعي.
ورأى أ
الشخاص اليافعون أن هذا الدعم كان حاسم اً ف ي�
بشكل مستقل.
مساعدتهم عىل رعاية أشقائهم والعيش
ٍ

أ
ت
ال� يكون عائلها طف ال ً أو
ي
تش� النتائج إىل أن دعم الرس أ ي
ت
ن
ن
وتب� نهج
شاب اً يتطلب االع�اف بوكالة ِالشخاص
ي
اليافع� ي
شامل ف� حياتهم يحلل أ
الصول المادية والموارد ورأس المال
ي
أ
ش
بالضافة إىل رفاه ومنظور
الب�ي واالجتماعي المتاح للرسة إ
اليافع� بشكل فردي .ي ن
ين
وتب� أيض اً أن الدعم يحتاج
وطموحات
أٍ
ن
إىل تعزيز التضامن يب� الق ران والتعبئة الجماعية بقيادة
ين
اليافع� .وتخلص إىل أن مثل هذه الممارسات تعزز قدرات
ين
اليافع� عىل رعاية أشقائهم وتمكنهم من إعالة أرسهم مع
ف
مرور الوقت ،فض ال ً عن المساعدة ي� بناء مزيد من البيئات
ت
ال� تتحدى الوصم االجتماعي وتحمي
االجتماعية الداعمة ي
م�اث أ
ين
اليافع�.
الشخاص
ي
ين
اليافع� الذين
خ�ات وأولويات
لمزيد من المعلومات انظر :ب
ٍ
أ
ف
�نز
يقدمون الرعاية لشقائهم ي� ت انيا وأوغندا http://centaur.
Evans_R_2012_Geoforum_/1/reading.ac.uk/27842
Sibling_caringscapes.pdf
الم�اث وتعزيز القدرة
انظر أيض اً :إيفانز ،ر )2012( .حماية ي
اليافع� اليتامى الذين يعيشون �ف
ين
عىل الصمود لدى
ي
أ
ف
الرس ت
�نز
ال� يكون عائلها طف ال ً أو شاب اً ي� ت انيا وأوغندا،
ي
المجلة أ
الفريقية ألبحاث إاليدزDOI: .189-177 :)3(11 ،
16085906.2012.734977/10.2989

ن
عند اتصال أحد الوالدين بإحدى هيئات أو م رافق الرعاية يريد
الثا� لتجنب الحاجة إىل الرعاية
 )2-5المستوى ي
خطوات فورية لتجنب
التخل عن الطفل ،ينبغي اتخاذ
البديلة
ٍ
ي
حصول ذلك ،قدر إالمكان (§  .)44ومن هذه الخطوات تقديم
 .1أ
عنهم
التخل
لخطر
المعرضون
طفال
ال
ن
ي
لتمك� الوالدين من مواصلة رعاية
المشورة والدعم االجتماعي
ي
المستوى ن
الثا� لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة هو «شبكة
ي
الطفل بأنفسهم ،ودراسة إمكانية إج راء ترتيبات مالئمة للرعاية
الف راد أ
المان» ويستهدف أ
أ
والرس (وأحيان اً المجموعات) الذين تم مع أ
القارب .وينبغي تقديم مساعدة مماثلة إىل الوالدين اللذين
تحديدهم أو
أعلنوا بأنفسهم أنهم ضعفاء وكذلك جميع من يسعيان إىل إيداع طفلهما ف ي� إحدى هيئات أو م رافق الرعاية
أ
التداب� الولية لتجنب الحاجة للرعاية البديلة كانت
ثبت أن
ت
ي
غ� محددة (§ .)45
لف�ة مؤقتة أو ي
أ
أ
سبب كان .ويتضمن الطفال المعنيون هنا أولئك
ي
غ� ٍ
كافية لي ٍ
ف
ت
ز
ن
ومن المهم إالشارة إىل أن المبادئ التوجيهية تضع ال�اما ي� كال
التفك�
يتوجب
قد
والذين
عنهم
التخل
لخطر
المعرض�
ي
ي
ي
ين
بإخراجهم من نز
الحالت� عىل جميع الهيئات والمرافق (العامة والخاصة عىل
م�ل الوالدين بدواعي الحماية.
ت
ويأ� ذلك
السواء) لضمان متابعة البدائل المحتملة إ
لليداع .ي
• تستهدف المجموعة أ
التداب� تقديم دعم أرسي
الوىل من
ي
نتيجةً لقلق محرري المبادئ التوجيهية من استعداد بعض
صعوبات ف ي� رعاية أطفالهم الم رافق الخاصة لقبول إيداع أ
مناسب للوالدين اللذين يعانيان من
ٍ
الطفال بدون توجيه أسئلة أو
ن
اهق� (§ .)41
(§  )34مع إيالء
اهتمام خاص بالوالدين الم ر ي
ٍ
بدون محاولة إحالة الوالدين أوال ً إىل الخدمة المناسبة.
•وتركز المجموعة الثانية من التداب� عىل أ
الطفال الذين
ي
�نز
التخل عنهم أو إخ راجهم من الم ل الوالدي
يكون خطر
ي
وشيك اً أو واقع اً.
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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ك� ( :)5دعم أ
نقطة ت
ال� ي ز
والتخل
الهجر
دون
للحيلولة
رس
ال
ي
لمحة عامة:

كب�اً بالجهود المطلوبة
أولت المبادئ التوجيهية اهتمام اً ي
لتقليل حاالت هجر أ
ويأ� ذلك �ف
الطفال أو التخل عنهم .ت
ي أ ي
ي
سياق التأكيد المتعمد عىل الجهود الوقائية وتعزيز الرسة
عموم اً.
ال� ت
ت
تق�حها المبادئ التوجيهية
الكث�
ُوضع ي
من المبادرات ي
أ
ف
ول لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة بغرض
ي� المستوى أ ال ي
وبعبارة أخرى ،السياسات
معالجة «السباب الكامنة» -
ٍ
والج راءات عامة التطبيق لمعالجة العوامل المجتمعية ال�ت
إ
ي
التخل عنه .وتتضمن
تدفع أحد الوالدين إىل هجر الطفل أو
ي
التداب� واسعة النطاق ت
اتيجيات لمكافحة الفقر
اس�
هذه
ي
ٍ
أ
ز
وتغي� المواقف حيال الرس
والتمي� والوصم االجتماعي،
ي
ي
ن
سياسات اجتماعية تعزز
وتب�
ٍ
القائمة أعىل أحد الوالدين ،ي
ين
تمك� الرسة ومهارات الرعاية الوالدية (§ .)36 ،34 ،32 ،10

ال�امج المستهدفة عىل المستوى الثانوي
وربما تكون ب
مبا� �ف
ش
لتجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة أقل وضوح اً
بشكل
ي
ٍ
ال�امج المهمة لتقديم
المبادئ التوجيهية حيث ُص ممت هذه ب
ف
ت
ال� يكون فيها خطورة
المشورة والدعم الفردي ي� الحاالت ي
محددة (أو ت
التخل عنه.
ح� نية مرصح عنها) لهجر الطفل أو
ي
تداب� وقائيةً أوسع ولكن تنفيذها يواجه غالب اً
كما تُ كمل ي
ش
كب�ة من ناحية الموارد المالية والب�ية .وال تتطلب
صعوبات ي
ن
ن
مؤهل� للتعامل مع حاالت إالحالة الذاتية
مجيب�
ال�امج
ي
ي
ب
فحسب ،بل تتطلب أيض اً بعداً للتوعية بحيث يمكن تحديد
أولئك الذين يحتاجون مساعد ًة وعرضها عليهم.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

التداب� المذكورة بوضوح ف ي� المبادئ التوجيهية
تتضمن
ي
(عالو ًة عىل المساعدة المالية وفرص توليد الدخل) الخدمات
المقدمة للوالدين أ
والطفال ذوي إالعاقة (§ .34ب) والزيارات
أ
أ
ن
ت
�نز
تعا� من صعوبات
ال� أ ي
الم لية والمناقشات مع الرس الخرى ي
(§  .)35وينبغي أيض اً توقع الدعم والرعاية للرس القائمة عىل
ت
ال� تتكون من والدين م ر ي ن
اهق� (§  )36مع
أحد الوالدين أو ي
اهتمام خاص ت
بالف�ة قبل وبعد والدة الطفل وكذلك
إيالء
ٍ
يع� ض�ورة توفر حضور وقا�ئ
أثناء الوالدة (§  .)41وهذا ن
أ ي
ي
والمومة مث الً.
مؤهل ف ي� م رافق الرعاية كعيادات ما قبل الوالدة
أ
أ
التخل
خ�ة  -ف ي� جميع حاالت توقع
وتمثل شبكة المان ال ي
ي
عن أ
الطفال  -جزءاً من نظام الم راقبة ( )Gatekeepingالفعال
[انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك�  ]8إلحالة الوالدين ،اللذين يطلبان
النفس
إيداع طفلهما ف ي� الرعاية البديلة ،إىل خدمات الدعم
ي
واالجتماعي وخدمات الدعم المالئمة.
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ك� ( :)5دعم أ
نقطة ت
ال� ي ز
والتخل
الهجر
دون
للحيلولة
رس
ال
ي
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
المبادئ التوجيهية،34 ،33 ،32 ،15 ،9 ،3 § :
38 ،37 ،36 ،35

تؤكد المبادئ التوجيهية أنه يجب عىل الدول السعي ما أمكن
للحيلولة دون فصل أ
الطفال عن والديهم وأرسهم .وعىل
الدول أن تضع سياسات وطنية تدعم أ
الرس وتمنع إيداع
ٍ
أ
ض
الطفال ف ي� الرعاية البديلة بال �ورة.
عىل السياسات الوطنية:
وط� لدعم أ
توف� إطار ن
الرس
ي
ي
ت
التداب� الالزمة
•إعداد اس�اتيجيات وطنية تغطي مجموعة
ي
لدعم أ
الرس .وينبغي أن يتضمن ذلك مناهج متكاملة
للدعم المال والوصول إىل الخدمات أ
الساسية ودعم
ي
الوالدين والخدمات التخصصية.
•وضع ت
اس�اتيجيات لمكافحة الفقر ،بما ف ي� ذلك المساعدة
ح� ال يضطر أ
المالية ،ت
الطفال لالنفصال عن أرسهم
أ
سباب مالية كالفقر والدخل المنخفض والبطالة أو
ل ٍ
بسبب إالعاقة أو اعتالل الصحة.

•تعزيز ﺧدﻣﺎت ﺣﺎﻤﻳﺔ اﻟطﻔﻞ بحيث تتضمن عمليات
التقييم بشكل كامل تداب� تمنع انفصال أ
الرس.
ي
ٍ
•إج راء أ
البحاث لتحقيق فهم أفضل لما يساهم ف ي�
انفصال أ
الرسة واستخدام هذه المعارف إلغناء السياسات
والخدمات.
تحس� فهم أفضل الممارسات لدعم أ
ين
وتيس� فرص
الرس
•
ي
أ
مشاركة التعلم مع مقدمي خدمات الدعم الرسي.
توف� خدمات دعم أ
الرسة:
ي
أ
• ضمان وجود عملية تقييم شاملة للرس تسمح بتقديم
الدعم عند الحاجة من مختلف الخدمات مثل الصحة
والسكان والعدل والتعليم.
والرعاية االجتماعية إ
•ضمان وجود آليات لمشاركة أ
اللطفال والوالدين ف ي�
عمليات صنع الق رار ،مع م راعاة االحتياجات الخاصة
أ
أ
وغ�هم من ذوي االحتياجات
للطفال والرس ذوي إالعاقة ي
الخاصة.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

•دعم الوالدين من خالل مجموعة من المناهج بما ف ي�
المومة أ
ذلك :دورات تدريب وتعليم حول مهارات أ
والبوة،
ين
ين
مدرب� يقدمون
مهني�
وتوف� المعلومات ،والوصول إىل
ي
أ
�نز
الدعم للرس ،والزيارات الم لية ،واللقاءات الجماعية
والباء ،وم راكز أ
المهات آ
ب� أ
ين
الرسة ،والوصول إىل الدعم
غ� الرسمي.
المجتمعي ي
الرس ف� المجتمعات المحلية وتوف�ه أ
•دعم أ
للمهات
ي
ي
آ
ف
توف� بيئة الرعاية.
والباء بحيث يساهم كال الوالدين ي� ي
لتمت� أوارص أ
ين
الرسة لمن
توف� خدمات تخصصية
• ي
�نز
يحتاجون إليها .ويشمل ذلك :حل ال اعات والوساطة
وتقديم المشورة وعالج تعاطي المخدرات واجتماعات
القضايا أ
الرسية.
•دعم أ
الرس من خالل تمكينها وتنمية قدراتها ودعمها
لالستفادة من مواردها الخاصة.
الطفال وأرسهم عندما يودع أ
ب� أ
تيس� االتصال ي ن
الطفال
• ي
ف
ف ي� الرعاية البديلة ويكون ذلك ي� مصلحتهم الفضىل.
توف� خدمات أ
ت
ظروف معينة
لل
ال� تعيش ف ي�
ي
ٍ
رس ي
•تقديم خدمات أ
وغ�هم من ذوي
عاقة
ال
ذوي
طفال
لل
إ
ي
االحتياجات الخاصة بحيث يحصل الوالدان أ
والرس عىل
توف� الرعاية النهارية والرعاية
الدعم الالزم .ويشمل ذلك :ي
المؤقتة ،وحصول أ
ن
المه�،
الطفال عىل التعليم والتدريب
ي
وخدمات الصحة وإعادة التأهيل ،والتأقلم الجسدي،
يز
والتجه�ات.
المهات آ
•دعم أ
ين
اليافع� بما ف ي� ذلك :الرعاية قبل
والباء
وبعد الوالدة والتوعية العامة للتخفيف من الوصمة
المهات آ
االجتماعية والمساعدة المالية ودعم أ
والباء
ين
اليافع� لمواصلة دراستهم.
•دعم أ
الرس القائمة عىل أحد الوالدين :التوعية العامة

للتخفيف من الوصمة االجتماعية والوصول إىل الرعاية
النهارية والمساعدة المالية عند الحاجة.
للطفال أ
والبوة أ
المومة أ
الرس ف� مجال مهارات أ
•دعم أ
ال بك�
ي
أ
وغ�ها من
سن اً ال سيما الطفال الضعفاء نتيجةً إ
للعاقة ي
االحتياجات أو الظروف الخاصة.
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ك� ( :)5دعم أ
نقطة ت
ال� ي ز
والتخل
الهجر
دون
للحيلولة
رس
ال
ي
آ
الثار ت
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أ
آ
ن
صعوبات
يعا� أطفالهم من
ٍ
•دعم الباء والمهات الذين ي
سلوكية نتيجة مشاكل عاطفية أو سلوكية.
المهات آ
• دعم أ
والباء الذين لم يتمكنوا من العيش مع
والديهم وأودعوا ف ي� الرعاية البديلة وهم أطفال.
آ
أ
حالة
•دعم المهات والباء ذوي إالعاقة أو يعانون من ٍ
أ
سباب أخرى.
ٍ
صحية سيئة أو يكونون ضعفاء ل ٍ
•دعم أطفال أ
الرس ت
ال� يكون عائلها طف ال ً (§  )37مع إيالء
ي
اهتمام خاص باحتياجاتهم بما ف ي� ذلك :حماية الطفل
ٍ
والحماية القانونية والمساعدة المالية والوصول إىل
مجموعة من الخدمات الداعمة.

تعزيز العمل مع أ
الرس:

•ضمان تقديم الدعم أ
للرس بدون ي ز
تمي� أو وصم مع
ع�
م راعاة الحساسية الثقافية .وينبغي تعزيز ذلك ب
يز
للتمي�.
التوعية وتشجيع السياسات المناهضة

ممارسة واعدة 1-5

أ
ت
العاقة ،روسيا
االس�احة
خدمات
القص�ة للطفال ذوي إ
ي
أ
ت
القص�ة للطفال ذوي إالعاقة بغرض
أُعدت خدمات االس�احة
ي
منع إيداعهم ف� رعاية المؤسسات .بدأت هذه الخدمة �ف
ي
ي
أرسة تلقت
سانت بطرسبورغ وتوفر الرعاية المؤقتة ضمن ٍ
تدريب اً عىل دعم أ
الطفال ذوي إالعاقة .وتتسم الخدمة
بالمرونة ف ي� تلبية احتياجات كل أرسة عىل حدة ويمكن تقديم
الرعاية ف ي� م �نز ل الطفل نفسه أو م �نز ل مقدمي الرعاية .وقد
ال�نامج أنه نجح ف ي� منع إاليداع ف ي� الرعاية داخل
أظهر تقييم ب
أ
ت
المشارك�ن
المؤسسات .وح� تاريخه ،بقي جميع الطفال
ي
ف
ف
(وكث� منهم
ال�نامج ي� رعاية أرسهم ،وعددهم  61طف ال ً ي
ي� ب
ن
وبالضافة إىل ذلك ،حدد التقييم
يعا� من
كب�ة) .إ
إعاقات ي
ٍ
ي
كب�ة من ناحية جودة حياة الطفل ذو إالعاقة والوالدين
فوائد ي
أ
وغ�هم من الطفال
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

ين
ين
والمدرس�
للمهني� ،كمقدمي الرعاية
توف� التدريب
• ي
أ
ين
الصحي� وضباط ش
ال�طة ،لتمكينهم
والطباء وال زائرين
أ
من تحديد أ
ت
ين
ال� تحتاج
الطفال
المعرض� للخطر والرس ي
إىل دعم.
آ
أ
أ
الخ�ة ف ي� خدمات
• شإ�اك الطفال والمهات والباء ذوي ب
دعم أ
ين
المهني� بغرض
الرسة أو الرعاية البديلة ف ي� تدريب
أ
ت
ال�
منحهم فهم اً أفضل الحتياجات الرس والعقبات ي
ينبغي معالجتها لتلبية احتياجاتهم.
•ضمان مشاركة الوالدين ف� إعداد خدمات ي ن
تمت� أوارص
ي
أ
الرسة وتخطيط الدعم الالزم.
•االضطالع بدور قيادي ت
ح� تقوم المنظمات العامة
غ� الحكومية ومنظمات المجتمع
والخاصة والمنظمات ي
أ
ن
المد� بصياغة مناهج منسقة وتعاونية لدعم الرس.
ي
• ش
ال�اكة مع وسائل إالعالم لتشجيع الوعي االجتماعي
أ
نطاق أوسع.
باحتياجات الرس وأهمية دعم الوالدين عىل ٍ

ف أ
ف
ال�نامج بما ف ي� ذلك :استم رار رعاية
ي� الرس المشاركة ي� ب
الطفل ف ي� الم �نز ل عند تعطل ترتيبات الرعاية االعتيادية داخل
الرسة بسبب المرض أو ال �نز اعات أ
أ
الرسية ومساعدة الوالدين
المعزول� عن أف راد أ
ين
العمل للوالدين
الرسة الممتدة والدعم
ي
ف
ين
ين
وتحس� ثقة
المنهك� عندما يكونون ي� أمس الحاجة إليها
ن
يعا� من إعاقة والمساعدة
الوالدين فعند رعاية الطفل الذي ي
العملية � ي ن
تمك� الزيارات للعالجات الطبية أو البدنية
ي
ال �ض ورية لرفاه الطفل.
لمزي ـ ٍـد من المعلومات انظ ــر :ي ن
تمك� إالصالح :لماذا ينبغي
أن يك ــون دع ــم أ
ف
الطفال ذوي إالعاقة ي� مركز إالصالح الناجح
لخدمات رعاية أ
الطفال.
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
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ممارسة واعدة 2-5

برامج دعم أ
لتمك� أ
الرسة ،ي ز
ين
مواد التعليم .ويُ قدم الدعم أيض اً
الرس من الحصول
مال�يا
الرسة المستوى أ
تمثل ب رامج دعم أ
ف
و� الوقت
الول للرعاية من أجل
عىل قروض ي
صغ�ة لبناء مشاريع سبل العيش .ي
منع دخول أ
كمورد مهم حيث يمكن
نفسه ،تعمل م راكز نشاط الطفل
الطفال إىل الرعاية داخل المؤسسات .ويتم فيها
ٍ
المحلي� االجتماع وتبادل أ
ين
وبالتال تعزز الروح
الفكار،
مجموعة من الخدمات مثل المساعدة المالية والدعم للسكان
تقديم
ٍ
ي
أ
أ
أ
الفق�ة والرس ال�ت
ت
ن
مجموعات بعينها كالرس
المجتمعية يب�
ال� تواجه أزمات للحيلولة دون
ي
ٍ
ي
النفس االجتماعي للرس ي
ي
أ
ن
ن
المعرض� للخطر.
تعا� من مشاكل و/أو أزمات والطفال
امج
ر
ب
االجتماعية
الرعاية
ارة
ز
و
وتدير
أرسته.
عن
الطفل
فصل
ي
ي
أ
أ
ف
ن
وتشمل الخدمات الخرى تقديم المشورة ،وخدمات الدعم
تحس� أوضاعها االجتماعية واالقتصادية
لمساعدة الرس ي�
ي
أ
أ
أ
ن
ين
شق� :أوالً) مساعدة أثناء الزمات ،والدعم التعليمي ،والنشطة التنموية للطفال،
ال�امج ذات ي
وتحس� جودة حياتها .وهذه ب
أ
أ
أ
ض
مالية ش
وغ�ها
الفق�ة وأطفالهم ،وندوات أو ورش عمل أو
نفس اجتماعي للرس
مبا�ة ودعم
محا�ات عن البوة والمومة ي
ي
ي
أ
أ
يز
التحف�ية
بالضافة إىل المعسك رات
وثاني اً) خدمات وقائية ذات طابع مجتمعي للطفال
من المواضيع الرسية إ
أ
أ
ت
واليافع�.ن
ين
ال� للطفال
المعرض� للخطر وأرسهم من خالل م راكز نشاط ال
ي
طفال ي
ت�ف عليها فرق حماية أ
الطفال .نُ ظمت هذه الخدمات �ف
ش
لمزيد من المعلومات انظر :الرعاية البديلة أ
ي
للطفال
ٍ
جميع أرجاء ي ز
مال�يا بموجب قانون الطفل لعام  2001والذي
المحروم� من مقدمي الرعاية أ
ين
ين
ساسي� ف ي� البلدان المت �ض رة
ال
ينص عىل تشكيل فرق حماية من السكان لتنسيق الخدمات
من تسونامي :إندونيسيا ،ي ز
مال�يا ،ميانمار وتايالند،
والطفال إذا كان أ
للرس أ
المحلية أ
الطفال يحتاجون للحماية أو
https://bettercarenetwork.org/sites/default/
يُ شتبه بأنهم يحتاجونها.
files/attachments/Alternative%20Care%20
تأسس هذا ال�نامج بهدف تقديم المعونة أ
for%20Children%20in%20Tsunami-Affected%20
الفق�ة
للرس
ي
ب
أ
أ
Countries%20.pdf
والرس القائمة عىل أحد الوالدين والقارب الذين يعتنون
بأطفالهم أو أقاربهم .حيث يقوم استطالع الموارد المالية
بتقييم االحتياجات وتقييم قدرة الوالدين أو أ
القارب عىل
توف� رعاية وبيئة آمنة ،ويقدم ِم نح اً ت
لف�ة تمتد إىل ي ن
ثالث�
ي
أ
�ث
ال�نامج مساعد ًة لك من
شه راً .ومن المخطط أن يقدم ب
أ
الفق�ة أيض اً
 17,000أرس ًة و 52,000طفل .ويتلقى أطفال الرس
ي
وغ�ها من
مساعد ًة حكومية لتغطية تكاليف الكُ تب والمالبس ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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أ
المحل،
العاقة ف ي� المجتمع
إعادة تأهيل الطفال ذوي إ
ي
نيبال
ال ت زال أعداد كب�ة من أ
الطفال ذوي العاقة قيد اليداع �ف
إ
إ
ي
ي
ُ
الرعاية داخل المؤسسات .وقد أعد نموذج التأهيل المجتمعي
ف
توف� الدعم
للحيلولة دون إاليداع ي� المؤسسات من خالل ي
أ
عدد من
للطفال ذوي إالعاقة ومقدمي الرعاية لهم ضمن ٍ
ترتيبات الرعاية .واع ُت مد هذا النموذج بوصفه برنامج اً وطني اً
أ
ش
المبا�ة،
للطفال ذوي إالعاقة ف ي� نيبال ويشمل الخدمات
والدماج االجتماعي .وتضمنت
والدعوة إىل المنارصة ،إ
ش
توف� الرعاية الصحية الوقائية والج راحة
الخدمات
المبا�ة ي
أ
التصحيحية لتقليل عدد الطفال ذوي إالعاقة وتدريب
الوالدين للمساعدة ف ي� إعادة تأهيل أطفالهم ،بما ف ي� ذلك
مساعدة الوالدين ف� التواصل مع أ
الطفال الذين يعانون
ي
إعاقات سمعية عن طريق تعليمهم لغة إالشارة .كما
من
ٍ
اشتملت أنشطة المنارصة :العمل عىل إدماج  10000طفل من
ذوي إالعاقة ف ي� مدارس التعليم العام أو إتاحة وصولهم إىل
المدارس الخاصة (وبينهم أك �ث من  500طفل يعانون

ممارسة واعدة 4-5

يز
ش
التم� ف ي� كفالة اليتيم ،سوريا
م�وع
ف
ن
المع� من البقاء
تُ مكن الكفالة الخارجية ي� سوريا الطفل
ي
مع الوالدين عوض اً عن إاليداع ف ي� أحد م رافق الرعاية الداخلية.
حيث يقدم شخص عادي (كفيل) دعم اً مالي اً منتظم اً ألحد
الوالدين أو كليهما لتغطية تكاليف رعاية الطفل وتعليمه.
م�وع ي ز
غ� الحكومية ش
التم� ف ي�
أعدت جمعية حفظ النعمة ي
أ
توف� كفالة خارجية للطفال
كفالة اليتيم بغرض ضمان ي
الذين يتلقون الرعاية داخل أرسهم الممتدة الضعيفة .ويركز

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

إعاقات سمعية ويتعلمون ف ي� مدارس التعليم العام)،
من
ٍ
أ
والتوعية لتخفيف الوصم االجتماعي للشخاص ذوي إالعاقة
وتحس� فهم العاقات ضمن أ
ين
الرس ،فض ال ً عن الدعوة إىل إج راء
إ
أ
تغي� ٍات ش
ت�يعية العتماد منح دراسية خاصة بالشخاص ذوي
ي
إالعاقة وإعداد بطاقات هوية خاصة لتسهيل حصولهم عىل
المساعدات .وتضمنت أعمال إالدماج االجتماعي المساعدة ف ي�
ضمان وصول أ
الطفال ذوي إالعاقة إىل نوادي المدارس وتعزيز
ن
ين
لليافع�
المه�
توف� التدريب
فرص التوظيف من خالل ي
ي
ف
ذوي إالعاقة ،ومساعدة الوالدين ي� مجال التدريب والتمويل
الصغ� وإيجاد وظيفة.
ي
ئ
النها� بل�نامج إعادة
لمزيد من المعلومات انظر :التقييم
ٍ
ي
التأهيل المجتمعي :تقرير.
https://norad.no/om-bistand/publikasjon/ngoevaluations/2011/final-evaluation-of-community-based/rehabilitation-cbr-programme

ش
نطاق واسع من احتياجات الرعاية :الجسدية
الم�وع عىل ٍ
والتعليمية الصحية والنفسية .يستفيد ق رابة  3100طفل من
ش
الم�وع حالي اً .وإىل جانب المساعدات المالية الشهرية ،يقدم
ن
ش
العي� والوصول إىل
الكث� من أشكال الدعم
الم�وع أيض اً ي
ي
خدمات محددة بنا ًء عىل االحتياجات الفردية.
لمزيد من المعلومات انظر :كانتويل ،ن .وجاكومي-فايت ،س.
ٍ
ف
( )2011تقييم نظام الرعاية البديلة ي� الجمهورية العربية
السورية ،يونيسيف.

60

مبدأ ض
«ال�ورة» :تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة

الفصل الخامس

رعاية أ
الرئيس لهم ف ي�
الطفال الذين يكون مقدم الرعاية
ي
السجن.

© Maureen Anderson

ن
الثا� لتجنب الحاجة إىل الرعاية
 )2-5المستوى ي
البديلة (تتمة)
 .1دراسة إبعاد أحد أ
الطفال عن الرعاية الوالدية

المر بإبعاد أحد أ
عندما يتعلق أ
الطفال عن الرعاية الوالدية،
مهنية
تقييم
عىل السلطة المختصة أن تضمن أوال ً إج راء عملية
ٍ
ٍ
أ
توف� الرعاية
وتشاركية لمقدرة الرسة حالي اً ومستقب ال ً عىل ي
للطفل (§  .)40 ،39ويجب عدم إبعاد الطفل عن الرعاية
الوالدية إال إذا أظهرت النتائج أنه الطريقة الوحيدة لحماية
اجعة قضائية إذا
رفاه الطفل
كاف  -وفقط بعد إج راء م ر ٍ
بشكل ٍ
ٍ
ت
اع�ض الوالدان (§ .)47
وينبغي دائم اً تذكر أن المبادئ التوجيهية تنص عىل أن إبعاد
تدب� يلجأ إليه» (§ ،)14
يعت� «آخر ي
الطفل عن الرعاية الوالدية ب
ش
يشكل أبداً سبب اً كافي اً
المبا�ة والمحددة ال
وأن الفقر وعواقبه
ٍ
للبعاد (§ .)15
إ
ولكن إالبعاد الفوري قد يكون ض�وري اً ف ي� الظروف القصوى
ف
و� هذه
لضمان سالمة الطفل أو بقائه عىل قيد الحياة .ي
المعاي� والمسؤوليات
الحاالت ،ينبغي وضع بروتوكول يحدد
ي
وإج راءات المتابعة.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

أخ�اً ،تول المبادئ التوجيهية (§  )48اهتمام اً خاص اً أ
بالطفال
ي
ي
الرئيس لهم محروم اً
أو
الوحيد
الرعاية
مقدم
يكون
الذين
ي
من حريته [انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك�  .]6ففي مثل هذه الحاالت،
ت
تق�ح المبادئ التوجيهية دراسة بدائل عن االحتجاز ما أمكن.
تتب� موقف اً بشأن م رافقة أ
ولكنها ال ن
ين
اليافع� ألمهم
الطفال
عندما تكون ف ي� السجن ،ش
وال�وط المطلوبة إذا حصل ذلك
وغ�ها من حقوق الطفل.
لضمان مصلحة الطفل الفضىل ي
وعوض اً عن ذلك ،تتطلب المبادئ التوجيهية حلوال ً فردية -
المعاي� المستخدمة ف ي� تحديد ض�ورة إالبعاد
تستند إىل نفس
ي
عن الوالدين ف ي� أي حالة.

61

مبدأ ض
«ال�ورة» :تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة

الفصل الخامس

ك� ( :)6رعاية أ
نقطة ت
ال� ي ز
ئيس لهم ف ي� السجن
ر
ال
الرعاية
مقدم
يكون
الذين
طفال
ال
ي
لمحة عامة:

بشكل حتمي عندما
تُ ثار قضية الرعاية المستمرة للطفل
ٍ
أ
الرئيس للطفل (عاد ًة الم ،ولكن ليس
يكون مقدم الرعاية
ي
دائم اً) محتج زاً ف ي� السجن .وقد يكون إبعاد الطفل عن الرعاية
قص�ة أو طويلة.
الوالدية والحاجة إىل رعاية بديلة لمدة ي
حاالت مختلفة :عند االعتقال
ويكون إالبعاد ممكن اً ف ي�
ٍ
واالحتجاز قبل المحاكمة (يسمى أيض اً «الحبس االحتياطي»)
وبعد صدور إدانة ،ت
وح� بعد الخروج من السجن ف ي� بعض
الحاالت.
كب�اً ي ن
ب� بلد وآخر
وتختلف المناهج والحلول الحالية اختالف اً ي
ف
و� أسوأ الحاالت ،يمكن
من
ناحية السياسات والممارسات .ي
أ
بتهم جنائية (قبل
إبعاد الطفال المولودين
لنساء محتج ز ٍات ٍ
ٍ
أ
بشكل
المحاكمة أو بعد صدور الحكم) عن الرعاية المومية
ٍ
و� أماكن أخرى ،يمكن أ
تلقا� لبضعة أيام .ف
ئ
للم المحتجزة
ي
ي
أ
ف
معقولة إىل
ظروف
(وأحيان اً الب المحتجز) رعاية أطفالهم ي�
ٍ
ٍ
حد ما إىل ي ن
كب�اً نسبي اً ف ي(� بعض الحاالت
ح� بلوغهم سن اً ي
ٍ
ف
�ث
ت
ح� عمر ست سنوات وأك ) .ي� ضوء ما سبق ،شكل وضع
ف
معيار أو «توجيه» توافقي ويركز عىل الطفل ي� المبادئ
كب�اً.
التوجيهية (§  )48تحدي اً ي
وليس من المستغرب أن ينص المبدأ أ
الول ف ي� المبادئ
التوجيهية عىل ض�ورة دراسة بدائل رعاية خارج السجن ما
أمكن ،إذا كان مقدم الرعاية الوحيد أو الرئيس (عاد ًة أ
الم)
ي
محتج زاً بسبب مخالفة ي ن
قوان� جنائية أو إدارية .فهذا يعالج
ليس فقط المخاوف بشأن الرعاية الفورية للطفل ،بل
أخري� عىل أ
ين
ين
القل:
مشكلت�
أ
للبعاد عن الرعاية الوالدية
•العواقب طويلة الجل إ
بالنسبة للطفل.
•قدرة أ
الرئيس بعد
الم عىل متابعة دورها كمقدم الرعاية
ي
إالف راج عنها.
أ
الس جن ،من ال �ض وري أوال ً
وعند صدور المر باالحتجاز أو َ
مناقشة خيارات رعاية الطفل مع الطفل نفسه (إن أمكن)
وتحديد رغباته .وينبغي التشاور مع أ
الم أيض اً.
وغالب اً ال تستطيع أ
الم تصور أنها ستحتجز بدون طفلها.

ومن حيث المبدأ ،ينبغي اعتبار ذلك عام ال ً إيجابي اً لنمو ورفاه
الطفل ت
الكث� من
ح� إذا كانت الظروف المادية رديئة .ويوفر ي
أ
وحدات خاصة للم والطفل و/
م رافق احتجاز النساء
ٍ
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

أو مساحات صديقة للطفل تسمح أ
للمهات بتقديم الدعم
الطفال من تجنب آ
و� أفضل الحاالت ،تمكن أ
ف
الثار
المتبادل ،ي
الضارة للحياة وراء القضبان .ولكن تفضل أمهات أخريات
عدم تعريض أ
الطفال إىل هذه التجربة ت
ويخ�ن االعتماد
أ
وغ�ها من ترتيبات الرعاية البديلة أثناء ت
ف�ة
عىل أف راد الرسة ي
االحتجاز.
يسبب الحبس توت راً ،غالب اً ما يكون شديداً ،ف ي� العالقات
أ
الرسية ،وتنشأ مجموعة من الصعوبات العملية ومن ناحية
المبا� (بزيارة أ
ش
الطفال
السياسات ف ي� الحفاظ عىل التواصل
ع� الرسائل
للسجن أو إطالق رساح الوالدين
بشكل مؤقت) أو ب
ٍ
غ�ها من وسائل التواصل .وهذا يؤثر ذلك عىل
أو الهاتف أو ي
تجربة أ
الطفال أثناء الحبس ويضعف احتمال لم الشمل
الناجح بعده.
عند احتجاز الوالدين بسبب مخالفة ي ن
قوان� الهجرة ،نادراً
ما ت فصل أ
الرسة عن بعضها ولكن الظروف العامة وعواقب
ُ
أ
كب�اً للطفال .فم راكز الهجرة غالب اً
االحتجاز قد تسبب قلق اً ي
ال تكون مهيأة الستقبال أ
بتغي� المكان
الرس ،وهناك احتمال
ي
وجو دائم من القلق وعدم أ
المان بانتظار ت
ال�حيل .وهنا،
ترتدي دعوة المبادئ التوجيهية إىل «رعاية وحماية كافية»
أهميةً خاصةً
بشكل واضح.
ٍ
خالصة القول أن المبادئ التوجيهية ال ن
تتب� موقف اً مبدئي اً
بشأن ض�ورة م رافقة أ
الطفال ألمهم (عادةً) عندما تكون ف ي�
السجن ،ش
وال�وط المطلوبة ف ي� هذه الحالة لضمان مصلحة
وغ�ها من حقوق الطفل .وعوض اً عن ذلك،
الطفل الفضىل ي
تتطلب المبادئ التوجيهية حلوال ً فردية  -تستند إىل نفس
المعاي� المستخدمة ف ي� تحديد ض�ورة إالبعاد عن الوالدين
ي
ف ي� أي حالة .وباالتساق مع نهجها العام ،تتطلب المبادئ
المعاي�
حالة عىل حدة بنا ًء عىل
ي
التوجيهية تقديم حلول لكل ٍ
المطبقة نفسها التخاذ ق رار بشأن إبعاد الطفل عن الوالدين
ف ي� أية حالة.
وقد توصل يوم المناقشات العامة بشأن «أطفال الوالدين
ين
المسجون�» الذي نظمته لجنة حقوق الطفل عام 2011
توصيه بم راعاة المادة 9
استنتاجات مماثلة .حيث قدم
إىل
ً
ٍ
(البعاد عن الوالدين ضد إرادتهم)
من اتفاقية حقوق الطفل إ
حالة
بشكل خاص ب
وع� أيض اً عن الحاجة إىل اتخاذ ق رار ٍات لكل ٍ
ٍ
عىل حدة.
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ك� ( :)6رعاية أ
نقطة ت
ال� ي ز
ئيس لهم ف ي� السجن (تتمة)
ر
ال
الرعاية
مقدم
يكون
الذين
طفال
ال
ي
ممارسة واعدة 1-6

اللزامي داخل محكمة االستئناف االتحادية،
التنظيم إ
أ
ين
رجنت�
ال
تتبع محكمة االستئناف االتحادية ف� سان مارتن ف� أ
ال ي ن
رجنت�
أ ي
ي
الشخاص
قواعد تنظيمية تُ لزم قضاتها بالتحقق هل
الموقوفون هم مقدمو الرعاية الوحيدون ألطفالهم.
ولتحقيق ذلك ،يسأل ضباط ش
ال�طة كل موقوف إن كان هو
مقدم الرعاية الوحيد ألطفاله .وإذا كان الحال كذلك وقدم
الشخص الموقوف اسم وعنوان مقدم مؤقت للرعاية البديلة،
يؤخذ أ
الطفال إىل المقدم البديل للرعاية .وعىل ش
ال�طة
أن تأخذ اسم وعنوان وتوقيع مقدمي الرعاية الجدد بحيث
يبقون عىل اتصال مع الوالدين وإحدى الجهات المختصة
بحماية الطفل .وتأخذ المحكمة ترتيبات الرعاية ي ن
بع� االعتبار

ممارسة واعدة 2-6

موظفو أ
الطفال ف ي� السجون ،الدانمارك
قامت مبادرة ت
مش�كة ف� الدانمارك ي ن
ب� السجون المختلفة
ي
ومصلحة السجون والم راقبة ومعهد حقوق إالنسان ف ي�
الدانمارك لنشاء مجموعات «موظفي أ
الطفال» ف ي� السجون
إ
ن
تأم� حقوق واحتياجات أطفال الوالدين
الذين «يعملون عىل ي
المسجون�» .ويتضمن هؤالء ضباط السجون والأ
خصائي�ن
ين
ي
ين
ين
متخصص� يعملون ف ي�
االجتماعي� ،ويتلقون تدريب اً من
النفس ودعم أرس
مجال حقوق إالنسان والسجون والدعم
ي
أ
بالضافة إىل التعلم من الزيارات إىل
الشخاص المحتجزين إ
ت
ال� لديها ممارسات جيدة حالي اً.
المؤسسات ي

ممارسة واعدة 3-6

ين
المساج� وموظفي السجن،
دور حضانة ورياض أطفال
الهند
ف
ين
صادر عن لجنة
حكم
يتع� عىل السجون ي� الهند ،بموجب ٍ
ٍ
التحقيق والمحكمة العليا عام  ،2006توف� رياض أ
للطفال
ي
دون سن الثالث سنوات ودور حضانة أ
للطفال فوق عمر الست
سنوات .وأسست السجون ف ي� والية كارناتاكا ف ي� الهند دور حضانة
ورياض أطفال يرتادها أ
الطفال المحتجزون مع والديهم
وأطفال موظفي السجن أ
والطفال الذين يعيشون بجوار
ت
توف� الخدمات
السجن .تمنع هذه الم رافق
المش�كة ازدواجية ي
صغ� جداً من
أو تأسيس رياض أطفال يستخدمها عدد ي
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

وللباء أ
للطفال للتعب� عن آرائهم آ
كما توفر فرصة أ
والمهات
ي
ين
تغي� رأيهم
المعتقل� ومقدمي الرعاية الجدد لتأكيد أو ي
أ
ين
خصائي�
بشأن ترتيبات الرعاية بعد إج راء مقابالت مع ال
ين
االجتماعي� الذين تعينهم المحكمة.
لمزيد من المعلومات انظر :المدانون بالتبعية :أطفال
ٍ
ن
المسجون� .التوصيات والممارسات الجيدة الصادرة
الوالدين
ي
أ
عن يوم المناقشات العامة للجنة المم المتحدة لحقوق
الطفل عام .2011
http://www.quno.org/sites/default/files/
_resources/ENGLISH_Collateral%20Convicts
Recommendations%20and%20good%20practice.pdf

لمزيد من المعلومات انظر :المدانون بالتبعية :أطفال
ٍ
ين
المسجون� التوصيات والممارسات الجيدة الصادرة
الوالدين
عن يوم المناقشات العامة للجنة أ
المم المتحدة لحقوق
الطفل عام 2011
http://www.quno.org/sites/default/files/
_resources/ENGLISH_Collateral%20Convicts
Recommendations%20and%20good%20practice.pdf

أ
الشخاص .تساعد هذه الخطط عىل الحد من مشكلة االنع زال
االجتماعي أ
للطفال الذين يعيشون ف ي� السجون وتسمح لهم
باالختالط مع أطفال المنطقة المحيطة بالسجن.
لمزيد من المعلومات انظر :المدانون بالتبعية :أطفال
ٍ
ين
المسجون� التوصيات والممارسات الجيدة الصادرة
الوالدين
عن يوم المناقشات العامة للجنة أ
المم 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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 )3-5المستوى الثالث لتجنب الحاجة إىل الرعاية
البديلة

تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة من الدرجة الثالثة هو
ف
ت
ال� لم
االسم الذي يطلق عىل
ي
التداب� المتخذة ي� الحاالت في
تنجح فيها محاوالت تجنب الحاجة إىل الرعاية البديلة ي�
المستوي� أ
ن
ين
والثا� ،ما يجعل إاليداع ف ي� نظام الرعاية
الول
ي
ف
البديلة أم راً ال مفر منه .وتركز الجهود ي� هذه المرحلة عىل
ين
تأم� ظروف تُ مكن من تحقيق بداية جديدة إيجابية وتحول
دون العودة إىل الرعاية البديلة.
تهدف الوقاية ف ي� هذا المستوى إىل إرجاع الطفل الذي يتلقى
رعايةً بديلة إىل رعاية والديه عندما يصبح ذلك ممك ًن ا ،ويتم
ذلك ف ي� الوقت المناسب وبموجب ظروف مالئمة (انظر § .2أ3 ،
وغ�ها).
ي
المع� بتشجيع إعادة الدماج ف� أ
ن
يتضمن القسم
الرسة من
إ
ي
ي
ن
مه� إلمكانيات
المبادئ التوجيهية (§  )52-49إج راء
ٍ
تقييم ي
إعادة إالدماج ويلخص المهام والمسؤوليات المطلوب تنفيذها
ت
ح� يكون التقييم ف ي� مصلحة الطفل الفضىل.
بشكل حاسم إعادة إالدماج عملية
وتعت� المبادئ التوجيهية
ب
ٍ
ف
و� الحقيقة ،نبع تخوف
تدريجية قبل وبعد الواقعة المعنية .ي
�نز
محرري المبادئ التوجيهية من حقيقة أن العودة إىل الم ل -
ن
تع� لحظة
ليس فقط من م رافق الرعاية البديلة  -ي
كث�اً ما كانت ي
أ
وحقيقة عودة الطفل بشخصه إىل م �نز ل الرسة.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الخامس

التحض� الجيد لعملية
ولذلك شددوا ليس فقط عىل وجوب
ي
الرجاع مع كل من الطفل أ
والرسة ،بل أيض اً وجوب إج راء
إ
ٍ
أ
ت
عمليات متابعة منتظمة لنه ،وبنا ًء عىل طول ف�ة االنفصال
وأسبابه ،من المرجح أن ت
كث�ة إىل
تع�ض العملية
صعوبات ي
ٍ
أ
جانب تحقيق خطوات إىل المام .إن بناء عالقة متجددة ليس
بدرجات مختلفة
عمليةً خطية ،ويستدعي إال ش�اف والدعم
ٍ
حسب كل حالة.
يعت� أيض اً
وأخ�اً ،تجدر إالشارة إىل أن تعزيز الوقاية الفعالة ب
ي
ف
ن
ن
ش
مهم� ي� المبادئ التوجيهية:
ط�
ي
الم�رات الرئيسية ل� ي
أحد ب
•تقديم الرعاية البديلة للطفل ف ي� أقرب مكان ممكن من
محل إقامته المعتاد (§  )11لتيس� االتصال مع أ
الرسة.
ي
•م راجعة مدى مالءمة ض
بشكل
و�ورة إاليداع
ٍ
منتظم (§  67والمادة  25من اتفاقية حقوق الطفل)
ف
ت
وقت ممكن إذا كان ذلك
ح� تتم إعادة إالدماج ي� أقرب ٍ
يتوافق مع رغبات الطفل ومصالحه الفضىل.
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ك� ( :)7تعزيز إعادة الدماج المستدامة أ
نقطة ت
ال� ي ز
للطفال داخل أرسهم
إ
من مرافق الرعاية البديلة
لمحة عامة:

اهتمام خاص الرتباط الطفل عاطفي اً
كما ينبغي إيالء
تُ حدد المبادئ التوجيهية منذ البداية أن إعادة إالدماج ف ي�
ٍ
بالوالدين وغ�هم من أف راد أ
الرسة هي النتيجة المرغوبة من إيداع أ
أ
الرسة ،وطبع اً لرغباتهم الخاصة.
الطفال ف ي� الرعاية
ي
ف
ن
المتأ� والمشاركة
و� حال تقررت إعادة إالدماج ،يكون إالعداد
البديلة (§ .2أ .)3 ،وتكرر ذكرها ف ي� مواضع مختلفةً من النص
ي
ي
(§  .)167-166 ،123 ،60 ،52-49 ،15 ،14ويدعم هذا الهدف الكاملة لجميع أ
الط راف المعنية أم راً ض�وري اً .ويتضمن
ذلك ،بالضافة إىل الطفل وأحد الوالدين أو كليهما ،أ
أ
ساس أحكام اً أخرى ف ي� المبادئ التوجيهية تعزز تواصل
ال
الشقاء
إ
ي
الرسة بالضافة إىل أ
وغ�هم ف� أ
الطفل مع أ
ين
المقرب� ومقدمي
القارب
الرسة عندما يكون ف ي� الرعاية البديلة ،وتسعى
إ
ي
ي
ين
ع� عمليات
الرعاية البديلة
لضمان أن تكون أماكن إاليداع قريبةً قدر إالمكان من محل
الحالي� .وتستدعي أيض اً الدعم ب
أ
المتابعة لن إعادة إالدماج قد ال تكون عمليةً خطية إلعادة
إقامته المعتاد (§ .)119 ،81 ،11
كث�اً ما يكون هناك مخاطر بظهور
التكيف .وبحسب الحالة ،ي
ومن الواضح أن العودة إىل أ
الرسة ،عندما تكون ممكنةً
وتتوافق
المشاكل السابقة مجدداً أو الحاجة إىل مواجهة مشاكل
مع مصالح الطفل الفضىل ،تتضمن أك �ث من مجرد ضمان
جديدة.
والرسة وترك الطفل أ
ب� الطفل أ
لم الشمل الجسدي ي ن
والرسة
كث�اً ما وبالمخترص ،ال يقترص تأكيد المبادئ التوجيهية عىل إعادة
بعد ذلك لبناء عالقتهم دون شإ�اف أو متابعة .ولكن ي
أ
إدماج الرسة بوصفها أك �ث
مرجو من الرعاية البديلة،
غرض
حاالت
يتم لم الشمل بهذه الطريقة عملي اً ،ويعزى ذلك ف ي�
ٍ
ٍ
ٍ
ال� ت
تع�ف أيض اً بالتحديات ي ت
عديدة إىل قلة الموارد .وعوض اً عن ذلك ،ينبغي أن تكون هذه بل ت
تع�ض تحقيق ذلك
ٍ
الكب�ة ي
ش
وبالضافة إىل وصف الحاجة العامة إلعداد الطفل
لل�اف (§ .)51
العملية تدريجية وخاضعة إ
بنجاح .إ
أ
ف
تغي�ات ي� مكان تقديم الرعاية (§  ،)68تدعو المبادئ
لي ي
وح� يكون لم شمل أ
ت
الرسة مستدام اً ،يتطلب أوال ً إج راء
أ
ن
الحال
الرعاية
ومقدم
رسة
ال
ب�
خطي
اتفاق
إىل
التوجيهية
ي
ي
(بمشاركة
تقييم شامل لمستوى مالءمة الم �نز ل للعودة
ٍ
ٍ
كل منهما ف ي� إعادة إالدماج (§  .)50كما تؤكد
مسؤوليات
يحدد
قضائية إذا كان إبعاد الطفل عن أ
ٍ
المحكمة).
بأمر
تم
قد
رسة
ال
ف
ين
المتخصص� ي� المرحلة
وال ش�اف
عىل الحاجة إىل التوجيه إ
وينبغي أن تضمن عملية التقييم عىل وجه الخصوص
ت
ت
تل عودة
ي
ال� أدت إىل اليداع ف� المقام أ
ال� ي
التحض�ية إلعادة إالدماج (§  )51 ،49والف�ة ي
ت
الول وحلها
إ
ي
معالجة المشاكل ي
الطفل (§ .)52
بطريقة مناسبة.
ٍ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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ك�(:)7تعزيزإعادةالدماجالمستدامة أ
نقطة ت
ال� ي ز
للطفالداخلأرسهممنمرافقالرعايةالبديلة(تتمة)
إ
ممارسة واعدة 1-7

ف أ
ال�نامج  555طف ال ً ي ن
ب� عامي 2005
مجموعة العمل الوطنية حول الحياة ي� الرسة والمجتمع إذا تعذر ذلك .واستقبل ب
و ،2009أُعيد إدماج  73%منهم ف ي� أرسهم .وهناك برنامج
ال�ازيل
المحل ،ب
ي
أ
أ
ف
ف
آخر باسم «إعادة إدماج أطفال وم راهقي الشوارع ي� الرسة
تروج مجموعة العمل الوطنية حول الحياة ي� الرسة
ن
ين
المحل ف ي� ريسيف ،استغرق أك �ث من ثالث سنوات
والمجتمع
المد�
ممثل� من المجتمع
المحل المكونة من
والمجتمع
ي
ي
ي
ن
والقليمية والفدرالية لمبادئ توجيهيةً
ال�نامج عدد حاالت
والحكومات البلدية إ
يب�  2006و .2008وقد ضاعف هذا ب
أ
أ
مش�كة ف� رعاية أ
ف
ت
ن
ع� إعطاء
المنفصل� أو عىل وشك االنفصال
الطفال
إعادة إالدماج الناجحة لطفال الشوارع ي� الرسة ب
ي
ي
أ
أ
أ
ن
التعاو� معها.
الولوية للرسة الصلية واالستثمار بالعمل
عن أرسهم .وقد أعدت المجموعة خطة وطنية تهدف إىل
ي
أ
أ
االبتعاد عن ثقافة اليداع المنهجي أ
ف
ف
للطفال والم ر ي ن
ويرتب برنامج الرسة الحاضنة ي� مارانهاو الستقبال الطفال
اهق� ي�
إ
ف
ن
ن
المؤسسات ت ز
أرس حاضنة كإج ر ٍاء
المنفصل� عن
اهق�
المؤسس.
واالل�ام بب�نامج لالبتعاد عن الطابع
ي
والم ر ي
ي
أرسهم يأ� ٍ
أ
ف
ئ
ت
وقا� إىل أن تصبح إعادة إالدماج ي� الرسة خياراً ممكن اً .وتؤكد
ال� ولد فيها أحد
ي
ويشكل دعم إعادة إدماج الطفل مع الرسة ي
أ
أ
ف
المجموعة ي� جميع أعمالها عىل أهمية العمل مع الرس
لل�نامج .ولهذه الغاية ،دعمت مجموعة
الغ راض الرئيسية ب
أ
الصلية وتعزز ت
االف�اض القائل بأنه ينبغي ،ما أمكن ،اعتبار
مجموعة من المشاريع التجريبية ف ي� شمال ش�ق
العمل إعداد
ٍ
ف
�نز
تدب�اً مؤقت اً واستثنائي اً.
ال�ازيل .ويوفر برنامج ( )Casa se Passagem Diagnosticaي�
الرعاية خارج الم ل ي
ب
الجل داخل المؤسسات أ
ب�نامبوكو رعايةً قص�ة أ
للرس ال�ت
ي
ي
ي
لمزيد من المعلومات ،انظر:
أ
ٍ
بديل آخر
تمر بأزمة ،لدعم إعادة إدماج الرسة أو إيجاد ٍ
www.saoluis.ma.gov.br/semcas

ممارسة واعدة 2-7

القل لكل من دور أ
إضا� واحد عىل أ
ف
ف
الطفال باستخدام
س�اليون
إعادة إ
الدماج ي� ي
تقييم ي
ٍ
ت
ُ
ال� ينبغي إج راؤها
وجدت دراسة أجريت عام  2008أن هناك  1871طف ال ً (1070
استمارة تفتيش موجهة تحدد التحسينات ي
الطفال الثمانية أ
ف� و 801فتاةً) يعيشون ف� دور أ
ت
ت
وال ي ن
ُ
قبل منحهم ال�خيص .كما أجريت م راجعات لرعاية جميع
ربع�
ي
ً
أ
ف
ف
الطفال ي� دور الرعاية وتم لم شمل  317طف ال ً مع أرسهم
الموجودة ي� البلد  52% -بسبب الفقر و 30%بسبب وفاة
خطط للم شمل  250طف ال ً إضافي اً مع
بنهاية عام  2008مع
التخل عنهم و 5%ألنهم
مقدم الرعاية لهم و 8%بسبب
ٍ
ي
ف
جار لتقييم عملية لم الشمل.
أرسهم ي� .2009
للهمال أو سوء المعاملة .ويمنح قانون حقوق
تعرضوا إ
وهناك إج راء ٍ
أ
أ
ف
ن
ن
العامل� ي� مجال رعاية الطفال وقرر اثنان من دور الطفال التحول إىل منظمات للرعاية
الموظف�
الطفل لعام 2007
ي
ي
أ
أ
أك� ف ي� حماية الطفال ويُ طالب الوزارة بتأسيس لجان المجتمعية وإغالق مؤسسات رعاية الطفال لديها.
مسؤوليةً ب
رعاية أ
ف
المعاي� الدنيا
قرية ومشيخة .ووضعت
الطفال ي� كل
ي
ٍ
أ
لمزيد من المعلومات انظر :إبقاء الطفال خارج المؤسسات
ٍ
ت
ال� أجريت عام
المؤذية .لماذا ينبغي أن نستثمر ف� الرعاية ذات الطابع أ
للرعاية بنا ًء عىل القانون أوعملية التقييم ي
الرسي
ي
 2008بالتعاون مع دور الطفال والوزارة والمجالس البلدية.
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/
كما أُعد الطار الناظم وتلقى الموظفون ف� دور أ
الطفال
إ
ي
keeping-children-out-harmful-institutions-why-weُ
والوزارة والمجالس التدريب لوضعها موضع التنفيذ .وأجري
should-be-investing-family-based-care

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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ك�(:)7تعزيزإعادةالدماجالمستدامة أ
نقطة ت
ال� ي ز
للطفالداخلأرسهممنمرافقالرعايةالبديلة(تتمة)
إ
ممارسة واعدة 3-7

م�وع دعم أرسي أ
المس� مع اً  -ش
للطفال ف ي� الرعاية داخل
ي
المؤسسات ،هونغ كونغ
يعا� الكث� من أرس أ
ن
ن
المحال� إىل خدمات رعاية
الطفال
ي
ي
ي
ف
داخلية من الحرمان .ولكن الخدمة ي� هونغ كونغ تبنت
نهج اً يركز عىل الطفل بشكل حرصي دون م راعاة أ
الرسة ككل.
ٍ
تجري� نفذ ي ن
وبنا ًء عىل النتائج المشجعة ش
وع
لم�
ب� عامي
يب
ٍ
 2011و ،2012أُطلق ف ي� نيسان/أبريل  2012ش
م�وع جديد باسم
م�وع دعم أرسي أ
«المس� مع اً  -ش
للطفال ف ي� الرعاية داخل
ي
أ
بشكل أفضل.
المؤسسات» لمعالجة ظروف الطفل والرسة
ٍ
الم�وع جهداً تعاوني اً ي ن
ويعت� ش
ب� قسم العمل االجتماعي
ب
ف
ف ي� الجامعة الصينية ي� هونغ كونغ ومنظمة القديس
كريستوفر للخدمات االجتماعية أ
للطفال (Sheng Kung
 .)Hui St. Christopher’s Homeوالمنظمة عبارة عن مرفق
لمزيد من المعلومات ،انظرwww.skhsch.org.hk :
رعاية داخلية أ
ٍ
واليافع� ي ن
ين
ب� عمر أربعة إىل ثمانية
للطفال
ن
ش
ع� عام اً
وتعا� أرسهم من مشاكل وأزمات مختلفة .وبما أن
ي
أ
هدفها كان بالفعل تقديم الرعاية ت
ح� يتمكن الطفال من
ف
مكان لتلقي الرعاية البديلة
العودة إىل أرسهم أو
إيداعهم ي� ٍ
أ
طويلة أ
لقاءات
الجل إذا لزم المر ،فقد قامت المنظمة بعقد
ٍ
منتظمة عن الحاالت بحضور جميع أ
الطفال ووالديهم بغرض
تعزيز العالقات أ
الرسية.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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يتمثل أ
الساس المنطقي ش
«المس� م اً» ف ي� اتخاذ خطو ًة
لم�وع
ي
الرسة بغرض دعم أ
تب� نهج يركز عىل أ
إضافية ب ن
الرس
ع� ي
ف
ت
ال� لها حالي اً أطفال ي� م رافق المنظمة .وتحدد أهدافها كما
ي
أ
ين
وتحس� ت رابط الرسة وكرس
يل :تقليل التوتر عند الوالدين
ي
أ
ن
العزلة والوصمة االجتماعية ت
تعا� منها هذه الرس.
قد
ال�
ي
ي
التحض�ات إلعادة إدماج الطفل
وبهذه الطريقة يمكن إج راء
ي
عىل أساس عالقة أرسية مستقرة مع خدمات متابعة بعد لم
شمل أ
ين
الرسة .يتضمن ش
اسات
الم�وع تدريب
الموظف� ودر ٍ
وخدمات ش
مبا�ة .وبينما تقدم الجامعة تدريب اً عىل
بحثية
ٍ
أ
ت
ت
ال� تركز عىل الرسة لموظفي المنظمة وت�أس
الممارسات ي
أ
الدراسة البحثية ،يوفر موظفان اثنان من المنظمة العمال
الرسيرية والجماعية أ
للرس.
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مبدأ «المالءمة» :تحديد أنسب أشكال الرعاية

تجدون ف ي� هذا الفصل:
 )1-6المراقبة ()Gatekeeping

نقطة ت
ال� ي ز
الذن
الحاالت وتقييم الحاجة وإعطاء إ
ك� ( :)8المراقبة ( :)Gatekeepingوضع إجراءات لفرز إ
باليداع
إ

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
أ
دراسة حالة  :1مركز دعم الطفل والرسة ،إندونيسيا
دراسة حالة  :2أنظمة الم راقبة ( )Gatekeepingف ي� أذربيجان

 )2-6مجموعة من خيارات الرعاية

الم�تبة عىل عملية صنع السياسات :توف� مجموعة من خيارات الرعاية لتلبية احتياجات أ
آ
الثار ت
الطفال
ي

 )3-6الرعاية داخل المؤسسات عندما تكون ض�ورية ومالئمة
 )4-6تحديد الشكل أ
النسب ل إليداع
 .1عملية دقيقة
 .2غايات واضحة
 )5-6عمليات المراجعة عىل سبيل المتابعة

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات :تنفيذ عمليات تقييم وتخطيط ومراجعة دقيقة.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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السياق :فهم المبادئ التوجيهية
 )1-6المراقبة ()Gatekeeping

ال تذكر المبادئ التوجيهية عملية الم راقبة ()Gatekeeping
ت
ال� ينطوي
رصاحةً  ،ولكن الغايات والوظائف
والمسؤوليات ي
ف
عليها هذا المصطلح ض
وتعت�
حا�ة باستم ر ٍار ي� كامل النص.
ب
الم راقبة عملية رئيسية لضمان استخدام الرعاية البديلة
للطفال عند ال �ض ورة فقط ،واختيار المكان أ
أ
الك �ث مالءمة
الحتياجات وظروف كل طفل .وتلعب دوراً محوري اً من خالل ما
يل عىل سبيل المثال:
ي
أ
•منع إحاطة الطفال بالرعاية البديلة بسبب الفقر فقط (§ .)15
أ
غ� الرسمية من
•ضمان دراسة فرص دعم الرسة والرعاية ي
القر� قبل إاليداع ف ي� م رافق الرعاية (§ .)44
قبل ذوي ب

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الخامس

•معاينة أفضل خيارات الرعاية المتاحة أ
للطفال الذين يكون
الرئيس لهم محروم اً من حريته (§ .)48
مقدم الرعاية
ي

•تنفيذ عملية «الفرز الصارمة» المطلوبة للقبول ف ي� م رافق
الرعاية الداخلية (§ .)125 ,21
وبعبارة أخرى ،ينبغي اتخاذ ق رار بشأن مكان الرعاية أ
الك �ث
ٍ
ٍ
مالءمة الحتياجات الطفل وصفاته وتجاربه وظروفه بعد ثبوت
وإق رار ض�ورة إاليداع ف ي� الرعاية الرسمية خارج الم �نز ل .وينطوي
ذلك عىل تطبيق «مبدأ المالءمة»  -المسؤولية الرئيسية الثانية
لوظيفة الم راقبة [انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك� .]]8
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الفصل الخامس

نقطة ت
ال� ي ز
الحاالت وتقييم
ك� ( :)8المراقبة ( :)Gatekeepingوضع إجراءات لفرز إ
باليداع
الذن إ
الحاجة وإعطاء إ
لمحة عامة:

تشكل عملية الم راقبة ال رابط ي ن
ب� خدمات حماية الطفل
ت
ال� تتوخاها المبادئ التوجيهية -
الوقائية واالستباقية ي
بطريقة مناسبة وفق اً لمبدأ
ضمانة الستخدام الرعاية البديلة
ٍ
«ال �ض ورة» و»المالءمة».

منهجية ومعتمدة .أوالً،
عملية
وتنطوي الم راقبة عىل
ٍ
ٍ
ف
لتحديد ض�ورة إيداع الطفل ي� مرفق رعاية بديلة .وبعد ذلك،
امكانية إحالة الطفل وأرسته إىل أشكال مناسبة لدعم أ
الرسة
وغ�ها من الخدمات .ثالث اً ،اتخاذ ق رار بشأن ترتيب الرعاية
ي
أ
ن
البديلة النسب لوضع الطفل من يب� الخيارات المتاحة.
إرشادات بشأن كيفية تطبيق
وال تقدم المبادئ التوجيهية
ٍ
هذه العملية .ولكنها ت
تع�ف بأنه يمكن أن تتوالها جهة
مختصة أو فريق اً متعدد االختصاصات أو ت
ح� صانعي الق رار
ين
المختلف� لتحديد ال �ض ورة من جهة والشكل المالئم للرعاية
جهة أخرى .ولكن المبادئ التوجيهية تُ طالب بإج راء
من ٍ
مهني�ن
التقييمات الشاملة واتخاذ الق رارات الالحقة من قبل
ي
ين
حالة عىل حدة عند النظر ف ي� الرعاية البديلة.
مفوض� لكل ٍ
ويقت� هذا الطلب ضمني اً ض�ورة استقاللية أ
ض
الط راف
ي
المسؤولة عن الم راقبة ،ال سيما مزودي الخدمات الذين قد
تتقاطع مصالحهم مع تخفيض سقف عدد أ
الطفال ف ي� م رافق
الرعاية التابعة لهم.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

ومن المهم التنويه أنه نظ راً ألن آلية الم راقبة ليست مزوداً
للخدمة بحد ذاته اً ،فال يمكنها العمل بفعالية إال ف ي� حال
إعداد خدمات لدعم أ
الرسة ومتابعة القضايا وتقديم العالج
وتوف� مجموعة من
(انظر §  44و§  45عىل سبيل المثال)
ي
أ
خيارات الرعاية .وإذا لم يتمكن الم راقبون من إحالة الرس إىل
هيئات مساعدة عملية وموثوقة ،أو إذا كانت أيديهم مقيدة
نظ راً لقلة الخيارات الحقيقية المتاحة ي ن
ب� م رافق الرعاية
المعتمدة ،فإن فرصتهم ضعيفة أو معدومة ف ي� تنفيذ
مهامهم بكفاءة.
ف
ت
ال�
وتشكل مسألة الم راقبة تحدي اً ي
كب�اً ي� العديد فمن البلدان ي
توف� الرعاية البديلة فيها بمعظمه ي� أيدي القطاع
يكون ي
ت
الخاص .وح� عندما تتوفر آليات م راقبة قيد التطبيق
ومعتمدة رسمي اً ،فإن أك �ث ها ال ينطبق عىل مزودي الخدمات
تداب� ت
اح�ازية
من القطاع الخاص .ونتيجةً لذلك ،ليس هناك ي
لليداع .ومع ذلك ،تماشي اً مع المبادئ التوجيهية ،من
إ
�ض
ال وري أن يوافق مزودو الخدمات من القطاع الخاص عىل
إحالة الطفل وأرسته إىل هذه آ
الليات عندما يتصل بهم أحد
الوالدين (§  - )45-44كما هي الحال مع الهيئات والم رافق
العامة.
المعاي�
وينبغي اعتبار االتفاق عىل آلية قوية للم راقبة أحد
ي
أ
الساسية عند منح ت
ال�اخيص لجميع الهيئات والم رافق .ولكن
الحصول عىل ت ز
ال� ٍام بتطبيق قواعد مناسبة لللتفويض ووضع
التداب� الوقائية واالستباقية
توف�
ي
آلية م راقبة فعالة وضمان ي
ف
الالزمة ال ي زال تشكل مهمةً صعبة ي� ظل الظروف ال راهنة
لكث� من البلدان.
ي
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نقطة ت
ال� ي ز
الحاالت وتقييم
ك� ( :)8المراقبة ( :)Gatekeepingوضع إجراءات لفرز إ
باليداع (تتمة)
الذن إ
الحاجة وإعطاء إ
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
المبادئ التوجيهية69 ،57 ،55 ،54 ،21 ،19 § :
ينبغي أن تضمن آليات الم راقبة الفعالة عدم إيداع أ
الطفال
ف ي� م رافق الرعاية بدون ض�ورة ،وتوفر مجموعة خيارات
لرعاية أ
الطفال الذين يحتاجون رعايةً بديلة .وينبغي تقديم
توجيهات ف ي� مجال السياسات العامة بشأن دور هيئات
ت
ال� تقرر كيفية تلبية احتياجات الطفل.
الم راقبة والعمليات ي

وينبغي عىل السياسات الوطنية:

توف� القيادة الوطنية والتنسيق ف ي� عملية المراقبة
ي
ف
ش
•ضمان وجود ت�يعات وتوجيهات ي� مجال السياسات
العامة تتضمن عملية منهجية التخاذ ق رار إاليداع ف ي�
الرعاية البديلة باالنسجام مع المبادئ التوجيهية.
•التأكد من اتخاذ الق رارات المتعلقة برعاية أ
الطفال من
قبل هيئة معتمدة للم راقبة.

ين
أخصائي� معتمدين
•التأكد من استخدام هيئات الم راقبة
ين
ومدرب� .ينبغي أن يتحىل الذين يتبوؤون منصب اً رقابي اً
باالستقاللية ف� ق راراتهم بحيث ال يودع أ
الطفال ف ي� الرعاية
ي
البديلة إال عند ال �ض ورة.
•حظر إيداع أ
الطفال ف ي� م رافق رعاية بديلة ال تخضع
قانو� عىل أ
ن
الطفال ف ي�
وص
ي
للم راقبة أ والتأكد من وجود ي
جميع الوقات.
أ
• ت
حالة عىل حدة.
اش�اط اتخاذ ق رارات رعاية الطفال لكل ٍ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

• ت
اش�اط رسيان إج راءات الم راقبة عىل جميع مقدمي الرعاية
ين
غ� الحكومية
ف ي�
القطاع� العام والخاص والمنظمات ي
ن
المد�.
ومنظمات المجتمع
ي
•ربط الم راقبة مع منح ت
ال�اخيص والتنظيم وخدمات
تداب� لتطبيق هذه
الرصد والتنفتيش مع اعتماد ي
المتطلبات.
ضمان وجود خدمات فعالة للمراقبة:
ت
ز
بشكل خاص
توف� خيارات رعاية عالية الجودة مع ال� يك�
• ي
ٍ
ف
غ� الرسمية والرعاية الرسمية ي� إطار
عىل تشجيع الرعاية ي
أ
المحل ،إن أمكن.
الرسة أو المجتمع
ي
ف
الكا� لخيارات الرعاية بنا ًء عىل معلومات
•ضمان التمويل ي
تحدد الخدمات المطلوبة والمالئمة .ينبغي أن ت راعي
هذه الخيارات الحاجة إىل االبتعاد ت
االس�اتيجي والمخطط
له عن الرعاية داخل المؤسسات.
•االضطالع بدور قيادي لضمان التعاون ي ن
ب� هيئات حماية
الطفل وخدمات أ
الرسة والطفل وخدمات الرعاية البديلة.
•ضمان توفر نُ هج متعددة االختصاصات لتلبية احتياجات
أ
والسكان والحماية
الطفال من الصحة والتعليم والرعاية إ
وغ�ها من الخدمات حسب الحاجة.
االجتماعية والعدالة ي
•تخصيص مساعدة مالية وأشكال دعم أخرى أ
للرس بغرض
منع انفصال أ
الرسة ودعم لم شملها.
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نقطة ت
ال� ي ز
الحاالت وتقييم
ك� ( :)8المراقبة ( :)Gatekeepingوضع إجراءات لفرز إ
باليداع (تتمة)
الذن إ
الحاجة وإعطاء إ
ممارسة واعدة 1-8

مركز دعم الطفل أ
والرسة ،إندونيسيا
أ ف
الغر� إىل تقديم
يهدف مركز دعم الطفل والأرسة ي� إقليم جاوة ب ي
دعم ن
مه� ش
ومبا� وفعال للطفال الذين يحتاجون الرعاية
ي
غ� ال �ض وري ف ي�
والحماية .وتُ حدد أفضل إج راءات منع إاليداع ي
ع� إج راء تقييم شامل الحتياجات الطفل .وتحقق
المؤسسات ب
ف
ذلك من خالل تأسيس نظام للم راقبة ي� إدارة الشؤون االجتماعية
ف ي� بلدية باندونغ بغرض خلق إج راءات وأدوات لتلبية احتياجات
رعاية وحماية أ
الطفال بأك �ث الطرق مالءمة .ويُ ستخدم نهج إلدارة
الحاالت تضمن عدم استخدام الرعاية البديلة أ
للطفال إال عند
ال �ض ورة وأن يكون مكان تقديمها أ
الك �ث مالءمة الحتياجات الطفل
للحاالت بمشاركة الهيئات الحكومية
وظروفه .كما تأسس نظام إ
تحس�ن
المحلية ال رئيسية ومزودي الخدمات االجتماعية بغرض
ي
وصول أ
الطفال وأرسهم إىل الخدمات .وهناك خيارات عدة متاحة
لمديري الحاالت بينها :لم شمل أ
ين
المودع� ف ي� المؤسسات
الطفال
مع أرسهم وتقديم خدمات الدعم والمتابعة المناسبة أ
للرس -
تم لم شمل  30طف ال ً مع والديهم أو

ممارسة واعدة 2-8

أ
القر�) والحيلولة
ي
غ�هم من أف راد الرسة (رعاية ذوي ب
الطفال ف� المؤسسات من خالل الدعم أ
دون إيداع أ
الرسي
ي
والتعليمي  -استفاد  450طف ال ً من هذه المبادرة ت
ال� تسعى إىل
أ ي
للولياء بالحضانة
إنشاء آلية رسمية لكفالة الطفل ومجموعة
أ
بغرض تعزيز الرعاية البديلة ذات الطابع الرسي .بُ ذلت أيض اً
جهود العتماد عمليات رصد فعالة لمؤسسات رعاية أ
الطفال
معاي� الرعاية
المعاي� الوطنية للرعاية وتجريب
ضمن سياق
ي
ي
أ
ف
ف
ثالث من مؤسسات رعاية الطفال ي� إالقليم.
المعتمدة ي� ٍ
لمزيد من المعلومات ،انظر:
ٍ

بحث يتناول جودة خدمات رعاية أ
الطفال ف ي� إندونيسيا :الجزء
أ
ن
الثا�
الول http://youtu.be/HUq8VriEFO8 :والجزء ي
http://youtu.be/dfOtuFYHxSQ

الذي يتوىل م راجعة خطط الرعاية ويضمن تلبية احتياجات
أنظمة المراقبة ( )Gatekeepingف ي� أذربيجان
أ
ف
أ ت
ال�
أعدت أذربيجان أنظمةً للم راقبة بغرض إبقاء عدد الطفال ي� كل طفل إ
بالضافة إىل إلقاء الضوء عىل ف احتياجات الرس ي
مؤسسات وم رافق الرعاية التابعة للدولة عند ن
ين
وأخ�اً،
يكون أطفالها
أد� مستوى.
معرض� لخطر إاليداع ي� المؤسسات .ي
ت
بسجالت عن جميع
اعتماد نظام بسيط للمعلومات يحتفظ
للفل�ة ف ي� كل منطقة يغطي جميع نقاط
نظام
ب
ٍ
وع� اعتماد ٍ
أ
الدخول والخروج من النظام ،قامت منظمة المعونة المتحدة الطفال الذين يدخلون ويخرجون من مؤسسات وم رافق الرعاية
�ض
أ ت
ش
ال�
الخ�ية من أجل أذربيجان ( )United Aid Azerbijanبإيجاد
ي
البديلة .ويوفر ذلك أالمعلومات ال ورية لمؤ�ات الداء ي
ف
ف
ن
ن
المتغ�ة
االجتماعي� والوظيفة
خصائي�
تفيد ي� تقييم دور ال
نظام م راقبة ي� غوبا يرتكز عىل مكونات عدة تغطي آليات
ي
ي
ي
للمؤسسات ومدى كفاءة كل من الخدمات المجتمعية.
الدخول/الخروج .أوالً ،تتوىل هيئة معنية تنسيق عملية
تقييم وضع الطفل وتنظر ف ي� البدائل الممكنة عن إاليداع
ف
آليات للم راقبة باالنسجام
ف
أظهرت التجربة ي� غوبا إمكانية إعداد ٍ
بالحالة إىل مزودي الخدمات
ي� مؤسسات الرعاية وتقوم إ
المعاي� الدولية لممارسة العمل االجتماعي .حيث م ّك ن
مع
ي
ع� مؤسسة ت
المالئم� .وتُ ن
ين
ان�نات ( )Internatبهذه المهام
نظام الم راقبة من الحيلولة دون إيداع بعض أ
الطفال �ف
ف
ي
حكومي ي� هذه المرحلة.
تنسيق
ف ي� غوبا ف ي� ظل غياب أي
ٍ
ٍ
المؤسسات .ولكن يُ ستحسن أن تحظى إالصالحات المحلية
ن
يع� وجود
ومع أنه ال يمكن اعتبار هذا الوضع مثالي اً ،فإنه ي
وط� من الحكومة ت
بال�ام ن
تز
ح� تُ كلل بالنجاح ،كما ينبغي
ي
سياسة معتمدة للم راقبة .ثاني اً ،أُعدت مجموعة من الخدمات
ٍ
والقليمية.
تكييف آليات الم راقبة مع االحتياجات المحلية إ
أ
وبالضافة إىل
المجتمعية لمساعدة ودعم الطفال وأرسهم .إ
ف
ذلك ،ترتكز عملية صناعة الق رار عىل تقييم وم راجعة احتياجات
لمزيد من المعلومات انظر :اختبار أنظمة الم راقبة ي� أذربيجان
ٍ
أ
أ
الطفال وظروف الرسة من خالل تأسيس مجلس حماية الطفل https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/
attachments/Trialing%20Gatekeeping%20in%20
Azerbaijan.pdf
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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يجب أن تتوفر مجموعة جيدة من خيارات الرعاية ت
ح� تكون
عملية اتخاذ ق ر ٍار بشأن «المالءمة» تمرين اً ذا مغزى .وتُ طالب
المبادئ التوجيهية الدول بإتاحة خيارات للرعاية وإعطاء أ
الولوية
للحلول المستندة إىل أ
المحل (§ ،)54 ،53
الرسة والمجتمع
ي
ولكنها تضيف بأن إاليداع ف ي� مؤسسات الرعاية الداخلية قد يكون
أ
ف
ض
و� بعض الحاالت (§ .)21
«مالئم اً و�وري اً وبَ نا ًء» لبعض الطفال ي

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
مجموعة من خيارات الرعاية لتلبية
توف�
ي
أ
احتياجات الطفال
المبادئ التوجيهية54 ،53 ،29 § :
باالنسجام مع المبادئ التوجيهية ،ينبغي ما أمكن عدم
فصل أ
الطفال عن أرسهم ،بل دعمهم من أجل البقاء مع اً.
مجموعة خيارات رعاية عالية الجودة مع اختيار
وينبغي إتاحة
ٍ
المكان أ
الك �ث مالءمة لتقديم الرعاية لكل طفل عندما يحتاج
إىل الرعاية البديلة.
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
توف� مجموعة من خيارات الرعاية
ي
ش
•التأكد من احتواء الت�يعات والسياسات الوطنية عىل
ت
تل�
توصيف
لخيارات الرعاية المالئمة وعالية الجودة ي
ال� ب ي
أ
احتياجات الطفال.
•االضطالع بدور قيادي ف ي� بناء م رافق رعاية ذات طابع أرسي
أو يشبه أ
الرسة مع التخطيط لالبتعاد عن الرعاية داخل
المؤسسات.
ت
لكل طفل عىل حدة من أجل
•اش�اط اتخاذ ق رار إاليداع ٍ
تلبية احتياجاته.
•إيداع أ
الطفال ف ي� أماكن
تل� احتياجاتهم سواء كان إاليداع
ب
ي
طارئ اً أو مؤقت اً أو قص� أو طويل أ
الجل.
ي
• ت
اش�اط وجود نظام فعال للم راقبة وإج راء عمليات
ح� ال يتم إيداع أحد أ
التخطيط المناسبة ت
الطفال ف ي�
الرعاية البديلة أو عرضه ن
للتب� وقطع صالته مع أرسته
ي
أ
الصلية سواء ف� بلده أو ي ن
ب� البلدان إال عندما يكون ذلك
ي
مالئم اً.
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لقد جرى التشديد عىل أهمية اختيار الرعاية أ
الك �ث مالءمة
ف
ض
«التغي� المتكرر للمكان الذي
تال�
ي
للطفل ب
ع� إب راز �ورة ي
يتلقى فيه الطفل الرعاية» (§  .)60ولتحقيق ذلك ،يجب أوال ً
بشكل دقيق
توف� مجموعة من خيارات الرعاية وتقييمها
ي
ٍ
س� عملية
مقابل احتياجات الطفل وإج راء م راجعة دورية مع ي
إاليداع.

إيداع أ
الطفال ف ي� أماكن مالئمة توفر خدمات عالية الجودة
•ضمان تطبيق إج راءات ت
ال�خيص والتنظيم والرصد
والتفتيش لضمان جودة خدمات الرعاية البديلة.
ت
ش
ال� تحدد إج راءات صنع
•تنفيذ فالت�يعات والتوجيهات ي
الق رار ي� عمليات التقييم والتخطيط والم راجعة.
•ضمان إج راء عمليات تحقق دائمة من مدى مالءمة
ين
المحتمل� وتدريبهم عىل تلبية
مقدمي الرعاية
احتياجات الطفل.
•ضمان مشاركة أ
بشكل كامل ف ي� تقييم
الطفال وأرسهم
ٍ
وتخطيط وم راجعة إج راءات إاليداع.

• ت
ين
ين
مدرب�.
مهني�
اش�اط رصد ودعم عمليات إاليداع من قبل
ضمان تلبية احتياجات وحقوق أ
الطفال
•ضمان توف� معلومات كافية أ
للطفال وأرسهم بشأن
ي
خيارات إاليداع وسماع آرائهم وم راعاتها عند اتخاذ الق رار.
•توف� العالج والمساعدة التخصصية أ
للطفال الذين
ي
يحتاجونها.
•ضمان تلبية احتياجات جميع أ
الطفال بمن فيهم ذوي
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة.
إالعاقة ي

•التأكد من أن خيارات إاليداع ت راعي االحتياجات الدينية
والثقافية أ
للطفال وأرسهم.
•تقديم توجيهات مناسبة بشأن أهمية إبقاء أ
الشقاء مع
بعضهم.

اش�اط إيداع أ
• ت
الطفال ف ي� أماكن قريبة من أرسهم
المحل ،إن أمكن.
ومجتمعهم
ي
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 )3-6الرعاية داخل المؤسسات عندما تكون ض�ورية
ومالئمة

وغ�ها من الحلول
يتيح توفر مجموعة من خيارات الرعاية ي
ذات الطابع أ
الرسي تلبية احتياجات الرعاية البديلة لغالبية
أ
الطفال .ولكن هناك أسباب عديدة يمكنها أن تجعل الرعاية
الفضل ألقلية صغ�ة من أ
داخل المؤسسات الخيار أ
الطفال ف ي�
ي
ٍ
معينة من حياتهم .حيث قد يكون من المستحيل عىل
مرحلة
ٍ
ٍ
مبا� ًة �ف
ش
أرسية سيئة االستق رار
حياة
الطفل الذي مر
ٍ
بتجربة أو ٍ
ٍ
ي
ف
و� هذه الظروف،
ٍ
بيئة حاضنة ما يؤدي إىل انهيار عملية إاليداع .ي
قد يؤدي ق رار تقديم رعاية ذات طابع أرسي «بغض النظر عن
النتائج» إىل مرور بعض أ
الطفال بعمليات إيداع متسلسلة ف ي�
ف
ت ض
و� الحقيقة
البيئات الحاضنة ما ي�ك أ�اراً بالغةً عليهم .ي
يش� بعض الم راهقون أنهم يفضلون العيش دور رعاية تضم
ي
أ
أ
غ�
صغ�ة ،من الق ران مث الً ،لنهم يشعرون أنهم ي
مجموعات ي
ٍ
قادرين عىل التكيف مع الحميمية والتوقعات المحيطة بالحياة
ف� بيئة أرسية .كما أن بعض أ
الطفال يحتاجون عالج اً ومساعد ًة
ي ٍ
أ
واحدة عىل القل ،وال يمكن تقديمها عاد ًة من
لمرة
ٍ
تخصصيةٍ ،
قبل أ
الرسة الحاضنة.
يعت� أن إالق رار بهذا الواقع يوهن جهود المنارصة  -أو
أحيان اً ،ب
ت
ح� يهدد الجهود العملية إليجاد رعاية ذات طابع أرسي .ولكن
ف
غ� محلها .حيث تعكس المبادئ التوجيهية
هذه المخاوف ي� ي
أ
صغ� جداً من الطفال
حقيقة أنه ال يستفيد حالي اً سوى ٍ
عدد ي ٍ
طابع
بيئة للرعاية تكون ذات
الذين يحتاجون الرعاية البديلة من ٍ
ٍ
أرسي .كما ت
تع�ف أيض اً بأن توفر أشكال مالئمة للرعاية داخل
يعت� أم راً
المؤسسات ،من ضمن مجموعة من خيارات الرعاية ،ب
حيوي اً لتغطية االوضاع واالحتياجات الفردية أ
للطفال ف ي� أي وقت.

 )4-6تحديد الشكل أ
النسب ل إليداع

ين
ين
الرئيسي� ف ي�
الجانب�
تلقي المبادئ التوجيهية الضوء عىل
تحديد الشكل أ
النسب ل إليداع ف ي� الرعاية البديلة :إج راءات
عملية إاليداع وغاياتها.

 .1عملية دقيقة

أ
لليداع
ينبغي أن تكون عملية تحديد الشكل النسب إ
دقيقة وتشاركية  -تماشي اً مع النهج العام للمبادئ التوجيهية
(§  .)65 ،57وهنا ،حرص محررو المبادئ عىل ضمان تطبيق
اءات ش
بشكل
وإدارية باستم رار واستخدامها
يعية
ٍ
ت� ٍ
آليات وإج ر ٍ
ٍ
ٍ
مؤهل�.ن
ن
مختص�
ممنهج وإج راء عمليات التقييم من قبل
ي
ي
كما سعوا للتأكيد عىل التشاور مع الطفل والوالدين أو أولياء
مهم� للطفل �ف
ين
ال� ي ن
أمره ش
عي� ،وإن أمكن ،مع أشخاص آخرين
ي
جميع م راحل العملية.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الخامس

شيئ� ي ن
وتنطوي عملية التشاور هذه عىل ي ن
اثن� عىل وجه الخصوص:
حصول جميع أ
الط راف عىل كامل المعلومات عن الخيارات المتاحة (§ ،)64
للتعب� عن آرائهم .وتماشي اً مع المادة  12من اتفاقية
وإعطائهم فرص اً كافية
ي
صديقة للطفل
بيئة
حقوق الطفل ،يتضمن ذلك بالنسبة للطفل ي
ٍ
توف� ٍ
ت
التعب� بحرية عن أية شواغل أو اق�احات.
حيث يمكنه
ي

وتُ شدد المبادئ التوجيهية أيض اً عىل ضمان قدرة الطفل
ال� ي ن
ين
الممثل� ش
عي� للطفل عىل طلب
غ�هم من
والوالدين أو ي
الم راجعة القضائية لق رار إحاطة الطفل بالرعاية البديلة إذا
رغبوا بالطعن فيه.

 .2غايات واضحة

توف� أنسب أشكال الرعاية البديلة
تهدف العملية ببساطة إىل ي
للطفل والتخطيط لجعلها «مستمرة» .وحددت المبادئ
ت
ال� ينبغي م راعاتها قبل تحقيق
التوجيهية عد ًدا من العوامل ي
ذلك الهدف المزدوج.
أ
لليداع وتقييمه
حيث ينبغي النظر إىل تحديد المكان النسب إ
ين
القص� والطويل ،وتحديد مدى مالءمة المكان
المدي�
عىل
ي
ف
ن
ش
لتأم� إقامة الطفل
المبا� لتقديم الرعاية ي� سياق خطة عامة ي
أ
«بصورة مستمرة» ف ي� الوقت المناسب .ولذلك فإن الوضع المثل
هو أن يبدأ التخطيط لعملية الرعاية قبل إاليداع (§ .)61
وعىل الرغم من استخدام مصطلح الرعاية المستمرة
بصورة متكررة ،فإنه
( )Permenancyف ي� حقل الرعاية البديلة
ٍ
ال ي فهم دوم اً بالطريقة نفسها .فبعض أ
الوساط ،عىل سبيل
ُ
تعت� أنه ن
يع� إما العيش ف ي� (أو العودة إىل) م �نز ل
المثال،
ب
ي
الوالدين أو ن
التب� الرسمي من قبل أرسة أخرى .وبدون إنكار
ي
حاجة الطفل إىل المحافظة عىل جذوره أو تأسيس أخرى
ن
نظر مرنة وتشدد عىل
جديدة ،تتب� المبادئ التوجيهية وجهة ٍ
الطبيعة «المستقرة» (وبالطبع المالئمة) لعملية إاليداع عوض اً
كب�ة موقف
درجة ي
عن المكان نفسه (§  .)60ويعكس ذلك إىل ٍ
أ
ين
واليافع� ذوي التجربة ف ي� الرعاية البديلة :همهم
الطفال
الرئيس ليس «االستم رارية» بمعناها أ
البدي بل إحساسهم
ي
باالنتماء ورعايتهم ف� بيئة آمنة ومستقرة وداعمة .ف
و� حاالت
ي ٍ
ي
حساس أ
الرعاية البديلة ،ن
بالمان
يع� ذلك ض�ورة ضمان نفس إال
ي
ح� عند ت
والدعم ت
تغيي�ات ف ي� مكان تقديم الرعاية.
اق�اح اج راء
ي
مرغوب ومنطقي،
نحو
وبالتال ،ي
ٍ
ي
تش� المبادئ التوجيهية ،عىل ٍ
وغ� الرسمية
الرسمية
الرعاية
ات
ر
خيا
من
مجموعة
توفر
إىل أن
ي
بالضافة إىل العودة إىل م �نز ل الوالدين ما أمكن قد تشكل حلوال ً
إ
تل� هذه ش
كانت
إذا
ارية»
ر
«االستم
لمسألة
محتملة
ال�وط.
بي
واستشهاداً بالمادة  20.3من اتفاقية حقوق الطفل ،تُ شدد
كب� عىل م راعاة خلفية الطفل إالثنية
المبادئ التوجيهية
بشكل ي
ٍ
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وع� البعض أثناء صياغة المبادئ التوجيهية عن مخاوفهم
والدينية والثقافية واللغوية ف ي� بداية عملية تحديد مصلحته
ب
بأن هذه ت
قص� ًة جداً .ولكن من الواضح إن كان بذل
يل� احتياجاته
تعت� ي
الف�ة ب
الفضىل من أجل تحديد خيار رعاية بديلة ب ي
ف
بأفضل طريقة ،وأيض اً عند التخطيط «لالستم رارية» عىل المدى جهود حقيقية لتحقيق “الرعاية المستمرة”  -بما ي� ذلك عودة
أ
الطويل (§ .)62 ،58
الطفال إىل والديهم أو أرستهم الممتدة عىل وجه الخصوص -
ت
كب�ة ضمن الف�ة المذكورة .وتضمن عمليات
تغي�ات ي
يُ حدث ي
تنص المبادئ التوجيهية مجدداً عىل «أفضلية بقاء الطفل
ت
الم راجعة المنتظمة كل ثالثة أشهر إبقاء ف�ة إحاطة الطفل
داخل مجتمعه وبلده» عند التخطيط لتقديم الرعاية
بالرعاية البديلة ف� حدها أ
ال ن
د�.
ي
واستم رارها (§ .)62ويعكس هذا االهتمام ك ال ً من إالشارة إىل
أ
ف
ف
ف
ش� الحكم نفسه ي� المبادئ التوجيهية رصاحةً للمرة الوىل
«أفضلية االستم رارية ي� تربية الطفل» ي� المادة  20.3من اتفاقية ويُ ي
حقوق الطفل وإعطاء أ
الولوية – السيما ف� موضوع ن
التب� -
إىل حقيقة أن عملية الم راجعة مصممة لمعاينة “مدى كفاية
ي
ي
إاليداع الحال ض
لتحديد خيارات رعاية مالئمة ف ي� بلد إقامة الطفل المعتاد
بالضافة إىل كونها شاملة وتشاركية.
و�ورته” إ
ي
(المادة .21ب من اتفاقية حقوق الطفل).
ويعت� ذلك توضيح اً مهم اً وموضع ترحيب لـ “عالج الصحة
ب
أ
البدنية والنفسية [ ]....وجميع الظروف الخرى ذات الصلة
ولم يحرص محررو المبادئ التوجيهية فقط عىل تشجيع
باليداع” ،وهو المصطلح المستخدم ف ي� المادة  25من اتفاقية
إ
ت
ال� قد تطال
الحلول «المحلية» لمنع جميع أنواع التعطيل ي
حقوق الطفل.
أ
ت
ال� تقلل
الطفال ،بل سعوا
ٍ
بشكل حثيث لمكافحة المبادرات ي
من أهمية وتداعيات مثل هذه
التغي�ات .عاد ًة ما يكون مستوى ومع ذلك ،ال ينبغي إج راء الم راجعة أو اعتبارها إج راءات
ي
ت
معرفة الطفل ببيئته جزءاً أساسي اً من رفاهه (ح� عندما تبدو “عدوانية” بطبيعتها .فهذا بال شك يسبب القلق من
ويعت� اقتالع الطفل من
غ� مهمة).
احتمال أن تعطل الم راجعة عملية إيداع مستقرة وإيجابية
ب
بعض جوانبها سلبيةً أو ي
منطقة
مكان أو
تغي� أو إنهاء
(انظر §  .)59فض ال ً عن ذلك ،يجب إق رار وإدارة أي ي
ٍ
جذوره  -إىل ٍ
قسم ال يعرفه من المدينة أو إىل ٍ
أ
ف
ثقاي� آخر  -بال شك خطو ًة يجب اعتبارها لعملية إاليداع نتيجةً للم راجعة الالحقة باالنسجام مع الحكام
أخرى أو ٍ
بلد أو سياق ٍ
ف
حدث اً قد يزعزع استق رار الطفل وينبغي التعامل معها عىل
ذات الصلة ي� المبادئ التوجيهية ،ال سيما إالعداد المناسب
أ
ف
ت
ت
ال� يجب اح�امها (مثال § .)65 ،49
هذا الساس ،وإن كانت ي� نهاية المطاف ض�وريةً أحيان اً .وتوفر (مثال §  )68إ
والج راءات ي
المبادئ التوجيهية قاعد ًة لهذا النهج.

 )5-6عمليات المراجعة عىل سبيل المتابعة

تنص اتفاقية حقوق الطفل عىل أن أي عملية إيداع بغرض
الرعاية أو الحماية أو المعالجة يجب أن تخضع «لمراجعة
دورية” لتحديد مدة مالءمتها المستمرة (المادة  25من اتفاقية
حقوق الطفل) .وأعطى محررو المبادئ التوجيهية إشار ًة أك �ث دقةً
ن
تع� أنه
لما
هو مطلوب ،حيث حددوا أن “الم راجعة المنتظمة” ي
أ
“من الفضل أن تتم هذه العملية مرة كل ثالثة أشهر” (§ .)67

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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آ
الثار ت
الم�تبةعىلعمليةصنعالسياسات

تنفيذ عمليات تقييم وتخطيط ومراجعة دقيقة
المبادئ التوجيهية،59 ،58 ،57 ،12 ،11 § :
67،68 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60

تُ حدد المبادئ التوجيهية أنه ينبغي اتباع نُ هج دقيقة ف ي� جميع
إج راءات الرعاية البديلة .حيث ينبغي أن تكون شفافة وشاملة
وت راعي احتياجات وحقوق أ
الطفال وأرسهم.
وينبغي عىل السياسات الوطنية:

الجراءات شاملة ومخطط اً لها
ضمان أن تكون إ
•ضمان إج راء عمليات تقييم وتخطيط وم راجعة شاملة
ودقيقة .ينبغي تسجيل إج راءات صنع الق رار ف ي� خطط
مكتوبة تتضمن ملخص اً ألهداف إاليداع والجدول ن
الزم�
ي
لعملية الم راجعة.
• ت
اش�اط رصد وتقييم واستع راض عمليات التقييم
ين
بشكل كامل عىل
المهني�
والتخطيط والم راجعة وتدريب
ٍ
استخدام هذه العمليات.
•التأكد من إج راء عمليات تسجيل كافية وحفظ سجالت
كل طفل برسية ،ومن «انتقال» هذه السجالت مع الطفل
مستن�ة.
لضمان أن تكون إالج راءات وترتيبات الرعاية
ي
اش�اط إمكانية م راجعة أ
وينبغي ت
الطفال لسجالتهم
الرسية والمساهمة فيها.
•جمع المعلومات عن إج راءات صنع الق رار بحيث تكون
مستن�ة.
عمليات تخصيص الموارد وتخطيط الخدمات
ي

•ضمان إج راء م راجعات دقيقة ومنتظمة للرعاية ،ويُ فضل
أن تتم مرة كل ثالثة أشهر باالنسجام مع المبادئ
التوجيهية (§ .)67وينبغي إج راء الم راجعة بحساسية ح�ت
تدخل كما ينبغي تعديلها ،ما أمكن،
ال تظهر بمظهر ي
أ
تل�اعي ظروف إاليداع المؤقت أو طويل الجل.
• ت
اش�اط أن تتضمن عمليات التقييم والتخطيط
أ
والم راجعة دعم مشاركة الطفال بحيث تتم م راعاة
آرائهم ف� الق رارات ت
ال� تؤثر عليهم .وينبغي أن تتضمن
ي
ي
المشاركة االنتقال أ
ول إىل مرفق الرعاية ف ي� بداية
ال
هذه
ي
ت
المطاف ،واالنتقاالت المق�حة أثاء إالقامة فيه والخطوات
المق�حة للعودة إىل أ
ت
الرسة.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الخامس
•ضمان حصول أ
الطفال عىل الدعم من أشخاص ي ن
بالغ�
ين
ين
قانوني� حسب الحال من أجل
ممثل�
يثقون بهم أو من
التعب� عن آرائهم وتقديم الطعون القانونية.
ي
•ضمان شإ�اك الوالدين أ
وتوف� وسائل
والرسة ف ي� الق رارات
ي
التعب� عن آرائهم .حيث ينبغي أن يتمكنوا
تمكنهم من
ي
شخص
من طلب م رافقتهم إىل أية إج راءات بواسطة
ٍ
ن
مد� أخرى عىل
يختارونه من هيئة أو منظمة مجتمع ي
سبيل المثال إذا رغبوا بذلك.

اليداع ف ي� مصلحة الطفل الفضىل
ضمان أن تكون قرارات إ
أ
وم حدثة للطفال وأرسهم عن
• ي
توف� معلومات دقيقة ُ
خيارات الرعاية المتاحة.
ح� يتلقى أ
ك� عىل استق رار عملية إاليداع ت
• ت
ال� ي ز
الطفال
ف
رعايةً مستمرة ي� م �نز ٍل مستقر ما يسمح ببناء عالقات
إيجابية مع مقدمي الرعاية ويل� احتياجات أ
الطفال
بي
التنموية ت
ويع�ف بأهمية االرتباط بمقدم الرعاية.
ع� اعتماد عمليات
•إدارة عمليات االنتقال من وإىل الرعاية ب
تخطيط مناسبة ت
توف� معلومات للطفل يك تكون
تش�ط ي
مستن�ة.
آراؤه ف ي� عملية اتخاذ الق رار
ي
واليداع ض�ورة إيداع
•ضمان أن ت راعي عمليات التخطيط إ
ف
الطفل مع أشقائه إال عندما ال يكون ذلك ي� مصلحته
الفضىل.
واح�ام خلفيات أ
•م راعاة ت
الطفال الثقافية والدينية
وتفضيالتهم اللغوية عند إحاطتهم بالرعاية.

•التأكد من أن ت راعي عمليات التقييم والتخطيط
أ
وغ�هم
والم راجعة احتياجات الطفال ذوي إالعاقة ي
من ذوي االحتياجات الخاصة ،مع السعي إىل تحصيل
مدخالت من أ
ين
خصائي� الذين يعرفون بدقة احتياجات
ال
هؤالء أ
الطفال حسب الحاجة.
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تجدون ف ي� هذا الفصل:
 )1-7ترتيبات الرعاية يغ� الرسمية

نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)9مشاركة الدولة ف ي� ترتيبات الرعاية
غ� الرسمية
ي

•

ممارسة واعدة:
دراسة حالة  :1إطار تقييم مقدمي الرعاية من ذوي
القر� ،نيوزيلندا
ب
أ
دراسة حالة  :2دعم الحكومة للقاءات المجموعة الرسية
ين
القر� ف ي� جزر مارشال
من أجل
تحس� رعاية ذوي ب
ت
دراسة حالة  :3البدل إالل زامي للرعاية ،اس�اليا

 )2-7التوجهات أ
الولية عىل صعيد السياسات

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات :دعم
نهج يرتكز عىل القرائن ف ي� صنع السياسات

 )3-7الظروف ف ي� المرافق الرسمية لتقديم الرعاية البديلة
 .1معرفة أ
الطفال لحقوقهم
 .2آليات إالبالغ عن الشكاوى

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات :ضمان
وجود آليات ل إلبالغ عن الشكاوى
 .3تقديم الرعاية البديلة من قبل جهة خاصة
 .4خيارات الرعاية المحددة ثقافياً ودينياً

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)10دعم الحلول التقليدية
المالئمة ف ي� مجال الرعاية

•

ممارسة واعدة:
أ
دراسة حالة  :1مبادرة أركان المل (Touchstones of Hope
 ،)Initiativeكندا
أ
ف
دراسة حالة  :2كفالة الطفال التقليدية ي� كردستان
الع راق

 .5نمو وحماية الطفل
 .6الوصم االجتماعي
 .7الدين
 .8استخدام القوة وفرض القيود

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
استخدام التأديب والعقاب وفرض القيود
 .9الحماية المفرطة
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السياق :فهم المبادئ التوجيهية

من غ� المستغرب أن يخصص القسم أ
الطول ف ي� المبادئ
ي
ش
التوجيهية (القسم السابع )136-69 § ،الستع راض ال�وط
المطلوبة ف ي� نظام الرعاية البديل .يغطي هذا الفصل الجزء
أ
الول من القسم السابع من المبادئ التوجيهية :التوجهات
أ
ت
ت
ش
ال�
ال� تحكم النظام (§  )75-69وال�وط ي
الولية للسياسات ي
ال� توفر الرعاية ت
ت
اح�امها
فينبغي عىل مقدمي الرعاية والجهات ي
� جميع أشكال ت
ال�تيبات الرسمية للرعاية البديلة.)100-80 §( .
ي
ع� أ
وتُ ن
القسام الفرعية ي ن
بشكل منفصل
السابقة
ات
ر
الفق
ب�
ٍ
غ� الرسمية [انظر نقطة ت
ك�  ]9ت
ال� ي ز
ال� ال
(§  )79-76بالرعاية ي
ي
ش
تخضع لنفس السياسات وال�وط المطبقة عىل الرعاية الرسمية.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

غ� الرسمية
 )1-7ترتيبات الرعاية ي

أ
غ� القادرين عىل العيش مع
كب�ة من الطفال ي
تتلقى نسبة ي
غ�
والديهم ف ي� غالبية بلدان العالم الرعاية بموجب
ترتيبات ي
ٍ
الج دين أو أقارب آخرين ،أو أحيان اً مع أشخاص آخرين
رسمية مع َ
ن أ
غ� الرسمية من قبل
قريب� للرسة .ويُ عرف ذلك غالب اً بالرعاية ي
ي
القر�.
ذوي ب
وتُ قر المبادئ التوجيهية بهذا الواقع وتتناول هذا الشكل المهم
للرعاية البديلة أ
معاي� دولية أخرى فعلت
للطفال .وال توجد
ي
ح� آ
ذلك بشكل رصيح ت
بشكل مقصود
الن .ولكن استبعدت
أٍ
ٍ
الحاالت ت
ال� يبقى فيها الطفل طواعيةً مع أقاربه لسباب ال
ي
ترتبط بعدم قدرة والديه أو عدم رغبتهما ف ي� االعتناء به (§ .30ج).
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)9مشاركة الدولة ف ي� ترتيبات الرعاية يغ� الرسمية
لمحة عامة:

اتفق محررو المبادئ التوجيهية عىل ض�ورة التفريق ي ن
ب�
ف
وغ� الرسمية.
مسؤوليات الدولة ي� ترتيبات الرعاية “الرسمية” ي
غ�
وعموم اً ،ال تنطبق المبادئ التوجيهية إال عىل الرعاية ي
الرسمية عند ذكر هذا المصطلح رصاحةً (§  56و.)79-76
أ
ن
غ� رسمية
ويع� العمل مع الطفال الذين يتلقون رعايةً ي
ي
ب� م راعاة ت ز
توازن دقيق ي ن
االل�امات
من قبل ذوي ب
القر� تحقيق ٍ
ت
ت
ال� حددتها الدولة لحماية الطفل (§  )79واح�ام ق رارات
ي
ف
غ� الرسمية أنفسهم ي� حال
الوالدين (أو مقدمي الرعاية ي
غياب الوالدين) المتخذة بنا ًء عىل مصلحة الطفل الفضىل.
غ� الرسمية بشكل ش
مبا� ف ي�
وبالتعريف ،ال تُ شارك الهيئات ي
ٍ
غ� الرسمية ويقترص نطاق عملها نسبي اً عىل
مبادرات الرعاية ي
يفض ل أن تعرف الجهات الخدمية
هذه الحاالت .ومع ذلكَّ ،
المختصة مكان وجود أ
الطفال بحيث تتمكن من تقديم
الحماية والدعم عند الحاجة.

ممارسة واعدة 1-9
القر�
إطار تقييم مقدمي الرعاية من ذوي ب
تم إعداد إطار مرجعي لتقييم واعتماد مقدمي الرعاية
القر� ،بصفته طريقة لتقديم الدعم والخدمات
من ذوي ب
غ� الرسمية لتشجيعهم عىل التسجيل
لمقدمي الرعاية ي
ُ
الطوعي .وإىل جانب ذلك ،أجري تقييم صحي وتعليمي
أ
للطفال الذين يدخلون الرعاية البديلة ت
ح� تتمكن الهيئات
المقدمة للخدمات من ضمان تلبية احتياجات أ
الطفال
الصحية والتعليمية .حيث تكون الجوانب الرسمية لعملية
التقييم هي نفسها لمقدمي الرعاية من داخل وخارج أ
الرسة
الرسة الممتدة ف� لغة السكان أ
وتع� أ
(أو « »whanauن
ال ي ن
صلي�
ي
ي
لكل من
لنيوزيلندا «الماوريون») .وتُ نفذ إالج راءات التالية ٍ
ين
ين
السابقت� :التحقق من قبل ش
ال�طة والمقارنات
المجموعت�
المرجعية وتحري دقة المعلومات العامة عىل صعيد إالدارات

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

القر� إبالغ
وعوض اً عن مطالبة مقدمي الرعاية من ذوي ب
السلطات عن دورهم ،جرى ت
ال� ي ز
ك� عىل عرض الدعم
(ال� قد تشمل إالعداد والمشورة ت
ت
وح�
والخدمات عليهم ي
بطريقة
المساعدة المالية) لتشجيع التسجيل الطوعي
ٍ
أ
غ� الرسمية أنفسهم،
الكث� من مقدمي الرعاية ي
فاعلة .ولن ي
توف� هذه
ال سيما الجدات ،يعيشون ف ي�
ظروف صعبة ،فإن ي
ٍ
المساعدات يُ ساعد ف ي� التخفيف من أعبائهم المادية والنفسية
وبالتال يُ حسن الظروف العامة المحيطة بالطفل ف ي� رعايتهم.
ي
هناك حاالت يكون فيها إضفاء الطابع الرسمي عىل ترتيبات
غ� الرسمية المعتمدة والناجحة مفيداً لجميع
الرعاية ي
أ
الط راف المعنية .وتشجع المبادئ التوجيهية مقدمي الرعاية
غ� الرسمية عىل التفك� بذلك إذا اتفقت جميع أ
الط راف،
ي
ي
وكانت هذه الخطوة تتوافق مع مصالح الطفل الفضىل عىل
المدى أ
الطول (§ .)56

المختلفة وتقييم الم �نز ل والبيئة المادية ومقابالت العمل
ت
ط� من مقدمي
االجتماعي .ويُ ش� أط أيض اً تقديم تقرير ب ي
الط�
الرعاية من خارج الرسة ،بينما يمكن إج راء التقييم ب أي
ش
مبا�ة أثناء المناقشة إذا كان مقدم الرعاية من داخل الرسة.
أ
ف
ئ
خصا� االجتماعي
و� حال وجود أية مخاوف ،يسعى ال
ي
ي
ط� خطي من
للحصول عىل موافقة للحصول عىل تقرير ب ي
أ
طبيب صاحب الطلب .تهدف المقابلة/النقاش مع الرسة إىل
مش�ك الحتياجات كل من الطفل ومقدم الرعاية �ف
استكشاف ت
ي
عملية دعم الطفل .وبهذه الطريقة ،قد يكون إضفاء الطابع
غ� الرسمية المعتمدة مفيداً
الرسمي عىل ترتيبات الرعاية ي
ين
للطرف�.
لمزيد من المعلومات انظر :إطار الممارسة لتنفيذ برنامج
ٍ
القر�
ذوي
رعاية
ب
_https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/11
Report_ImplementingAKinshipCareProgram.pdf
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)9مشاركة الدولة ف ي� ترتيبات الرعاية يغ� الرسمية (تتمة)
ممارسة واعدة 2-9

دعم الحكومة لمؤتمرات المجموعات أ
ين
لتحس�
الرسية
القر� ف ي� جزر مارشال
رعاية ذوي ب
ض
اعتمدت حكومة جمهورية جزر مارشال ممارسةً
تق� بعقد
ي
أ
كجزء
القر� ٍ
مؤتم رات للمجموعات الرسية من شبكات ذوي ب
أساس من عملية إعداد وتنفيذ خطط لرعاية ورفاه أ
الطفال
ي
ين
واليافع� .وباالستفادة من مبادئ الكفاءة الثقافية والحلول
المرتكزة عىل نقاط القوة ،أقرت الحكومة بأن أ
الرسة الممتدة
يجب أن تكون جزءاً من عملية صنع الق رار من أجل استق رار
الطفل .ونتيجةً لذلك ،يُ فوض قانون ن
التب� ف ي� البلد السلطة
ي
المركزية باالجتماع مع أ
الرسة الممتدة الستكشاف الحلول
المتاحة أمام الطفل .وقد دمجت خدمات رعاية أ
الطفال ف ي�
جزر مارشال عقد مؤتم رات المجموعات أ
الرسية ،بصفته من
تمك� أ
أفضل الممارسات ،مع هدف ي ن
الرسة الممتدة من

ممارسة واعدة 3-9

اللزامي للرعاية ،ت
اس�اليا
البدل إ
ف
بدالت
القر� ي� نيو ساوث ويلز
ٍ
يتلقى مقدمو الرعاية من ذوي ب
أ
نقدية لدعم دورهم ف� رعاية أ
الطفال ضمن الرسة الممتدة.
ي
وتكون هذه البدالت بمستوى البدالت المقدمة للكفالء.
ويُ قدم البدل إالل زامي للرعاية إىل مقدمي الرعاية من ذوي
القر� عندما تقع المسؤولية الوالدية عىل عاتق الوزير ،بينما
ب
آ
القر� بدال ً مدعوم اً
يتلقى مقدمو الرعاية الخرين من ذوي ب
للرعاية .ويشمل نظام الدفع لمقدمي الخدمات من ذوي
تحس� حصص أ
ين
الطفال ذوي
مخصصات تهدف إىل
القر�
ٍ
ب
االحتياجات الكب�ة والمعقدة فض ال ً عن دعم مال إضا�ف
ي
ي
ٍ ٍي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

ين
اليافع� .وأظهرت هذه
إبداء رأيها بموضوع بإيداع أقربائهم
أ
عالمات أوليةً مشجعة .حيث أبدت الرس الممتدة
الممارسة
ٍ
ف
استعداداً عالي اً للمشاركة ي� العملية عموم اً ،وبحسب موظفي
ن
بالتب� ي ن
ب� البلدان
السلطة المركزية ،انخفضت حاالت إاليداع أ ي
بنسبة  80%-70من الحاالت من خالل شإ�اك الرسة الممتدة.
لمزيد من المعلومات ،انظر:
ٍ
رو� ج .ل وبانكرز ك.
روتا� ،ك.س ،بينيل ،أج ،ب ي
انظر أيض اً :ب ي
قابل
م )2012( .ف مؤتم رات المجموعات الرسية كأسلوب ٍ
البلدان �ف
للتكييف � جميع الثقافات :إصالح ن
التب� ي ن
ب�
ي
ي
ي
الدولDOI: .416-402 ،)3( 55 ،
االجتماعي
العمل
غواتيماال،
ي
0020872812437229/10.1177
https://www.researchgate.net/
_publication/254108926_Family_group_conferencing
_as_a_culturally_adaptable_intervention_Reforming
intercountry_adoption_in_Guatemala

يغطي السلع والخدمات مثل االحتياجات الطبية والمشورة
أ
ف
ت
ن
ال� ولد فيها.
والمساعدة ي� دعم التواصل يب� الطفل والرسة ي
وبعد اعتماد نظام الدفع الجديد عام  ،2006أفاد أعضاء
كب�ة
التغي� عاد
مجموعات دعم مقدمي الرعاية بأن
بفائدة ي
ي
ٍ
عىل مقدمي الرعاية من الجدود والجدات عىل وجه الخصوص.
وشكل ضمان معرفة مقدمي الرعاية وإمكانية وصولهم إىل
ت
ال� واجهت تنفيذ
مستحقاتهم واحداً من التحديات
الرئيسية ي
أ
أ
ن
خصائي� الف راد
هذه السياسة ،حيث لوحظ أن المدراء وال
ي
تبنوا طرق اً مختلفة ف ي� إالشارة إىل توفر هذه البدالت.
لمزيد من المعلومات انظر :إطار ممارسة لتنفيذ برنامج
ٍ
القر�
لرعاية ذوي ب
_https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/11
Report_ImplementingAKinshipCareProgram.pdf
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 )2-7التوجهات أ
الولية عىل صعيد السياسات

من أجل تلبية حقوق أ
طريقة
الطفال واحتياجاتهم بأفضل
ٍ
ممكنة:
لتوف� الرعاية الرسمية
•من ال �ض وري وضع نهج متكامل
ي
وغ� الرسمية بحيث يتحدد دور كل منها ونقاط ضعفها
ي
ت
بطريقة منسقة وم�ابطة
توف�ها
وقوتها ويتخذ ق رار بشأن ي
ٍ
(§ ،)69

•يجب أن ترتكز عملية صنع السياسات عىل القرائن
وتستند إىل «معلومات سليمة وبيانات إحصائية» (§ )69
من أجل تحديد االحتياجات والممارسات الناجحة ومجاالت
المشاكل عوض اً عن القبول بالطريقة المتبعة لتنفيذ أ
المور
ف
�ض
ن
تب� وجهة نظر قائمة عىل إاليديولوجيا.
ي� الما ي و/أو ي

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
دعم نهج يرتكز عىل القرائن ف ي� صياغة السياسات
المبادئ التوجيهية70 ،69 § :
يعت� جمع وتحليل البيانات والمعلومات السليمة أم راً أساسي اً
ب
ف
ف ي� اعتماد نهج يرتكز عىل الق رائن ي� صياغة السياسات والخدمات.
سياسات واضحة لتبادل
ع�
كما ينبغي استكمال ذلك ب
ٍ
أ
المعلومات تحمي رسية أ
الطفال والرس وتبقي هويتهم مغفلة.
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
•وضع أنظمة فعالة لجمع البيانات عىل الصعيد الوط�ن
ي
لتوف� أدلة ترشد عملية صنع السياسات والممارسة
ي
(لمزيد من التفاصيل انظر :دليل لقياس ش
مؤ�ات
ٍ
أ
الطفال ف ي� الرعاية الرسمية).

بشكل منتظم (سنوي اً إن
•جمع وتحليل المعلومات
ٍ
أمكن) لتحديد عدد أ
الطفال الذين يحتاجون رعايةً بديلة
أ
(الطفال المحاطون بالرعاية وأولئك المعرضون لخطر
إاليداع ف ي� م رافق الرعاية) .وينبغي استكشاف طرق لجمع
المعلومات عن أ
ين
غ� رسمية.
المحاط�
الطفال
برعاية ي
ٍ
•ضمان أن تشمل عملية جمع البيانات :عدد أ
الطفال ف ي�
الم رافق الرسمية للرعاية البديلة بحسب العمر ونوع
الجنس ونوع مرفق الرعاية ،ومتوسط ت
ف�ة البقاء ف ي�
الم رافق الرسمية والعمر عند إاليداع ألول مرة ،وتواتر
إعادة تقييم عملية إاليداع ،والغاية من إاليداع (حالة
طوارئ أم احتمال إيداع عىل المدى القص� أ
والطول)
ي
والنتائج المتعلقة برفاه الطفل ف ي� كل حالة.
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•وينبغي أن تضمن أية عملية تحديداً واضح اً للشخص أو
الجهة المسؤولة عن الطفل ف ي� جميع الم راحل .وينبغي
أن تقع هذه المسؤولية عىل عاتق الوالدين أو مقدمي
ين
الرئيسي� ف ي� حال غياب أي ق ر ٍار بعكس ذلك (§ :69
الرعاية
ويعت� ذلك
انظر أيض اً المسؤولية القانونية § .)104-101
ب
مهم اً لتوضيح أدوار ووظائف مقدمي الرعاية البديلة مقابل
أدوار ووظائف الوالدين أو أ
الوصياء وتفادي ال �نز اعات الناجمة
عن اختالف وجهات النظر.
•يضمن التعاون ي ن
ب� الجهات العامة والخاصة تحقيق أقىص
توف�
قدر ممكن من تبادل المعلومات والتواصل بغرض ي
الفضل والرعاية البديلة أ
الحماية أ
النسب لكل طفل (§ .)70

ن
الوط� مع الهيئات
•قيادة التعاون عىل الصعيد
ي
ت
ال� توفر الرعاية الرسمية بغرض تصميم
والمنظمات ي
بشكل منتظم.
وتنفيذ نظام لجمع البيانات
ٍ

•مطالبة هيئات الم راقبة وخدمات الرعاية البديلة بحفظ
ش
المؤ�ات المتعلقة بالرعاية
السجالت ذات الصلة وجمع
ع� إج راء التفتيش المناسب.
الرسمية .وينبغي رصد ذلك ب

ت
ال� تؤدي إىل إيداع
•جمع
بيانات إحصائية عن العوامل ي
أ
ف
والعاقة وانفصال
الطفال ي� الرعاية البديلة ،كالفقر إ
أ
غ� المنتظمة والصحة (بما فيها
الرسة وظروف العيش ي
والقصاء االجتماعي.
مرض إاليدز) إ
•ضمان أن ي راعي جمع البيانات رسية أ
الطفال وأرسهم.
ت
وينبغي ت
ال� ي ز
ال� تغفل الهوية
ك� عىل مجموعات البيانات ي
ن
الوط�
ألنها ض�ورية ف ي� تحليل البيانات عىل الصعيد
ي
والمحل وتخطيط أ
النظمة .وال ينبغي استخدام المعلومات
ي
ال� تكشف أ
ت
بشكل فردي.
وأرسهم
طفال
ال
الخاصة
ٍ
ٍ
ي
لتوف� خدمات
•وضع توجيهات بشأن تبادل المعلومات
ي
أ
ع�
مستن�ة للطفال وضمان نجاح التواصل الفعال ب
ي
الشبكات ش
وال�اكة.
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 )3-7الظروف ف ي� المرافق الرسمية لتقديم الرعاية
البديلة
 .1معرفة أ
الطفال لحقوقهم

البالغ عن الشكاوى
 .2آليات إ

اع�فت المبادئ التوجيهية بحاجة أ
ت
الطفال ف ي� الرعاية البديلة
التعب� عن شواغلهم بشأن ظروف رعايتهم أو طريقة
إىل
ي
شخص يثقون به عىل أرسارهم
ع� ائتمان
معاملتهم ب
ٍ
يعت� أم راً حيوي اً أن يعرف أ
الطفال ويفهموا حقوقهم
ب
للبالغ عن
الشخصية (§  ،)98وإمكانية الوصول إىل آليات فعالة إ
وواجباتهم ف
يؤدي
قد
الفهم
فعدم
.)72
(§
البديلة
الرعاية
افق
ر
م
�
ي
ين
يافع� ذوي تجربة سابقة ف ي�
الشكاوى (§  .)99وينبغي دعوة
ت
ً
ً
يداع.
ال
نتيجة
عىل
ا
سلبي
ا
ر
أث
ك
ت�
وقد
تجنبها
يمكن
اعات
إ
إىل ن ز ٍ
الرعاية البديلة ليساهموا ف ي� إالبالغ عن الشكاوى.

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ضمان وجود آليات ل إلبالغ عن الشكاوى
المبادئ التوجيهية)99 ،98 §( :

ينبغي أن تدعم السياسات الوطنية رصاحةً حق أ
الطفال ف ي�
والبالغ عن شكاواهم.
التعب� عن شواغلهم إ
ي
البالغ عن
هل هناك توجيهات كافية بشأن آليات إ
الشكاوى؟
ينبغي عىل السياسات الوطنية:
•المطالبة بوضع آليات تمكن أ
الطفال من إالبالغ عن
غ� رسمية.
شواغلهم
بطريقة ي
ٍ

بطريقة رسمية
للبالغ عن الشكاوى
•وضع آليات واضحة إ
ٍ
بطريقة
بحيث يتمكن أطفال الرعاية البديلة من إالبالغ
ٍ
تعديات عىل حقوقهم ،كإساءة المعاملة أو
آمنة عن أي
ٍ
االستغالل.
•ضمان إعالم أ
الطفال بحقهم ف ي� إالبالغ عن شكاواهم .حيث
بالغ مستقل
ينبغي أن يتمكنوا من الوصول إىل ٍ
شخص ٍ
يثقون به لدعمهم ف ي� إالبالغ عن شكواهم عند الحاجة.
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•ضمان وصول أ
الطفال إىل سبل االنتصاف القانونية
والم راجعة القضائية .حيث ينبغي أن يتمكنوا من
بالغ�ن
ين
ين
الممثل�
الوصول إىل
القانوني� والدعم من ي
ين
مستقل� يثقون بهم ،عند الحاجة.
•ضمان معرفة أ
الطفال بمدى الرسية وحدودها عند إالبالغ
عن شكاواهم وأن إالبالغ عن الشكاوى يكون بال عقاب.
وينبغي أن يحصل أ
ومالحظات منتظمة
الطفال عىل آراء
ٍ
بشأن كيفية التعامل مع شكاواهم وشواغلهم وما هي
النتائج.
هوية واضحة
•تأسيس هيئة محايدة ومستقلة وذات ٍ
يمكنها رصد الشكاوى.
•المطالبة بتسجيل الشكاوى وم راجعتها بانتظام .تأسيس
هوية واضحة يمكنها رصد
هيئة محايدة ومستقلة وذات ٍ
الشكاوى.
•التماس آراء أ
الطفال ومشاركتهم المستمرة ف ي� كيفية
ين
تحس� آليات إالبالغ عن الشكاوى.
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 .4خيارات الرعاية المحددة ثقافياً ودينياً

اح�ام أ
عند النظر ف� السياسات ،من المهم ت
إحدى أهم المشاكل ت
الشكال والظروف
توف� الرعاية البديلة هي
ال� تواجه ي
ي
ي
المختلفة للرعاية البديلة المحددة ثقافي اً ديني اً  -طالما بقيت
حقيقة أن معظم الخدمات تديرها جهات خاصة ف ي� معظم
منسجمة مع اتفاقية حقوق الطفل (§  .)75وهذه مسألة مهمة
وكث�اً ما يعمل مزودو الخدمات بدون إذن أو بدون
البلدان .ي
ف
ن
ت
ز
بتوف� الرعاية البديلة
كث� من البلدان وتُ ع�
عمليات رصد تنفذها الدولة عىل الرغم من ال�امات الدولة
ي
ولكنها حساسة ي� ي ٍ
ت
ز
ك� .]9
وغ� الرسمية [انظر نقطة ال� ي
الواضحة بحماية الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل .وتنص الرسمية ي
تقي م
المبادئ التوجيهية عىل ض�ورة أن تضع السلطات
ي
ف
معاي� أ ّ
و� أشكال الرعاية الرسمية ،ترتبط القضايا المثارة ف ي� الفقرة 75
أ
ي
توف� الرعاية البديلة للطفال
قدرة جميع الف راد والم رافق عىل ي
من المبادئ التوجيهية مع االستخدام واسع النطاق لم رافق
المعاي� لمنح إالذن بتنفيذ هذه النشاطات
واستخدام هذه
ي
ت
ع� قاعدة دينية و/أو
كث�اً ما يتم إنشاءها ب
ال� ي
الرعاية الداخلية ي
ورصدها (§ .)55
عندما تصطدم عملية إيجاد أشكال للرعاية البديلة المستندة
إىل أ
الحال.
بعدد من الع راقيل الثقافية والدينية ف ي� الوقت
الرسة
ع� مطالبة مقدم الرعاية
يمكن الحصول عىل هذا إالذن ب
ٍ
ي
ت
ال� يوفرها ومسؤوليته وإذا لم تتوافق أشكال الرعاية البديلة هذه تمام اً مع توجهات
بتقديم وثيقة تحدد أهداف الخدمات ي
توف� هذه الخدمات وطريقة رصدها .وينبغي أن تنسجم سياسات المبادئ التوجيهية ،فينبغي مناقشتها بعناية وضمن
عن ي
ظروفها المحلية .وبحسب المبادئ التوجيهية ،يرتكز المبدأ
هذه الوثيقة مع اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية
ن
إالرشادي إلرساء قبول تعزيز هذه الممارسات عىل إج راء عملية
الوط� (§  .)73والغاية الرئيسية من هذه الوثيقة هي
والقانون
ي
ت
ن
ن
ز
وأخصائ�
والديني�
الثقافي�
بالمعاي� الدولية تشاور واسعة النطاق مع الزعماء
الحصول عىل ال�ام خطي من مقدم الرعاية
ي
ي
ي
يي
المحل.
حماية الطفل والمجتمع
بمعاي�
والوطنية .وهذا يساعد عىل إعالم مقدم الخدمة
ي
ي
الدولة وتوقعاتها كما يوفر معياراً معتمداً لتقييم جودة
ال� يقدمها بشكل منتظم [انظر نقطة ت
ت
ز
ك� .]14
ال� ي
ٍ
الخدمات ي
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)10دعم الحلول التقليدية المالئمة ف ي� مجال الرعاية
لمحة عامة:

ف
و� الوقت نفسه ،ينبغي أيض اً ت
تشدد المبادئ التوجيهية (§  )75عىل ض�ورة ضمان ت
االع�اف بأن بعض الممارسات
اح�ام
ي
وتعزيز آليات التكيف التقليدية أ
التقليدية ال ت
ين
تح�م حقوق الطفل دائم اً .فهناك أدلة من بلدان
المحروم� من
للطفال
الطفال مع أقاربهم (السيما أ
كث�ة عن إيداع أ
العمام والعمات
الرعاية الوالدية.
ي
أ
ز
والتمي� .ومن
والخوال والخاالت) حيث يتعرضون لالستغالل
ي
المم أ
ال� يتضمن سكانها أ
ت
وىل
ال
أ
وكان ممثلو الدول الصناعية أ ي
لكث� من الطفال
غ� المفاجئ أن يسبب ذلك خوف اً حقيقي اً ي
ي
ين
المدافع� عن
(جماعات أقليات الشعوب الصلية) من أشد
الرسة حيث يقوم أحد أ
فيختارون البقاء ف� م �نز ل أ
الطفال بدور
ي
الح كم ف ي� المبادئ التوجيهية .حيث أرادوا أن ال
أ
إدراج هذا ُ
ت
ز
ك� .)4
عائل الرسة (§  37وانظر نقطة ال� ي
توجهات عىل صعيد السياسات أو
تفرض المبادئ التوجيهية
ٍ
ت
ال� تنطوي عىل
سل�) أن تقوض وهناك أيض اً قلق ب
ٍ
نحو ٍ
أك� تجاه الممارسات ي
فاعل فأو ب ي
مسؤوليات حكومية يمكن (عىل ٍ
ممارسات الرعاية البديلة المتبعة تاريخي اً ي� مجتمعات
موقع بعيد ،غالب اً من مناطق ريفية إىل
إرسال الطفل إىل
ٍ
السكان أ
الرسة أو أ
للعيش مع أف راد أ
�ض
القارب أو ح�ت
ال ي ن
صلي�؛ وهي ممارسات من الواضح أنه ينبغي دعمها مناطق ح ية،
والمحافظة عليها .وتبنت دول معينة تضم سكان اً متعددي
توف�
الغرباء حيث يتم استغاللهم
بطريقة وحشية بدال ً من ي
ٍ
ف
ف
ين
�نز
الحالت� ،كان الشاغل
و� كلتا
صغ� ًة ي� الم ل.
التعليم لهم مقابل أدائهم أعماال ً ي
الثقافات موقف اً مشابه اً .ي
الرئيس منع أي نهج ي ز
تمي�ي تجاه أنظمة التكيف التقليدية
ي
ٍ
ونتيجةً لذلك ،يكون قبول وتعزيز االستجابات الثقافية
أ
السكان أ
ال ي ن
ً
عن
ا
وعوض
ثنية.
ال
قليات
وال
صلي�
مجتمعات
ف ي�
إ
ف
ن
ن
ش
أساسي� ي� المبادئ التوجيهية .أوالً)
ط�
ي
والدينية عرضةً ل� ي
ذلك ،أراد الممثلون ت
االع�اف بنظم التكيف هذه وتحسينها
كب�”
ينبغي إق رار هذه الممارسات
“بطريقة تشاركية إىل حد ي
ٍ
ع� دمجها ف ي� السياسة العامة للرعاية البديلة.
ب
ت
باالنسجام مع حقوق الطفل المع�ف بها (§  .)75ثاني اً)
م�ايد لتعزيز ترتيبات الرعاية بما أن الدول مسؤولة ف� نهاية المطاف عن حماية أ
وعىل نطاق أوسع ،هناك توجه ت ز
الطفال
ي
أ
ف
ن
القانو�) بوصفها الخيار الك �ث
ذات الطابع الرسمي (وغالب اً
غ�
من جميع أشكال سوء المعاملة واالستغالل ي� الرعاية ي
ي
الرسمية ،فينبغي أن تول اهتمام اً خاص اً للممارسات ال�ت
«الغر�» لحل
تفضي الً .واس ُت لهم هذا ال رأي جزئي اً من النهج
بي
ي
ي
أ
ش
المشاكل االجتماعية .حيث يُ زعم ف ي� بعض الوساط أن ترتيبات ت�ك مقدمي رعاية ال يعرفهم الطفل و/أو بعيدين عن مكان
ت
ال� تضمن المساءلة ال �ض ورية إقامته المعتاد (§ .)79
الرعاية الرسمية هي الوحيدة ي
وغ�ها من الحقوق ذات
عن حماية مصلحة الطفل الفضىل ي
الصلة .ولكن وجهة النظر هذه تت�ك مجموعةً من النتائج
ين
(وتسته�) بفوائد ترتيبات
حد ما
السلبية .فهي ترفض إىل ٍ
ال� تستند إىل أ
ت
ت
ز
الع راف واالل�امات الشفهية .وبذلك
الرعاية ي
أ
ف
غ� الرسمية
فإنها ي� الحقيقة ال تشجع عىل دعم النظمة ي
ين
الرسمي� .ومن عواقب ذلك ،ال سيما ف ي�
غ�
ومقدمي الرعاية ي
ت
ال� يكون
البلدان المحرومة اقتصادي اً والمجتمعات المحلية ي
الدول فيها أم راً مألوف اً ،تأسيس م رافق رعاية داخلية
التدخل
ي
غ� معروفة ثقافي اً إىل الرعاية
م�ر وإدخال ممارسات ي
بدون ب
ن
بشكل رسمي) أو تشجيع
التب�
البديلة (مثل كفالة الطفل أو
ٍ
ي
ن
التب� ي ن
ب� البلدان .والمبادئ التوجيهية تعمل ضد مثل هذه
ي
المبادرات.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)10دعم الحلول التقليدية المالئمة ف ي� مجال الرعاية (تتمة)
ممارسة واعدة 1-10

مبادرة أركان أ
المل (،)Touchstones of Hope Initiative
كندا
مبادرة أركان أ
المل هي حركة شعبية لتحقيق المصالحة �ف
ي
الطفال الخاصة بالشعوب أ
أنظمة رعاية أ
الصلية .وهي عبارة
عن مبادئ توجيهية ت فرسها مجتمعات الشعوب أ
الصلية
ُ
بغرض ت
اح�ام تنوع الثقافات والظروف .وتشكل المبادئ
أ
ِع ماد حركة مصالحة تهدف إىل تعزيز العالقات ي ن
ب� الف راد مع
ك� عىل رعاية أ
ت
ال� ي ز
الطفال .حيث يتمثل الهدف العام بتحديد
ف
الفجوات ي� الخدمات والسياسات وما يلزم إلج راء التحسينات
تحس ن أحوال السكان .وتهدف الحركة
وتنفيذ خطوات الحقة ِّ
ت
إىل إعادة تشكيل أنظمة رعاية الطفل ح� تشجع الثقافات
والقيم الخاصة بالشعوب أ
الصلية بغرض ضمان نجاح جميع
والرس من الشعوب أ
الطفال والشباب أ
أ
الصلية.
تشارك للحصول
وأُجري ف ي� إطار إالعداد لهذه المبادرة تقييم
ي
ت
ال� تشكل تجارب
عىل آرائهم بشأن
التفاهمات فالثقافية ي
أ
أ
مجتمعات الشعوب الصلية ي� خدمات رعاية الطفال .وساعد
ذلك ف� زيادة التعاون ي ن
ب� المجموعات العاملة ف ي� رعاية الطفل
ي
ودعم الممارسات أ
الك �ث ت
اح�ام اً لموظفي الرعاية فض ال ً عن
دعم أ
الرس ت
ح� تتعلم مهارات تكيف جديدة ما أدى إىل لم

ممارسة واعدة 2-10

كفالة أ
الطفال التقليدية ف ي� كردستان العراق
يمكن إيجاد دعم للحلول التقليدية المالئمة ف ي� مجال
الرعاية البديلة ف� كردستان الع راق حيث يتوىل أ
القارب أو أرسة
القارب يتعيش ف� المنطقة توف� الرعاية أ
من غ� أ
للطفال
ي
ي
ي
أ
اليتام .تستند عملية الدعم هذه عىل النظام التقليدي
للرسة ف� كردستان الذي يسمح بدمج الطفل اليتيم ف� أ
أ
الرسة
ي
ي
الحاضنة .حيث أن رعاية اليتيم ف ي� إالسالم تمنح صاحبها
وتعت� وسيلة تؤمن مكان اً ف ي� الجنة .وأُجريت
مكانةً اجتماعية،
ب
أ
أ
ف
ن
دراسة للمقارنة يب� نمو هؤالء الطفال ي� الرس الحاضنة
الطفال ف� «دور أ
( )94مع أ
اليتام» ( .)48وخلصت الدراسة إىل
ي
وجود تحسن أك� ف� مستويات النشاط وانخفاض أ
الع راض
ٍ ب ي
ب� أ
الطفال �ف
النفسية ومستويات إالجهاد الالحق للصدمة ي ن
ي
الرس الحاضنة التقليدية مقارنة بأطفال «دور أ
أ
اليتام» .وتلقي
الدراسة الضوء عىل فوائد نظام الرعاية التقليدية بوصفه
ف
غ�
سياسةً اجتماعيةً مهمة ي� تفادي التداعيات السلبية ي
المتوقعة للتدخالت المستوردة من الخارج.
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

شملهم مع أطفالهم ف ي� النهاية .وشدد المشاركون عىل
مستقبل أفضل
أساس ف ي� تحقيق
أن تقرير
ي
ٍ
المص� عامل أ ي
أ
ألطفال وشباب الشعوب الصلية .وحقق الخصائيون وأعضاء
المحل مكاسب من وراء تبادل المعارف.
وزعماء المجتمع
أ ي
وأشار موظفو رعاية الطفال إىل أن تعامالتهم مع أرس من
الشعوب أ
الصلية أصبحت أك �ث تعاون اً كما تحسنت النتائج
المتعلقة أ
بالطفال والشباب نتيجةً إل ش�اكهم ف ي� مبادرة أركان
أ
المل .كما أعرب المشاركون عن حماسهم واستعدادهم
للمشاركة الكاملة ف ي� عملية المصالحة مع إالق رار بصعوبة
إبقاء أ
ين
ين
بشكل نشط
مشارك� ف ي� العملية
الرئيسي�
الشخاص
ٍ
عىل المدى الطويل.
لمزيد من المعلومات انظر :المصالحة ف ي� مجال رعاية الطفل:
ٍ
أ
أ
أ
أ
أركان المل للطفال والشباب والرس من الشعوب الصلية
https://fncaringsociety.com/sites/default/files/
Touchstones_of_Hope.pdf

لمزيد من المعلومات انظر :أحمد ،أ ،.قهار ،جّ ،.ص ديق ،أ،.
ٍ
مجيد ،أ ،.رشيد ،ج ،.جابر ،ف ،.وفون كنورينغ ،أ-ل (.)2005
سنت� ألهلية أ
متابعة لمدة ي ن
اليتام ومشاكلهم االجتماعية
ف
والعاطفية وأع راض إالجهاد الالحق للصدمة ي� الرعاية
الرس الحاضنة ودور أ
التقليدية ف� أ
اليتام ف ي� الع راق .الطفل:
ي
الرعاية والصحة والنمو-doi: 10.1111/j.1365 .215-203 ،31 ،
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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 .5نمو وحماية الطفل

عىل الرغم من أن ش
لتوف� الرعاية
ال�وط العامة
ي
ف
تل� االحتياجات البدنية
المنصوص أعليها ي� المبادئ التوجيهية ب ي
بشكل طبيعي  -التعذية (§  )83والرعاية
والمادية للطفال
ٍ
رئيس
بشكل
واليواء (§  - )91 ،89إال أنها تركز
الصحية (§  )84إ
ٍ
ي
أ
عىل الجوانب أ
الخرى لنمو الطفال ،ال سيما الحماية.
وت�اوح أ
ت
الحكام المتعلقة بنمو الطفل من الحصول عىل
ن
والرصار عىل قدرة الطفل
التعليم والتدريب
المه� (§  )85إ
ي
آ
أ
القريب�ن
عىل البقاء عىل اتصال مع أرسته والشخاص الخرين
ي
له (§  )82 ،81ونمو أ
طريقة ممكنة
الطفال ذوي إالعاقة بأفضل
ٍ
(§  )86والرضع وصغار أ
الطفال (§  )87ض
و�ورة أن يعي مقدمو
الرعاية أهمية بناء عالقات إيجابية مع أ
الطفال الذين يرعونهم
(§  .)90ومن الواضح أن اختيار مقدمي الرعاية وكفاءتهم المهنية
أمر حاسم ف ي� تعزيز نمو الطفل وضمان حمايته :أشارت المبادئ
التوجيهية إىل ذلك
بصورة عامة ف ي� الفقرة  71وبشكل أك �ث تفصي ال ً
ٍ
ف ي� مواضع الحقة ف ي� النص (ال سيما §  107-105و.)117-113
الحكام أ
ولكن معظم أ
الك �ث ابتكار ًا ف ي� المبادئ التوجيهية توجد
ف ي� مجال الحماية.

 .6الوصم االجتماعي

تول المبادئ التوجيهية اهتمام اً خاص اً بتجنب وصم أ
الطفال
ي
ن
ً
ع� اليافعون ذوو
ما
ا
كث�
قضية
وهي
بديلة
برعاية
المحاط�
ب
ي
ي
التجربة ف
ً
كب�اً لهم .ويمكن
ا
قلق
تشكل
أنها
البديلة
الرعاية
�
ي
ي
كم� ي ن
ذكر ُح ي ن
اثن� ف ي� هذا الصدد:
•عندما يوضع الطفل ف� إطار للرعاية ،ال سيما إذا ت
اع�ض
ي
ٍ
بطريقة جيدة.
االنتقال
عملية
تنظيم
الوالدان ،ينبغي
ٍ
ففشل التخطيط المسبق يجعل هذه العملية مزعجةً جداً
للطفل كما تجعله يشعر بالعار أمام أ
الرسة والمجتمع
المحل .وهذا يفرس إالشارة إىل االستعانة ،من حيث المبدأ،
ي
ين
بموظف� ال يرتدون زي اً رسمي اً (§  )80ألنهم يكونون أقل
وبالتال أقل وصم اً .وجرى إدراج مصطلح «من حيث
بروزاً ف ي
وفود محددة
المبدأ» ي� المبادئ التوجيهية بنا ًء عىل طلب ٍ
أ
الح كم ،أن
ارتأت ،رغم موافقتها عىل الفكرة الساسية لهذا ُ
ين
المسؤول� بالزي الرسمي
حاالت يكون فيها تدخل
هناك
ٍ
�ث
بطريقة أك فعاليةً .
ض�وري اً لحل وضع شديد الصعوبة
ٍ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

يعت� ذكر ض�ورة «التقليل من إب راز ما يدل عىل أن الطفل
• ب
أ
محاط برعاية بديلة» (§  )95خطو ًة مهمة إىل المام عىل
طريق مكافحة الوصم .فمث الً ،ال يجوز التعريف بم رافق
كب�ة تحدد طبيعتها مثل «دار
ع� لوحات ي
الرعاية الداخلية ب
أيتام» أو «مركز لذوي إالعاقة» .كما ال ينبغي وضع إشارات
تعريف عىل أية مركبات تستخدم لنقل أ
المحاط�ن
الطفال
ي
يز
المم�ة باتت شائعة حول العالم،
بالرعاية .هذه العالمات
اح�ام أ
ن
ض
ولكن ت
ن
يقت� بدون أد� شك
المعني�
الطفال
ي
ي
التشكيك بمدى مقبوليتها.

 .7الدين:

الح كم الذي ليس فقط يحفظ
من الجدير بالمالحظة أيض اً ُ
حقوق أ
الطفال ف ي� المشاركة ف ي� الحياة الدينية والروحية ،بل
يحظر أيض اً أية محاوالت من قبل مقدم الرعاية لتعديل دينهم
أو معتقداتهم (§  .)88ويرتبط ذلك مع أحد المبادئ العامة
الرئيس
الواردة ف ي� المبادئ التوجيهية :ينبغي أن ال يكون الغرض
ي
من توف� الرعاية البديلة هو ترويج أ
الهداف الدينية لمقدمي
ي
ت
الوت�ة المؤسفة ال�ت
ويأ� ذلك رداً عىل ي
هذه الرعاية (§ .)20أ ي
ي
ف
ت
�ث
ال� توفر
يحصل فيها هذا المر ،وهو أك شيوع اً ي� البلدان ي
فيها جهة خاصة الرعاية البديلة بدون م راقبة.

 .8استخدام القوة وفرض القيود

يغطي القانون الدول بشأن التعذيب أ
والفعال المشابهة
ي
(§  )96طريقة المعاملة والعقاب ف ي� م رافق الرعاية البديلة.
وتكرر المبادئ التوجيهية ذلك وتتناول عىل وجه الخصوص
«استخدام القوة وفرض القيود” (§  .)97وبينما ينبغي اعتماد
أخ� مع م راعاة إخضاعها لقيود صارمة
التداب�
هذه
كمالذ ي
ي
ٍ
ت
حاالت متطرفة يكون
بموجب القانون ،إال أنه يُ ع�ف بوجود
ٍ
أ
ض
استخدام القوة و/أو فرض القيود فيها �وري اً لحماية الطفال
آ
ين
ين
يافع�
والبالغ� ف ي� مرفق الرعاية  -بما ف ي� ذلك من قبل
الخرين
ذوي تجربة ف� الرعاية البديلة .ف
و� المقابل ،ينبغي حظر إعطاء
ي
أي
أ
غرض باستثناء االحتياجات العالجية ف ي�
ي
العقاق� والدوية لي ٍ
جميع الظروف.
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
استخدام التأديب والعقاب وفرض القيود
المبادئ التوجيهية97 ،96 § :
الدول يحظر استخدام
تش� المبادئ التوجيهية إىل أن القانون
ي
ي
ت
ال� تشمل التعذيب أو
ي
التداب� وأساليب ضبط السلوك ي
المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (§  .)96كما تفرض
المبادئ التوجيهية قيوداً صارمة عىل استخدام القوة وفرض
ت
ال� يحتمل أن
القيود (§  )97وتحظر جميع أشكال المعاملة ي
تلحق ال �ض ر بصحة الطفل الجسدية أو النفسية.
توف� توجيهات كافية بشأن التأديب والعقاب
ي
أ
ف
•حظر جميع أشكال العنف ضد الطفال ي� الرعاية البديلة
بموجب القانون.
ين
المختص� ومقدمي الرعاية بجميع
•ضمان وعي جميع
أشكال العنف مثل إساءة المعاملة الجسدية والنفسية
واللفظية.
•وضع تعليمات واضحة ونافذة ف ي� كامل نظام الرعاية
البديلة بخصوص أ
الساليب المقبولة إلدارة السلوك
وتداب� التأديب.
ي

 .9الحماية المفرطة

إىل جانب كل هذه التداب� الوقائية ،أشار أ
الشخاص اليافعون
ي
ذوو التجربة ف ي� الرعاية البديلة إىل مخاطر “الحماية المفرطة”
أ
ف
ين
نقاط
للطفال
المحاط� بالرعاية .وتنعكس مخاوفهم ي� ثالثة ٍ
ف ي� المبادئ التوجيهية :أوالً ،هناك محاذير مهمة ضد اتخاذ
تداب� تفرض قيوداً غ� معقولة عىل “حرية وسلوك” أ
الطفال
ي
ي
أ
كم بالهمية
بذريعة الحماية (§  ،)93 ،92إ
بالضافة إىل ُح ٍ
نفسها عن تشجيع أ
الطفال عىل تحمل مسؤولية اتخاذ ق رار ٍات

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل السابع
•وضع سياسات حماية تضمن تلبية احتياجات أ
الطفال
بطريقة كافية.
ٍ
ين
المختص� ومقدمي الرعاية
•ضمان تدريب وتوعية
بالطرق المناسبة للتأديب والعقاب باالنسجام مع
اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية والقانون
الدول لحقوق إالنسان.
ي

•المطالبة بتدريب مقدمي الرعاية عىل استخدام أساليب
غ� عنيفة واالستخدام المالئم
خفض التصعيد
بطريقة ي
ٍ
�ض
لفرض قيود جسدية عىل الطفل عند ال ورة.
•ضمان إطالع أ
بتداب�
الطفال عىل السياسات الخاصة
ي
التأديب وإدارة السلوك واستخدام القوة وفرض القيود
ومعرفتهم لكيفية إالبالغ عن شواغلهم وشكاواهم.
• ت
اش�اط حفظ وم راقبة السجالت المتعلقة باستخدام
التداب� التأديبية عموم اً والقيود الجسدية.
ي
•ضمان عدم استخدام العقاق� أ
والدوية إال ف ي� حاالت
ي
ين
العالج ش
مختص�.
بإ�اف

وكث�اً ما رصح
قد تتضمن “حداً مقبوال ً من المخاطر” (§  .)94ي
أ
الشخاص اليافعون بأنهم يُ منعون من اتخاذ مبادر ٍات بذريعة
“الصحة والسالمة”بينما يتمكن أ
ين
المحاط� بالرعاية ف ي�
الطفال
أرسهم من ذلك .حيث ساد شعور بأن هذه القواعد مصممة
أك �ث لتسهيل إدارة الرعاية ،وحماية مقدم الرعاية عوض اً عن
الطفال .ويعتقد أ
حماية أ
الشخاص اليافعون أنها وضعتهم
موقف ضعيف مقارنةً بأق رانهم عند مغادرة مرفق الرعاية
ف ي�
ٍ
البديلة.
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تجدون ف ي� هذا الفصل:
 )1-8المسؤولية القانونية
توف� الرعاية الرسمية
 )2-8القضايا الرئيسية للهيئات والمرافق المسؤولة عن ي

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
معاي� التوظيف ف ي� خدمات ومرافق الرعاية الرسمية
وضع
ي

 )3-8كفالة الطفل ومؤسسات الرعاية الداخلية
 .1خيار كفالة الطفل

ك� ( )11تطوير أشكال للرعاية البديلة تستند إىل أ
نقطة ت
ال� ي ز
الرسة

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
ت
دراسة حالة  :1ش
فاميل لينكس ،كولومبيا
م�وع ي
م�اكل إنكاون�ز  -أ ي
ف
ت
توف� الرعاية للطفال الضعفاء ي� أرس حاضنة
دراسة حالة  :2اس�اتيجية ي
دراسة حالة  :3برنامج رعاية أ
ف
الطفال التابع لمنظمة فوست ي� زيمبابوي

 .2خيار الرعاية داخل المؤسسات

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات:
توف� خيار مؤسسات الرعاية الداخلية
ي

 .3أ
الطفال الذين يكونون ف ي� نز ٍاع مع القانون

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الثامن
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السياق :فهم المبادئ التوجيهية
ت
ال� يتناولها
يغطي هذا الفصل المجموعة الثانية من القضايا ي
القسم السابع من المبادئ التوجيهية (§  ،)136-101ويُ ركز عىل
أ
ف
توف� الرعاية
أدوار ومسؤوليات الف راد والجهات المشاركة ي� ي
البديلة الرسمية.

 )1-8المسؤولية القانونية

الفصل الثامن

ف� بلدان أخرى .وبالتال ،ال يمكن استخدام مصطلح «ول أ
المر»
ٍ
ي
ي
ي
ف ي� هذا القسم من المبادئ التوجيهية .ويمكن إسناد المسؤولية
ف
فرد ي ن
مع� ،ولذلك
القانونية ي� بعض البلدان إىل هيئة بدال ً من ٍ
ف
ض
و� أماكن أخرى،
كانت إالشارة هنا إىل ٍ
«فرد أو جهة» �وريةً  .ي
ت
نادراً ما يحصل ذلك عملي اً ح� إذا نص القانون عىل إمكانية
منح المسؤولية القانونية :من المرجح ت
االع�اف بالمسؤولية
بطريقة ب راغماتية تنسجم مع الفكرة القائلة بأنه يمكن ت
اف�اض
ٍ
ف
ن
ن
مسؤول� عنه ي� حال غياب
الرئيسي� للطفل
أن مقدمي الرعاية
ي
ي
الوالدين (§ .)69

أول قضية مطروحة هي المسؤولية القانونية عن الطفل
عندما يكون الوالدان غائبان أو عاج زان عن اتخاذ ق رارات «يومية»
تحقق مصلحته الفضىل .وتهدف هذه أ
الحكام إىل ضمان وجود
فرد أو جهة ت
مع�ف بها قانوني اً
بشكل دائم تتوىل اتخاذ الق رارات
ٍ
بالمخترص ،الرسالة الرئيسية للمبادئ التوجيهية هي أنه ال
أ
ين
عندما ال يتمكن الوالدان من ذلك .وجرى
تضم� السباب الكامنة ينبغي ترك الطفل أبداً ف
وضع ُم بهم» ال يكون فيه
أو
«حالة
�
ٍ
ي
ٍ
كمبدء عام ف ي� المبادئ التوجيهية (§ .)19
وراء هذه القضية
ٍ
أحد مؤه ال ً ومسؤوال ً عن ضمان حماية وتعزيز مصلحته الفضىل
وحقوقه أ
ئ
ع�
الخرى .وينبغي إق رار وقبول هذا الدور
وعىل الرغم من االتفاق العام عىل هذا الهدف ،كانت عملية
الحما� ب
ي
أ
أ
ن
قانو� ما أمكن أو من خالل أع راف ال تقبل الطعن فيها
ق ر ٍار
«ول
ي
صياغة هذه الحكام صعبةً ف ل ٍ
سباب عديدة .حيث يُ منح ي
أ
أمام المحاكم.
كث� من البلدان ،ولكن مفهوم
المر» المسؤولية القانونية ي� ي
ٍ
يع� توف� الرعاية للطفل ف� م �نز ل ول أ
ن
المر الخاص
ي
ي
ي
«الوصاية» ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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 )2-8القضايا الرئيسية للهيئات والمرافق المسؤولة
توف� الرعاية الرسمية
عن ي

يقدم القسم المخصص «للهيئات والمرافق المسؤولة
توف� الرعاية البديلة» (§  )117-105استع راض اً تفصيلي اً
عن ي
ت
ُ
بعض
ال� أ ي
ش� إىل ٍ
للمتطلبات فالعامة من مقدمي الخدمات ي
منها سابق اً ي� المبادئ التوجيهية .وعىل سبيل المثال،
أ
التذك� ب �ض ورة تسجيل مقدمي الخدمات والذن
بالضافة إىل
إ
ي
لهم بالعمل (انظر §  ،)55يُ لقي القسم الضوء أيض اً عىل
ال� ينبغي م راعاتها عند دراسة طلبات ت
ت
ال�خيص
القضايا ي
بشكل أوسع هنا ض�ورة تقديم
(§  .)105وبالمثل ،نوقشت
ٍ
الهيئات والم رافق بيانات خطية بالسياسات والممارسات ال�ت
ي
تتبعها ،والمنصوص عليه اً مبدئي اً ف ي� الفقرة §  73من المبادئ
التوجيهية.
وبالضافه إىل ذلك ،يتضمن هذا القسم بعض القضايا أ
الساسية
إ
أ
ت
ال� تُ ذكر لول مرة ،مثل أهمية حفظ السجالت (§ ،)112-109
ي
ف
خصوص اً البيانات الخاصة بكل طفل ي� م رافق أو هيئات الرعاية.
كما جرى التأكيد عىل نطاق المعلومات المطلوبة (لتشمل
وضع أ
الرسة عىل سبيل المثال) ض
و�ورة أن تكون شاملة وتتضمن
بالضافة إىل مسألة االطالع عىل المعلومات
آخر المستجدات إ
ف� الملف .ويتم ت
اح�ام مبدأ الرسية ،ولكن يمكن منح إالذن
ي
المفوض� وللطفل أ
ين
ين
والرسة المعنية عموم اً باالطالع
للمهني�
عىل السجل .وعند إطالع الطفل و/أو أ
الرسة عىل الملف ،ينبغي
إسداء المشورة المناسبة قبل الرجوع إىل السجالت وأثناء الرجوع
إليها وبعد ذلك .ويمكن مناقشة القضايا الخالفية أو الحساسة
وتقديم ش�ح حول أقسام من السجل عند الحاجة.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الثامن
ويتعامل هذا القسم من المبادئ التوجيهية أيض اً مع
معاي� مكتوبة
مسائل التوظيف .حيث يطالب بوضع
ي
ن
الموظف� تغطي
للتوظيف (§  )106ومدونة لقواعد سلوك
ي
جميع الوظائف (§  .)107كما يطالب أيض اً بإج راء تقييم قبل
توظيف مقدمي الرعاية للتحقق من مدى أهليتهم للعمل
مع أ
الطفال (§  .)113ويمكن أن يتضمن هذا التقييم التحري
وغ�ها ،مع أنه لم يكن ممكن اً
الس�ة والسوابق الجنائية ي
عن ي
ف
تحديد هذه المتطلبات ي� المبادئ التوجيهية نظ راً الختالف
أ
الوضاع ف ي� كل بلد.
وتشكل وضعية موظفي الرعاية المتدنية ف� أغلب أ
الحوال
ي
ال� ت
غ� كاف) إحدى المشاكل ت
تع�ض
(رواتب قليلة وتدريب ي
ي
ت
ش
توف� الرعاية البديلة .ف�وط العمل هذه ت�ك أث راً سلبي اً عىل
ي
ن
ز
الموظف� وجودة الرعاية .كما يمكن أن تؤدي إىل تبديل
تحف�
ي
ي
ن
كب� يؤثر سلب اً أيض اً عىل جودة الرعاية .وتُ شدد
الموظف�
بتواتر ي
ي
ٍ
المبادئ التوجيهية عىل أهمية ظروف العمل إاليجابية (§ )114
والتدريب ف
ين
للموظف� (§  )115بما ف ي� ذلك التعامل مع
الكا�
ي
السلوكات المستعصية (§  )116وكيفية االستجابة أ
للطفال ذوي
االحتياجات الخاصة (§ .)117
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
معاي� التوظيف ف ي� خدمات ومرافق الرعاية
وضع
ي
الرسمية
المبادئ التوجيهية،90 ،89 ،87 ،84 ،71 § :
117-113 ،106،107
يساعد التأكد من جودة عمليات توظيف واختيار وتدريب
وال ش�اف
وتشغيل ودعم وتسجيل مقدمي الرعاية إ
عليهم (§  )71عىل ضمان أنهم يمتلكون المهارات
والمعرفة والصفات والقيم المطلوبة من أجل تلبية كامل
احتياجات أ
بطريقة فعالة.
الطفال الموجودين تحت رعايتهم
ٍ
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
•لعب دور قيادي ف ي� تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية.

ع� االستثمار
توف� قيادة وطنية للرعاية عالية الجودة ب
• ي
ف
ت
ز
ش
بتشكيل قوة عاملة ي� الرعاية مل�مة بإ�اك جميع
أ
الطفال ت
وتع�ف بأهمية تلبية احتياجاتهم الفردية.
ن
•ضمان ت
ين
للعامل� ف ي�
المه�
االع�اف الرسمي بالوضع
ي
الرعاية البديلة.
أ
ت
ال�
•أن تنص عىل ظروف العمل ،بما فيها الجور ،ي
ن
المه� للقوة العاملة من مقدمي الرعاية
تعكس الوضع
وتمكنهم من القيام ي بواجباتهم عىل أعىل مستوى �ف
ً ي
جميع أ
الوقات.
• تز
بشكل
االل�ام بتأهيل وتدريب مقدمي الرعاية الرسمية
ٍ
ن
بشكل
المه� أمامهم
مناسب وإتاحة فرص التطور
ٍ
ي
منتظم.
الكا� أ
ف
ين
ين
االجتماعي�
خصائي�
لل
•ضمان التدريب والتوظيف ف ي
ذوي المهارات المتخصصة ي� حماية ورعاية الطفل.

ت
ال� يغطيها التدريب .حيث
تحديد المهارات والمعارف أ ي
ينبغي أن تشمل العنارص الساسية:
أ
•الرعاية العامة ت
ال� تعزز صحة ورفاه الطفال مع إيالء
ي
اهتمام خاص بالتدريب عىل رعاية أ
الطفال ذوي إالعاقة
ٍ
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة.
ي
أ
الكب�ة لنمو الطفل ونظرية التع ّل ق
•التدريب عىل الهمية ي
ودعم قدرة أ
الطفال عىل الصمود والحفاظ عىل العالقات
أ
الرسية وحقوق الطفل.
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الثامن
•التدريب عىل تقفي أثر أ
الرسة من أجل دعم إعادة دمج
أ
الطفال ف ي� أرسهم.

•التأكيد عىل أهمية العالقات المناسبة ي ن
ب� مقدمي الرعاية
االع�اف بدور أ
أ
والطفال بما ف� ذلك ت
ين
البالغ�
الشخاص
ي
الموثوق� ف� دعم أ
ن
للتعب� عن آرائهم.
الطفال
ي
ي ي
يز
والتمي� ضد
•جهود توعية استباقية لمكافحة الوصم
أ
الطفال ف ي� الرعاية البديلة.

بمعاي� الممارسة المهنية
وضع سياسة وطنية خاصة
ي
•ضمان وجود إج راءات مناسبة الختيار مقدمي الرعاية أثناء
عملية التوظيف .ينبغي أن تحدد إالج راءات المهارات
والخ�ة والمؤهالت المهنية المطلوبة وأن تتضمن
ب
أ
عمليات التحقق من حماية الطفال.
وال ش�اف عليهم
•تحديد أدوار مقدمي الرعاية بوضوح إ
بشكل منتظم ،وضمان وضع إج راءات لرصد وتقييم
ٍ
معاي� الرعاية.
ي

•توظيف أعداد كافية من مقدمي الرعاية بحيث يكون
اهتمام خاص بحجم عمل
حجم العمل معقوال ً مع إيالء
ٍ
أ
ين
ين
االجتماعي� ومقدمي الرعاية.
خصائي�
ال
•ضمان قدرة مقدمي الرعاية عىل دعم مشاركة أ
الطفال
وحقهم ف ي� إبداء رأيهم ف ي� إالج راءات الرسمية والنشاطات
اليومية.
تمك� مقدمي الرعاية من دعم أ
• ين
الطفال للوصول إىل
ف
ال� تعزز رفاههم بما �ف
ت
ي
إمكاناتهم الكاملة ي� المجاالت ي
ذلك التعليم والصحة واللعب.
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات

وتيس� االتصال ي ن
ب�
•ضمان قيام مقدمي الرعاية بدعم
ي
أ
الطفال ووالديهم وأرسهم ومجتمعاتهم المحلية ما أمكن.
•توعية مزودي الخدمات ومقدمي الرعاية آ
بالثار السلبية

وتوف�
المحتملة للرعاية داخل المؤسسات عىل نمو الطفل
ي
التدريب عىل النهج أ
الخرى والجديدة للرعاية البديلة.

•ضمان تدريب مزودي الخدمات ومقدمي الرعاية عىل
الرسة بغرض دعم لم شمل أ
تسهيل تقفي أثر أ
الرس.
وإ�اك أ
• ت
اش�اط أن ينعكس ت ز
االل�ام بالرسية ش
الطفال ف ي�
عمليات التقييم والتخطيط.

 .1خيار كفالة الطفل

© Maureen Anderson

 )3-8كفالة الطفل ومؤسسات الرعاية الداخلية

ين
ين
الرئيسي� للرعاية
النوع�
ينظر القسمان الفرعيان التاليان ف ي�
البديلة الرسمية :كفالة الطفل (§  )122-118والرعاية داخل
المؤسسات (§ .)127-123
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ت ركز هذه أ
ين
المالئم�
الحكام عىل الحاجة إىل إالعداد والتدريب
ُ
أ
ض
ن
و�ورة وجود إج راء للمواءمة يب� الطفل والكفالء النسب
لتلبية احتياجاته من أجل تعزيز احتمال أن تكون نتيجة
الرعاية إيجابيةً  .وتتسم المبادئ التوجيهية أيض اً بأنها مبتكرة
من ناحية السعي إىل تحقيق تحسينات .حيث اتُ فق أن كفالة
وتس�عي ت
الطفل مهمة معقدة وتخصصية جداً ت
أك�.
اع�اف اً ب
للتعب� عن
يشتك الكفالء من نقص الفرصة المتاحة
وكث�اً ما
ي
ي
ي
ت
ت
ال� قد ت�ك أث راً إيجابي اً عىل السياسات
مخاوفهم وأفكارهم ي
المتعلقة بخيار الرعاية البديلة .وتتناول الفقرة  121من
المبادئ التوجيهية هذا الموضوع .كما كان هناك قبول للفوائد
ين
للكافل�” تقدم دعم اً
المحتملة للتشجيع عىل تأسيس “رابطات
التعب� عن مخاوفها و/أو
منتدى حيث يمكنها
متبادال ً من خالل
ي
ً
آ
ف
�ث
التعب�
خ�ة من الخرين ،وتكون وسيلةً أك فعاليةً ي�
ي
اكتساب ب
التأث� عىل الممارسات والسياسات.
عن آرائهم من أجل ي
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ك� ( :)11تطوير أشكال رعاية بديلة تستند إىل أ
نقطة ت
ال� ي ز
الرسة
لمحة عامة:

ن
تل�
من يب� الخيارات المطلوبة لضمان توفر أماكن رعاية ب ي
االحتياجات والظروف المختلفة لكل طفل (§  ،)54يجب
الولوية لتعزيز الحلول المستندة أ
إعطاء أ
للرسة والمجتمع
المحل (§  .)53ويمكن أن تكون هذه الحلول رسمية أو عرفية
ي
ويعت� إيجاد مثل هذه الحلول
غ� رسمية (§ .)76 ،75 ،69
ب
أو ي
ت
ش
أيض اً �ط اً مسبق اً لتنفيذ اس�اتيجية عملية لالبتعاد عن
المؤسس.
الطابع
ي
ف
ت
دعم أفضل لتوسيع
ال� تتضمن تقديم ٍ
ي
و� الحاالت ي
ت
كث�اً ما يصبح تخصيص
اس�اتيجيات التكيف التقليدية ،ي
الموارد مشكلة رئيسية .فقد يكون من الصعب الحصول عىل
الموافقة لتحويل أ
الموال من أماكن أخرى لتقديم الرعاية
وتحديد مصادر إضافية للتمويل .وقد تكون عملية ي ن
تأم� مثل
التغي�ات ف ي� التمويل طويلةً وحساسة ،وتقترص المقاومة
هذه
ي
مجموعات معينة.
الفاعلة لمثل هذه الخطوات عاد ًة عىل
ٍ
وكث�اً ما يكون ف ي� مصلحة هذه المجموعات المحافظة عىل
ي
ت
ز
ك� .]13
نظام التخصيص
الحال [انظر نقطة ال� ي
ي
بكث� عندما
وبالمقابل ،يمكن أن تصبح العملية أك �ث تعقيد ًا ي
يُ توقع تعزيز أشكال رسمية أخرى للرعاية البديلة المستندة
إىل أ
الرسة .فالكفالة الرسمية ت
وال�تيبات المشابهة هي
غ� معروفة ف ي� أغلب بلدان العالم .وتتعارض
ممارسات ي
أ
�نز
قر� داخل م ل الرسة
فكرة استقبال طفل ال تربطه أوارص ب
مع أ
الع راف والقيم ف ي� بعض المجتمعات .كما قد يكون من
الصعب أيض اً تصور استقبال أطفال ف� م �نز ل أ
الرسة وبناء
في
و� أماكن أخرى ،هناك
عالقات معهم ومن ثم مغادرتهم .ي
نظام إداري إليداع
ب
خ�ة قليلة أو غائبة من ناحية وجود ٍ
أ
ف
ف
و� هذه الحاالت ،يمثل القبول عقبةً
الطفال ي� ٍ
أرسة بديلة .ي
أساسية ينبغي التغلب عليها .وتؤكد هذه المسألة عىل ض�ورة
وضع آلية صنع ق رار قد تكون غريبةً عن طريقة معالجة
المجتمعات المحلية للمشاكل المتعلقة بحماية الطفل.
وبينما ثبت أن مواجهة هذه التحديات بنجاح أمر ممكن ف ي�
كث� من الحاالت ،فإنه ينبغي مقاربة هذه الحاالت والتعامل
يٍ
حساسة وعملية.
بطريقة
معها
ٍ
ٍ
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وإضافة إىل إالشارة إىل أفضلية الرعاية البديلة المستندة إىل
أ
كث�اً ما يُ حاجج أن
الرسة عىل الرعاية داخل المؤسسات ،ي
طفل تكون أقل .وهذا يقود إىل االعتقاد بأن
تكلفة كفالة ٍ
أ
بكث� .ويكون ذلك
الرعاية المستندة إىل الرسة خيار أقل تكلفةً ي
كاف من
عدد ٍ
صحيح اً بالتأكيد إذا لم يتطلب أك �ث من جذب ٍ
أ
ن
المال .ولكن الواقع
الرس المتطوعة وبحد أد� من التعويض ي
ليس كذلك.
كانت المبادئ التوجيهية واضحة بشأن ض�ورة أن تكون
«ظروف العمل ،بما فيها أ
الجور ،ظروف اً تحفز عىل أكمل وجه
دوافع مقدمي الرعاية لم زاولتها» (§  .)114كما جرى تفصيل
معاي� ضمان الجودة للمهارات المهنية
ض�ورة وضع
ي
وال ش�اف
لمقدمي الرعاية وعملية اختيارهم وتدريبهم إ
عليهم (§  )71وتقديم خدمات خاصة لتهيئة ما يلزم من
ين
للكافل� بانتظام قبل إيداع الطفل
إعداد ودعم ومشورة
ن
وخالله وبعده (§  )120واستحداث نظام مواءمة يب� الطفل
المحتمل� (§  .)118ت
ين
ين
وت�ك الجوانب المختلفة
والكافل�
ت
ين
الكافل� من أن يكونوا ح ال ً صالح اً
ال� تُ مكن
لضمان
الجودة ي
أ
كب�ة تتعلق بالموارد .وقد ال
الحتياجات الطفال
تبعات ي
ٍ
ش
تكون التكاليف المبا�ة لرعاية كل طفل مكفول مختلفةً عن
التكاليف ف ي� بعض م رافق الرعاية داخل المؤسسات.
المغزى إذ ًا هو أن تكاليف الرعاية المستندة إىل أ
الرسة
أ
غالب اً ث
تل�
أك� جدوى
بالنسبة لمعظم الطفال .فهي ال ب ي
أ
بطريقة أك �ث مالءمة فحسب ،بل
احتياجات معظم الطفال
ٍ
أ
غ�
كث�اً ما تتفادى النفقات طويلة الجل المرتبطة بنتائج ي
ي
توف�
مرضية من ناحية الرعاية .ومن المهم جداً أن يكون ي
رعاية بديلة عالية الجودة وفعالة التكلفة عوض اً عن خيار
“منخفض التكلفة” ببساطة هو هدف صياغة السياسات
والممارسات ذات الصلة.
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
المبادئ التوجيهية122-118§ :

عموم اً ،ينبغي النظر إىل كفالة الطفل بوصفها جزءاً ال يتج زأ
أ
ف
إطار أرسي.
من الرعاية البديلة وتوفر الرعاية للطفال ي� ٍ
نوع محدد وإتاحة فرص التدريب
ويحتاج الكافلون دعم اً من ٍ
وتنمية القدرات لضمان تقديمهم خدمات رعاية عالية الجودة
أ
للطفال.
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
دعم الرعاية البديلة عالية الجودة
ف
•وضع إطار ن
وط� للرعاية البديلة يسهم ي� الخطة
في
الوطنية للدولة ي� هذا المجال.

بشكل
• ي
توف� التمويل بحيث يمكن دعم وتطوير الكفالة أ ٍ
كاف كأحد أشكال الرعاية البديلة عندما يحتاجه الطفال.
ٍ
•ضمان وجود ش
ت�يعات ناظمة وعمليات م راقبة لكفالة
الطفل.

تعي� ي ن
•التوعية بدور كفالة الطفل من أجل ي ن
كافل� ُج دد
وإلقاء الضوء عىل مساهمتها ف� رعاية أ
الطفال.
ي

•التوعية بخيارات كفالة الطفل بما فيها حاالت إاليداع
القص�
واليداع عىل المدى
الطارئة والرعاية المؤقتة إ
ي
أ
والطول.
•ضمان أن يقدم العاملون ف� رعاية الطفل الدعم أ
للطفال
في
أ
ين
والكافل� ف ي� إطار دورهم ي� دعم رعاية وحماية الطفال.
دعم حقوق أ
ين
المكفول�
الطفال
•ضمان أن يدعم الكافلون حق أ
الطفال ف ي� المشاركة ف ي�
ت
ال� تؤثر عليهم.
الق رارات ي
•ضمان أن يحافظ أ
الطفال المكفولون عىل اتصالهم مع

والديهم وأرستهم الممتدة وأصدقائهم ومجتمعهم
المحل.
ي
•توف� آليات ت مكن أ
الطفال من إالبالغ عن شكاواهم
ُ
ي
وغ� رسمية.
بطريقة
وشواغلهم
رسمية ي
ٍ
ٍ
اش�اط كفالة أ
• ت
الشقاء مع اً إال إذا كانت هناك أسباب قاهرة
لفصلهم عن بعض.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

االستثمار بكفالة الطفل
ت
•استثمار موارد ف ي� ب رامج كفالة الطفل ح� تتوفر الكفالة
نطاق واسع بوصفها خياراً للرعاية البديلة يستند إىل
عىل ٍ
أ
الرسة.
• ت
االع�اف ب �ض ورة توفر مجموعة من خيارات إاليداع ف ي�
أ
أرس حاضنة وضمان مالءمتها للطفال ذوي االحتياجات
المختلفة.
للكافل� من أجل تربية أ
ين
الطفال
المال
• ي
توف� الدعم ي
وكتعويض عن رعايتهم لهم.
ٍ
•إج راء أبحاث حول أثر الكفالة ونتائجها عىل أ
الطفال.
ين
للكافل�
توف� الدعم والتدريب
ي
ت
الكافل�.ن
ن
لتعي� واختيار واعتماد
•وضع اس�اتيجيات
ي
ي

ين
المناسب� بما يتضمن تنمية
توف� الدعم والتدريب
• ي
أ
الطفل وقدراته عىل بناء عالقات ،وحقوق الطفال ورفاه
الطفل.
ين
للكافل� الذين يقدمون الرعاية
توف� الدعم والتدريب
• ي
أ
وغ�هم من ذوي االحتياجات
للطفال ذوي إالعاقة ي
الخاصة.
ين
الكافل� إىل الرعاية النهارية والمؤقتة
•ضمان وصول
أ
وخدمات الصحة والتعليم لتلبية احتياجات الطفال
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة.
ذوي إالعاقة ي

ين
الكافل� عىل المشاركة ف ي� المناقشات
•ضمان قدرة
أ
والق رارات المتعلقة بشؤون الطفال تحت رعايتهم
بالضافة إىل مساهمتهم ف ي� وضع سياسة لكفالة الطفل.
إ
ين
تيس� تبادل الدعم
•دعم إنشاء رابطات
للكافل� من أجل ي
والخ�ات والمعلومات.
ب
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الرسة (تتمة)
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طفال/اليافع� أ
تدريب وبناء قدرات الهيئات ،ودعم أ
ت
ين
ش
والرس
ال
فاميل لينكس ،كولومبيا
إنكاون�ز -
م�اكل
م�وع ي
ي
ين
يهدف هذا ش
تحس� التفاعل وبناء العالقات ،والتوعية من
الم�وع ،الذي تنفذه منظمة كيد سايف ( )Kidsaveالحاضنة عىل
السياسي� وصانعي الق رار �ف
ين
غ� الحكومية ش
التأث� عىل مواقف القادة
بال�اكة مع الحكومة الكولومبية ،إىل أجل ي
المحلية ي
ي
أ
أ
أ
ت
ن
ن
ن
ال� ولدوا فيها.
طفال/اليافع�
واليافع� للعيش مع أرسة حاضنة عند قضايا ال
توف� فرصة للطفال
ي
ي
ي
ي
المحروم� من أالرس ي
ن
ووجدت عمليات التقييم الخارجية أن الطفال تلقوا مساعد ًة
ال�نامج عىل مدار  27شه راً يب� 2006
الحاجة .وجرى تطوير ب
و .2008وقد تأ� أ
ف� تطوير مهاراتهم وعالقاتهم االجتماعية ،ما ساعد �ف
ف
ش
ش
ُ
الطفال واليافعون الذين أ�كوا ي� الم�وع
ي
ي
الرس ،مع تفاعل أ
تعزيز لم شمل أ
ين
بإيجابية
واليافع�
الطفال
والهمال
من
خلفيات أرسية عانوا فيها من سوء المعاملة إ
ٍ
ٍ
أ
أ
أ
ف
ن
البالغ� والطفال ي� الرسة الحاضنة .وكانت آراء الرس
مع
والحرمان من العطف وعدم تشكيل روابط مع والديهم
ي
ال�نامج توقعاتهم.
وبشكل
بالدمان.
كث� منهم مشاكل تتعلق إ
الحاضنة أيض اً إيجابيةً جداً حيث تجاوز ب
كما كان لدى ي ٍ
ٍ
أ
ن
واليافع� ثلث حياتهم
عام ،أمضىت غالبية هؤالء الطفال
ي
لمزيد من المعلومات ،انظرwww.kidsave.org.co :
ٍ
ف ي� نظام الرعاية .وانقسم ش
الم�وع إىل أربع مكونات:

ممارسة واعدة 2-11

اس�اتيجية توف� الرعاية أ
ت
للطفال الضعفاء ف ي� أرس
ي
حاضنة ،توغو
لطالما كانت الرعاية داخل المؤسسات الخيار المفضل
لحماية أ
الطفال الضعفاء ف ي� توغو حيث يوجد أك �ث من 250
عدد من المشاكل بما فيها
مؤسسة خاصة .ويؤدي ذلك إىل ٍ
ضعف الوصول إىل الحماية وخطر االستغالل والعنف وإساءة
المعاملة .نفذت الحكومة التوغولية ،بالتعاون مع ش
ال�كاء
ت
ومنظم�  ،Plan Togoو)Terre des Hommes
(اليونيسيف،
ي
أ
ف
ت
أرس حاضنة .وتهدف
اس�اتيجية رعاية الطفال الضعفاء ي� أ ٍ
ت
ين
ين
المحروم� من
تحس� حماية ورفاه الطفال
االس�اتيجية إىل
طابع أرسي ،نفذ عدد
الرعاية الوالدية .ولتنفيذها ف ي� أطر ذات
ٍ
ين
من النشاطات مثل :التوعية من أجل ي ن
الكافل� ،وتدريب
تعي�
الرس الحاضنة المحتملة ،واعتماد أ
أ
الرس المضيفة ،وإيداع
الطفال ف� أ
أ
الرس الحاضنة وم راقبتهم .كما عززت الحكومة،
ي
الوط� لحماية أ
ن
الطفال
بدعم من اليونيسف ،نظامها
ٍ
ي
أ
المحروم�ن
طفال
ال
حالة
ل
مركزي
نظام
إنشاء
ع�
الضعفاء
إ
ي
ب
من الرعاية الوالدية ،ومركز توجيه يوفر المأوى ف ي� حاالت

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الطوارئ ،وم راقبة جميع أ
ين
المحروم� من الرعاية
الطفال
ين
المعرض� للخطر ،وفريق متعدد االختصاصات
الوالدية أو
أ
يوفر الدعم (المشورة وإعادة التأهيل وإعادة الدمج) للطفال
ف� أ
الرس الحاضنة .وأدى تطبيق ت
االس�اتيجية إىل خفض عدد
يأ
الطفال الضعفاء ف ي� المؤسسات ،وإنشاء آلية وطنية لجمع
المعلومات عنهم ،ودعم تأسيس نظام لرفاه أ
الطفال ف ي�
الرعاية البديلة .وتقوم الحكومة حالي ا بتوثيق ت
االس�اتيجية
ً
وتوسيعها لتشمل جميع السكان بما ف ي� ذلك المناطق الريفية،
ين
وتمك� أعضاء لجان حماية الطفل المتخصصة عىل مستوى
الطفال ف� أ
القرية من م راقبة أ
الرس الحاضنة بفعالية.
ي
لمزيد من المعلومات انظر :أزامبو-أكيتيمي ،أ ،2012( .أيار)،
ٍ
التعبئة حول مؤتمر تعزيز أ
الرسة 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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برنامج رعاية أ
الطفال التابع لمنظمة فوست ف ي� زيمبابوي
ال�نامج التابع لمنظمة فوست بهدف حل مشاكل
نُ فذ ب
أ
الطفال الذين تيتموا (بشكل رئيس بسبب مرض اليدز) �ف
إ
ي
ٍ
ي
مناطق الزراعة التجارية ف� زيمبابوي .أ
ولن تجمعات العمال
ي
منفصلةً
كث�اً عن شبكات أرسهم
المهاجرين أصبحت
ي
أ
أ
�ث
الممتدة ،كان الخيار الك شيوع اً هو وضع الطفال اليتامى
ف ي� مؤسسة بعيدة تمام اً عن بيئتهم المألوفة .وبصفتها إحدى
مألوف ف ي�
غ�
البدائل ،كانت الرعاية ف ي�
أرس حاضنة مفهوم اً ي
ٍ
ٍ
ن
ب� الم ز ي ن
بتأ� تل�ويجها ي ن
ارع�
ثقافة السكان وتوجب العمل ي
ين
المحل ،تأسست لجان رعاية
المحلي� .وعىل المستوى
ي
ين
ممثل� عن خدمات رعاية
الطفل المدعومة غالب اً من قبل
الطفل تعينهم المنظمة .وعملوا مع اً عىل تحديد ودعم
أ
بف�وس إاليدز ،واتخذوا كافة الخطوات
الطفال المتأثرين ي
الطفال ف� أ
الممكنة بعد وفاة الوالدين لضمان إيداع أ
الرسة
ي
الممتدة .فإذا تعذر ذلك ،سعوا ليجاد أرس حاضنة أ
للطفال.
إ
ٍ
ن
ن
المحتمل� ،وأرست
الكافل�
كما حددت لجان رعاية الطفل
ي
ي
نمط اً من االجتماعات المنتظمة مع مقدمي الرعاية لمناقشة
أ
ت
توف� تدريب
السئلة والمشاكل ذات االهتمام
المش�ك مع ي
غ� رسمي عىل قضايا مثل الرعاية النفسية
ي

 .2خيار الرعاية داخل المؤسسات

فيما يتعلق ش
بال�وط المطلوبة من مقدمي خدمات الرعاية
داخل المؤسسات ،تنص المبادئ التوجيهية أن الم رافق ينبغي
صغ�ة ومصممة لتشبه ،قدر إالمكان ،الرعاية ذات
أن تكون ي
أ
ف
صغ�ة .ويعكس ذلك توصيات
الطابع الرسي أو ي� مجموعة ي
مجلس أوروبا ( )2005ويلقي الضوء عىل الفرق ي ن
ب� ما يمكن
أن يشكل رعاية “مالئمة” ف� م رافق الرعاية مقارنة باليداع �ف
إ
ي
ي
ض
كاف من
“المؤسسات” .ويرتبط ذلك مع �ورة ي
عدد ٍ
توف� ٍ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

واالجتماعية .وقام ممثل رعاية الطفل بزيارات منتظمة أ
للرس
ٍ
توف�
تم
كما
يداع.
الحاضنة من أجل م راقبة ودعم عملية إال
ي
المدرس) عند
دعم مادي (مثل الرسوم المدرسية والزي
ي
ال �ض ورة ،وتشجيع مساعدة الم ز ي ن
ارع� ف ي� زراعة المحاصيل
الذا� أ
ت
للرسة.
لتسهيل االكتفاء ي
ين
وتوىل الكافلون أدوارهم طواعيةً  ،ما ساهم ف ي�
تحس� جودة
ين
رسمي من أشكال الرعاية عىل أي
غ�
الرعاية،
مفضل� شك ال ً ي
ٍ
التب� .والسبب هو أنه �ف
ترتيب رسمي أك �ث مثل الوصاية أو ن
ي
ي
ٍ
التقليدية عن أ
السالف من
ثقافة الشونا ،تجعل المعتقدات
الصعب عىل أ
الرس أن تقبل طف ال ً ال يحمل «الطوطم» نفسه.
أما الكفالة فتمنح الطفل صفة «الضيف» لالستفادة من
التقاليد القائلة بمعاملة الضيف معاملة حسنة.
لمزيد من المعلومات انظرِ :ح س باالنتماء :دراسات حالة حول
ٍ
خيارات الرعاية اليجابية أ
للطفال
إ
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/
sense-belonging-case-studies-positive-care-optionschildren
ين
الموظف� لضمان االهتمام بكل طفل عىل حدة (§ .)126
وعموم اً ،يُ توقع أن تقوم م رافق الرعاية الداخلية بدور مؤقت
ف ي� الرعاية مع بذل جهود لتحديد ترتيب مستقر لرعاية الطفل
أ
توف� الرعاية
يستند إىل الرسة (§  .)122وال يحول ذلك دون ي
عىل المدى أ
صغ�ة إذا تقرر أصوال ً أن
الطول ف ي� إطار
مجموعة ي
ٍ
ذلك من مصلحة الطفل الفضىل ،والسيما إذا كان ينسجم
مع رغباته.
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
توف� خيار الرعاية داخل المؤسسات
ي
المبادئ التوجيهية127-123 ،21 § :
ينبغي أن تكون الرعايـة داخـل المؤسـسات جزء ال يتج زأ
أ
ف
إطار
من
الرعاية البديلة ،حيث توفر الرعاية للطفال ي� ٍ
أ
شبيه بالرسة .وينبغي استخدام الرعاية عالية الجودة داخل
ٍ
أ
صغ�ة أو ترتيب شبيه بالرسة
المؤسسات ضمن مجموعات ي
أ
كتدب� مؤقت أو عندما ال تكون أشكال الرعاية الخرى الرسمية
يٍ
مناسبةً
للطفل.
غ� الرسمية
أو ي
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
بشكل مناسب كأحد
استخدام الرعاية داخل المؤسسات
ٍ
خيارات الرعاية
•المطالبة بأن تكون عمليات التقييم والتخطيط
والم راجعة شاملة بحيث ال يودع أ
الطفال ف ي� رعاية
المؤسسات إال كانت الحل أ
الفضل الحتياجاتهم
وظروفهم الفردية.
•ضمان اعتماد الرعايـة داخـل المؤسـسات ترتيبات عيش
صغ�ة وتعزيز عالقات
عالية الجودة ضمن مجموعات ي
أ
رعاية مناسبة ي ن
ب� مقدمي الرعاية والطفال.

•الترصيح بأن الرعايـة داخـل المؤسـسات عملية إيداع
مؤقتة باالنسجام مع المبادئ التوجيهية ،وتهدف إىل
إعادة أ
الطفال إىل رعاية أرسهم ما أمكن .ولكن ينبغي
إيالء االعتبار الحتياجات عدد قليل من أ
الطفال الذين قد
ٍ أ ٍ
الطول ف ي� مؤسسات الرعاية
يحتاجون إيداع اً عىل المدى
الداخلية ألنهم ال يستطيعون العودة إىل أرسهم كما أن
الكفالة ال تناسب وضعهم.
•تخطيط وتوف� م رافق أو وحدات منفصلة أ
للطفال الذين
ي
أ
يحتاجون ح رصاً إىل الحماية والطفال الذين ينبغي أن
ت راعي احتياجات رعايتهم مشاكلهم مع نظام العدالة
الجنائية.

•م راعاة أهمية االرتباط والعالقات الداعمة مع مقدمي
معين� لرفاه أ
ين
الطفال.
رعاية
•إدراك أن بعض أ
الطفال يفضلون الرعاية داخل المؤسسات
ت
تل� احتياجاتهم أو تفضيالتهم.
عىل الكفالة ي
ال� قد ال ب ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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دعم الرعاية عالية الجودة داخل المؤسسات
ف
ن
وط� للرعاية داخل المؤسسات يسهم ي� خطة
•وضع إطار ي
الدولة للرعاية البديلة.
توف� التمويل بحيث يمكن دعم وتطوير الرعاية داخل
• ي
كاف كإحدى خدمات الرعاية البديلة
المؤسسات
بشكل ٍ
ٍ
أ
عندما يحتاجها الطفال.
•ضمان وجود ش
ت�يعات ناظمة وعمليات م راقبة وتفتيش
للرعاية داخل المؤسسات.
ين
العامل� ف ي� رعاية الطفل تعاون اً وثيق اً مع
•ضمان تعاون
ف
ف
ف
مقدمي الرعاية ي� المؤسسات ي� إطار دورهم ي� دعم
رعاية وحماية أ
الطفال.
دعم حقوق أ
الطفال ف ي� الرعاية داخل المؤسسات
•ضمان أن يدعم مقدمو الرعاية ف ي� المؤسسات حق
أ
ف
ف
ت
ال� تؤثر عليهم.
الطفال ي� المشاركة ي� الق رارات ي
•ضمان أن يحافظ أ
الطفال المحاطون بالرعاية داخل

المؤسسات عىل اتصالهم مع والديهم وأرستهم الممتدة
المحل.
وأصدقائهم ومجتمعهم
ي
•توف� آليات ت مكن أ
الطفال من إالبالغ عن شكاواهم
ُ
ي
وشواغلهم.
اش�اط إيداع أ
• ت
الشقاء مع اً ف ي� مؤسسات الرعاية الداخلية إال
إذا كانت هناك أسباب قاهرة لعدم القيام بذلك .وينبغي
تدب�اً مؤقت اً إىل ي ن
ح� تحديد خيارات للرعاية
أن يكون ذلك ي
الشقاء مع اً عىل المدى أ
تبقي أ
الطول .وعند الفصل يب�ن
أ
الشقاء ،ينبغي دعم التواصل فيما بينهم ت
ح� يتمكنوا
من المحافظة عىل روابط ذات ن
مع�.
•إج راء أبحاث عن أثر إاليداع ف ي� مؤسسات الرعاية ونتائجه
عىل أ
الطفال.
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ين
للعامل� ف ي� الرعاية داخل
توف� الدعم والتدريب
ي
المؤسسات
•وضع ت
اس�اتيجيات من أجل توظيف واختيار واعتماد
ف
مقدمي الرعاية ي� المؤسسات.

ين
المناسب� بما يتضمن تنمية
توف� الدعم والتدريب
• ي
أ
الطفل وقدراته عىل بناء عالقات ،وحقوق الطفال ورفاه
الطفل.
الموظف� مقابل أ
ين
الطفال
•تحديد النسب المالئمة ألعداد
من أجل تلبية احتياجات أ
الطفال.

أ
ف
اع مع القانون
 .3الطفال الذين يكونون ي� نز ٍ

أ
ف
خ�ة من القرن ش
الع�ين (السيما ف ي�
ساد توجه ي� العقود ال ي
الدول الصناعية) تل�ويج الفكرة القائلة بأن أ
الطفال الذين
نزاع مع القانون يحتاجون بالتأكيد إىل الرعاية
يكونون ف ي�
ٍ
وبالتال يمكن إيواؤهم ف ي� م رافق رعاية داخلية
والحماية،
ي
ن
مع أطفال احتاجوا للحماية فقط .وتتب� المبادئ التوجيهية
(§  )124وجهة النظر القائلة بأنه ربما تكون هذه هي الحال �ف
ي
أ
توف� إاليواء ف ي� مكان معزول
بعض الوضاع ،إال أنه من ال �ض وري ي
«حيثما كان ذلك ض�وري اً ومناسب اً» .وبما أن المبادئ التوجيهية
ال تنطبق عىل أ
المعاي� الخاصة
الطفال الذين تغطي وضعهم
ي
الحداث ،فينبغي ترجيح المصالح الفضىل أ
بقضاء أ
للطفال
الذين ليسوا ف ي� ن ز ٍاع مع القانون عند اتخاذ ق ر ٍار بشأن حاالت
إاليداع من هذا النوع.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الثامن
توف� الدعم والتدريب لمقدمي الرعاية ف ي� المؤسسات
• ي
أ
وغ�هم من
الذين يقدمون الرعاية للطفال ذوي إالعاقة ي
ذوي االحتياجات الخاصة.
•ضمان وصول مقدمي الرعاية أ
للطفال ذوي إالعاقة
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة ف ي� المؤسسات إىل
ي
الرعاية النهارية والمؤقتة وخدمات الصحة والتعليم من
أجل تلبية احتياجات هؤالء أ
الطفال.

أ
خ�ان ف ي� هذا القسم الفرعي
الح كمان ال ي
ويعيد ُ
ال� أث�ت ف� مواضع أخرى �ف
ت
ي
التأكيد مجدداً عىل المخاوف ي ي ي
المبادئ التوجيهية .وتندرج الحاجة إىل إجراءات فرز صارمة
غ� ال �ض ورية (§  )125تحت إطار الم راقبة
لتفادي حاالت إاليداع ي
[انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك�  .]8ويرتبط حظر القانون الستجالب
أ
الطفال إىل مؤسسات الرعاية الداخلية (§  )127بتفادي
بالضافة إىل السؤال المتعلق بكيفية
الم�رة إ
غ� ب
إج راءات الرعاية ي
ت
ز
ك� .]13
تمويل الرعاية البديلة [انظر نقطة ال� ي
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تجدون ف ي� هذا الفصل:

نقطة ت
ال� ي ز
العداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة
ك� ( :)12إ

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
أ
دراسة حالة  :1منظمة قرى الطفال الدولية ( ،)SOSغانا
دائم� للم ر ي ن
م�وع «والدين ي ن
دراسة حالة  :2ش
اهق�» ،الواليات المتحدة
أ
ف
دراسة حالة  :3دعم مغادري نظام الرعاية ي� الردن

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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السياق :فهم المبادئ التوجيهية

أثناء عملية صياغة المبادئ التوجيهية ،شدد أ
الشخاص
اليافعون ذوو التجربة ف ي� تلقي الرعاية خارج الم �نز ل عىل أهمية
ف
الكا� قبل ت
بالضافة إىل
ف�ة طويلة من مغادرة الرعاية إ
إالعداد ي
الدعم أثناء مرحلة الرعاية الالحقة .وتعزز المبادئ التوجيهية

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الناتجة عن ذلك (§  )136-131عمليات المتابعة الفعالة
وتقديم المشورة أ
ين
واليافع� أثناء الخروج من نظام
للطفال
ن
المتأ�
الرعاية البديلة .كما تلقي الضوء أيض اً عىل أهمية إالعداد
ي
ف�ة إاليداع [انظر نقطة ت
لعملية االنتقال خالل ت
ال� ي ز
ك� .]12
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نقطة ت
ال� ي ز
العداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة
ك� ( :)12إ
لمحة عامة:

بالضافة إىل إلقاء الضوء عىل ض�ورة التخطيط لعودة
إ
ف
ت
الطفل إىل أرسته بعد قضاء ف� ٍة ي� الرعاية البديلة [انظر
نقطة ت
ال� ي ز
ك�  ،]7تتناول المبادئ التوجيهية أيض اً إالعداد
أ
ين
اليافع� من نظام الرعاية البديلة
لعملية انتقال الطفال أو
إىل العيش باستقاللية (§ .)136-131
عندما ال تحظى هذه ت
الف�ة االنتقالية المهمة ف ي� حياة الطفل
كث�اً ما تكون العواقب
بأي اهتمام (أو باهتمام ضئيل) ،ي
ش
ف ي� مختلف بلدان العالم كارثيةً  .فهي تشمل العوز والت�د
ين
القوان� وتعاطي المخدرات وإعادة إاليداع ف ي� مرفق
وخرق
ت
ن
(للبالغ�) أو ح� االنتحار.
للرعاية الداخلية
ي
وكما ف ي� جميع جوانب الرعاية البديلة ،تؤكد المبادئ التوجيهية
عىل ض�ورة التخطيط الفردي  -شإ�اك الطفل ش
مبا� ًة ف ي� تحديد
الخيار أ
النسب له وكيفية تنظيم ذلك (§ .)132
وللمساعدة ف ي� الحد من تحديات العيش المستقل ،من المهم
جداً عدم ال ض�ار أ
ين
اليافع� من خالل «إبعادهم»
بالشخاص
إ
ف
سن أصغر مقارنةً بأق رانهم عندما
عن الرعاية
البديلة وهم ي� ٍ
أ
�نز
يغادرون م ل الرسة عادةً .وعوض اً عن ذلك ،ينبغي السماح
أ
ين
واليافع� وتشجيعهم وتمكينهم ،إذا كانت هذه
للطفال
رغبتهم ،عىل البقاء عىل تواصل مع أ
الولياء بالحضانة أو تحت
ٍ
غ�هم من مقدمي الرعاية بعد «تجاوزهم
رعايتهم هم أو ي
العمر الذي يغطيه النظام».
ين
اليافع� الذين يستفيدون من عمليات
وتُ ظهر الدراسات أن
انتقال تدريجية وممتدة ومدعومة من نظام الرعاية يُ ظهرون
مبكر ومفاجئ.
نتائج أفضل مقارنةً بالذين يغادرونه
بشكل ٍ
ٍ
سس متينة:
وتُ نب� عمليات االنتقال الناجحة عىل أُ ٍ
•عمليات إيداع ذات جيدة توفر االستق رار والرعاية
المستمرة أ
ين
اليافع�.
للشخاص
•تجربة إيجابية ف ي� مجال التثقيف.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

• تقييم االحتياجات الصحية والعاطفية أ
للشخاص
ين
اليافع� وتلبيتها.
• إالعداد ف ي� مجال الرعاية الذاتية والمهارات العملية
ومهارات التعامل مع آ
الخرين.
ومن الواضح أن تحقيق هذه أ
الهداف عمليةً تتطلب إعداداً
جيداً (§ .)131
ويحظى أ
ن
المع� لتحديد
بالهمية نفسها العمل مع اليافع
ي
بيئة المعيشة أ
النسب بعد مغادرة الرعاية .وقد يتضمن ذلك
إاليواء مع درجات متفاوتة من إال ش�اف والمساعدة حسب
الحاجة ،أو شقةً مستقلة .وبرصف النظر عما يتقرر ،من
ال �ض وري أيض اً ضمان وجود النظام أ
النسب لتقديم الدعم
(§  .)134حيث ينبغي أن يتمكن هذا النظام من المساعدة ف ي�
النفس االجتماعي عند
وتوف� الدعم
حل المشاكل العملية
ي
ي
غ� المرجح أن يكون التكيف مع
الحاجة وإدراك أنه من ي
ف
اتجاه واحد .والحالة المثالية
الحياة المستقلة عمليةً ي
تس� ي� ٍ
هي ي ن
تعي� “شخص متخصص” يمكنه إال ش�اف عىل اليافع
ت
لتيس�
ودعمه ف ي� الف�ة إالنتقالية والتدخل عند الحاجة
ي
العملية (§  .)133كما ينبغي ضمان إتاحة سبل الحصول عىل
الخدمات أ
الساسية (§ .)136
وتوكد المبادئ التوجيهية أيض اً عىل ض�ورة تقديم دعم خاص
أ
وغ�هم من ذوي االحتياجات الخاصة
للطفال ذوي إالعاقة ي
عند مغادرة مؤسسة الرعاية .ومن الواضح أن نقص الفرص
ت
يعت�
ال� تضمن
المال بعد مغادرة م رافق الرعاية ب
االستقالل ي
ي
ف
ت
ال� تحصل الحق اً ،ولذلك يلزم
عام ال ً رئيسي اً ي� المشاكل ي
ين
اليافع�
بذل جهود استباقية إلقناع أرباب العمل بتشغيل
ين
الخارج� من مختلف خدمات الرعاية البديلة ،وال سيما ذوي
االحتياجات الخاصة (§  .)132وإذا تعذر التشغيل الفوري،
ينبغي دعمهم بدورات تدريب تربوية ومهنية تزيد فرصهم
ف ي� إيجاد عمل عىل المدى المتوسط (§ .)135

101

الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة

الفصل التاسع

نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)12إالعداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة (تتمة)
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
المبادئ التوجيهية136-131 § :

يحتاج أ
الطفال الذين يغادرون م رافق الرعاية إىل الدعم
بشكل
وتوف� المعلومات من أجل إعدادهم
والعداد
بالتخطيط إ
ي
ٍ
إيجا� لمتابعة حياتهم بعد مرحلة الرعاية .وينبغي أن تتاح
بي
بشكل
لهم فرص لتطوير مهاراتهم بهدف إعداداهم للحياة
ٍ
مستقل أو شبه مستقل كشباب ي ن
توف� الدعم
بالغ� .كما ينبغي ي
أ
ين
ين
البالغ�.
اليافع� بعد مغادرة م رافق الرعاية إىل حياة
للشخاص
وينبغي عىل السيايات الوطنية:
ضمان وضع خطط أ
للطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية
•وضع وتنفيذ ش
تداب� دعم
ت�يعات وتوجيهات تحدد ي
أ
الطفال الذين يغادرون م رافق الرعاية وتوفر الدعم �ف
ي
إطار الرعاية الالحقة.
• ين
تعي� موظف دعم متخصص لتقديم التوجيه
والنصحائح ويكون قادراً عىل ي ن
وتيس�
تمك� الطفل
ي
اعتماده عىل نفسه خالل عملية إالعداد لمغادرة مرفق
الرعاية وأثناء تقديم الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة.

وتوف� خطط فردية ودعم
•إج راء عمليات تقييم منتظمة
ي
مالئم لجميع أ
الطفال الذين يغادرون م رافق الرعاية �ف
ي
وقت ممكن بعد بداية إاليداع.
أبكر ٍ
•ضمان أال يغادر أ
الطفال م رافق الرعاية تحت عمر ي ن
مع�،
ع� تقديم الدعم لهم للبقاء تحت رعايتهم عىل المدى
ب
بالغ�.ن
الطويل عندما يصبحون ي
والطفال من أجل تشجيع أ
الكافل� أ
ين
الرس الحاضنة
•دعم
أ
عىل االستم رار بدعمها للطفال عندما يصبحون شباب اً.
• وضع آليات تمكن أ
الطفال من المشاركة ف ي� التخطيط
لمغادرة م رافق الرعاية والمساهمة ف ي� تنظيم ذلك.
•ضمان مشاركة جميع الهيئات المسؤولة عن إالسكان
والرعاية والصحة والتعليم عىل سبيل المثال ف ي�
التخطيط والدعم المستمر أ
للطفال الذين يغادرون
م رافق الرعاية.

• ت
بشكل
اش�اط م راقبة وم راجعة خطط الرعاية الالحقة
ٍ
منتظم بعد انتقال الطفل من مرحلة الرعاية إىل العيش
دعم منتظم.
باستقاللية بدون ٍ
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

اتوف� الدعم أ
للطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية
ي
أ
توف� فرص للطفال من أجل تطوير المهارات الحياتية
• ي
ال �ض ورية والحصول عىل المعلومات عندما يستعدون
لمغادرة م رافق الرعاية.
ين
اليافع� بعد مغادرة م رافق
توف� أنظمة تضمن دعم
• ي
الرعاية مع تسمية شخص يمكنهم االتصال به دائم اً.
•توف� خدمات أ
للطفال الذين يغادرون م رافق الرعاية
ي
تتضمن الوصول إىل الصحة والرعاية االجتماعية وفرص
ن
المه� والعمل .وينبغي أن يتضمن
التعليم والتدريب أ ي
وغ�هم من
ذلك دعم اً تخصصي اً للطفال ذوي إالعاقة ي
ذوي االحتياجات الخاصة.
•التشاور مع أ
الطفال الذين يغادرون م رافق الرعاية من
أجل تحديد المكان الذي يرغبون بالعيش فيه .وإذا كان
أ
صل قبل دخول نظام الرعاية
بعيداً عن مجتمعهم ال ي
البديلة ،ينبغي مناقشة التبعات والترصف بنا ًء عليها.
•ضمان دعم أ
الطفال الذين يتلقون تعليم اً ف ي� الوقت
ال راهن ويرغبون بمتابعة دراستهم ف� ت
الف�ة االنتقالية
ي
لمغادرة م رافق الرعاية.
والسكان
توف� مجموعة من ترتيبات المعيشة إ
•ضمان ي
أ
المختلفة للطفال الذين يغادرون م رافق الرعاية وأن
تكون ذات جودة مناسبة.
توف� الدعم أ
ين
اليافع� ف ي� إطار الرعاية الالحقة
للشخاص
ي
ن
اليافع� للبقاء عىل اتصال مع خدمة
•دعم فرص
ي
أ
الرعاية السابقة ومقدمي الرعاية والصدقاء إق راراً بأهمية
استم رارية العالقات.
•ضمان المحافظة عىل االتصال مع أ
الشقاء الذين يبقون ف ي�
الرسة آ
م رافق الرعاية وأفرد أ
الخرين ما أمكن.
•ضمان حصول أ
الطفال الذين يغادرون م رافق الرعاية عىل
ن
عال الجودة ما أمكن بحيث
مه� ي
تعليم عال وتدريب ي
يحصلون عىل نفس فرص أق رانهم الذين يتلقون رعايةً
والدية.
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)12إالعداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة (تتمة)
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات (تتمة)
ن
المه�،
توف� الدعم ف ي� الوصول إىل التعليم والتدريب
• ي
ي
ف
لتوف�
المال .وينبغي إيالء اهتمام
ي
بما ي� ذلك الدعم ي
ِم نح دراسية أو إلغاء الرسوم من أجل موازنة الحرمان
الذي اخت�ه أ
الطفال الذين تمت تنشئتهم ف ي� الرعاية
ب
البديلة.

•جمع البيانات عن التقدم الذي يحرزه اليافعون الذين
غادروا م رافق الرعاية ،للمساهمة ف ي� زيادة معرفة وفهم
ال� يحققها أ
ت
ين
المحاط� بالرعاية.
الطفال
النتائج ي

ممارسة واعدة 1-12

•تشجيع أ
المحل والمجتمع
الرسة الممتدة والمجتمع
ي
ن
ين
لليافع� الذين غادروا م رافق
توف� الدعم
المد� عىل ي
ي
ين
الكافل�
الرعاية .وينبغي أن يتضمن ذلك دعم وتشجيع
ين
السابق� ف ي� الم رافق الرسمية عىل البقاء
ومقدمي الرعاية
عىل اتصال مع الطفل عندما يرغب بذلك.
ين
يز
اليافع� الذين كانوا
والتمي� ضد
•مكافحة الوصم
أ
واليافع�ن
ف ي� م رافق الرعاية وتعزيز مساهمة الطفال
ي
ين
مواطن�.
بوصفهم

دراسة حالة  :1منظمة قرى أ
الطفال الدولية ( ،)SOSغانا
كث� ٍة أخرى ،خ ّل صت عملية تقييم مستقلة
وعىل غ رار
حاالت ي
ٍ
ارتفع عدد أ
الطفال الذين يحتاجون إىل رعاية خارج الم �نز ل ف ي�
إىل أن الشباب الذين غادروا القرية واجهوا عدداً من التحديات
أ
ف
وف�وس
عند إالعداد لمغادرة م رافق الرعاية ،بينها المال ومكان إالقامة
خ�ين بسبب ت زايد انتشار الفقر ي
غانا ي� العقدين ال ي
اليدز .ومع التفكك التدريجي لنظام أ
الرسة الممتدة ،أصبحت والمهارات الثقافية .ولكنهم تمكنوا من استخدام مجموعة
إ
ف
الرئيس للرعاية البديلة.
الرعاية داخل المؤسسات الشكل
التحض� لمرحلة البلوغ بما فيها م رافق
متنوعة من الموارد ي�
ي
ي
أ
أ
الكث� من مغادري الرعاية جاهزين
منظمة قرى الطفال الدولية ( )SOSالخاصة «بالم» والشباب
ونتيجةً لذلك ال يكون ي
ين
للحياة
كبالغ� ويواجهون تحديات مثل الفقر والبطالة.
ودور إالقامة الخاصة بالمدارس الثانوية.
ن
اليافع� الذن يغادرون م رافق
توف� خدمات لدعم
ي
وأصبح ي
لمزيد من المعلومات ،انظر:
ف
ف
ٍ
بلدان ي� إفريقيا ،لكن الحال ليس
الرعاية إل زامي اً ي� بضعة
ٍ
ن
كذلك ف ي� غانا.
اليافع� لمغادرة
انظر أيض اً :مانسو ،ك.أ.ف ( )2012إعداد
ي
م رافق الرعاية :حالة منظمة قرى أ
الطفال الدولية ( ،)SOSغانا،
تأسست منظمة قرى أ
الطفال الدولية ( )SOSف ي� تيما عام 1974
ف
رعاية الطفل ي� الممارسة135/DOI:10.1080 .356-341 ،)4( 18 ،
بغرض توف� الدعم أ
للطفال المهجورين والمعوزين .ولديها
ي
75279.2012.713850
برنامج متخصص إلعداد نُ زالئها لعيش حياة مستقلة من
خالل دور الشباب الموجودة ف ي� المجتمعات المحلية المجاورة
حيث يعيش اليافعون مع اً ويتلقون دعم اً من قائد المجموعة
تحض�اً لمرحلة البلوغ.
ولديهم فرص لتطوير مهارات حياتية
ي
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الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة

الفصل التاسع

نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)12إالعداد لمغادرة مرافق الرعاية وتقديم الدعم ف ي� إطار الرعاية الالحقة (تتمة)
ممارسة واعدة 2-12

ين
ش
للمراهق�» ،الواليات المتحدة
م�وع «والدان دائمان
استخدام ش
الم�وع نموذج اً «لبناء رأس المال االجتماعي»
أ
ين
اليافع� الذين
من أجل تحقيق رعاية مستمرة للشخاص
ُ
تجاوزوا سن البقاء ف ي� م رافق الرعاية دون أن يبنوا صلة مع أرس
ين
الم�وع إىل إيجاد والدين ي ن
دائمة .وهدف ش
لليافع� ف ي�
دائم�
الم�وع الجمع ي ن
م رافق الرعاية .وشمل نموذج ش
ب� النشاطات
التخصصية لدراسة الحاالت وتدريب وتثقيف الوالدين.
واس ت خدم نهج يعمل منارصو الرعاية أ
الرسية المستمرة
ُ
آ
أ
المهم� �ف
ين
بموجبه مع اليافع لتحديد الشخاص الخرين
ي
حياته (ذوي القر� ،أ
الصدقاء ،المعارف) الذين كانت تربطه
ب
ف
بشكل دائم.
بهم عالقة بناءة ويمكن أن يعيش ي� رعايتهم
ٍ
وعند تحديد أ
الرس المرشحة ،أُجريت نشاطات تثقيف
الوالدين من أجل إعداد أ
الرس الجديدة ت ز
غ� ش
الم�وط
لالل�ام ي
اهق� وزيادة قبول أ
بالم ر ي ن
الرس الحاصلة عىل تدريب الستقبال
ين
اليافع� ف ي� المستقبل .وحقق ش
كب�اً من ناحية
الم�وع نجاح اً ي
نتائج الرعاية

ممارسة واعدة 3-12

دعم مغادري نظام الرعاية ف� أ
الردن
ي
وزارة التنمية االجتماعية هي الجهة الحكومية الرئيسية
المسؤولة عن أ
الطفال الذين يحتاجون للرعاية ت
ح� بلوغ
الثامنة ش
ع�ة من عمرهم .ويغادر  50إىل  70شخص اً يافع اً دور
الرعاية سنوي اً .وتمتلك الوزارة تاريخ اً طوي ال ً ف ي� تقديم الدعم
غ� الرسمي والمتقطع لمغادري نظام الرعاية .كما قامت
ي
ن
تأم� صحي
توف� ي
بزيادة بعض الخدمات الرسمية لتتضمن ي
ت
وتأسيس ش
اللوا� يغادرن نظام
للناث
صغ� إ
م�وع إسكان ي
ي
ت
ال� يواجهها مغادرو
الرعاية .ونظ راً للتحديات المستمرة ي
نظام الرعاية ،تأسست لجنة للدفاع عن حقوقهم وتعبئة
الموارد الموجودة وتطوير منظمات جديدة للرعاية الالحقة
توف� الدعم ف ي� مجال السكن والتعليم والعمل
تسعى إىل ي
واالحتياجات النفسية االجتماعية العامة .وت رأست فرع منظمة
الطفال الدولية ( )SOSف� أ
قرى أ
ين
أكاديمي�
الردن لجنة ضمت
ي
ين
ين
مهتم� ومغادري نظام الرعاية أنفسهم.
ومهني�
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المستمرة .ومن ي ن
ال�نامج كان أغلبهم
ب�  199يافع اً أُحيلوا إىل ب
يعيش ف ي� مؤسسات الرعاية الداخلية ،أُودع ( 98تقريب اً )50%
بشكل دائم ف� منازل أرسية بنهاية ت
ف�ة ش
(آف�ي .)2010
الم�وع ي
ي
ٍ
اس�اتيجية اليداع ف� أ
الرسة ت
وخلص التقييم إىل أن ت
ال� طبقها
إ
ي
ي
ت
ش
واالس�اتيجية المزدوجة الختيار وتدريب الوالدين
الم�وع
الرئيس الرتفاع معدالت إاليداع.
بشكل مركز هما السبب
ٍ
ي
لمزيد من المعلومات ،انظرhttp://yougottabelieve.org/ :
ٍ
/about-us/our-story
آف�ي ،ر.ج .)2010( .دراسة النظرية والممارسة
انظر أيض اً :ي
ن
اهق� قبل أن
الواعدة لتحقيق الرعاية المستمرة للم ر ي
يبلغوا سن مغادرة أ
الرسة الحاضنة ،م راجعة خدمات
أ
الطفال والشبابdoi:10.1016/j. .408-399 ،32 ،
childyouth.2009.10.011

ت
ال� تستهدف دعم مغادري نظام الرعاية
واكتسبت المبادرات ي
أ
ف� أ
الردن زخم اً إضافي اً من خالل تأسيس صندوق المان.
ي
ويقوم الصندوق ي ن
بتأم� منح دراسية للتعليم والتدريب
ن
المه� لمغادري نظام الرعاية ويوفر خدمات التوجيه
ي
المال .ويتلقى جميع
والتنمية المهنية والمشورة والدعم ي
مساعدات
مغادري الرعاية الذين يتقدمون إىل الصندوق
ٍ
وبالضافة إىل ذلك ،يتب�ن
مالية مناسبة إىل ي ن
ح� إيجاد وظيفة .إ
الصندوق «سياسة الباب المفتوح» بغرض تلبية احتياجات
مغادري الرعاية ،وقدم الدعم بنجاح إىل  1700شخص يافع
ح� آ
ت
الن.
لمزيد من المعلومات ،انظر/www.alamanfund.jo :
ٍ
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الفصل ش
العا�

تمويل وترخيص وضمان الرعاية عالية الجودة

تجدون ف ي� هذا الفصل:
 )1-10تمويل الرعاية

نقطة ت
ال� ي ز
الم�ر
ك� ( :)13تمويل الرعاية لتجنب إ
غ� ب
اليداع ي

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
دراسة حالة « :1المال يتبع الطفل» ،أوك رانيا
دراسة حالة  :2تمويل الرعاية ف ي� كمبوديا

 )2-10التفتيش والرصد
 .1التفتيش

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

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
أ
ش
دراسة حالة  :1برنامج إال�اف عىل دور الطفال ،المكسيك
أ
ف
دراسة حالة  :2طريقة التنظيم والتقييم والمتابعة لضمان الجودة ي� م رافق الرعاية الداخلية للطفال ،إرسائيل
دراسة حالة  :3المعاي� الدنيا للرعاية داخل المؤسسات وكفالة أ
الطفال ف ي� ناميبيا
ي

 .2الرصد
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تحديد السياق :فهم المبادئ التوجيهية
 )1-10تمويل الرعاية

ن
الثا� واسع النطاق من القسم السابع من المبادئ
يتناول الجزء ي
ف
التوجيهية أيض اً القضية المهمة المتمثلة ي� كيفية تمويل

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل ش
العا�

إاليداع ف ي� مؤسسات الرعاية .والرسالة الرئيسية هنا هي ض�ورة
ال� تشجع إيداع أ
ت
الطفال ف ي� م رافق
تفادي أنظمة التمويل ي
الرعاية البديلة أو إبقاءهم فيها (§ .)108
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نقطة ت
ال� ي ز
الم�ر
ك� ( :)13تمويل الرعاية لتجنب إ
اليداع يغ� ب
لمحة عامة:

يعت� تخصيص الموارد مسألة أساسية ف� تحديد مدى ت ز
االل�ام
ب
ف ي
�ض
بمبادئ «ال ورة والمالءمة» الواردة ي� المبادئ التوجيهية.
وينبغي تصميم نماذج تمويل تحد من اللجوء إىل الرعاية
البديلة الرسمية (من خالل دعم أ
الرسة عىل سبيل المثال)،
لكنها ف ي� الوقت نفسه كافية لضمان الصحة البدنية والنفسية
والعاطفية أ
للطفال الذين يحتاجون رعايةً من هذا النوع.
ت
وت�ك طريقة ي ن
تأم� الموارد وتخصيصها وتوزيعها داخل
كب�ة عىل طريقة استخدام النظام
نظام الرعاية
تبعات ي
ٍ
كث�اً ما يتم إهمالها .وكانت المبادئ
وتنظيمه  -ولكن ي
ف
للمعاي� الدولية.
نص
ي
التوجيهية هي أول من تناول ذلك ي� ٍ

ن
ويع� ذلك عاد ًة ف ي� الم رافق العامة تخصيص إعانة لكل طفل.
ي
أ
ين
للعامل�
ولكن ضمان استم رارية هذه الم رافق والمن الوظيفي
كب�ة عىل زيادة هذه إالعانات .ونتيجةً
فيها يعتمد
بدرجة ي
ٍ
لذلك ،هناك عائق محتمل لدعم أو تنفيذ عمليات الم راقبة
الفعالة والتعاون ف� مجال إعادة دمج أ
الرسة وإج راء م راجعات
ي
موضوعية لتحديد استم رار الحاجة إىل إاليداع ومدى مالءمته.
ف
و� بعض البلدان ،تتلقى م رافق وهيئات خاصة منتقاة
ي
أيض اً تموي ال حكومي اً عىل أساس عدد أ
الف راد الذين تحيطهم
ً
بالرعاية .ويشكل إنشاء و/أو تمويل م رافق خاصة من قبل
المانح� أ
ين
الجانب مصدراً إضافي اً للقلق .وكلما ارتفع عدد
أ
ت
ال�
الطفال الذين يحصلون عىل الرعاية ،كلما زادت الطلبات ي
ين
الخ�ين  -إذاً مجدداً هناك
يمكن تقديمها إىل هؤالء
المانح� ي ّ
أ
حوافز مالية للمحافظة عىل العداد أو توسيعها .وال ت زال
الكث� من الم رافق الخاصة خارج نطاق الرقابة
مسألة عمل ي
الفعالة للسلطات المختصة وكذلك ضعف أو غياب الرقابة
عىل إدارة شؤونها المالية تشكل مصدراً رئيسي اً للقلق.
ين
بحكم� آخرين أُدرجا ف ي� المبادئ
وترتبط جميع هذه االعتبارات
التوجيهية بنا ًء عىل تجارب سلبية متكررة :حظر أن يكون
الغرض من خدمات الرعاية البديلة تحقيق أهداف اقتصادية
(§  )20وحظر استجالب أ
الطفال إىل مؤسسات الرعاية
الداخلية (§ .)127
ين
المختلف� أيض اً عىل
وتؤثر طريقة تمويل مزودي الخدمات
اليداع .وعىل سبيل المثال ،قد
القرارات المتعلقة بمكان إ
توف� وتمويل خدمات كفالة الطفل
تختار بلدية مسؤولة عن ي
أن تضع ً
بشكل
طفل ف ي� أحد م رافق الرعاية الداخلية الممولة
ٍ
ن
خاص أو من الدولة إلبقاء نفقاتها بأد� مستوى ممكن.

أوالً ،تُ حذر المبادئ التوجيهية من الممارسات المؤدية إىل
إيداع أ
الطفال دون داع ف ي� مؤسسة الرعاية الرسمية أو
إبقائهم فيها ت
الرئيس
لف�ة طويلة (§  .)108ومصدر القلق
ي
ت
ال�
هنا (خاصة لم رافق الرعاية
الداخلية) هو ترتيبات التمويل ي
أ
تخصص مواردها بنا ًء عىل عدد الطفال الذين تتم رعايتهم -
وتقوم بتعديل مستويات التمويل دون سؤال.
يعت� تخصيص الموارد مسألة أساسية ف� تحديد مدى ت ز
االل�ام
ب
ي
بمبادئ «ال �ض ورة والمالءمة» الواردة ف ي� المبادئ التوجيهية.
وينبغي تصميم نماذج تمويل تحد من اللجوء إىل الرعاية
البديلة الرسمية (من خالل دعم أ
الرسة عىل سبيل المثال)،
لكنها ف ي� الوقت نفسه كافية لضمان الصحة البدنية والنفسية
والعاطفية أ
للطفال الذين يحتاجون رعايةً من هذا النوع.
ت
وت�ك طريقة ي ن
تأم� الموارد وتخصيصها وتوزيعها داخل نظام
كب�ة عىل طريقة استخدام النظام وتنظيمه -
الرعاية
تبعات ي
ٍ
كث�اً ما يتم إهمالها .وكانت المبادئ التوجيهية هي أول
ولكن ي
ف
للمعاي� الدولية.
نص
ي
من تناول ذلك ي� ٍ
اهتمام خاص إلعداد نماذج
وبنا ًء عىل ما سبق ،يجب إيالء
ٍ
تمويل للرعاية البديلة تعزز ،وال تعيق ،الجهود ال رامية إلبقاء
أوالً ،تُ حذر المبادئ التوجيهية من الممارسات المؤدية إىل
إيداع أ
حاالت إاليداع عند ن
أد� حد وتشجيع االبتعاد عن الرعاية داخل
الطفال دون داع ف ي� مؤسسة الرعاية الرسمية أو
إبقائهم فيها ت
الرئيس المؤسسات.
لف�ة طويلة (§  .)108ومصدر القلق
ي
ت
ال�
هنا (خاصة لم رافق الرعاية
الداخلية) هو ترتيبات التمويل ي
أ
تخصص مواردها بنا ًء عىل عدد الطفال الذين تتم رعايتهم -
وتقوم بتعديل مستويات التمويل دون سؤال.
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نقطة ت
ال� ي ز
الم�ر (تتمة)
ك� ( :)13تمويل الرعاية لتجنب إ
اليداع يغ� ب
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
المبادئ التوجيهية108 ،25 ،24 ،20 § :

لتوف� الموارد
هناك حاجة إىل مستويات تمويل كافية
ي
أ
لخدمات الرعاية البديلة أ
للطفال وتقديم الدعم للرس .وت ّق ر
المبادئ التوجيهية بالظروف االقتصادية المختلفة لكل دولة
توف� «أقىص حد ممكن» من تمويل
ولكنها تشدد عىل ض�ورة ي
الرعاية البديلة من الموارد المتوفرة ف ي� كل دولة (§ .)24
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
توف� الموارد المالية لدعم الرعاية البديلة
ضمان ي
•تخصيص موارد مالية كافية لتغطية تكاليف الخطة
الوطنية لتنفيذ السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية
البديلة.
ت
ت
• تز
ال� تؤدي
االل�ام بتمويل ب
ال� تعالج العوامل ي
ال�امج ي
إىل إيداع أ
الطفال ف ي� م رافق الرعاية البديلة بما فيها الفقر
والعاقة والصحة وال �نز اعات.
والبطالة والدخل المنخفض إ
توف� الدعم المال للحيلولة دون انفصال أ
الرس
ي
ي
أ
توف� موارد مالية لدعم الرسة من أجل الحيلولة دون
• ي
انفصالها .وينبغي أن يتضمن ذلك :المساعدات المالية
وتنشئة أ
المحل.
الطفال ودعم المجتمع
ي
أ
ت
ال�
•ضمان ي
توف� موارد مالية مخصصة لدعم الرس ي
ترعى أطفاال ً ذوي إعاقة أو احتياجات خاصة أخرى بما
فيها المساعدات المالية والخدمات مثل الرعاية النهارية
المحل.
والمؤقتة والصحة والتعليم ودعم المجتمع
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

توف� التمويل لمجموعة من خيارات الرعاية
ي
أ
•تمويل أشكال جديدة للرعاية البديلة تستند إىل الرسة
كخطوة لالبتعاد عن الرعاية داخل المؤسسات ،وتحديد
وتخصيص التكاليف االنتقالية عند إلغاء الرعاية داخل
المؤسسات بشكل تدريجي.
•توف� الدعم المال وغ�ه من أشكال الدعم أ
للطفال الذين
ي ي
ي
ف
و� مرحلة الرعاية الالحقة بحيث
يغادرون م رافق الرعاية ي
يتمكنون من العيش باستقاللية.
توف� التمويل لدعم تدريب وتنمية قدرات مقدمي
• ي
أ
أ
ن
العامل� مع الطفال والرس.
وغ�هم من
ي
الرعاية ي
•ضمان دعم الكفالء مالي اً عند رعايتهم أ
للطفال

ووصولهم إىل التدريب والدعم .وتنطبق الحاجة إىل هذا
ين
ين
السابق� حيث يبقى الشباب
الكافل�
الدعم أيض اً عىل
غ�ها من االحتياجات الخاصة جزءاً من
ذوو إالعاقة أو ي
أ
الرسة الحاضنة بعد بلوغ سن الرشد.

ت
اش�اط استخدام الموارد المالية بطريقة مناسبة
•وضع ترتيبات رصد تضمن ربط تمويل الرعاية بتلقي
أ
الطفال رعاية مناسبة وعدم السماح بحاالت إاليداع الفردية
أو إطالتها من أجل تحقيق مكاسب مالية لمزود الخدمة.
•ضمان أن يعكس تخصيص وتوزيع الموارد المالية
المصالح الفضىل لجميع أ
ين
المعني�.
الطفال

تش�ط آليات ت
•ضمان أن ت
ال�خيص والتنظيم إنفاق
التمويل بشكل مناسب ،وأن ينطبق ذلك أيض اً عىل
ت
ال� يمولها مانحون أجانب.
الم رافق الخاصة ي
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نقطة ت
ال� ي ز
الم�ر (تتمة)
ك� ( :)13تمويل الرعاية لتجنب إ
اليداع يغ� ب
ممارسة واعدة 1-13

«المال يتبع الطفل» ،أوكرانيا
أ
ف
كغ�ها من
توف� الرعاية البديلة للطفال ي� أوك راني اً ،ي
كان ي
ف
ت
السوفيي� السابق ،ي� م رافق رعاية مؤسسية
بلدان االتحاد
ي
كب�ة
أساس .وشكلت طريقة تمويل الرعاية عقبةً ي
بشكل ي
ٍ
أ
ينبغي تجاوزها من أجل تطوير أشكال رعاية تستند إىل الرسة
أو شبيهة أ
بالرسة .وجرى تمويل الرعاية داخل المؤسسات -
بالضافة إىل كونها أ
السهل من ناحية التنظيم  -من الموازنة
إ
المركزية للدولة عىل الرغم من إدارتها من قبل السلطات
المحلية .ولم تتمتع السلطات المحلية بصالحيات تحويل
الموارد إىل أنماط أخرى للرعاية.
الرئاس رقم 1086
وتناول أحد العنارص المهمة ف ي� المرسوم
أي
التداب� ذات الولوية
الصادر ف ي� تموز/يوليو  2005حول
ي
ين
لتحس� حماية الطفل عملية إعداد «آلية لتمويل تكاليف
أ
أ
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية»
نفقة اليتام والطفال

ممارسة واعدة 2-13

باستخدام الرعاية البديلة المستندة إىل أ
الرسةُ ،س ّم يت «المال
يتبع الطفل» .وكان الغرض أ
أك�
ال
توف� فرص تمويل ب
ساس ي
ي
الطفال ذات الطابع أ
الرسة ودور أ
للرعاية المستندة إىل أ
الرسي
وكفالة الطفل.
بشكل
ال�نامج
تجري� ،ورغم اعتبار
ومع بدء تطبيق هذا ب
ٍ
بي
ت
ال� وفرها خطوة أوىل إيجابية ،أدركت الحكومة
المرونة ي
ش
و�كاؤها بعض أوجه القصور فيه ،والسيما توجيه إالعانات
إىل مقدمي الرعاية الموجودين عوض اً عن استخدامها وسيلة
لتشجيع حلول مبتكرة وفعالة التكلفة ،كما أنها ال تغطي
إال أ
الطفال ف ي� الرعاية البديلة وتكون النتيجة أنها قد ال تُ حفز
نهائي اً الجهود ال رامية لبقاء أ
الطفال خارج نظام الرعاية.
إ
وبنا ًء عىل ذلك ،يوجد حالي اً تحرك منسق لتحديد كيفية
إدخال تحسينات إضافية عىل نظام تخصيص الموارد
لمواجهة هذه التحديات بأفضل طريقة.

وغ�هم من أصحاب المصلحة ومكافحة «سياحة دور
دراسة حالة  :2تمويل الرعاية ف ي� كمبوديا
ي
أ
اليتام» .كما أُعدت مواد دعائية لمختلف أصحاب المصلحة
تسعى حكومة كمبوديا إىل الحد من االعتماد عىل مؤسسات
آ
الرعاية البديلة أ
للطفال ،وإىل تقديم الدعم للرعاية ت
من أجل توضيح الثار السلبية للرعاية داخل المؤسسات
ال�
ي
وتشجيع رعاية تستند إىل أ
تستند إىل أ
المحل .وتم
الرسة والمجتمع
المحل .وتشجع وزارة الشؤون
الرسة والمجتمع
ي
ي
تداب� الحماية االجتماعية بما فيها ب رامج التحويل
االجتماعية والمحاربون القدماء وإعادة تأهيل الشباب الرعاية توسيع ي
أ
الرسة من خالل سياسة الرعاية البديلة أ
ال� تستند إىل أ
ت
ت
ال� تستهدف الرس الضعيفة وتعمل وفق اً
لهدف
للطفال االجتماعي
ٍ
ي
ي
أ
أ
أ
ين
المانح� واضح هو الحفاظ عىل الرسة ولم شملها وإبعاد الطفال
كب�اً لن
والمعاي� الدنيا ،ولكن يبقى التمويل عائق اً ي
ي
ن
ن
ن
وأخ�اً ،تم الربط يب� الحكومة المحلية
والدولي� يدعمون الرعاية داخل المؤسسات.
المحلي�
عن المؤسسات .ي
ي
ي
ت
وأعدت الوزارة ،بدعم من اليونيسف ،تقري راً تضمن عدداً
المحل وب رامج
ال� تستند إىل المجتمع أ ي
وب رامج الرعاية ي
ت
المدرس ح� يتمكنا من توعية الرس بخيارات الدعم
الدعم
من التوصيات لدعم نظام تمويل يشجع عىل تطوير بدائل
ي
ف
ت
�نز
ين
ال� تمكنهم من إبقاء أطفالهم ي� الم ل.
المانح� ف ي� الخارج
عن الرعاية داخل المؤسسات .وتم إبالغ
المتوفرة ي
آ
ت
ال� تستند إىل
بالثار السلبية لهذه الرعاية وفوائد الرعاية
ي
لمزيد من المعلومات انظر :دراسة حول المواقف تجاه الرعاية
أ
ٍ
الرسة والمجتمع المحل .وتعززت الرعاية ت
ال� تستند إىل
ف
ي
ي
داخل المؤسسات ي� كمبوديا https://resourcecentre.
أ
المحل من خالل المصادر المتوفرة عىل
الرسة والمجتمع
ي
savethechildren.net/node/6445/pdf/6445.pdf
ت
ت
ت
ال�
شبكة االن�نت بما فيها المدونات والمواقع االلك�ونية ي
يتصفحها السياح والمتطوعون
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 )2-10التفتيش والرصد
 .1التفتيش

أ
الحكام المكرسة رصاحةً للتفتيش ف ي� هذا القسم الفرعي
بشكل ملحوظ (§  .)129-128ولكن هذا يتناقض مع
مخترصة
ٍ
أ
الكب�ة لعمليات التفتيش لضمان جودة الرعاية البديلة
الهمية ي
تب� أ
أ
ن
الحكام عىل إالشارات السابقة لهذه
للطفال .فومع ذلك ي
الواجبات � المبادئ التوجيهية ،ال سيما ت
اش�اط حصول مقدمي
ي
خدمات الرعاية البديلة عىل إذن السلطة المختصة المسؤولة

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل ش
العا�
بالضافة إىل
«ال ش�اف المنتظم وم راجعة» عملهم (§  ،)55إ
عن إ
«منح التصاريح [ ]...واستع راضها بانتظام من قبل السلطات
المختصة» (§  .)105وعىل الرغم من عدم ِذكر «التفتيش» عىل
هذا النحو ف� تلك أ
الحكام ،يبقى دور هذه العملية ت
مع�ف اً به
ي
أ
�ض
ش
ضمني اً بوصفها الساس ال وري لعمليات إال�اف والم راجعة.
وبالضافة إىل وجوب خضوع جميع مقدمي الرعاية إىل عمليات
إ
ف
ن
موظف� ي� هيئة عامة ،تلقي
بشكل متكرر من قبل
الرصد
ي
ٍ
أ
الحكام الضوء (§  )129 ،128عىل ثالثة قضايا رئيسية:
غ� معلن
•الحاجة إىل إج راء زيارات محددة زمني اً وأخرى ي
عنها.
الموظف� أ
ين
والطفال.
•الحاجة إىل التفاعل مع

•استصواب ضمان أن يلعب المفتشون ،عند الحاجة ،دوراً
دور ف ي� بناء القدرات [انظر نقطة
شإ�افي اً إ
بالضافة إىل ٍ
ت
ال� ي ز
ك� .]14
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)14تطوير أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وخاضعة للمساءلة
لمحة عامة:

ت
ح� تقرر الدول مدى وفائها ت ز
بال�امها ف ي� «ضمان الرعاية
وأش� إليها
البديلة» (المادة .20ب من اتفاقية حقوق الطفل ي
بطريقة ت
تح�م حقوق
ف ي� الفقرة  5من المبادئ التوجيهية) -
ٍ
أ
الطفال المنصوص عليها ف ي� االتفاقية  -ينبغي عليها أن
توف� هذه الرعاية وجودتها.
تمتلك معرفةً شاملة عن مكان ي

وهناك نظامان أساسيان لتحصيل هذه المعارف:
•نظام موثوق لمنح أ
الذون إالل زامية لجميع مزودي
الخدمات الخاصة.
•نظام تفتيش ش
بشكل مستمر
للمعاي�
ي�ف عىل االمتثال
ي
ٍ
ف ي� جميع الهيئات والم رافق العامة والخاصة.
ف
كث� من البلدان ،يعمل العديد من مزودي الخدمات
و� ي
ي
ٍ
و� بعض أ
ف
الحيان
الخاصة أو غالبيتهم بدون ترخيص رسمي .ف ي
و� هذه الحاالت،
ال توجد هيئة تفتيش فعالة عىل أإالطالق .ف ي
غ� مدركة لعدد الطفال ي� م رافق الرعاية
تبقى السلطات ي
البديلة ف ي� البلد ناهيك عن بت�ير إيداعهم فيها وجودة
ف
و� ضوء هذا الواقع وتبعاته عىل حماية الطفل،
رعايتها .ي
أوىل محررو المبادئ التوجيهية اهتمام اً خاص اً للتأكيد عىل
متطلبات منح أذون العمل والتفتيش.
ن
المد�
منح إذن فالعمل :ينبغي عىل منظمات المجتمع أ ي
توف� الرعاية أن تكون «معتمدة وفق الصول»،
المشاركة ي� ي
ف
ويعت� ذلك مبدءاً عام اً ي� المبادئ التوجيهية (§  .)5تمنح
ب
غ�ها من السلطات المختصة»
«دوائر الرعاية االجتماعية أو ي
أ
(§  )105إالذن لجميع الجهات والف راد الذين يقدمون الرعاية
المعاي� لتقييم أهلية
عىل أساس مجموعة معتمدة من
ي
مقدمي الرعاية (§ .)55

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

وتكون المعاي� أ
الساسية الواجب م راعاتها واسعة النطاق
ي
بال �ض ورة .وتتضمن بيان اً خطي اً بغايات وأهداف ومسؤوليات
مقدم الرعاية (§  )105 ،73والوظائف ف ي� م رافق وهيئات
ين
والدارة
الرعاية وتوظيف
توف� الرعاية إ
العامل� وظروف ي
ت
ت
معاي� لل�خيص،
المالية (§  .)106 ،105وح� عندما توجد
ي
تش�
فإنها غالب اً ما تركز عىل الظروف المادية للرعاية ،وال ي
كث�اً إىل قضايا مثل العالج والحماية واالتصال مع أ
الرسة
ي
الموظف�.ن
ومؤهالت
ي
ونحاول التأكيد هنا عىل أهمية ضمان أن تشكل جميع
ت
ال� تغطيها المبادئ التوجيهية
المجاالت ذات الصلة ي
واتفاقية حقوق الطفل جزءاً من عملية التقييم (§ .)73
وي�تب عىل ذلك تبعات واضحة ألن عملية ت
ت
ال�خيص تتطلب
أك �ث
بكث� من مجرد التسجيل ،وهذه هي الحال غالب اً أثناء
ي
الممارسة .وينبغي أن تكون المطالب من مزودي الخدمات
بشكل منهجي.
واسعة النطاق وصارمة ويتم تطبيقها
ٍ
التفتيش :ينبغي أن تخضع التصاريح أ
لتوف� الرعاية
الولية
ي
“ال ش�اف والم راجعة المنتظمة” من قبل السلطة
البديلة إىل إ
ف
ن
ويع� ذلك ي� الممارسة أنه ينبغي
المختصة (§ .)105 ،55
ي
م راجعة نتائج “عمليات التفتيش المتكررة” لخدمات وم رافق
ت
ال�
الرعاية من قبل “سلطة عامة محددة” تكون الجهات ي
توفر الرعاية مسؤولةً أمامها (§  .)128والتأكد من أن عمليات
ق
وأخال� قد ت
تع�ضه عقبات
التفتيش تتم بشكل دقيق وشامل
ي
أ
ن
المفتش� أحد الشواغل الساسية
كث�ة .ويمثل مستوى أجور
ي
ي
نظ راً للموارد المالية المتاحة لبعض مزودي الخدمات وال�ت
ي
قد تجعلهم عرضةً للتأثر .وينبغي أن ت راعي االستثمارات
الهادفة إىل ضمان عمليات شإ�اف فعالة هذا الجانب.
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نقطة ت
ال� ي ز
ك� ( :)14تطوير أنظمة ترخيص وتفتيش موثوقة وخاضعة للمساءلة (تتمة)
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
المبادئ التوجيهية،128 ،73 ،71 ،55 ،20 § :
129

تعت� عمليات التقييم ت
وال�خيص والتفتيش المنتظمة
ب
ً
ً
لجميع الم رافق الرسمية للرعاية البديلة أم را أساسي ا لضمان
حلول مالئمة وعالية الجودة.

وينبغي عىل السياسات الوطنية:
ت
اش�اط تسجيل وتقييم جميع مرافق وخدمات الرعاية
الخاصة
أ
ت
توف�
ال� تسعى إىل ي
•إل زام جميع الشخاص أو أالجهات ي
الرعاية البديلة الرسمية للطفال بتسجيل نيتها هذه لدى
ن
قانو� رصيح ،وضمان
بشكل
السلطة المختصة المكلفة
ٍي
ٍ
ن
تع� منح رخصة بالعمل.
أن عملية التسجيل ال ي
تداب� عقابية صارمة بحق أي شخص أو كيان
•اتخاذ ي
يوفر الرعاية الرسمية بدون تسجيل أو يعمل بموجب
التسجيل فقط.

بال�وط ت
ين
•وضع قائمة شاملة ش
المتقدم�
ال� ينبغي عىل
ي
للعمل استيفاؤها ت
ح� يبدؤوا عملياتهم ،بما ف ي� ذلك
تأكيد خطي عىل أهدافهم ،وأدلة ثابتة عىل امتالكهم
المؤهالت ذات الصلة والجدارة أ
الخالقية ،وقدرتهم عىل
ين
وال ش�اف عليهم ،وقدرتهم
اختيار مقدمي رعاية
مناسب� إ
عىل ضمان رفاه أ
الطفال من النواحي المادية والنفسية
االجتماعية ،وموافقتهم عىل تشجيع تواصل أ
الطفال
مع أرسهم ولم شملهم ما أمكن وضمان استعدادهم
كامل
للتعاون مع السلطة المختصة المكلفة
بشكل ٍ
ٍ
ومنتظم.
ت
لتوف� الرعاية
المق�ح
•التأكيد عىل أن يكون الشكل
ي
ض�وري اً ويتناسب مع السياسة الوطنية للرعاية البديلة
أ
للطفال بما فيها ت
اس�اتيجية االبتعاد عن الطابع
المؤسس.
ي
تل� هذه ش
ال�وط و/أو تخالف
•رفض أي طلبات ال ب ي
الرئيس لمقدمي الرعاية هو
المطالبة بأال يكون الحافز
ي
ت
ال�ويج ألهدافهم السياسية أو الدينية أو االقتصادية.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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ت
اش�اط حصول جميع خدمات ومرافق الرعاية الخاصة عىل
تصاريح للعمل
أ
ت
ال� توفر الرعاية
•إل زام جميع ال
شخاص أو الجهات ي
أ
سلطة
إذن من
ٍ
البديلة الرسمية للطفال بالحصول عىل ٍ
ن
قانو� رصيح بعد استيفاء ش�وط التقييم.
بشكل
مختصة
ٍي
ٍ
تداب� عقابية صارمة بحق أي شخص أو كيان يوفر
•اتخاذ ي
ت
الرعاية الرسمية بدون ال�خيص الالزم.

•مطالبة م رافق وخدمات الرعاية هذه بتقديم طلب إلعادة
ال�خيص بعد إج راء التفتيش ف� ت
ت
ف�ات مناسبة ،مث ال ً كل
ي
ين
سنت�.
وضع آلية فعالة إلجراء التفتيش ف ي� جميع خدمات ومرافق
الرعاية العامة والخاصة
•ضمان وجود جهة رسمية مكلفة تكون مسؤولة عن تنفيذ
وغ� المعلنة لجميع الم رافق
عمليات التفتيش الرسمية ي
ت
ال� توفر الرعاية البديلة
والخدمات أالعامة والخاصة ي
الرسمية للطفال.
•تحديد مسؤولياتها بحيث تتضمن الم راجعة الدقيقة
المتثال مقدم الخدمة لمتطلبات السياسة الوطنية
بخصوص حماية ورعاية أ
ين
المحاط� بالرعاية
الطفال
بالضافة إىل ظروف الرعاية وأذون العمل
البديلة الرسمية إ
ف ي� حالة مقدمي الرعاية من القطاع الخاص.
• التأكد من أن هيئة التفتيش لها وضع ت
مع�ف به ولديها
ين
وموظف�
موارد كافية لزيارة جميع الم رافق والخدمات
ين
مالئم� لتنفيذ مهامها بما ف ي� ذلك التدريب عىل التشاور
مبا� ًة بطريقة مناسبة مع أ
ش
الطفال ف ي� م رافق الرعاية البديلة.
ٍ
أ
ت
ش
ال� تمكن وتحفز
•تحديد �وط العمل ،بما فيها الجور ،ي
ين
المفتش� عىل أداء دورهم بفعالية وموضوعية.

•اعتماد طريقة فعالة ت
ومع�ف بها لتسليم تقارير التفتيش
ودراستها واتخاذ إج راءات بنا ًء عىل ذلك حسب الحاجة.
• ت
اش�اط إعادة ترخيص مقدمي الخدمات من القطاع
معاي� التفتيش.
الخاص باستيفائهم
ي
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برنامج ال ش�اف عىل دور أ
الطفل ،وسلطة الرعاية االجتماعية والمنظمة أ
الطفال ،المكسيك
الم لمنظمات
إ
أ
ف
ن
كانت هناك مخاوف ي� المكسيك حول حماية ورفاه الطفال
المد� .وهدفت المبادرة إىل التأكيد عىل عمل دور
المجتمع
ي
المحاط� بالرعاية البديلة ،وكان ذلك ف� المقام أ
أ
ين
الطفال وفق اً
الول نتيجةً
للمعاي� المطلوبة وتحديد أية مخالفات
ي
أ ي
لمجموعة من الطفال الذين اختفوا من
للمص� المحتمل
ي
ٍ
ت
ن
ال� توفرها.
أ
ف
مه� عىل الرعاية ي
قد ترتكبها وإضفاء طابع ي
أحد دور الطفال الخاصة ي� مدينة مكسيكو .حيث أصدرت
ت
ت
ال�
وح� تاريخه ،قام ب
ال�نامج بتقييم الرعاية والخدمات أ ي
اللجنة المحلية لحقوق إالنسان مالحظات وتوصيات تدعو
توفرها دور أ
الطفال وإعداد سجل شامل لدور جميع الطفال
إىل إج راءات متابعة أفضل من قبل السلطات أ
للطفال ف ي�
وتع�م النآ
ين
واليافع�ن
المحاط� بالرعاية ف� هذه المؤسسات .ت ز
ي
ي
بالضافة إىل نظام فعال لتسجيل خدمات
م رافق الرعاية إ
ف
ت
توف�
الرعاية البديلة وال ش�اف عليها .ونتيجةً لذلك ،أعدت الحكومة استخدام هذه المعلومات الق�اح تحسينات محتملة ي� ي
إ
ن
ت�يعات توفر ت
الرعاية البديلة وإعداد ش
القانو� بآلية
االع�اف
أ
ي
ش
لل�اف عىل دور الطفال
المحلية ف ي� مدينة مكسيكو برنامج اً إ
أ
ش
لل�اف عىل دور الطفال .ويتم إعداد أدوات مهنية
مستدامة إ
بمشاركة هيئات تتوىل
ٍ
مسؤوليات محلية وهي :وزارة التنمية ومعاي� فنية بمساعدة فنية من فرع منظمة اليونيسف �ف
ي
ف
ي
المحلية ،والنائب العام والمدعي العام ي� قضايا حماية
مكسيكو.

ممارسة واعدة 2-14

طريقة التنظيم والتقييم والمتابعة لضمان الجودة ف ي�
مرافق الرعاية الداخلية أ
للطفال ،إرسائيل
نفذت وزارة الشؤون االجتماعية مبادرة التنظيم والتقييم
ين
تحس� جودة الرعاية .وتشمل عنرص
والمتابعة بغرض
ً
ً
تفتيش خارجي ونهج ا داخلي ا لضمان الجودة .وهدفت طريقة
ت
ال� جرى تطويرها ف ي� إرسائيل إىل
التنظيم والتفتيش هذه ي
ين
ع� استخدام
تحس� جودة رعاية الم رافق أو الخدمات ب
ف
طريقة موضوعية ومنهجية وموحدة للتنظيم .و ُط بقت ي� 85
مرفق اً للرعاية داخل المؤسسات تقدم خدمات لنحو 5000
ين
يافع تت�اوح أعمارهم ي ن
تحس� جودة
ب�  6و 18عام اً بغرض
الرعاية المقدمة أ
وبالتال جودة الحياة ف ي� نهاية
للطفال -
ي
المطاف .وتستخدم الطريقة نهج اً «تتبعي اً» لمجموعة من
ت
ين
وال� ي ز
المودع� ف ي�
تم�
المشاكل أو الظروف المحددة جيداً ،ي
إحدى المؤسسات ،بوصفها ش
مؤ�ات لتقييم جودة الرعاية.
ش
اس والعدوانية
وتتضمن هذه المؤ�ات ضعف التحصيل الدر ي
وبالضافة إىل ذلك ،هناك مجموعة من
واالكتئاب والقلق .إ
ش
المؤ�ات الشاملة المصممة للتحقق من عمل المؤسسة
�ث
ككل .وتكون أك عموميةً بطبيعتها وتشمل عىل سبيل المثال
ين
والموظف�
السالمة
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معلومات شخصية وعن
والتغذية .ويجمع المفتشون
ٍ
المؤسسة مع التشديد عىل االستفادة من الطفل/اليافع
بالضافة إىل إج راء مقابالت مع
كمصدر
رئيس للمعلومات إ
ٍ
ٍي
ن
الموظف� وعمليات التوثيق والمالحظة .وتشمل عملية
ي
الرصد سبعة م راحل رئيسية وتتبع دور ًة للتنظيم .وشكلت
ت
ال� وفرتها طريقة التنظيم والتقييم والمتابعة
البيانات ي
أساس اً لوضع خطة عالجية منظمة لكل طفل ،وهناك أدلة
تش� إىل تحسن جودة الرعاية ورفاه أ
الطفال .كما ظهر أثر هذه
ي
ف
الطريقة ي� تحسن إج راءات العمل وصنع الق رار ومؤهالت
ين
الموظف�.
لمزيد من المعلومات انظر :زيماخ-ماروم ،ت )2008( .العالقة
ٍ
أ
ف
ين
ب� البحاث والممارسة ي� تطبيق طريقة التنظيم والتقييم
ف
والمتابعة ( )RAFلضمان الجودة ي� مؤسسات الرعاية الداخلية
ين
تشاسك� وج .روزنفيلد ،أبحاث للتنفيذ:
ف ي� إرسائيل .ف ي� ر .ج.
ت
المش�كة ي ن
ب� البلدان لربط المعرفة والسياسة
االمنظورات
أ
والممارسة الخاصة بالطفال ،أكسفورد :مطبعة جامعة
أكسفوردhttps://books.google.co.uk/books/about/ .
_Research_for_Action.html?id=d6EJVGKXq4cC&redir
esc=y
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المعاي� الدنيا للرعاية داخل المؤسسات وكفالة أ
الطفال
ي
ف ي� ناميبيا
أُجريت عملية تقييم للرعاية البديلة عام  2008بغرض
تعزيز خدمات الرعاية البديلة أ
للطفال الضعفاء الذين
يحتاجون للحماية تحت عنوان الرعاية والدعم ف ي� ناميبيا.
وخ ُل صت إىل وجود أعداد كب�ة من أ
الطفال ف ي� م رافق الرعاية
ي
أ
«معاي� رعاية الطفال
غ� المنظمة .ونتيجةً لذلك ،اع ُت مدت
ي
ي
المعاي� الدنيا لجميع
داخل المؤسسات» بغرض ضمان وضع
ي
م رافق الرعاية داخل المؤسسات ف ي� البلد وتسجيلها ورصدها.
ين
والموظف�،
المعاي� مسائل مثل إالدارة التنفيذية
وتناولت
ي
ن
بالضافة إىل الجوانب
والدارة العامة والشؤون المالية إ
والمبا� إ
ي
المختلفة لتقديم الرعاية كالقبول والمشاركة وتسجيل الحالة
والصحة والتعليم ومغادرة الرعاية والدعم ف ي� إطار الرعاية

 .2الرصد

ال يرتبط دور الرصد الذي تغطيه الفقرة  130ف ي� هذا القسم
الفرعي من المبادئ التوجيهية ش
لل ش�اف
مبا� ًة بدور «الخضوع إ
المنتظم» (§  )55أو وظائف التفتيش (§  )129-128عىل هذا
النحو .حيث يركز عىل ضمان وجود هيئة مستقلة ولكن
معتمدة رسمي اً وينسجم وضعها وطبيعتها ومواردها وواليتها
المعاي� المنصوص عليها ف ي� ما يسمى «مبادئ
القانونية مع
ي
أ
باريس» .حيث أقرت الجمعية العامة للمم المتحدة عام
 1993هذه المبادئ المخصصة للمؤسسات الوطنية من أجل
تعزيز وحماية حقوق إالنسان  -وأفضل مثال معروف عىل ذلك
هو مكتب ي ن
أم� المظالم.

الالحقة .كما أُجريت دورات تدريب ف ي� جميع أنحاء البلد
ين
التابع� للحكومة
بمشاركة جميع موظفي الرعاية االجتماعية
غ� الحكومية ،وتشكل فريق عمل من أجل
والمنظمات ي
المعاي� الدنيا لكفالة الطفل
تسهيل التنفيذ .وتم وضع
ي
أ
غ� الحكومية والخصائيون االجتماعيون
وتلقت المنظمات ي
المعاي� المبادئ
تدريب اً ف ي� هذا المجال .وتتضمن هذه
ي
التوجيهية لكفالة الطفل ،ودليل تدريب ف ي� مجال العمل
ين
ين
المحتمل� ،ودليل تدريب
الكافل�
االجتماعي من أجل تحديد
ين
ين
المحتمل� ومجموعة أدوات لمجموعات الدعم
للكافل�
ين
والكافل� .كما تلقت الوزارة الدعم أيض اً من أجل إعداد قاعدة
أ
ين
المحتمل� وللطفال
بيانات لمقدمي خدمات كفالة الطفل
ين
المكفول�.
لمزيد من المعلومات ،انظر:
ٍ
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/
attachments/Standards%20for%20Foster%20
Care%20Services%20in%20Namibia.pdf
ت راعي هيئة الرصد ،عند تقديم توصيات للحكومة تتعلق
بالسياسات« ،نتائج أ
البحاث المرجحة» ف ي� مجال الرعاية البديلة
بالضافة إىل المجاالت أ
الوسع لنمو ورفاه الطفل.
إ

وبينما تكون وظائف هيئات الرصد المشابهة هامةً للغاية،
التمي� بينها ي ن
يز
يعت� أم راً حيوي اً
وب� وظيفة إال ش�اف الخاصة
ب
أ
بخدمة التفتيش ذات نفس القدر من الهمية .
وبالمثل ،تختلف «آلية الرصد» المذكورة ف ي� الفقرة  130من
المبادئ التوجيهية عن «آلية معروفة وفعالة ونزيهة يمكن
للطفل بموجبها البالغ بشكاواه أو شواغله” المشار إليها �ف
إ
ي
آ
ف
الفقرة  99من المبادئ التوجيهية .حيث تكون اللية ي� تلك
الحالة هي “أول خطوة” ف ي� مرفق الرعاية أو عىل المستوى
وفيما يتعلق بالرعاية البديلة ،تعكس وظائف هيئة الرصد
المحل .أما “آلية الرصد” الموصوفة ف ي� الفقرة  130من المبادئ
ي
التوجيهية فهي هيكلية وطنية أ
المذكورة المنصوص عليها ف ي� المبادئ التوجيهية عدداً من
(والفضل مع تغطية محلية
ف
المبادئ الواردة ي� «مبادئ باريس» .ولكن جرى التأكيد عىل ثالثة وإقليمية إلتاحة إمكانية الوصول إليها) يمكن التواصل معها إذا
مهمة أخرى تتعلق بعمل الهيئة تتضمن إمكانية الوصول اع ت �ت الخطوة أ
نقاط
ٍ
ٍ
الوىل المشار إليها مستحيلةً أو كانت نتائجها
ُب
أ
ف
الخصوصية.
من
جو
�
طفال
ال
مع
التشاور
إمكانية
وإتاحة
إليها
ي ٍ
غ� مرضية.
ي
النقطة الثالثة ذات أهمية خاصة وتؤكد عىل ض�ورة أن
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ف
ف
و� حاالت الطوارئ
ي
توف� الرعاية ي� الخارج ي

الفصل الحادي ش
ع�

ف
ف
و� حاالت الطوارئ
ي
توف� الرعاية ي� الخارج ي

تجدون ف ي� هذا الفصل:

 )1-11توف� الرعاية أ
للطفال خارج بلدان إقامتهم المعتادة
ي
 .1إيداع الطفل ف ي� إطار للرعاية ف ي� الخارج
 .2توف� الرعاية أ
للطفال الموجودين فعال ف ي� الخارج
ي

الم�تبة عىل عملية صنع السياسات :توف� الرعاية أ
آ
الثار ت
للطفال خارج بلدان إقامتهم المعتادة
ي

توف� الرعاية البديلة ف ي� حاالت الطوارئ
 )2-11ي

نقطة ت
ال� ي ز
توف� الرعاية البديلة ف ي� حاالت الطوارئ
ك� ( :)15ي

•
•

آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
ممارسة واعدة:
أ
ف
تغي� إج راءات رعاية الطفال ي� آتشيه ،إندونيسيا
دراسة حالة  :1بعد وقوع الكارثة :ي
ف
دراسة حالة  :2ب رامج لجنة إالنقاذ الدولية ي� رواندا ،رواندا
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ف
ف
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السياق :فهم المبادئ التوجيهية
ت
ح� هذا الموضع ،تتوسع المبادئ التوجيهية ف ي� اتفاقية حقوق
توف� توجيهات أك �ث
وغ�ها من النصوص بغرض ي
الطفل ي
ف
و� المقابل ،يغطي القسمان
تحديداً للسياسات والممارسة .ي
ت
ال� هي بالفعل
الثامن والتاسع من المبادئ التوجيهية
المواقف ي
أ
وبالتال فإن هذه القسام هي عبارة عن
موضع دراسة مفصلة.
ي
�ث
للمعاي� والمبادئ الدولية القائمة أك من كونها عملية
دراسة
ي
إعداد توجيهات جديدة.
ف
و� ضوء ذلك ،يتم تناولها مع بعضها ف ي� هذا الدليل ،بدون
ي
بطريقة متعمقة من خالل «مربعات
معاينة بعض القضايا
ٍ
ت
ن
ال� ي ز
المستخدم� إىل الرجوع إىل الصكوك والوثائق
ك�» .وندعو
ي
ذات الصلة حسب الحاجة.

 )1-11توف� الرعاية أ
للطفال خارج بلدان إقامتهم
ي
المعتادة
توف� الرعاية البديلة مواجهة التحديات
توجب عىل عمليات ي
ف
ف
ع� الحدود ي� العقود
الناجمة عن التوسع الرسيع ي� الحركة ب
أ
خ�ة .لذلك كان من المهم تخصيص قسم من المبادئ
ال ي
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المتعلق� بهذه المسألة :أ
ين
ين
الطفال
للجانب�
التوجيهية
أ
الذين يتم إرسالهم إىل الخارج لتلقي الرعاية ،والطفال الذين
يحتاجون للرعاية عندما يكونون فع ال ً ف ي� الخارج.
وتستخدم المبادئ التوجيهية مصطلح «بلد إالقامة المعتاد»
(§  )140 ،137لضمان أن يستند معيار تطبيق هذه أ
الحكام إىل
ح� آ
المكان الذي يعيش فيه الطفل طو ًع ا ت
الن .وهو أيض اً ،ف ي�
معظم الحاالت ،المكان الذي سيعود إليه الطفل .ولكن ال يُ نظر
إىل ذلك عىل أنه ش�ط مطلق لتحديد «مكان إالقامة االعتيادية» ف ي�
وقت ي ن
بشكل
الحال
مع� .وعوض اً عن ذلك ،يتم النظر ف ي� الوضع
ٍ
ي
ٍ
أساس بدال ً من الخطط المستقبلية.
ي
ومن المهم مالحظة إالشارة إىل اتفاقية الهاي لعام 1996
(§  .)139حيث تحدد هذه االتفاقية توزيع مسؤوليات حماية
ين
ين
الطفل ي ن
المعنيت� بأية قضية عابرة للحدود .كما
الدولت�
ب�
ت
ال� يجوز أو ال يجوز
تنص
بصورة حاسمة عىل ي
ٍ
تداب� الحماية ي
ت
ُ
ال� أ ِرس ل منها الطفل أو وصل إليها.
اتخاذها من قبل الدولة ي
أ
ش� إىل اتفاقية عام  1996ف ي� المبادئ التوجيهية
وللسف ،أُ ي
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تحت بند «إيداع الطفل ف ي� إطار للرعاية ف ي� الخارج» ،بينما توفر
االتفاقية أيض اً توجيهات ت ز
وال�امات حيوية وشاملة للفئة
الثانية (توف� الرعاية أ
للطفال الموجودين فع ال ً ف ي� الخارج).
ي
ولذلك فإن تطبيق االتفاقية  -والدعوة إىل التصديق عليها -
ف أ
ت
يعت� أمراً أساسي اً
ال� ال ي زال ذلك فيها ض�وري اً ب
ي� الماكن ي
لحماية حقوق الطفل الموجود خارج بلد إقامته المعتاد
أ
سبب كان.
لي ٍ

الفصل الحادي ش
ع�
 .2توف� الرعاية أ
للطفال الموجودين فعال ف ي� الخارج
ي

وغ� الرسمية المخطط لها ف ي�
عىل نقيض الرعاية الرسمية ي
أ
�ث
الخارج ،يتناول هذا القسم الفرعي الحاجة الك شيوع اً لضمان
أ
ين
ين
المنفصل�
المصحوب� بذويهم أو
غ�
الرعاية البديلة للطفال ي
عنهم الموجودين خارج بلد إقامتهم المعتاد .ويغطي أ
الطفال
كب� ٍة من الحاالت ،بما فيها الالجئون وطالبو
ف ي�
مجموعة ي
ٍ
النظامي� وضحايا التجار أ
ين
بالشخاص
غ�
إ
اللجوء والمهاجرون ي
غ�ه من أشكال الهجرة القرسية.
واالختطاف أو ي
 .1إيداع الطفل ف ي� إطار للرعاية ف ي� الخارج
وبما أن هذه القضية ت
مع�ف بها بالفعل ،استلهم محررو
يتم إج راء ترتيبات مختلفة للرعاية البديلة  -بما فيها الرعاية
غ� الرسمية من قبل ذوي القر�  -أ
المبادئ التوجيهية عدداً من الصكوك الدولية الموجودة ووثائق
للطفال ف ي� الخارج .ولكن
ي
ب
أحد أ
السباب الرئيسية لتناول هذا السؤال ف� المبادئ التوجيهية السياسات بدءاً من اتفاقية الهاي لعام  1996المذكورة أعاله
ي
إىل المبادئ التوجيهية لمفوضية أ
المم المتحدة لشؤون
قص�ة
الدولية
«باالستضافة»
كان معالجة المخاوف المتعلقة
ي
ين
أ
الالجئ� بشأن تحديد المصالح الفضىل للطفل (.)2008
فكث�اً ما يتم تنظيم ب رامج
المد ومبادرات «الرعاية المؤقتة» .ي
ف
توف� الرعاية ي� هذه
من هذا النوع تنطوي عىل إقامة لعدة أسابيع مع أرسة متطوعة وتطالب المبادئ التوجيهية أن ي راعي ي
الحاالت السمات الشخصية لكل طفل وتجربته الشخصية أيض اً
ف ي� الخارج بضمانات محدودة وبدون شإ�اف ال سيما من ناحية
أ
أ
أ
أ
ضمان مالءمة أ
(§  .)142ومن الهداف الرئيسية الخرى للحكام أنه ال ينبغي
ت
ال� تتم
الرس المضيفة.
وهذه هي المرة الوىل ي
أ
ف
ف
المعاي� .احتجاز أو معاقبة هؤالء الطفال بدواعي وجودهم ي� البلد.
دول لتحديد
ي
فيها محاولة تناول هذه المسألة ي� ٍ
نص ي
وينبغي نقديم المساعدة والمشورة لهم بشكل منتظم �ف
ي
ٍ
ال� تهدف إىل تحديد الحل أ
ت
تم التأكيد أوال ً عىل أنه ينبغي تطبيق المبادئ التوجيهية ككل
النسب لهم ،كما ينبغي
إالج راءات ي
ف
ت
وبالضافة إىل الحث عىل
ي� هذا النوع من الحاالت (§  .)137إ
ال� تستند إليها
الحصول عىل
جميع المعلومات الممكنة ي
ت
ف
وأخ�اً ،ال ينبغي إعادتهم
تكليف هيئة معينة تكون مسؤولة عن اح�ام هذه الضمانات ،عملية صنع الق رار ي� هذا الشأن .ي
تُ طالب المبادئ التوجيهية بعد ذلك أيض اً بضمان متابعة هذا إىل بلد إقامتهم المعتاد إال ف ي� حال وجود ضمانات كافية بشأن
ويعت� ذلك مطلب اً حاسم اً .فدائم اً
النوع من الزيارات (§ .)138
ب
سالمتهم وترتيبات رعايتهم هناك.
أ
ف
غ�
ما يعيش الطفال المعنيون ي� أوضاع من الحرمان أو ي
أ
ف
ذلك من الظروف الصعبة ف� بلد إقامتهم المعتاد :فقر أ
خ� � هذا القسم
ومن الجوانب المهمة ،ينص الحكم ال ي
الرسة
ي
الفرعي (§  )152عىل أنه ال ينبغي النظر ف� يتداب� رعاية نهائية �ف
وح� أوضاع ال �نز اعات المسلحة .و�ف
والرعاية داخل المؤسسات ت
ي
ي
ي
ي
البلد المضيف ،مثل ن
التب� أو الكفالة وفق اً ش
أ
لل�يعة إالسالمية،
ي
كث� من االهتمام لمساعدة هؤالء
كث� من فالحيان ،ال يتم إيالء ي ٍ
أيٍ
قبل استنفاذ جميع الجهود لتحديد مكان أرسة الطفل المع�ن
ي
تجربة لل راحة
الطفال ي� التكيف مع «الحياة الطبيعية» بعد
ٍ
ين
ف
الرئيسي� له.
بيئة آمنة .وقد يؤدي الفشل ف� معالجة ذلك أو مقدمي الرعاية
المادية النسبية ي� ٍ
ي
إىل مشاكل سلوكية ونفسية كب�ة ،وانهيار العالقات أ
الرسية
ي
ف
ف
ً
ً
يعت� مكون ا حيوي ا ي� أي برنامج
ي� الحاالت الشديدة .ولذلك ب
للرعاية المؤقتة المخطط لها ف ي� الخارج.
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آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
توف� الرعاية أ
للطفال خارج بلدان إقامتهم
ي
المعتادة
المبادئ التوجيهية152-137 § :

يحتاج أ
الطفال الذين يتم إرسالهم إىل الخارج لتلقي الرعاية
أ
والطفال الذين يحتاجون للرعاية عندما يكونون فع ال ً ف ي�
الخارج للوصول إىل الدعم والخدمات بما ينسجم مع حقوق
الطفال آ
واحتياجات أ
الخرين .ولكن لديهم احتياجات أخرى
أيض اً ينبغي عىل السياسة الوطنية أن ت راعيها.
وينبغي عىل السياسات الوطنية:
ضمان الوفاء بالمسؤوليات الدولية
•المصادقة عىل اتفاقية الهاي لعام ( 1996إذا كانت
ت
ال� تلخص مسؤوليات
الدولة لم تصادق عليها من قبل) ي
حماية الطفل ي ن
ب� بلدين.
•ضمان أن ت راعي جميع سياسات وخدمات رعاية أ
الطفال
ف
وغ�ها من الصكوك
ي� الخارج اتفاقية الهاي لعام  1996ي
الدولية مثل المبادئ التوجيهية لمفوضية أ
المم
ين
الالجئ� بشأن تحديد المصالح
المتحدة لشؤون
الفضىل للطفل (.)2008
•ضمان أن تستند جميع السياسات والخدمات المتعلقة
أ
ين
المحاط� ،أو قد يحتاجون إحاطةً  ،بالرعاية
بالطفال
البديلة ف ي� الخارج إىل المبادئ التوجيهية.

معاي� الرعاية لكل طفل
•تحديد الهيئة المسؤولة عن
ي
بالخ�ة
موجود ف ي� الخارج .وينبغي أن تتمتع هذه الهيئة
ب
ف� تعزيز معاي� الرعاية لجميع أ
الطفال.
ي
ي
تعزيز حقوق أ
الطفال
ين
•توعية جميع مقدمي
المناسب�
وأخصائ� الرعاية
يي
أ
ف
بحقوق واحتياجات الطفال الموجودين ي� الخارج.
•النص عىل حق أ
الطفال ف ي� االستماع إليهم ف ي� جميع
ت
ال� تؤثر عليهم باالنسجام مع الممارسات
القضايا ف ي
الجيدة ي� الرعاية البديلة والمبادئ التوجيهية.
•ضمان حصول أ
الطفال عىل المعلومات ومعرفتهم
لحقوقهم.
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الفصل الحادي ش
ع�
•إتاحة إمكانية وصول أ
الطفال إىل شخص بالغ مستقل
بالضافة إىل
يثقون به ويمكنه تقديم الدعم لهم إ
ن
ن
المجا� عند الحاجة.
القانو�
التمثيل
ي
ي
ب� أ
بتيس� التواصل ي ن
الطفال وأرسهم
•مطالبة الهيئات
ي
بغرض دعم لم الشمل أو المحافظة عىل التواصل إذا
تعذر لم شمل أ
الرسة.
•ضمان توفر الدعم لجميع أ
الطفال دون ي ز
تمي� أو وصم
مع م راعاة خلفية الطفل إالثنية والثقافية واالجتماعية.
•إتاحة وصول أ
الطفال إىل الصحة والتعليم واللعب
ح� يتمتعوا بنفس حقوق أ
والخدمات أ
الخرى ت
الطفال
آ
الخرين.
أ
توف� ت
م�جم ،أو
ع� ي
•دعم حقوق الطفال بالمشاركة ب
وسائل دعم أخرى حسب الحاجة ،ت
ح� يتمكن الطفل من
ت
ال� يفضلها.
إبداء رأيه وفهم التواصل باللغة ي
حماية أ
الطفال الموجودين ف ي� الخارج
أ
ين
مصحوب�
غ�
•ضمان إيداع الطفال الذين يصلون ي
ين
للتجار
بذويهم أو
منفصل� عنهم أو يكونون ضحايا إ
أ
بيئات مناسبة للطفال وعدم حرمانهم من حريتهم
ف ي�
ٍ
لمجرد وجودهم ف ي� البلد.
المسؤول� الذين يتعاملون مع أ
ين
الطفال،
•ضمان تدريب
مثل موظفي الجمارك والهجرة والحدود ،عىل تلبية
احتياجات أ
الطفال بحساسية.
أ
ف
ن
ين
وقت
وص
•المطالبة
قانو� عىل الطفال ي� أرسع ٍ
ي
بتعي� ي
ممكن باالنسجام مع الممارسات ذات الصلة لجميع
أ
الطفال الذين يحتاجون الرعاية والحماية .وينبغي أن
ن
القانو� ويفهم االحتياجات المحددة
الوص
يعرف
في
ي
أ
للطفال الموجودين ي� الخارج.
•مطالبة هيئات رعاية الطفل بتسجيل وإج راء عملية
تقييم شاملة الحتياجات الطفل بأرسع وقت ممكن
وبالتعاون مع آ
الخرين بما ف ي� ذلك احتياجاته الصحية
والتعليمية.
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•مطالبة هيئات رعاية الطفل بالتماس وثائق من بلد إقامة
الطفل المعتاد من اجل إج راء تقييم الحتياجات الطفل.
•ضمان وجود عمليات لتقفي أثر أرسة الطفل يتوالها
أخصائيون مدربون .وينبغي أن يحصل ذلك فور إيداع
أ
ف
إطار للرعاية.
أحد الطفال ي� ٍ

الفصل الحادي ش
ع�
•المطالبة بإج راء عمليات تقييم مناسبة للمخاطر قبل
إعادة أ
الطفال إىل بلد إقامتهم أو إىل رعاية أف راد آخرين
من أ
الرسة ما أمكن.
•االضطالع بدور قيادي بالتعاون مع البلدان أ
الخرى
لضمان تلبية احتياجات أ
الطفال

أ
ت
ال� تصل إىل مناطق الكوارث
الفاعلة الجنبية من ي
توف� الرعاية البديلة ف ي� حاالت الطوارئ
 )2-11ي
غ� الدول ي
ف
ولديها النية والموارد لتأسيس مرفق للرعاية الداخلية بغض
عىل الرغم من أن المبادئ التوجيهية تنطبق كاملةً ي� حاالت
النظر عن السياسات الموجودة .ف
و� أسوأ الحاالت ،قد يرفضون
ي
الطوارئ الناجمة عن كوارث طبيعية وكوارث من صنع إالنسان
ح� يقومون بعرقلة جهود لم شمل أ
التعاون أو ت
بشكل
رسة
ال
ٍ
بتوف�
(§  ،)153ينبغي إيالء اهتمام بالمخاوف المحيطة
ي
فاعل بالنيابة عن أ
الرعاية البديلة أ
الطفال الموجودين تحت رعايتهم.
للطفال ف ي� هذه الظروف .عالو ًة عىل ذلك ،قد
يحصل التباس ف� مسؤوليات وكفاءات أ
الشخاص الذين يعملون وكجزء من جهود منع انفصال أ
ي
الرسة ف ي� هذه الظروف ،تلقي
ٍ
ف ي� حاالت ما بعد الكوارث .ويشارك
الموظفون الذين ال يواجهون المبادئ التوجيهية الضوء عىل الحاجة إىل ضمان أن تركز أعمال
الرس عوض اً عن توف� المعونة أ
الغاثة عىل مساعدة أ
عاد ًة قضايا حماية الطفل أو صنع الق رار ف ي� الجهود التالية
للطفال
إ
ي
للكوارث حيث ال يتوفر سوى حد ن
وال ش�اف
أد� من السلطة إ
فقط (§ .156 ،155أ).
والتوجيه ف� كث� من أ
الحيان .وتحاول أحكام حاالت الطوارئ ف ي�
ي يٍ
أ
وبالضافة إىل إعادة التأكيد عىل أولوية دعم مشاركة المجتمع
إ
المبادئ (§  )167-153مساعدة جميع الط راف المعنية بحماية
ال� تستند إىل أ
المحل وتعزيز ورصد الرعاية البديلة ت
الرسة ف ي�
الطفل ف ي� حاالت الطوارئ.
ي
ي
مجتمع الطفل ،ينظر القسم الفرعي المتعلق تب�تيبات الرعاية
ف� حاالت الطوارئ ف
وكما أظهرت المبادرات ف ي� حاالت الكوارث قبل وبعد إق رار
ين
ين
بشكل خاص:
مهمت�
مسألت�
�
ي
ي
ٍ
غ� المالئمة
المبادئ التوجيهية بوضوح ،تكون مخاطر الحلول ي
أبداً لحاالت أ
الطفال الذين تم تحديدهم عىل أنهم محرومون باالنسجام مع التوجيهات الدولية المتعلقة بعمليات
أ
الجالء (راجع اللجنة الدولية للصليب الحمر (، )2004
إ
من الرعاية الوالدية ف ي� هذه الظروف شديدة ومتكررة وواسعة
االنتشار .ويعالج هذا القسم من المبادئ التوجيهية منذ البداية الصفحات  ،)26-24تحذر المبادئ التوجيهية من أنه ال يجوز
أ
أ
ش
سباب طبية قاهرة أو تتعلق
ت�يد الطفال ب
بعض أك �ث المشاكل أهمية وخطورة.
ع� الحدود إال ل ٍ
ف
ت
بحمايتهم .وح� ي� هذه الحالة ،ال يجوز ذلك إال عندما
غ� مؤهلة وتفتقر إىل
•تدخالت من قبل أف راد وهيئات ي
رعاية يعرفه
يكون الطفل مصحوب اً بأحد أقاربه أو مقدم ٍ
الخ�ة؛
ب
الطفل مع وضع خطط واضحة إلعادة الطفل إىل بلد إقامته
المعتاد (§  .)160وال ينبغي أن يكون هناك حاالت إجالء أو
• اللجوء إىل الرعاية داخل المؤسسات عوض اً عن ت
ال�تيبات
ت�يد ال يمكن ت�يرها من خالل أ
ش
الحداث الوشيكة أو الفعلية
ذات الطابع أ
ب
الرسي؛
ت
ت
التحض� والتخطيط
وال� تحصل بدون
ي
ال� تهدد الحياة ي
ي
أ
أ
ين
• ش
الالزم�  -االنتباه إىل التحقق من وضع الرسة والتأكد من جمع
داع؛
ع� الحدود ي
ت�يد الطفال ب
بغ� ٍ
وبالتال تحظر هذه
كافة الوثائق الالزمة عىل سبيل المثال.
ي
• رفض تشجيع أو تيس� تقفي أثر أ
ف
ن
الرسة.
ي
التداب� المستعجلة ي� حاالت ما
أمور أخرى،
ي
القاعدة ،من يب� أٍ
ن
بلد مستقبل ،وهي
بعد الكوارث لنقل الطفال بغرض
التب� إىل ٍ
ي
ومن الجدير بالذكر عىل وجه الخصوص هنا إالشارات إىل الرعاية
كب�.
قلق ي
ظاهر ًة ال ت زال تشكل مصدر ٍ
داخل المؤسسات (§  .154ج & د.156 ،ب) .ففي حاالت
ف
الطوارئ ،ن
تداب� رعاية
بكث�
وتنص المبادئ التوجيهية أيض اً عىل النظر ي� ي
تتب� المبادئ التوجيهية موقف اً أك �ث رصامةً ي
«مستقرة ونهائية» ،من قبيل ن
التب� أو الكفالة وفقا
بشأن استخدام الرعاية داخل المؤسسات منها عىل المستوى
ي
أ
ف
ش
لحكام ال�يعة إالسالمية ،ي� حال فشل جهود لم شمل
وبالتال ،هناك حظر رصيح عىل
العام (ال سيما §  .)23 – 21أ ي
أ
ف
ن
ش
غ� م�وط ،ولذا يمكن
الرسة (§  .)161إن مصطلح
تأسيس م رافق للرعاية طويلة المد ي� هذه الحالة الخاصة.
«التب�» ي
ي
ن
محل أو يب� البلدان .ويمكن تصور
تفس� معناه عىل أنه
كب�ة إىل تجارب الجهات
ويستند هذا النهج المتشدد
ي
بدرجة ي
ٍ
ي
انقر لالنتقال إىل المبادئ
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خيارات أخرى للرعاية البديلة طويلة أ
المد عندما يكون هذا
غ� ممكن .النقطة الحاسمة هنا هي ض�ورة تخصيص
الحل ي
كاف واستخدامه بطريقة جيدة لضمان عدم وجود
وقت ٍ
ٍ
ت
احتمال معقول للم شمل الطفل مع أرسته .وقد تمتد الف�ة
المطلوبة إىل ي ن
سنت� ف ي� بعض الظروف.
وأخ�اً ،يقدم القسم الفرعي حول «تقفي أثر أ
الرسة ولم
ي
لل�وط الرئيسية المنصوص عليها �ف
ش
الشمل» ملخص اً
ي
التوجيهات أ
ت
الك �ث تفصي ال ً (مثل المبادئ التوجيهية المش�كة
أ
ين
ين
المصحوب� بذويهم
غ�
ب� الوكاالت بشأن الطفال ي
ف
ين
والمنفصل� عنهم والضائعون :الرعاية ي� حاالت الطوارئ
أ
ين
المنفصل� عن ذويهم منذ
وتقفي أثر أرسة الطفال
الوالدة ت
ح� عمر خمس سنوات) حول طريقة تنظيم جهود
أ
تقفي أثر الرسة ولم شملها.

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

الفصل الحادي ش
ع�

120

الفصل الحادي ش
ع�

ف
ف
و� حاالت الطوارئ
ي
توف� الرعاية ي� الخارج ي

نقطة ت
ال� ي ز
توف� الرعاية البديلة ف ي� حاالت الطوارئ
ك� ( :)15ي
آ
الثار ت
الم�تبة عىل عملية صنع السياسات
لمبادئ التوجيهية167-153 § :

ينبغي توف� الدعم أ
للرس من أجل البقاء مع اً ف ي� حاالت
ي
الطوارئ .ولكن ،قد يتطلب أ
الطفال ف ي� بعض الحاالت رعاية
توف�ها باالنسجام مع المبادئ التوجيهية.
بديلة ،وينبغي ي
ت
ال� تفرضها حاالت الطوارئ
وال
ينبغي أن فتقوض التحديات ي
أ
حق الطفال ي� تلبية حقوقهم واحتياجاتهم.
و� هذه الحالة ،تنطبق آ
ف
الثار ت
الم�تبة عىل السياسة عىل
ي
دول يتحمل المسؤولية ف ي�
أجن� أو ي
الدولة وعىل أي كيان ب ي
غياب السلطات الوطنية فعلي اً .وينبغي عىل السياسات:
لعب دور قيادي ف ي� تخطيط وتنسيق الرعاية ف ي� حاالت
الطوارئ
•ضمان وضع وخطط وطنية لتنسيق الدعم المقدم
أ
أ ف
وال ش�اف عليه.
للطفال والرس ي� حاالت الطوارئ إ
• تز
وغ�ها من
االل�ام بالتوجيهات الدولية الخاصة إ
بالجالء ي
وال�وتوكوالت الدولية ،وعىل وجه الخصوص
التوجيهات ب
أ
ف
لتفادي ش
ع� الحدود إال ي� الحاالت القاهرة
ت�يد الطفال ب
(§.)160
•أن تنص رصاحةً عىل توجيه جهود الغاثة إىل أ
الرس
إ
للحيلولة دون انفصالها وبقاء أ
الطفال مع والديهم
وأرستهم الممتدة ما أمكن.

• وضع آليات لتوف� دعم شامل أ
للرس والمجتمعات المحلية.
ي
أ
تيس� لم
• تسجيل الطفال إ
وال ش�اف عليهم بغرض ي
الشمل مع أ
الرسة .وينبغي أن تكون هذه المعلومات رسية.
ال� توفر الدعم أ
ت
للطفال
•
مطالبةف جميع المنظمات ي
أ
والرس ي� حاالت الطوارئ باالمتثال للمبادئ التوجيهية
يتما� مع حقوق واحتياجات جميع أ
ش
الطفال.
بما
•ضمان وجود مجموعة من خيارات الرعاية أ
للطفال الذين
يحتاجون رعايةً بديلة مع تفضيل الرعاية ف ي� ترتيبات
تستند إىل أ
المحل.
الرسة ف ي� المجتمع
ي
•أن تنص بالتحديد عىل إمكانية النظر ف ي� الرعاية داخل
مؤقت فقط مع حظر تأسيس م رافق
كتدب�
المؤسسات
ٍ
يأ ٍ
للرعاية طويلة المد.
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

االسماح بالنظر ف ي� خيارات الرعاية البديلة عندما ال يمكن لم
شمل أ
الطفال مع أرسهم .وال يجوز النظر ف ي� حلول نهائية
مثل ن
التب� أو الكفالة وفق اً ش
لل�يعة إالسالمية إال بعد
ي
انقضاء ت
ف�ة معقولة وعدم وجود احتمال واقعي للم شمل
أ
الرسة.
ضمان تلبية احتياجات وحقوق أ
الطفال
•المطالبة بالسعي ألخذ آراء أ
ش
يتما� مع
الطفال بما
جميع خدمات الرعاية البديلة.
•المطالبة بإبقاء أ
الشقاء مع اً وبذل جهود حثيثة إلبقاء
أ
الطفال عىل اتصال مع أرسهم الممتدة ومجتمعاتهم
المحلية.

•ضمان توفر الدعم لجميع أ
الطفال دون ي ز
تمي� أو وصم
مع م راعاة خلفية الطفل إالثنية والثقافية واالجتماعية.
•إتاحة وصول أ
الطفال إىل الصحة والتعليم واللعب
والخدمات أ
الخرى ت
ح� يتمتعوا بنفس الحقوق مثل
آ
أ
وقت ممكن بعد حصول حالة
الطفال الخرين بأرسع ٍ
الطوارئ.
والخ�اء
الخ�ة
ب
المطالبة بدعم من المنظمات ذات ب
بالخ�ة
•ضمان أن تتمتع جميع الهيئات والمنظمات
ب
وتكون مجهزة لمواجهة حاالت الطوارئ ولديها موظفون
خ�ة ف ي� هذا المجال.
مدربون وذوو ب
•ضمان وجود إج راءات لحماية الطفل ت
ح� تتم حماية
أ
أ
الطفال من إساءة المعاملة واالستغالل والذى.
•المطالبة بوجود عمليات لتقفي أثر أرسة الطفل يتوالها
أخصائيون مدربون ودعم لم شم أ
الرس .وينبغي أن
يحصل ذلك فور إيداع أحد أ
الطفال ف ي� إطار للرعاية.
ب� أ
بتيس� التواصل ي ن
الطفال وأرسهم
•مطالبة الهيئات
ي
أ
بغرض دعم لم شمل الرسة أو المحافظة عىل التواصل
إذا تعذر لم الشمل.
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نقطة ت
ال� ي ز
توف� الرعاية البديلة ف ي� حاالت الطوارئ (تتمة)
ك� ( :)15ي
ممارسة واعدة 1-15

بعد وقوع الكارثة :تغي� إجراءات حماية أ
الطفال ف ي�
ي
آتشيه ،إندونيسيا
أ
عندما ض�ب إعصار تسونامي أواخر عام  ،2004كان الثر
فوري اً عىل أ
الطفال ف� آتشيه ،وهي إحدى أفقر المناطق �ف
ي
ي
إندونيسيا .وقدرت اليونيسف أن ق رابة  150000طفل انفصلوا
والصدقاء أ
عن أرسهم وقام الج�ان أ
والرس الممتدة تلقائي اً
ي
بتقديم الرعاية والمبيت لغالبيتهم العظمى.

وردت الحكومة إالندونيسية بحزم حيث أصدرت عدداً من
السياسات لمنع فصل المزيد من أ
الطفال عن أرسهم بما �ف
ي
ذلك حظر ن
ون� قوات ش
التب� وفرض قيود عىل السفر ش
ال�طة
ي
ف
ف ي� نقاط المغادرة مثل المطارات والم ر ئ
ا� البحرية للحيلولة
أ
ف
و� إطار مواجهة حالة الطوارئ،
دون أخذ الطفال بعيداً .ي
ن
المد� لتقفي أثر
تمت تعبئة موظفي الحكومة والمجتمع
ي
أ
الرس ولم شملها حيث تم تسجيل  2853طف الً ،وأودع 82%
ف
رعاية أرسي .كما عملت الوكاالت إالنسانية مع
منهم ي� إطار ٍ
الحكومة لوضع إج راءات منتظمة لرصد ودعم أ
الرسة والدعوة
إىل إيقاف إاليداع ف ي� مؤسسات الرعاية الداخلية .ووفق اً لعملية
تقييم أجريت مؤخ راً ،تطورت هذه الحلول أ
الولية ف ي� حاالت
ٍ
أ
ف
كب�ة لحماية الطفال ي� آتشيه اليوم،
الطوارئ إىل خدمات ي

ممارسة واعدة 2-15

النقاذ الدولية ف ي� رواندا ،رواندا
برامج لجنة إ
أ
أ
ن
يخلق االنفصال طويل المد يب� الطفل والرسة نتيجةً
أ
لل �نز اع عدداً من التحديات ل�امج لم شمل أ
الرسة  -فالطفال
ب
ف
المحاطون بالرعاية ف ي� المؤسسات يكونون ي� خطر إاليداع
طويل أ
ين
مهيئ� للحياة ف ي� المجتمع.
غ�
المد
وبالتال يكونون ي
ي
كما تتغ� أ
الرس أيض اً نتيجةً لظروف ما بعد ال �نز اع وإعادة بناء
ي
أ
أ
ُ
غ�
الرسة .وقد أعد برنامج للم شمل وإعادة دمج الطفال ي
ين
المصحوب� بذويهم من قبل برنامج لجنة إالنقاذ الدولية ف ي�
أ
ال�نامج إىل لم شمل/إعادة دمج الطفال الذين
رواندا .وهدف ب
أ
أ
ف
ف
ن
المصحوب� بذويهم ي� الرس
غ�
ي
يعيشون ي� م راكز الطفال ي
بالضافة إىل وضع توجيهات وطنية
والمجتمعات المحلية إ

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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بدعم من الوكاالت الدولية ،للمساعدة ف ي� «تمهيد الطريق
ٍ
أ
أمام سياسات وممارسات جديدة لرعاية الطفال وإيداعهم
إطار لتلقي الرعاية ،بما ف ي� ذلك إج راء تحول ف ي� السياسة
ف ي�
ٍ
الحكومية بعيداً عن «دعم «دور أ
كخيار وحيد لرعاية
اليتام»
ٍ
الطفال لصالح تقديم دعم كب� أ
أ
للرس الضعيفة من أجل
ي
منع حاالت انفصال الطفل أ
والرسة».
وتشمل المكونات الرئيسية لعملية تغي� حماية أ
الطفال
ي
ف
ف ي� آتشيه :تأسيس وحدة لحماية الطفل ي� وزارة الشؤون
االجتماعية وهيئات حماية أ
الطفال ف ي� المقاطعات الفرعية،
وم راجعة ي ن
قوان� وسياسات حماية الطفل ،بما ف ي� ذلك تعزيز/
أ
أ
ين
المحروم�
تنظيم الرعاية المستندة إىل الرسة للطفال
من الرعاية الوالدية ،وزيادة أعداد أ
االجتماعي�ن
ن
خصائي�
ال
ي
ي
ين
المدرب� وموظفي حماية الطفل ،وزيادة ضخمة ف ي�
المخصصات الحكومية لحماية الطفل والرعاية االجتماعية.
الم ضللة :اتخاذ الق رارات
ٍ
لمزيد من المعلومات انظر :الطيبة ُ
أ
ف
الصحيحة للطفال ي� حاالت الطوارئ https://www.
thinkchildsafe.org/thinkbeforevisiting/resources/
Misguided_Kindness.pdf

ت
واس�تيجيات للتنفيذ .وأطلق برنامج لم الشمل التابع
للجنة إالنقاذ الدولية عام 1999طرق اً جديدة لتوثيق وتقفي
أثر أ
«الطفال الذين ال يمكن تقفي أثرهم» ،وصمم عام
 2000برنامج اً مجتمعي اً مبتك راً للم شمل أ
الطفال الذين
يصعب إحاطتهم بالرعاية .ونتيجةً لذلك ،أُعيد لم شمل/
دمج  736طف ال ً مع أرسهم .وعىل الرغم من تواضع هذا الرقم
الوىل ،تعت� هذه أ
مقارنةً بالسنوات أ
الرقام مهمةً ألنها تمثل
ب
الحاالت أ
الصعب ت
اعت�تها الهيئات السابقة مغلقةً فعلي اً
ال� ب
ي
بسبب فشل محاوالت تقفي أثر أ
الرسة أو لم شملها.
لمزيد من المعلومات ،انظر:
ٍ
www.rescue.org/where/rwanda
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إغالق الفجوة ي ن
ب� الن ّية والواقع

تجدون ف ي� هذا الفصل:
 )1-12الفجوة
 )2-12التعاون من أجل التنفيذ
 )3-12أ
الدوار والمسؤوليات ضمن هذا التعاون
 .1دور الدولة
ين
المهني�
 .2دور قادة الهيئات وكبار
 .3دور القضاء
الفراد وموظفي الخطوط أ
 .4دور مقدمي الرعاية أ
المامية
 .5دور هيئات ت
ال�خيص والتفتيش
 .6دور المنظمات يغ� الحكومية ومنظمات المجتمع ن
المد�
ي
الدول»
 .7دور «المجتمع
ي
 .8دور أ
ين
كاديمي�
ال
 .9دور أ
العمال التجارية
 )4-12إحراز التقدم
 .1أ
الساس الحيوي لجمع البيانات

الدول
 .2الدافع وراء رصد حقوق إالنسان عىل الصعيد
ي
للتغي�
كمحرك
 .3أهمية المشاركة
ي
ٍ
تغي�ات تراكمية
 .4تحقيق ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
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ن
الثا� ش
ع�
الفصل ي

الخ� نطاق أ
أ
الط راف ذات الصلة ت
ال� تلعب ولمعالجة ذلك ،توجز المبادئ التوجيهية رسيان مفعول
يحدد هذا الفصل ي
ي
اتفاقية حقوق الطفل عىل أ
دوراً رئيسي اً ف ي� تنفيذ المبادئ التوجيهية .ويلقي الضوء عىل
ظروف محددة لضمان
الطفال ف ي�
ٍ
مسؤولياتهم ف� إطالق ودفع عملية تنفيذها إىل أ
المام بنجاح .أن تل� الرعاية البديلة ،عند الحاجة إليها ،احتياجات أ
الطفال
ب
ي
ي
وصون حقوقهم .وتش� المبادئ التوجيهية إىل أ
الولويات
ي
المطلوبة لوضع إطار واضح للسياسة العامة للدول أ
 )1-12الفجوة
العضاء
أ
ن
ب� تطلعاتنا الجماعية لرفاه الطفال ي ن
هناك فجوة ي ن
كاف.
توف� الحماية الخاصة
والمجتمع
وب� إعمال
المد� من أجل ي
بشكل ٍ
ي
ٍ
أ
بشكل واضح نقطة انطالق
ويعت� فهم المبادئ التوجيهية
حقوقهم ف ي� الحياة اليومية .حيث يكون الطفال المحرومون
ب
ٍ
ب� أك �ث
من الرعاية الوالدية أو المعرضون لخطر الحرمان منها ي ن
أساسية ف ي� تنفيذها بفعالية.
الناس عرضةً النتهاك حقوقهم إالنسانية .وبينما تستجيب
للشارة إىل ت ز
االل�ام
بشكل متكرر إ
البلدان المختلفة إىل النواحي المتعددة لجوانب ضعف هؤالء ويستخدم مصطلح «تنفيذ» ف ٍ
بالمسؤوليات المنصوص عليها ي� اتفاقية حقوق الطفل أو
أ
طبيعة عالمية ف ي�
الطفال بفعالية ،تظل هذه المخاطر ذات
ٍ
الوفاء بها .ويهدف دليل ض
الم� قدم اً إىل ي ن
تمك� المقاصد
ي
نهاية المطاف.
الرئيسية للمبادئ التوجيهية من أن تصبح واقع اً عىل المستوى
كأداة لتقديم مساهمة
تطالب اتفاقية حقوق الطفل الدول بضمان حصول الطفل عىل
المحل .ومن المأمول أن يتم استخدامها ٍ
ي
أ
ين
حاسمة ف ي� هذا المجال شديد التعقيد ،وضمان عمل النظمة
خاصت� عندما يكون محروم اً بصفة مؤقتة
«حماية ومساعدة
أ
أ
أ
أ
ت
ال� تؤثر عىل الطفال والرس وفق اً لمصالح الطفال
والخدمات
أو دائمة من بيئته الرسية ،أو الذي ال يسمح له ،حفاظا عىل
ي
وأخ�اً والمساعدة ف ي� تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
ال
أو
الفضىل
مصالحه الفضىل ،بالبقاء ف ي� تلك البيئة» (انظر المادة .)20
ً ي
وتعت� خدمات منع انفصال أ
وتوف� الرعاية البديلة لهؤالء
الرس
ي
ب
أ
ت
 )2-12التعاون من أجل التنفيذ
تداب� الحماية
توف� ي
الطفال أساسيةً ح� تتمكن الدول من ي
تقع مسؤولية ضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل عىل عاتق
والمساعدة الخاصة بفعالية.
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ف
يعت� وجود قيادة وطنية قوية إىل جانب
و� الحقيقة ،ب
الدولة .ي
للت�يعات والسياسات أم راً أساسي اً لضمان ت
إطار ي ن
مت� ش
اح�ام
حقوق الطفل .ومع كونها جوانب أساسية ،إال أنها ال تحدث فرق اً
كافي اً ف� ظروف أ
ين
ين
المعرض�
المحاط� بالرعاية البديلة أو
الطفال
ي
ف
لخطر إاليداع ي� الرعاية البديلة .وعوض اً عن ذلك ،ينبغي أن تعمل
أ
ف
و� االتجاه نفسه لتحقيق التنفيذ
جميع الط راف المعنية مع اً ي
وبالتال ،يجدر التأكيد مجدداً هنا
الفعال للمبادئ التوجيهية.
ي
أن المبادئ التوجيهية هي «توجيهات مرغوب فيها عىل صعيد
غ� موجهة للحكومات فقط بل إىل
السياسة والممارسة» ،وأنها ي
ش
ش
غ� مبا�» (§ .)2
«جميع القطاعات المعنية
بشكل مبا� أو ي
ٍ
ف
ف
و� هذا الدليل ،عىل
جرى التشديد ي� المبادئ التوجيهية ،ي
ن
ت
تعاو� والوصول إىل إجماع حول
بشكل
أهمية
ي
العمل المش�ك أ ٍ
أ
الطرق الفضل لدعم الطفال وأرسهم من ناحية الحيلولة
وتوف� الرعاية البديلة .ويمكن
دون الحاجة إىل الرعاية البديلة
ي
ف
ع� ضمان تأسيس
أن يفيد ذلك ي� تنفيذ المبادئ التوجيهية ب
الدولة لعالقات ش�اكة عمل فعالة مع مقدمي الخدمات من
غ� الحكومية ومقدمي
القطاع العام إ
بالضافة إىل المنظمات ي
الخدمات من القطاع الخاص .ويمكن أن يتضمن هؤالء منظمات
ن
المد� مثل الهيئات الدينية والنقابات العمالية
المجتمع
ي
بالضافة إىل الجهات الوطنية والمحلية
والمجموعات المحلية إ
ت
ال� تمثل مزودي الخدمات ومقدمي الرعاية والوالدين ومقدمي
ي
أ
الرعاية مع اً والطفال .ويضمن التعاون ي ن
ب� هذه الجهات
توف�
تحقيق أقىص قدر من تبادل المعلومات والتواصل بغرض ي
الفضل والرعاية البديلة أ
الحماية أ
النسب لكل طفل (§ .)70

 )3-12أ
الدوار والمسؤوليات ضمن هذا التعاون
 .1دور الدولة (بما ف ي� ذلك صانعو السياسات،
ش
والم�عون ،والمسؤولون الحكوميون ،وموظفو
الخدمة المدنية)

تتحمل الدولة ت ز
ال�امات بموجب االتفاقيات والصكوك الدولية
أ
ف
ت
ال� لها عالقة ش
مبا�ة بالطفال ي� الرعاية
لحقوق إالنسان ي
البديلة ،ال سيما اتفاقية حقوق الطفل .حيث تضع الدولة أطر
ت
ال� تسمح بتطبيق جميع هذه الصكوك
السياسات والممارسات ي
الدولية .ولضمان م راعاة وتنفيذ ورصد هذه المبادئ التوجيهية،
يتوجب أن تفكر الدول ت ز
بال�اماتها من ناحية ش
الت�يعات
والتخطيط والتوجيه ت
االس�اتيجي وتوجهات السياسات العامة
من أجل رفاه أ
الطفال وأرسهم.
•تقوم الدولة ،ت
ح� تتمكن من الوفاء ت ز
بال�اماتها ،بتنفيذ ورصد
وغ�ها من صكوك حقوق إالنسان،
اتفاقية حقوق الطفل ي
أ
كما تفي ت ز
بال�اماتها ف ي� تقديم إحاطة إىل لجنة المم المتحدة
أ
وغ�ها من هيئات المم المتحدة.
لحقوق الطفل ي
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

ن
الثا� ش
ع�
الفصل ي
•ت عت� معرفة سمات أ
ين
بشكل
المحاط� بالرعاية
الطفال
ُ ب
ٍ
أ
وبالتال الوضاع والظروف
دقيق وسبب وجودهم هناك،
ي
ت
ال� ينبغي معالجتها إلبقاء الحاجة إىل الرعاية البديلة
ف ي
أ
ن
تول مسؤوليات
ي� حدها الد� ،أساسيةً للدولة من أجل ي
التنفيذ والرصد بفعالية .ويجب أن تغطي قاعدة المعرفة
هذه جميع م رافق الرعاية الرسمية عىل أ
القل ،وليس فقط
ت
ال� تكون فيها الدولة ُم قدم اً ش
مبا�اً لخدمات
الم رافق ي
الرعاية (انظر أيض اً  1-4-12أدناه).
•ينبغي النظر إىل قاعدة المعرفة الحيوية هذه كأساس
لمبادرات الدولة ف ي� وضع سياسات وحلول عملية للحيلولة
توف�
دون الحاجة إىل الرعاية البديلة وضمان أن يتناسب ي
ن
مع�.
الرعاية مع احتياجات وسمات وحالة كل طفل ي

•فض ال ً عن ذلك ،تستخدم الدولة آلية السياسات لتعزيز
المعني� برعاية أ
وعي أ
ين
الطفال وعموم الناس
الشخاص
باتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية .وتوفر فرص اً
لزيادة الوعي بالمسؤوليات العامة لحماية أ
الطفال من أجل
تغي�ات إيجابية ف ي� المواقف والممارسات االجتماعية
إحداث ي
تجاه أ
الطفال.
•تعمل الدولة أيض اً عىل ضمان وعي أ
الطفال وأرسهم

ع� ضمان أن
بحقوقهم .وتدعم الممارسة عالية الجودة ب
والسكان
ت راعي خدمات التعليم والصحة والرعاية االجتماعية إ
أ
وغ�ها من الخدمات
والعدالة وحماية الطفل ودعم الرسة ي
ذات الصلة حقوق واحتياجات أ
الطفال ف ي� الرعاية البديلة.
ت
وح� تتمكن من تنفيذ هذا الدور القيادي بفعالية ،ينبغي عىل
الدولة أيض اً تحديد الروابط ي ن
ب� الوزارات والخدمات والمصالح
أ
ت
ال� تتجاوز خدمات الطفال من أجل الربط
المهنية المختلفة ي
أ
ت
ال� تُ ن
ن
ويعت� التعاون
ع� بالطفل والرسة.
ب
يب� مختلف الهيئات ي
ين
ب� جميع الجهات الحكومية المعنية بشكل ش
غ�
مبا� أو ي
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ت
ش
مبا� أم راً حيوي اً
ال� تقود بها الدولة
عىل الرغم من أن الطرق ي
ف
النشاطات المنسقة ي� هذه المجاالت تعتمد عىل طبيعة
ف
كث� من الحاالت ،لوحظ أن الوزارات
الهيكليات الحكومية .ي
و� ي ٍ
توف� الرعاية البديلة
وغ�ها من الجهات الحكومية تعمل عىل ي
ي
أ
وتجنب الحاجة إليها بمعزل عن الجهات الخرى.

•ضمان إتاحة وصول أ
الطفال إىل سبل االنتصاف القانونية
وآليات إالبالغ عن الشكاوى مع الوصول إىل شخص بالغ
ن
قانو�.
يثقون به أو ممثل
ي

ين
المهني� (متضمناً قادة
 .2دور قادة الهيئات وكبار
منظمات الرعاية االجتماعية العامة والخاصة وكبار
ين
الموظف� لدى مزود الخدمة وصانعو السياسات عىل
مستوى الخدمات والمجموعات المهنية).

 .3دور القضاء (متضمناً قضاة المحاكم وقضاة الصلح
وأعضاء المحاكم ف ي� الواليات المدنية والجنائية
أ
والرسية)

يتطلب التوجيه ت
االس�اتيجي لتنفيذ المبادئ التوجيهية
المشاركة والتعاون الكامل من قبل جميع مزودي الخدمات.
ين
والمهني� الذين يقدمون خدمات الدعم
ويعت� دور القادة
ب
أ
ف
الرسي وحماية الطفل والرعاية البديلة ي� التخطيط والتنسيق
والتطبيق ت
االس�اتيجي والتقييم المستمر للخدمات ذا
أهمية خاصة .ولضمان انسجام جميع الخدمات مع المبادئ
ٍ
التوجيهية ،هناك حاجة لتشكيل ش�اكات وثيقة  -مع روابط
عمل ومناهج متعددة االختصاصات  -ي ن
ب� خدمات التعليم
والسكان والعدالة.
والصحة والرعاية االجتماعية إ
ف
يل:
ب
ويعت� دورهم القيادي مهم اً عىل وجه الخصوص ي� ما ي
ال� تساهم ف� وجود أ
ت
الطفال ف ي�
ي
•معالجة العوامل ي
الرعاية البديلة.
والتمي� ضد أ
يز
الطفال وأرسهم.
•معالجة الوصم

•ضمان وجود إجراء مراقبة منهجي ومعتمد التخاذ ق رار
ن
بالحاجة إىل إاليداع ومواءمة احتياجات الطفل
المع� مع
ي
ت
المق�ح.
مكان الرعاية

•وضع آلية وعملية مناسبة لتفويض خدمات الرعاية وضمان
المعاي� الدنيا والمحافظة عليها.
تلبية
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

•تطوير وتعزيز ثقافة ت
اح�ام الحقوق داخل الهيئات.

تلعب المحاكم القانونية دوراً مهم اً عىل عدة مستويات .أوالً،
الطفال أ
مبا� ًة عىل أ
تؤثر ق رارات القضاة ش
الف راد وأرسهم عند
وغ�ها من الظروف المحددة
توف� سبل االنتصاف القانونية ي
ي
ف
الواردة ي� الدليل .وعىل سبيل المثال:
•عند وجود حاجة لتدخل القضاء من أجل إبعاد طفل عن
أرسته ،وعند إعادة لم شمل الطفل مع أ
الرسة ف ي� نهاية
ئ
قضا�.
المطاف بعد صدور حكم
ي

•عند احتمال َس جن أحد الوالدين حيث يُ طلب من القضاة
التحقق إن كان أ
الشخاص الموقوفون هم مقدمو الرعاية
الوحيدون أ
للطفال والنظر ف ي� ترتيبات الرعاية الخاصة
بالطفل ف� المحكمة [انظر نقطة ت
ال� ي ز
ك� .]6
ي
ن
ين
بتعي� شخص
قانو� بالموافقة والقبول
•عند اتخاذ ق رار
ي
ت
مع�ف به قانونيا أو هيئة مكلفة باتخاذ ق رارات نيابةً عن
الطفل عندما يكون والداه ي ن
غ� قادرين عىل اتخاذ
غائب� أو ي
«ق رارات يومية» (§ .)104-101
ثاني اً ،توثر سلطة المحاكم الواسعة عىل إعداد ش
الت�يعات ال
الت�يعات ت ز
سيما عندما تتضمن ش
امات محددة .ويمكن أن
ال� ٍ
ف
يقدم ذلك مساهمةً مهمة ي� تنفيذ المبادئ التوجيهية ما أمكن.
ت
ال� تقوم بتنظيم حمالت قضيةً
ي
وأخ�اً ،قد تعرض المنظمات ي
ف
تغي�ات أوسع ي� المجتمع.
فردية أمام المحاكم بنية تحقيق ي
�ض
ت
االس�اتيجية هذه إىل استخدام المحاكم
وتهدف عملية التقا ي
ت
بالضافة إىل الوصول إىل
أك� من السكان إ
ح� تؤثر عىل عدد ب
ف
نتيجة نهائية ي� القضية ذاتها .وبهذه الطريقة تقوم المحاكم
بتشكيل مشهد السياسة العامة أ
الوسع الذي يمكنه تعزيز
تز
االل�ام بالمبادئ التوجيهية من خالل تطوير فقه القانون.
يعت� التعاون ي ن
ب� القضاة
الكب� للسلطة القضائية ،ب
ونظ راً للنفوذ ي
ن
تأم� جميع
والفرق متعددة االختصاصات أم راً أساسي اً لضمان ي
المعلومات ذات الصلة من قبل المحاكم قبل اتخاذ ق رارات .كما
يعت� وعي القضاة بنمو الطفل آ
والثار ت
الم�تبة عىل ذلك بالنسبة
ب
لظروف كل طفل أساس اً حيوي اً إلصدار أحكام سليمة.
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الفراد وموظفي الخطوط أ
 .4دور مقدمي الرعاية أ
المامية ويدعو ذلك الدول إىل اعتماد هيئات مستقلة تتوىل التفتيش
الطفال مع أ
ال� يبنيها أ
الشخاص الذين عىل الخدمات ،ي ن
تت�ك العالقات إاليجابية ت
وأم� مظالم أو هيئات وطنية مستقلة تستمع
ي
أ
للطفال وهيئات مهنية ناظمة ش
يقدمون رعايةً ش
ت�ف عىل تدريب وتسجيل
مبا�ة لهم ،ال سيما عند دعم مقدمي الرعاية
هؤالء بخدمات فعالة بشكل أك� ،أث راً كب�اً وطويل أ
ين
ين
والعامل� فيها.
المهني� ومقدمي الرعاية البديلة
وتنظيم
المد عىل
ي
ٍ ب
ٍ
بشكل فعال ،تتوىل هذه
التوجيهية
المبادئ
تنفيذ
وعند
ً
لدرجة
ا
ر
ونظ
الطويل.
المدى
عىل
والنتائج
وتجاربه
نمو الطفل
ٍ
أ
ف
الهيئات أيض اً:
تعقيد احتياجات بعض الطفال ي� الرعاية البديلة ،يحتاج
الف راد وموظفو الخطوط أ
مقدمو الرعاية أ
المامية دعم اً من
توف� آليات مستقلة للشكاوي الرسمية بحيث يتمكن
• ي
ال� تشغلهم من أجل توف� رعاية عالية الجودة أ
ت
أ
للطفال
ي
الهيئة ي
الطفال ف ي� الرعاية البديلة من إالبالغ عن حاالت إساءة
توف� فرص التعلم المستمر،
بشكل مستمر .ويتضمن ذلك ي
ٍ
بطريقة آمنة.
معاملتهم أو استغاللهم
ٍ
ت
ن
المه� فض ال ً عن االع�اف بأهمية دور هذه
والدعم
والتطوير
ي
ت
القوة العاملة.
•ربط «الم راقبة» مع منح ال�اخيص والتنظيم وخدمات
تداب� لتطبيق هذه
الرصد والتفتيش مع اعتماد ي
وعىل صعيد الممارسة ،يلعب مقدمو الرعاية والموظفون
المتطلبات.
ف
هؤالء دوراً
تل� السياسات والممارسة حقوق
حاسم اً ي� ضمان أن ب ي
أ
واحتياجات الطفال .ويتحقق ذلك جزئي اً من خالل استحداث
ين
مهني�
•المطالبة برصد ودعم عمليات إاليداع من قبل
منتدى تشاوري ت
بالتعب� عن آرائهم
مع�ف يسمح لهم
ُم ي ن
ي
درب�.
ومخاوفهم ت
ومق�حاتهم لصانعي الق رار .كما تتطلب أيض اً
ال�ام اً بضمان مشاركة أ
تش�ط آليات ت
•ضمان أن ت
الطفال ف� الق رارات ت
تز
ال�خيص والتنظيم توجيه التمويل
ال� تؤثر عليهم
ي
ي
والسماح أ
بشكل مناسب بما ف ي� ذلك الم رافق الخاصة الممولة من قبل
للرس بالمشاركة والمساهمة ف ي� صنع الق رار.
ٍ
ين
مانح� أجانب.
ولضمان رعاية عالية الجودة ،ينبغي عىل الخدمات:
تل�
•دعم قوة عاملة مجهزة لتقديم رعاية عالية
الجودة ب ي
ف
بشكل مستمر ،بما ي� ذلك
االحتياجات الفردية للطفل
ٍ
شإ�اك أرسة الطفل بفعالية ما أمكن.
•لعب دور قيادي ف ي� تطوير واستبقاء قوة عمل عالية
الجودة.
•ضمان إج راء عمليات تحقق دائمة عن مدى مالءمة مقدمي
ين
المحتمل� وتدريبهم عىل تلبية احتياجات الطفل.
الرعاية
•اتباع التوجيهات الوطنية الخاصة بتوظيف واختيار و
وال ش�اف عليهم.
رصد مقدمي الرعاية إ

•ضمان إتاحة فرص التدريب لمقدمي الرعاية باالنسجام
للمهني� آ
ين
الخرين
مع دورهم وضمان توفر فرص التدريب
الرس وحماية أ
المشارك� ف� دعم أ
ن
الطفال والرعاية البديلة.
ي ي

 .5دور هيئات ت
ال�خيص والتفتيش

تضمن وظائف تنظيم وترخيص وتفتيش ورصد الرعاية
البديلة ت ز
ال�ام مزودي الرعاية الرسمية بمعاير الجودة .وينبغي
ت
ال� تضطلع بهذه الوظائف بالمصداقية
أن تتمتع الهيئات ي
والسلطة والموارد لضمان ت ز
بالمعاي�.
ال�ام مزودي الخدمة
ي

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

 .6دور المنظمات يغ� الحكومية ومنظمات المجتمع
ن
المد�
ي
أ
ف

تمثل الدعوة المستقلة إىل منارصة حقوق الطفال ي� سياق
والط راف أ
الرعاية البديلة آلية حيوية لبقاء الدول أ
الخرى
إ
أ
غ�
عرضة للمساءلة بالنيابة عن الطفال .وتلعب المنظمات ي
ن
كب�اً ف ي� م راقبة مدى
الحكومية ومنظمات المجتمع
المد� دوراً ي
ي
ت
ين
القوان� والسياسات .ويمكن أن يشمل ذلك متطلبات
اح�ام
ترخيص مقدمي الخدمات ،والشفافية ف� المسائل المالية و�ف
ي
ي
ممارسات إيداع أ
الطفال ف ي� م رافق الرعاية وطريقة معاملتهم -
بما ف� ذلك انفتاح مرفق الرعاية عىل أ
المحل.
الرسة والمجتمع
ي
ي
أ
بالتعب� عن تجاربهم
وتسمح المنارصة أيض اً للطفال وأرسهم
ي
رئيس
كمحرك
فردي وجماعي .ويمكن أن يعمل ذلك
ٍ
ٍ
ي
بشكل ٍ
ن
والدول ويتخذ أشكاال ً عديدة
الوط�
الصعيد
عىل
للتغي�
ي
ي
ي
مثل تحليل البيانات ومبادرات الحمالت الموجهة ،وإدراج
ت
واالق�احات عىل
تعاون وسائل إالعالم للتعريف بالمخاوف
أ
أ
ت
نطاق واسع
ال� تدعي تعرضها
ي
ٍ
وتوف� الدعم للطفال والرس ي
النتهاكات ف ي� سياق الرعاية البديلة .ويمكن للتقارير «البديلة»
ت
غ� الحكومية إىل الهيئات الدولية مثل
ال� تقدمها المنظمات ي
ي
لجنة اتفاقية حقوق الطفل وضمن عملية الم راجعة الدورية
الشاملة ف� مجلس حقوق النسان التابع أ
�ث
للمم المتحدة أن ت ي
إ
ي
االستنتاجات ت
ً
كب�.
الحكومة
سياسة
عىل
تؤثر
ما
ا
كث�
ال�
بشكل ي
ي
ٍ
ي
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وتقع مسؤولية تعزيز فهم المبادئ التوجيهية ت ز
واالل�ام بها عىل
التأث�.
عاتق قادة المجتمع
المحل المؤثرين والمنظمات ذات ي
ي
بشكل
تش� التجارب إىل أن مواقف هذه الجهات تُ يرس
حيث ي
ٍ
ف
مجتمعات بأكملها.
التغي� الجذري والمستدام ي�
كب� عملية
ي
ي
ٍ

الدول»
 .7دور «المجتمع
ي

تلعب الدول ت
ال� تقدم التمويل العابر للحدود دوراً مهم اً
ي
أ
ف
ت
ال� تحددها
ي� دعم المبادئ التوجيهية من خالل الولويات ي
ت
ال� تتخذها .ويمكن لهذه الدول المانحة:
والق رارات ي
• ف� سياق ت
اس�اتيجيات وب رامج المساعدة التنموية ،الدعوة
ي
ت
ال� تنسجم مع
لتمويل حماية الطفل
ي
والتداب� فالبديلة ي
ف
المبادئ التوجيهية والمساهمة ي� تنفيذها ،بما ي� ذلك
الخدمات الوقائية الموجهة ودعم آليات التكيف التقليدية
غ� الرسمية؛
وغ�ها من أشكال الرعاية ي
ي

تمكنهم استقالليتهم النسبية من استكشاف أ
السئلة الصعبة
ين
بع� نقدية أك �ث من موظفي مقدمي الخدمات الخاصة أو الدولة.
ٍ
أ
بدور ال يمكن
ويحتل ال
كاديميون موقع اً أ رئيسي اً للقيام ٍ
ف
االستغناء عنه ي� ترجمة البحاث والبيانات إىل ممارسة وسياسات
•رفض تمويل أية ب رامج لحماية الطفل والرعاية البديلة ال
ال� تطال أ
تيس� التحسينات ت
الطفال وأرسهم .وال ينبغي
بغرض
ي
ف ي
ت راعي المبادئ المنصوص عليها ف ي� المبادئ التوجيهية؛
االستهانة بأهمية دورهم ي� تنفيذ المبادئ التوجيهية :سواء كان
ين
لتحس� قاعدة
تخطيط جميع البيانات ومنهجيات التحليل
•العمل باتجاه منع المبادرات الخاصة من داخل الدول
أ
ت
المعارف ،أو إج راء تقييم للوضاع من أجل تحديد القضايا
ال� تعمل عىل تعزيز أو إيجاد حلول رعاية
المانحة نفسها أ ي
ش
المطلوب معالجتها ،أو إج راء أبحاث لتحديد مدى فعالية
تتما� مع المبادئ التوجيهية؛
بديلة ف ي� الدول الخرى ال
أ
التدخالت أو دراسات طويلة المد لتحديد التوجهات والنتائج ف ي�
ين
ت
المانح� من الجهات الخاصة داخل البلد
•ضمان أن
زمنية أطول .وينبغي أن يتمكن الباحثون من تقديم منظور
ف� ٍة
ٍ
أ
ت
ال� توجب اتباع المبادئ التوجيهية.
يفهمون السباب ي
وتحليل ي �ث ي عمليات التخطيط الفعالة والم راجعة المدروسة.
أ
ين
كاديمي� ،عندما يكون ذلك أك �ث فائد ًة لتنفيذ المبادئ
ويمكن لل
لتضم� ت
ين
اس�اتيجيات المساعدة
عىل الدول دراسة أفضل السبل
أ
ف
ن
كث� من الحيان،
الخ�اء
المختص� ي� ٍي
ي
التوجيهية ،وبدعم من ب
التنموية لديها مكون اً أساسي اً خاص اً بحماية الطفل يتضمن
استخدام طرق تل�جمة المعارف الناتجة عن أ
البحاث إىل سياسات
ق
استبا� باالنسجام مع المبادئ
بشكل
تشجيع المبادرات
ي
ٍ
ن
تحس� النظام.
وممارساتة بغرض
ي
التوجيهية.
 .9دور أ
العمال التجارية
وتساعد المبادئ التوجيهية ف ي� المداوالت واالعتبارات الخاصة
أ
ف
ت
عىل الرغم من أن قطاع العمال ال يحل محل الدولة ي� مسألة
وال� ترصد عدداً من
بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات ي
أ
حقوق الطفال ،هناك دور واضح لجميع أنواع مؤسسات
بالضافة إىل اتفاقية حقوق الطفل ،مثل اللجنة
االتفاقيات إ
أ
ف
ت
العمال ي� اح�ام حقوق الطفل ودعمها .ونظ راً للدور المحوري
المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولجنة
أ
ف
مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق أ
للعمال التجارية ي� المجتمعات المحلية ،من المهم أيض اً
الشخاص ذوي إالعاقة
يز
مجتمع قوي ،ألن المجتمعات المعافاة
أن تقدم الدعم لبناء
ويعت�
التمي� ضد الم رأة.
واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
ب
ٍ
ف
مفيداً لجميع أ
الط راف المشاركة ف ي� عمليات إالحاطة والمتابعة عامل حيوي ي� وجود بيئة أعمال مستقرة وتشاركية ومستدامة.
المرتبطة بعمل هذه اللجان أن تأخذ ض�ورة ضمان م راعاة
وتحدد المبادئ المتعلقة بحقوق الطفل أ
والعمال التجارية
المبادئ التوجيهية ي ن
بع� االعتبار.
ال� ينبغي عىل أ
العمال التجارية ت
إالج راءات ت
اح�امها ودعم
أ ي
 .8دور أ
الطفال ف ي� جميع نشاطاتها وعالقاتها بما ف ي� ذلك مكان
حقوق
ين
كاديمي�
ال
المحل والبيئة .وتحدد هذه المبادئ
العمل والسوق والمجتمع
تسهم جماعات أ
ي
ين
ين
والباحث� ف ي� بناء فهم جماعي
كاديمي�
ال
أ
ت
ال� ينبغي عىل جميع العمال
ت
مجموعة شاملة من إالج راءات ي
ال� تواجه الدول والخدمات لدى تنفيذ
للمشاكل المعقدة ي
التجارية اتخاذها لمنع ومعالجة أية آثار سلبية عىل حقوق
ت
وكث�اً ما
ال� توفرها .ي
المبادئ التوجيهية والحلول المحتملة ي
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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ف
ف
و� حاالت الطوارئ
ي
توف� الرعاية ي� الخارج ي

ن
الثا� ش
ع�
الفصل ي

باتفاقية حقوق أ
أ
الشخاص ذوي إالعاقة .ويمكن للدليل أن
تداب� للمساعدة عىل
إالنسان الخاصة بالطفال .كما تضع ي
النهوض بحقوق أ
بالضافة إىل مساعدة الجهات
الطفال وضمان سالمتهم وتعزيز جهود
يساعد الدول عىل هذا الصعيد ،إ
الحكومة والمجتمع المحل لدعم حقوق أ
غ� الحكومية ف ي� كل بلد ف ي� إعداد «تقاريرها» إىل اللجنة .وبذلك،
الطفال.
ي
ي
يكون واحدة من مجموعة أدوات تدعم عمليات إعداد التقارير
أ
ئ
المبد� تجاه العمال التجارية إىل بناء
يؤدي هذا النهج
ي
بالضافة إىل دعم التنفيذ
الدولية المتعلقة بحقوق إالنسان إ
أ
ف
مجتمعات أقوى ودعم الرس والمساهمة ي� الحيلولة دون حاجة
أ
أ
ت
ال� توفر موارد مفيدة
أ
والرصد داخل البلد .ومن الدوات الخرى ي
الطفال للرعاية البديلة.
لدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية سلسلة التعليقات العامة
ت
ال� تفرس أحكام اتفاقية
الصادرة عن لجنة حقوق الطفل ،ي
 )4-12إحراز التقدم
حقوق الطفل بغرض تقديم توجيهات عملية وترتبط بالرعاية
 .1أ
ف
الساس الحيوي لجمع البيانات
كث� من الحاالت.
البديلة ي� ي ٍ
يعت� جمع البيانات والمعلومات الوطنية عن أ
الطفال وأرسهم
ب
للتغي�
كمحرك
المشاركة
أهمية
.3
ي
أم راً أساسي اً إلث راء عملية وضع مجموعة من خيارات الرعاية من
ٍ
يتطلب النهج الذي يستند إىل الحقوق مشاركة أ
الطفال
خالل تفويض أداء الخدمات بطريقة فعالة وصنع الق رارات
وأرسهم ف� أ
النظمة والعمليات إالدارية المتعلقة بالرعاية
وتخصيص الموارد .كما أن عملية جمع البيانات والمعلومات
ي
البديلة .وتتجاوز المشاركة عىل النحو ي ن
المب� ف ي� المبادئ
مطلوبة لرفع التقارير للجهات الدولية المعنية .وتتضمن
التوجيهية مجرد التشاور مع أ
الف راد ف ي� حاالت محددة .ومع
العملية جمع البيانات الوطنية بطريقة منهجية من أجل
تحديد عدد أ
ين
أهميتها ،تتوسع المبادئ التوجيهية بهذا الفهم للمشاركة
غ�
الطفال
المحاط� برعاية بديلة رسمية أو ي
ليشمل السهامات القيمة من قبل أ
للتأث�
الطفال وأرسهم
إ
رسمية أو قد يحتاجون إليها وسماتهم وأوضاعهم .ويشمل
ي
ذلك تنظيم عملية جمع البيانات عن أ
المعرض� لخطر عىل ش
ين
الت�يعات والسياسات والممارسات المحلية والوطنية.
الطفال
ف
ولتحقيق هذه المشاركة ،تقوم الدولة والهيئات والمجتمع
وال ش�اف عليها ،وتوفر الدعم عىل
إاليداع ي� م رافق الرعاية ،إ
الصعيد المحل ،وينبغي أن تتضمن بيانات تحدد أ
ن
ين
وتمك�
المد� بإعداد وإرساء عمليات محددة ثقافي اً إل ش�اك
السباب
ي
ي
هؤالء أ
النفصال أ
الطفال وأرسهم ،وتشمل أيض اً ما أمكن ي ن
بالغ� لديهم
الطفال عن أرسهم.
الجذرية
خ�ة سابقة ف ي� الرعاية البديلة .ونتيجةً لذلك ،تصبح الخدمات
ب
وتتوفر أدوات دولية تقدم لمحة عامة عن ش
ال� تحكم هذه الهيئات أ
مؤ�ات جمع
والسياسات ت
ين
العامل� فيها
والشخاص
أ
البيانات .وتشمل هذه أ
ف
ي
الدوات دليل قياس ش
مؤ�ات الطفال ي� بوضع أنسب لتلبية احتياجات وحقوق هؤالء أ
الطفال وأرسهم
ٍ
ش
الرعاية
الرسمية ،فالذي يوفر مجموعة من المؤ�ات العالمية بصورة فعالة.
أ
ت
المش�كة للطفال ي� الرعاية البديلة ،ما يسمح للحكومات
ف
بتحقيق فهم أفضل لنقاط القوة والضعف ي� أنظمة الرعاية
تغي�ات تراكمية
 .4تحقيق ي
النصاف ف ي� مجال
البديلة الخاصة بها .كما أن أداة تقييم إ
يتطلب تنفيذ المبادئ التوجيهية تخطيط اً ت
اس�اتيجي اً وإج راءات
الصحة ف� المناطق ض
الح�ية واالستجابة ذات الصلة هي
وتحس� الخدمات ت
ين
ي
ال� تؤثر عىل
لتطوير
اجعة
ر
وم
تطبيق
ي
يرتكز عىل الصحة لدعم تغي� أ
أ
أدلة
باستخدام
نظمة
ال
إطار
�ض
ت
ي
ز
تقدم
الطفال وأرسهم .ويجري ال� يك� بال ورة عىل إح راز ٍ
سليمة وبيانات مقارنة لدعم عملية صنع الق رار من قبل
ت راكمي من أجل ض
ويعت� ذلك منظوراً مهم اً نظ راً
الم� قدم اً.
ب
ي
المجتمعات المحلية وصانعي السياسات الوطنية .حيث
ئ
ت
النها�
ال� تواجهها الدول ف ي� ضوء الهدف
ي
المستخدم� ف� فهم ظروفهم بشكل أفضل وتدعو إىل لنطاق التحديات ي
ن
تساعد
ي ي
ٍ
المتمثل بتنفيذ المبادئ التوجيهية ،وليس أقلها محدودية
ن
أك� يب� القطاعات الحكومية
الموارد .وسيعمل القادة ،بصفة عاجلة مع ت
إج راء تحسينات وتعمل بتعاون ب
ال� ي ز
ك� عىل
وتحدد الحلول المتعلقة بتخصيص الموارد.
بطريقة مخططة تستند إىل المناقشات
التغي�ات التدريجية،
ي
ٍ
بالضافة إىل:
التعاونية ،إ
الدول
النسان عىل الصعيد
 .2الدافع وراء رصد حقوق إ
ي
أ
ف
تحديد الخطوات الالزمة إلصالح الخدمات والنظمة إلح راز
وضع
ع� تطبيق المبادئ التوجيهية،
ستجد الدول ،ب
أنها ي� ف ٍ
أ
ف
تقدم باتجاه تنفيذ المبادئ التوجيهية .وينبغي أن تبدأ هذه
أفضل لتقييم مدى فعاليتها ي� حماية حقوق الطفال ي�
الخطوات بتحديد نقاط القوة ف� الخدمات أ
ت
والنظمة القائمة
وال� يمكن أن تنعكس بعد ذلك ف ي� تقاريرها
ي
الرعاية البديلة ،ي
غ�ها من الهيئات والبناء عليها .وتتضمن خطة التنفيذ السليمة «مرتك زات -
المنتظمة إىل لجنة اتفاقية حقوق الطفل أو ي
 »Anchorsللحفاظ عىل التغي�ات طويلة أ
ت
ز
وتعت� عملية
مد.
ال
المعنية المنشأة بموجب معاهدات مثل هيئة رصد االل�ام
ب
ي
انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية
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ف
ف
و� حاالت الطوارئ
ي
توف� الرعاية ي� الخارج ي

جمع البيانات أساسيةً لفهم الظروف وتحديد المشكلة ووضع
الحل أ
الفضل .كما يشكل تحديد ش
وإ�اك أصحاب المصلحة
ين
المهم� إىل جانب وضع أهداف واضحة وغايات محددة أساس
عملية التخطيط السليم.
قيادة ودفع خطة العمل الخاصة بكل خطوة والعمل عىل
ف
ين
القوان� وصياغة
و� الممارسة إلصالح
مستوى السياسات ي
وال�امج والمشاريع الخدمية المناسبة .ش
وإ�اك
السياسات ب
الهيئات أ
ن
بحماس واهتمام من أجل
العامل� فيها
والشخاص
ي
ٍ
بطريقة بناءة.
استخدام المبادئ التوجيهية
ٍ
تقييم ما يعمل بشكل جيد والجوانب أ
القل نجاح اً ف ي� كل
ٍ
التغي� ،مع ضمان مساهمة جميع أصحاب
خطوة ف ي� رحلة
ي
أ
ف
غ�
المصلحة ي� التعاون لجل التنفيذ؛ والبحث عن النتائج ي
والج راءات بما
وغ� المقصودة؛ وتعديل التخطيط إ
المتوقعة ي
يتناسب مع ذلك.
ين
تضم� الدروس المستخلصة ف ي� التخطيط والعمل
المستقبل لضمان إح راز تقدم فعال باالنسجام مع المبادئ
ي
التوجيهية .وضمان وجود عملية تدقيق قوية ،مع آليات داخلية
ومستقلة للمساءلة وإج راءات شاملة إلعداد التقارير ذات

انقر لالنتقال إىل المبادئ
التوجيهية

ن
الثا� ش
ع�
الفصل ي
التغي�ات وتحسينها.
الصلة ،من أجل الحفاظ عىل هذه
ي
فعالة ومستدامة
بطريقة
يعت� تنفيذ المبادئ التوجيهية
ب
ٍ
ٍ
أ
أ
أم راً أساسي اً إلعمال حقوق الطفال وتلبية احتياجات الطفال
ين
ين
المعرض� لخطر الحرمان
المحروم� من الرعاية الوالدية أو
إرشادات حاسمة لقيادة
منها .وتقدم هذه المبادئ التوجيهية
ٍ
التمكي� مع أ
ئ
ن
الرس المعرضة للخطر وضمان
الوقا�
العمل
ي
ي
�ض
توف� رعاية بديلة مناسبة وعالية الجودة عند ال ورة فقط.
ي
م�رات أحكام
وينبغي أن تساعد معلومات هذا الدليل عن ب
المبادئ التوجيهية آ
والثار ت
الم�تبة عليها ،والتوجيهات المحددة
ف
وال�امج ،جميع
والعملية ي� المبادرات الخاصة بالسياسات ب
الجهات المعنية ف ي� اتخاذ خطوات إضافية عىل طريق التعاون
ت
ال�
نحو جعل أ المبادئ التوجيهية واقع اً للتجارب الحية ي
يعيشها الطفال.
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الملحق أ
الول :مصادر إضافية

أ
الملحق الول :مصادر إضافية

يل عدد معقول من عديد المصادر والموارد المتوفرة ذات
فيما ي
ف
ت
ن
المشارك� ي� إعداد السياسات والخدمات.
ال� قد تفيد
ي
الصلة ي
أ
حال من الحوال ،كما لم تُ درج
وهي ليست قائمةً حرصية بأي ٍ
ع� مجموعة متنوعة من البلدان
سوى الوثائق ذات الصلة ب
ت
أو المناطق ف ي� العالم .ويوفر هذا القسم روابط إلك�ونية إىل
االتفاقيات والوثائق الرئيسية أ
للمم المتحدة ،وإشارات إىل م راكز
الموارد عىل ت
وغ�ها من التقارير الشاملة .كما تُ حيل
االن�نت ي
الروابط الموجودة ف ي� نهاية هذه المجموعة من المصادر إىل
النص الكامل للمبادئ التوجيهية.
مفع لة وقت ش
الن�.
جميع روابط الويب الواردة أدناه كانت ّ

الملحق أ
الول :مصادر إضافية

اليونيسيف  ،مكتب المفوض السامي لحقوق إالنسان .)2011( .دعوة
إىل العمل لنهاء إيداع أ
الطفال دون سن ثالث سنوات ف ي� المؤسسات.
إ
http://www.unicef.org/media/media_59030.html
اليونيسف ،والميثاق العالمي أ
للمم المتحدة ومنظمة أنقذوا
الطفال ومبادئ أ
الطفال ( .)2012حقوق أ
أ
العمال التجارية.

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/
_human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business
Principles.pdf
المم المتحدة ( .)1985قواعد أ
أ
المم المتحدة النموذجية الدنيا
لدارة شؤون قضاء أ
الحداث («قواعد ي ن
بك�»)
إ
http://www2.ohchr.org/english/law/beijingrules.htm
الصكوك والتوجيهات الدولية
أ
أ
االتحاد إالفريقي ( .)1990الميثاق الفريقي لحقوق ورفاهية الطفل .المم المتحدة ( .)1986إعالن المبادئ االجتماعية والقانونية
المتعلقة بحماية ورعاية أ
http://www.achpr.org/instruments/child/
بشكل خاص إىل
الطفال ،مع إالشارة
ٍ
أ
ف
ن
ن
والدول.
الوط�
والتب� عىل الصعيدين
إاليداع ي� الرس الحاضنة
ي
ي
ي
مجلس أوروبا ( .)2005التوصية ( 5 )2005للجنة الوزراء
جنيف :أ
العضاء بشأن حقوق أ
إىل الدول أ
الطفال الذين يعيشون �ف
المم المتحدة:
ي
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r085.htm
مؤسسات الرعاية الداخلية .باريس :مجلس أوربا.
أ
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2005)5&Langلجنة المم المتحدة لحقوق الطفل.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/ uage=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInt
 ernet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLأ
المم المتحدة ( .)1989اتفاقية حقوق الطفل:
ogged=F5D383
مجلس أوروبا ( .)2010المبادئ التوجيهية للعدالة الصديقة للطفل• .النص الكامل لالتفاقية:
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/
• Guidelines%20on%20child-friendly%20justice%20and%20لغات متعددة ونسخ صديقة للطفل:
their%20explanatory%20memorandum%20_4_.pdf
http://www.unicef.org/magic/briefing/uncorc.html
أ
اتفاقية الهاي بتاريخ  29أيار/مايو  1993الخاصة بحماية أ
المم المتحدة ( .)1993المبادئ المتعلقة بأوضاع المؤسسات
الطفال
ب� الدول (اتفاقية الهاي ن
والتعاون ف� قضايا ن
التب� ي ن
الوطنية (مبادئ باريس).
للتب�).
ي
ي
ي
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.
display&tid=45
أ
المم المتحدة ( )1997المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية
الالجئ� حول سياسات وإج راءات التعامل مع أ
ت�ين أ
ين
اتفاقية الهاي بتاريخ  19ش
الطفال
لشؤون
الول/أكتوبر  1996الخاصة
ن
ت
المصحوب� بذويهم ويلتمسون اللجوء
غ�
ي
ي
والنقاذ
باالختصاص ،والقانون الواجب تطبيقه ،واالع�اف ،إ
أ
والتعاون ف� مجال المسؤولية أ
البوية وإج راءات حماية الطفالhttp://www.unhcr.org/3d4f91cf4.html .
ي
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.
المم المتحدة ( .)2006اتفاقية حقوق أ
أ
الشخاص ذوي إالعاقة.
text&cid=70
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=259
اللجنة الدولية للصليب أ
الحمر ( )2004المبادئ التوجيهية
المم المتحدة ( .)2006دراسة أ
أ
المم المتحدة حول العنف ضد
أ
ت
ين
المش�كة ي ن
المصحوب�
غ�
أ
ب� الوكاالت بشأن الطفال ي
الطفال.
ين
والمنفصل� عن ذويهم.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/study.htm
http://www.unhcr.org/4098b3172.html
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أ
المم المتحدة ( )2008المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية
أ
ين
الالجئ� حول تحديد مصالح الطفل
للمم المتحدة لشؤون
الفضىل.
http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
مجلس حقوق النسان التابع أ
للمم المتحدة ( .)2008تقرير
إ
ش
الدورة الثامنة ،مناسبة خاصة بشأن م�وع المبادئ التوجيهية
للرعاية البديلة أ
للطفال.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/8session/Children-Conceptpaper050608.pdf
أ
ال�وتوكول االختياري التفاقية حقوق
المم المتحدة ( .)2011ب
الطفل بشأن إج راءات التواصل (تأسيس آلية فردية للشكاوي).
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/
11d.pdf-CTC_4
التعليقات عىل الصكوك والتوجيهات الدولية
أ
ت
هولزشي� ،أ (« .)2008المادة  :20الطفال
كانتويل ،ن& .
أ
ف
المحرومون من بيئتهم الرسية» .ي� آلن ،أ.؛ فاندة النوتة ،ج.؛
يف� ي ن
وف�هيدة ،م.)Eds( .
هيل� ،ي.؛ آنج ،ف.؛ يب�غانس ،ي.؛ ي
أ
تعليق عىل اتفاقية المم المتحدة لحقوق الطفل .اليدن:
دار ش
الدول المعياري للكتاب
ن� مارتينوس نايهوف .الرقم
ي
.9789004148734
مجلس أوروبا ( )2008حقوق أ
الطفال ف ي� المؤسسات  -تقرير
حول تنفيذ توصية مجلس أوروبا ( 5)2005حول حقوق أ
الطفال
الذبن يعيشون ف ي� مؤسسات الرعاية الداخلية .مجلس أوربا.
http://www.coe.int/t/dg3/children/childrenincare/
20Report%20on%20the%20%ECDCS(2009)9
Implementation%20of%20Rec(2005)5.pdf
فريق عمل المنظمات غ� الحكومية حول أ
ين
المحروم�
الطفال
ي
من الرعاية الوالدية ( .)2005يوم المناقشة العامة حول
أ
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية»  -توصية لوضع مبادئ
«الطفال
توجيهية دولية لحماية أ
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية.
الطفال
http://www.childrightsnet.org/docs/resources/treaties/
crc.40/GDD_2005_NGO_Group.pdf

الملحق أ
الول :مصادر إضافية
لجنة أ
المم المتحدة لحقوق الطفل ( .) 2003التعليق العام
رقم  :3يف�وس نقص المناعة ش
ية/اليدز وحقوق الطفل.
الب� إ
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.
GC.2003.3.En?OpenDocument
لجنة أ
المم المتحدة لحقوق الطفل (2005أ) .التعليق العام
أ
ين
ين
المنفصل�
المصحوب� بذويهم أو
غ�
رقم  :6معاملة الطفال ي
عنهم خارج بلدانهم أ
الصلية.
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/
CRC.GC.2005.6.En?OpenDocument
لجنة أ
المم المتحدة لحقوق الطفل (2005ب) .يوم المناقشة
العامة بشأن أ
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية.
الطفال
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/
discussion2012.htm
لجنة أ
المم المتحدة لحقوق الطفل ( .)2006التعليق العام
رقم  :9حقوق أ
الطفال ذوي إالعاقة.
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/
CRC.C.GC.9.En
لجنة أ
المم المتحدة لحقوق الطفل (2009أ) .التعليق العام
رقم  :11أطفال الشعوب أ
الصلية وحقوقهم بموجب االتفاقية.

_http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.11
indigenous_New.pdf
لجنة أ
المم المتحدة لحقوق الطفل (2009ب) .التعليق العام

رقم  :12حق الطفل باالستماع إليه.
https://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html
لجنة أ
المم المتحدة لحقوق الطفل ( .)2011يوم المناقشة
العامة بشأن أ
ين
المحروم� من الرعاية الوالدية.
الطفال
https://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/CRC/Discussions/2011/
DGD2011ReportAndRecommendations.pdf

منشورات الرعاية البديلة
الحركة الدولية إلغاثة الملهوف  -العالم ال رابع ( .)2004كيف
ب� الوالدين أ
يؤدي الفقر إىل الفصل ي ن
والطفال :تحدي لحقوق
اليونيسيف ( .)2007دليل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  -الطبعة
إالنسان .فرنسا :منشورات العالم ال رابع.
الثالثة المنقحة بالكامل .جنيف :اليونيسيف.
http://www.atd-fourthworld.org/IMG/pdf/howpov.pdf
http://www.unicef.org/crc/files/Implementation%20
مؤ�ات أ
الطفال �ف
ش
Handbook%203rd%20ed.pdf
شبكة رعاية أفضل ( .)2009دليل قياس
ي
الرعاية البديلة .نيويورك :شبكة رعاية أفضل ،يونيسيف.
إينوشن� أ
ت
للبحاث التابع لليونيسيف ( .)2008إصالح
مركز
ي
_http://www.unicef.org/ceecis/Manuel_for_the
القانون وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
_measurement_of_indicators_for_children_in_formal
http://www.unicef-irc.org/publications/493
care_in_English.pdf
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ب� الوكاالت حول أ
شبكة رعاية أفضل ( ،)2011المعاي� الوطنية لرعاية أ
ت
المش�ك ي ن
الطفال
فولفورد ،ل .فريق العمل
الطفال
ي
أ
ن
ن
المصحوب� بذويهم ،منظمة أنقذوا الطفال
غ�
الخاصة بمؤسسات رعاية الطفل.
ي
المنفصل� أو ي
ي
ف
( .)2010مجموعة أدوات الرعاية البديلة ي� حاالت الطوارئ -
https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/
دليل مطول.
attachments/National%20Standard%20of%20Care%20
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/ for%20Child%20Welfare%20Institutions%20Indonesia.pdf
Interim-Care-Toolkit-Extended-/04/uploads/2014
شبكة رعاية أفضل ( .)2012أ
الطفال المنفصلون عن ذويهم ف ي�
Guidance.pdf
حاالت الطوارئ.
جونسون ،ر ،.ب راون ك ،.وهاميلتون-غياكريستس ،س.
http://www.crin.org/bcn/theme_more.
أ
ف
( .)2006الطفال اليافعون المعرضون للخطر ي� الرعاية داخل
asp?themeID=1005&pageID=1048
المؤسسات .لندن :منشورات سايج.
شبكة رعاية أفضل .)2012( :مجموعة أدوات شبكة رعاية أفضل:
أ
ف
/http://www.bettercarenetwork.org/bcn/toolkit
شبكة كفالة الطفال ي� أمريكا الالتينية ،يونيسيف (2011أ) .تطبيق
المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة أ
للطفال  -حقك ف� العيش �ف
ي
ي
شبكة رعاية أفضل ومنظمة إيفري تشايلد ( ،)2012ي ن
تمك�
أرسة وتلقي الرعاية ف ي� كافة ظروف حياتك .بوينس آيريس :شبكة
الصالح :لماذا يجب أن يكون أ
الطفال ذوو إالعاقة ف ي� مركز عملية
إ
أ
ف
كفالة الطفال ي� أمريكا الالتينية ،يونيسيف.
أ
إصالح رعاية الطفال .نيويورك :شبكة رعاية أفضل ،نيويورك.
http://www.relaf.org/Guidelines%20FV%20Children.pdf
_http://www.crin.org/docs/Enabling%20Reform
أ
ف
March2012.pdf
شبكة كفالة الطفال ي� أمريكا الالتينية ،يونيسيف (2011ب).
ن
المستخدم�  -تطبيق المبادئ التوجيهية للرعاية
دليل
ي
الطفال أ
مجلس أوربا .)2009( .أ
والشخاص اليافعون ف ي� الرعاية -
أ
أ
ف
البديلة للطفال .بوينس آيريس :شبكة كفالة الطفال ي� أمريكا
اكتشف حقوقك! منظمة قرى أ
الطفال الدولية ومجلس أوروبا.
الالتينية ،يونيسيف.
https://www.sos-childrensvillages.org/
http://www.relaf.org/guia_ingles.pdf
getmedia/65242186-a6d2-4056-b6fe9b18cc639d41/111202-English-brochure-DYR.pdf
روبرتسون ،و .)2012( .المدانون بالتبعية :أطفال الوالدين
أ
ن
المسجون� :جنيف :مكتب الكويكرز التابع للمم
ي
التفك�
إيفري تشايلد (2011أ) ،التخفيض التدريجي :إعادة
ي
المتحدةhttp://www.quno.org/sites/default/ .
وتغي�ها ،إيفري
بالرعاية داخـل المؤسـسات وإعادة تشكيلها
ي
_files/resources/ENGLISH_Collateral%20Convicts
تشايلد ،لندن.
Recommendations%20and%20good%20practice.pdf
_http://www.everychild.org.uk/resources/policy_and
أ
ف
research/Alternative_care
رو� ،ج )2011( .الطفال ي� الرعاية البديلة الرسمية .جنيف:
بي
اليونيسيف.
ين
توف� كفالة
توف� رعاية أفضل:
تحس� ي
إيفري تشايلد (2011ب) ي
_http://www.unicef.org/protection/Informal_care
الطفل حول العالم ،إيفري تشايلد ،لندن.
discussion_paper_final.pdf
_http://www.everychild.org.uk/resources/policy_and
أ
research/Alternative_care
الم ضللة :اتخاذ الق رارات
منظمة أنقذوا الطفال ( .)2010الطيبة ُ
أ
ف
الصحيحة للطفال ي� حاالت الطوارئ.
إيفري تشايلد ( ،)2012جعل العمل االجتماعي ناجح اً ،إيفري
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/3067/
تشايلد ،لندن.
pdf/3067.pdf?embed=1
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/5511/
أ
أ
pdf/5511.pdf
تحالف منظمة أنقذوا الطفال ،مفوضية المم المتحدة لشؤون
أ
ن
الالجئ� ،اليونيسيف ومكتب المفوض السامي للمم المتحدة
ي
إيفري تشايلد ( .)2010المفقودون :أ
الطفال المحرومون من
ف
لحقوق إالنسان ( .)2007الضائعون ،الرعاية ي� حاالت الطوارئ
الرعاية الوالدية ف ي� سياسة التنمية الدولية .لندن :إيفري تشايلد.
أ
المنفصل� عن ذويهم منذ الوالدة ح�ت
ين
وتقفي أثر أرس الطفال
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/
عمر خمس سنوات.
missing-children-without-parental-care-internationalhttp://www.crin.org/docs/The%20Lost%20Ones.pdf
development-policy
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الطفال ،منظمات وشبكات حقوق أ
الطفال الدولية ،المنظمة الدولية لرعاية أ
منظمة قرى أ
الطفال
االتحاد الدول للجماعات ت
منتدى السياسات إالفريقية المعنية بالطفل -
معاي� منظمة
ال�بوية (.)2007
ي
ي
أ
ف
�نز
http://www.africanchildforum.org
 Quality4Childrenلرعاية الطفال خارج الم ل ي� أوروبا.
إنس�وك :منظمة قرى أ
الطفال الدولية.
ب
الحركة الدولية إلغاثة الملهوف  -العالم ال رابع -
https://www.sos-childrensvillages.org/
http://www.atd-fourthworld.org/
4fa9-b6e9-e954075cadd0/-getmedia/67a4237f-3456
Q4C_colour_2.pdf
شبكة رعاية أفضل http://bettercarenetwork.org -
منظمة قرى أ
الطفال الدولية (« .)2011بلوغ سن مغادرة
شبكة المعلومات الخاصة بحقوق الطفل http://www.crin.org-
أ
إنس�وك.
دول .منظمة قرى الطفال الدولية :ب
الرعاية» :تحليل ي
https://familyforeverychild.org/
https://www.sos-childrensvillages.org/

734f5370b927/-87f5-887e-4e54-getmedia/460cd5c3
Folder-Ageingoutofcare-RZ-screen.pdf
منظمة قرى أ
الطفال الدولية .)2012( .ألننا إخوة وأخوات:
أ
ف
إنس�وك :منظمة قرى
عالقات الشقاء ي� الرعاية البديلة .ب
أ
الطفال الدولية.

http://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/
721abb6052bc/-dbf1ad1a-d04d-43ae-95d7
SiblingsBrochure-WEB-EN.pdf?ext=.pdf
ين
وف�فاين-سالمنيسكو ،ر .)2012( .أين تنتهي الرعاية:
ستي� ،م .ي
أ
إنس�وك :منظمة قرى
الدروس المتعلمة من أبحاث الق ران .ب
أ
الطفال الدولية.
https://www.sos-childrensvillages.org/
9e7e-11ece55b23e0/-4a16-8832-getmedia/80a754d9
PeerResearch-European-Report-WEB.pdf
مكتب اليونيسيف إالقليمي ش
ل�ق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
( .)2006الرعاية البديلة أ
ين
المحروم� من مقدمي الرعاية
للطفال
أ
ساسي� ف� البلدان المت �ض رة من تسونامي (إندونيسيا ،ي ز
ن
مال�يا،
ال
ي ي
ميانمار وتايالند) .بانكوك :مكتب اليونيسيف إالقليمي ش
ل�ق
آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.
_http://www.unicef.org/eapro/Alternative_care_for
children.pdf
مكتب اليونيسيف إالقليمي ش
ل� ق ي� أفريقيا وجنوبها (.)2008
الرعاية البديلة أ
للطفال ف ي� جنوب إفريقيا :التقدم المحرز
و� :يونيسيف.
والتحديات والتوجهات المستقبلية .ين� ب ي
http://www.crin.org/docs/Alt%20Care%20in%20
Southern%20Africa.pdf

منظمة الخدمة االجتماعية الدولية www.iss-ssi.org -

غ� الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل
فريق المنظمات ي
– http://www.childrightsnet.org/
اليتام أ
شبكة دعم أ
والطفال الضعفاء -
https://ovcsupport.org/

منظمة بالن الدولية http://plan-international.org -
شبكة كفالة أ
الطفال ف ي� أمريكا الالتينية – http://www.relaf.org
Save The Children - http://plan-international.org
SOS Children’s Villages International - http://www.soschildrensvillages.org
/Terre des Hommes - http://www.terredeshommes.org
منظمة أ
المم المتحدة للطفولة (يونيسيف) -
http://www.unicef.org

المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة أ
للطفال
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
PDF/N0947035.pdf?OpenElement /35 /470 /N09
_http://www.unicef.org/aids/files/UN_Guidelines_for
alternative_care_of_children.pdf
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الم� قدم اً ف ي� أي وقت ،انقر حيث ترى عالمة التبويب الزرقاء هذه .ويمكنك
ي
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 - ١٤٢/٦٤ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﺇﻥ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﺇﺫ ﺗﺆﻛـﺪ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳــﺪ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻌــﺎﳌﻲ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ)  (١ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔــﻞ) ،(٢
ﻭﺇﺫ ﲢﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ،٢٠٠٩
ﻭﺇﺫ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺁﺧﺮﻫـﺎ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﺠﻤﻟﻠـﺲ ٢٩/٧
ﺍﳌــﺆﺭﺥ  ٢٨ﺁﺫﺍﺭ/ﻣــﺎﺭﺱ  (٣ )٢٠٠٨ﻭ  ١٣/٩ﺍﳌــﺆﺭﺥ  ٢٤ﺃﻳﻠــﻮﻝ/ﺳــﺒﺘﻤﱪ  (٤ )٢٠٠٨ﻭ ٨/١٠
ﺍﳌـــــﺆﺭﺥ  ٢٦ﺁﺫﺍﺭ/ﻣـــــﺎﺭﺱ  (٥ )٢٠٠٩ﻭﻗــــــﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴــــــﺔ  ٢٤١/٦٣ﺍﳌـــــﺆﺭﺥ  ٢٤ﻛـــــﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ ،٢٠٠٨
ﻭﺇﺫ ﺗﻌﺘــﱪ ﺃﻥ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ،ﺍﳌﺮﻓــﻖ ﻧــﺼﻬﺎ ﻬﺑــﺬﺍ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭ،
ﲢﺪﺩ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﺮﻏﻮﺑـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻴﺪ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ ﺑﻘـﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲝﻤﺎﻳـﺔ ﻭﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﺬﻟﻚ،
_______________

* ﺃﻋﻴﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ  ١٣ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ .٢٠١٠
) (١ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ٢١٧ﺃﻟﻒ )ﺩ .(٣ -
) (٢ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،١٥٧٧ﺍﻟﺮﻗﻢ .٢٧٥٣١
) (٣ﺍﻧﻈــﺮ :ﺍﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﺍﻟــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻭﺍﻟــﺴﺘﻮﻥ ،ﺍﳌﻠﺤــﻖ ﺭﻗــﻢ  ،(A/63/53) ٥٣ﺍﻟﻔــﺼﻞ
ﺍﻟﺜﺎﱐ.
) (٤ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  ٥٣ﺃﻟﻒ ) ،(A/63/53/Add.1ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ.
) (٥ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻮﻥ ،ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ  ،(A/64/53) ٥٣ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺃﻟﻒ.
*09-47033
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A/RES/64/142

 - ١ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ،ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻣﺮﻓـﻖ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻣﺴﺘﻨﲑﺓ؛
 - ٢ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﺗـﺴﺘﺮﻋﻲ
ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﺍﻧﺘﺒــﺎﻩ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘــﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘــﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﻭﺍﳌــﺪﺍﻓﻌﲔ ﻋــﻦ ﺣﻘــﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﶈﺎﻣﲔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛
 - ٣ﺗﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺨـﺬ ﺧﻄـﻮﺍﺕ ،ﰲ ﺣـﺪﻭﺩ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ،ﻟﻨـﺸﺮ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐـﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ ،ﺑـﺴﺒﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ﺇﺣﺎﻟﺘـﻬﺎ ﺇﱃ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.
ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ٦٥
 ١٨ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﱪ ٢٠٠٩
ﺍﳌﺮﻓﻖ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﺃﻭﻻ  -ﺍﻟﻐﺮﺽ
 - ١ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻫـﻮ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ) (٢ﻭﺃﺣﻜـﺎﻡ
ﺍﻟــﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟــﺼﻠﺔ ﲝﻤﺎﻳــﺔ ﻭﺭﻓــﺎﻩ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﶈــﺮﻭﻣﲔ ﻣــﻦ ﺭﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟــﺪﻳﻦ
ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﺬﻟﻚ.
 - ٢ﻭﰲ ﺿـــﻮﺀ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟـــﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـــﺔ ،ﻭﻣـــﻊ ﻣﺮﺍﻋـــﺎﺓ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋـــﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺍﳌﻌـــﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻝ ،ﲢـﺪﺩ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬـﺎﺕ ﻣﺮﻏﻮﺑـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻــﻌﻴﺪ
ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳــﺔ .ﻭﻫــﻲ ﻣــﺼﻤﻤﺔ ﻟــﺘﻌﻤﻢ ﺑــﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴ ـﺔ
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻭﺗﺮﻣﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ ﺇﱃ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ( ﺩﻋﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﺇﺭﺟـﺎﻋﻬﻢ
ﺇﻟﻴﻬــﺎ ،ﻭﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﺸﻞ ﺫﻟــﻚ ،ﺇﳚــﺎﺩ ﺣــﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻭﺩﺍﺋــﻢ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺘــﺒﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ ﻭﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛
)ﺏ( ﺿــﻤﺎﻥ ﲢﺪﻳــﺪ ﺃﻧــﺴﺐ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﻭﺗﻘــﺪﳝﻬﺎ ﰲ ﻇــﺮﻭﻑ ﺗﻌــﺰﺯ ﳕــﻮ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﳕﻮﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠـﻮﻝ ﺩﺍﺋﻤـﺔ ،ﺃﻭ ﰲ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﱵ
ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳑﻜﻨﺔ ﺃﻭ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ؛
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)ﺝ( ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﺎ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠـﻰ
ﳓﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﺠﻤﻟـﺎﻻﺕ ،ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺋﺪﺓ
ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ؛
)ﺩ( ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﲨﻴـﻊ ﺍﳌﻌﻨـﻴﲔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺑﺮﻓـﺎﻩ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ
 - ٣ﻧﻈــﺮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﻫــﻲ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ،ﻭﲤﺜــﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻟﻨﻤــﻮ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺭﻓﺎﻫﻬﻢ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗـﺴﺨﲑ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﻘـﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟـﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ
ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻘـﺎﺀ ،ﻋﻨـﺪ ﺍﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ ،ﻣـﻊ ﺃﻗـﺎﺭﺏ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﻮﺩﺓ
ﺇﻟــﻴﻬﻢ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺣــﺼﻮﻝ ﺍﻷﺳــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺃﺷﻜـــﺎﻝ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﰲ ﺗﺄﺩﻳــﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫــﺎ
ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 - ٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌـﻴﺶ ﻛـﻞ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﺍﻟـﺸﺒﺎﺏ ﰲ ﺑﻴﺌـﺔ ﺗـﻮﻓﺮ ﳍـﻢ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﻭﺗﻨﻬﺾ ﲜﻤﻴﻊ ﻗﺪﺭﺍﻬﺗﻢ .ﻓﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﻻ ﳛـﺼﻠﻮﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ ،ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻫﺬﻩ.
 - ٥ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ،ﺣـﱴ ﻣـﻊ ﺣـﺼﻮﳍﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺐ ،ﻋـﻦ ﺗﻘـﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻄﻔﻠﻬﺎ ،ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺠﺮﻫﺎ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﲣﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﻪ ،ﺗﺘﺤﻤـﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻣـﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﲪﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴـﺔ ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ
ﺍﳌــﺪﱐ ﺍﳌﻌﺘﻤــﺪﺓ ﻭﻓــﻖ ﺍﻷﺻــﻮﻝ ﺃﻭ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ .ﻛﻤــﺎ ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺳــﻠﻄﺎﻬﺗﺎ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻱ ﻃﻔـﻞ ﻳﺘﻠﻘـﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫـﻪ ﻭﳕـﻮﻩ
ﻭﺇﳒﺎﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ.
 - ٦ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄـﺎﻕ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻬﺑﺪﻑ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺳـﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﺃﻣﻨـﻪ ،ﻛﻤـﺎ ﳚـﺐ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ،ﻭﻣـﻊ
ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺍﳌﻨﻈــﻮﺭ ﺍﳉﻨــﺴﺎﱐ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺗﺎﻣــﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﲢﺘــﺮﻡ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺒــﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨــﻬﺞ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘـﺸﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺧـﺬ ﺭﺃﻳـﻪ ﺑﻌـﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬﻝ ﻛـﻞ ﺍﳉﻬـﻮﺩ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
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 - ٧ﻭﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ،ﻓــﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣــﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺍﻟﻔــﻀﻠﻰ
ﳚــﺐ ﺃﻥ ﺗــﺼﻤﻢ ﲝﻴــﺚ ﺗﻌــﲔ ﻣــﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻷﻧــﺴﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﻭﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ
ﺍﶈــﺮﻭﻣﲔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﺿــﲔ ﻟــﺬﻟﻚ ،ﰲ ﻇــﻞ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺗﺎﻣــﺔ ﳊﻘﻬــﻢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻛﺄﺻـﺤﺎﺏ ﺣﻘـﻮﻕ،
ﺳــﻮﺍﺀ ﻋﻨــﺪ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣــﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺃﻭ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌــﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳــﻞ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﲢﺪﻳــﺪ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨـﻬﺎ ﺣﻘـﻪ ﰲ ﺃﻥ ﺗـﺴﻤﻊ ﺁﺭﺍﺅﻩ ﻭﺗﺆﺧـﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻌﻤـﺮﻩ
ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻧﻀﺠﻪ.
 - ٨ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟﻠــﺪﻭﻝ ﻭﺿــﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﺑــﺸﺄﻥ ﺭﻓــﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻭﲪﺎﻳﺘــﻪ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ
ﺳﻴﺎﺳﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻣـﻊ ﺍﳊـﺮﺹ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺗـﻮﻓﲑ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﲟﺎ ﳚﺴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ.
 - ٩ﻭﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻴﻠﻮﻟـﺔ ﺩﻭﻥ ﻓـﺼﻞ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻋـﻦ ﻭﺍﻟـﺪﻳﻬﻢ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ
ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﲣﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﻮﺧﻴﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ( ﺩﻋﻢ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺍﻷﺳﺮ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮﺍﻣـﻞ
ﻣﺜــﻞ ﺍﻹﻋﺎﻗــﺔ ﻭﺇﺳــﺎﺀﺓ ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺨــﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺤــﻮﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺿــﺪ ﺍﻷﺳــﺮ ﺍﻟــﱵ ﺗﻨﺘﻤــﻲ ﺇﱃ
ﺍﻟــﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻠﻴــﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻌــﻴﺶ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺍﻟﱰﺍﻋــﺎﺕ ﺍﳌــﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﲢــﺖ ﺍﻻﺣــﺘﻼﻝ
ﺍﻷﺟﻨﱯ؛
)ﺏ( ﺗﻘــﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳــﺒﺘﲔ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﺿــﲔ ﻟﻠﺨﻄــﺮ ﻣﺜــﻞ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ
ﺿــﺤﺎﻳﺎ ﺇﺳــﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﳌﻬﺠــﻮﺭﻳﻦ ﻭ ﺃﻃﻔــﺎﻝ ﺍﻟــﺸﻮﺍﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ
ﺍﳌﻮﻟﻮﺩﻳﻦ ﺧـﺎﺭﺝ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻏـﲑ ﺍﳌـﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑـﺬﻭﻳﻬﻢ ﻭﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳌﻨﻔـﺼﻠﲔ ﻋـﻦ
ﺫﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﳌـﺸﺮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻼﺟـﺌﲔ ﺃﻭ ﺃﻃﻔـﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻝ ﺍﳌﻬـﺎﺟﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻃﻔـﺎﻝ ﻃـﺎﻟﱯ
ﺍﻟﻠﺠــﻮﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﳌــﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔــﲑﻭﺱ ﻧﻘــﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋــﺔ ﺍﻟﺒــﺸﺮﻳﺔ/ﻣﺘﻼﺯﻣــﺔ ﻧﻘــﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋــﺔ ﺍﳌﻜﺘــﺴﺐ
)ﺍﻹﻳﺪﺯ(ﻭﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﺧﻄﲑﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ.
 - ١٠ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﲝﺎﻟـﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻔﻘـﺮ ﻭﺍﻷﺻـﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗـﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻳﲏ ﻭﻧـﻮﻉ ﺍﳉـﻨﺲ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉـﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﺻـﺎﺑﺔ ﺑﻔـﲑﻭﺱ ﻧﻘـﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺮﻳﺔ/ﺍﻹﻳـﺪﺯ ﺃﻭ ﺑـﺄﻣﺮﺍﺽ ﺧﻄـﲑﺓ ﺃﺧـﺮﻯ
ﺳـــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻋﻘﻠﻴـــﺔ ﺃﻭ ﺟـــﺴﺪﻳﺔ ،ﻭﻛـــﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔـــﻞ ﻣﻮﻟـــﻮﺩﺍ ﺧـــﺎﺭﺝ ﺇﻃـــﺎﺭ ﺍﻟـــﺰﻭﺍﺝ ،ﻭﺍﻟﻮﺻـــﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻗـﺪ ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻫﺠـﺮ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻭ/ﺃﻭ ﺇﺑﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ.
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ﺑﺎﺀ  -ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
 - ١١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺍﳌﺒـﺪﺃ،
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺃﻗـﺮﺏ ﻣﻜـﺎﻥ ﳑﻜـﻦ ﻣـﻦ ﳏـﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘـﻪ ﺍﳌﻌﺘـﺎﺩ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻝ
ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺣﻴﺎﺗـﻪ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 - ١٢ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋــﻲ ﺍﻟﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﶈــﺎﻃﲔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ،ﺃﳘﻴـﺔ ﺗـﺄﻣﲔ ﻣـﺴﻜﻦ ﻣـﺴﺘﻘﺮ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻭﺗﻠﺒﻴـﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟـﻪ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﱃ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻵﻣﻦ ﻭﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﲟـﻦ ﻳﻘـﺪﻣﻮﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ،ﻣـﻊ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﺳـﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫـﺪﻓﺎ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ.
 - ١٣ﻭﳚﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺻـﻮﻥ ﻛﺮﺍﻣﺘـﻬﻢ ﰲ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﻭﻗـﺎﺕ ﻭﲪﺎﻳﺘـﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻓﻌـﺎﻝ
ﻣﻦ ﺳـﻮﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻭﺍﻹﳘـﺎﻝ ﻭﲨﻴـﻊ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ،ﺳـﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﻣﻘـﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 - ١٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋـﻦ ﺃﺳـﺮﺗﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻧـﻪ ﺁﺧـﺮ ﺗـﺪﺑﲑ ﻳﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴـﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﺗﺪﺑﲑﺍ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻷﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﳑﻜﻨﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟـﻊ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﻌـﺎﺩ ﻋـﻦ
ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﺑﺎﻧﺘﻈــﺎﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺇﱃ ﺭﻋﺎﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ ،ﲟﺠــﺮﺩ ﺯﻭﺍﻝ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺍﻹﺑﻌــﺎﺩ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻼﺋﻤـﺔ ﳌﻌﺎﳉـﺔ ﺗﻠـﻚ ﺍﻷﺳـﺒﺎﺏ ،ﺃﻣـﺮﺍ ﻻ ﻳﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻣـﻊ
ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ،ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٤٩ﺃﺩﻧﺎﻩ.
 - ١٥ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌـﺎﱄ ﻭﺍﳌـﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﻳـﺔ ﻇـﺮﻭﻑ ﺗﻌـﺰﻯ
ﺑــﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻭﺣــﺼﺮﻱ ﺇﱃ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﺍﳌــﱪﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴــﺪ ﻹﺑﻌــﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻋــﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳــﻪ ﺃﻭ
ﺇﺣﺎﻃﺘــﻪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻴﻠﻮﻟــﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟــﻪ ،ﺑــﻞ ﳚــﺐ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺇﱃ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻳﱪﺯ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﺳﺮﺓ.
 - ١٦ﻭﳚــﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺑﺘﻌﺰﻳــﺰ ﻭﲪﺎﻳــﺔ ﲨﻴــﻊ ﺍﳊﻘــﻮﻕ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻮﺿــﻊ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ،ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜـﺎﻝ ﻻ ﺍﳊـﺼﺮ ،ﻧﻴـﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ ﻭﺣﺮﻳـﺔ ﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﳌﲑﺍﺙ.
 - ١٧ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻟﻔــﺼﻞ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﳌﺒــﺪﺃ ﺑــﲔ ﺍﻷﺷــﻘﺎﺀ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﲡﻤﻌﻬــﻢ ﺃﻭﺍﺻــﺮ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻨــﺪ
ﺇﺣﺎﻃﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟـﻚ ﳐـﺎﻃﺮ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﺑـﺸﺄﻥ ﺣـﺪﻭﺙ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔـﻀﻠﻰ .ﻭﰲ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺑـﺬﻝ ﻛـﻞ
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ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨـﻬﻢ ،ﻣـﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺫﻟـﻚ ﳐﺎﻟﻔـﺎ ﻟﺮﻏﺒـﺎﻬﺗﻢ ﺃﻭ
ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ.
 - ١٨ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳـﺔ ﳛـﺼﻠﻮﻥ ﰲ ﻣﻌﻈـﻢ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ
ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﺑﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘـﺄﻣﲔ ﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﲪﺎﻳﺘـﻬﻢ ﰲ ﺳـﻴﺎﻕ ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎﺕ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻏــﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ،ﻣــﻊ ﺍﳌﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒــﺔ ﻟﻠﻔــﺮﻭﻕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘــﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ.
 - ١٩ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻻ ﳛــﺮﻡ ﺃﻱ ﻃﻔــﻞ ،ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗــﺖ ﻣــﻦ ﺍﻷﻭﻗــﺎﺕ ،ﻣــﻦ ﺩﻋــﻢ ﻭﲪﺎﻳــﺔ ﻭﱄ ﺃﻣــﺮ
ﺷﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺭﲰﻴﺎ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳐﺘﺼﺔ.
 - ٢٠ﻭﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺃﻻ ﻳﻜـــﻮﻥ ﺍﻟﻐـــﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴـــﺴﻲ ﻣـــﻦ ﺗـــﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـــﺔ ،ﰲ ﺃﻱ ﺣـــﺎﻝ ﻣـــﻦ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 - ٢١ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺘـﺼﺮ ﺍﻟﻠﺠـﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻹﻳـﺪﺍﻉ ﰲ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳊــﺎﻻﺕ
ﺍﻟــﱵ ﺗﻜــﻮﻥ ﻓﻴﻬــﺎ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺑــﺼﻮﺭﺓ ﳏــﺪﺩﺓ ﻭﺿــﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﻔﻴــﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺍﳌﻌــﲏ،
ﻭﲟﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ.
 - ٢٢ﻭﺍﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﳋـﱪﺍﺀ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺘـﺼﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ
ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﺍﻟــﺼﻐﺎﺭ ،ﻭﲞﺎﺻــﺔ ﳌ ـﻦ ﻫــﻢ ﺩﻭﻥ ﺳــﻦ ﺛــﻼﺙ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ،ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄــﺎﺑﻊ
ﺍﻷﺳﺮﻱ .ﻭﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﻴﻠﻮﻟـﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻳـﻖ ﺍﻷﺷـﻘﺎﺀ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳـﻮﺩﻉ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﻣﺮﺍﻓـﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﻷﺳـﺒﺎﺏ ﻃﺎﺭﺋـﺔ ﺃﻭ ﳌـﺪﺓ
ﳏـﺪﺩﺓ ﻣﻘــﺮﺭﺓ ﻣــﺴﺒﻘﺎ ﻭﳏــﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ،ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ ﻹﻋــﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣــﺎﺝ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻷﺳـــﺮﺓ ﺃﻭ
ﻹﳚـﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻪ.
 - ٢٣ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﻥ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻷﺳـﺮﻱ ﻳﻜﻤـﻞ ﺑﻌـﻀﻬﺎ
ﺑﻌﻀﺎ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﻘـﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ
)ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ( ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻄـﺎﺑﻊ
ﺍﳌﺆﺳــﺴﻲ ،ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻫــﺬﻩ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﻭﺃﻏــﺮﺍﺽ ﳏــﺪﺩﺓ ﺗــﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﻭﻗﻒ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ .ﻭﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺫﻟـﻚ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗـﻀﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻣﻌـﺎﻳﲑ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﳕﻮ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ،ﻣﺜـﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳـﺔ
ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻡ ﺿــﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺻــﻐﲑﺓ ،ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻛــﺬﻟﻚ ﻟﻠـﺪﻭﻝ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﺍﳌﺮﺍﻓــﻖ ﺍﳌﻮﺟــﻮﺩﺓ
ﺃﺻﻼ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
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ﺃﻭ ﺍﻟﺘــﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﻧــﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺎﻣــﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻــﺔ ،ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺗﺎﻣــﺔ ﻫــﺪﻑ ﻭﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫــﺬﺍ
ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ.
ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 - ٢٤ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﲣــﺼﺺ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ،ﺇﱃ ﺃﻗــﺼﻰ ﺣــﺪ ﳑﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺍﳌــﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘــﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟــﺪﻳﻬﺎ ،ﻭﻋﻨــﺪ
ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﳍـﺬﻩ
ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻣﺘــﺪﺍﺩ ﺃﺭﺍﺿــﻴﻬﺎ ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗــﺖ ﺍﶈــﺪﺩ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﻴــﺴﺮ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﲔ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗـﻀﺎﻳﺎ ﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﺍﻷﺳـﺮﺓ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﲨﻴـﻊ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻬﺑﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
 - ٢٥ﻭﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻣــﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ ﺃﻳــﺔ ﺣﺎﺟــﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﰲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ﻭﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻳﻼﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻄﻠـﻮﺏ ﻭﺍﻟـﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺇﳚﺎﺑــﺎ ﻣــﱴ ﺃﻣﻜــﻦ ﺫﻟــﻚ ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻻﻗﺘــﻀﺎﺀ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺍﳌﻌــﺰﺯ ﳍــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ
ﰲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺄﻯ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺇﱃ ﺇﺣـﺪﻯ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ.
 - ٢٦ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻔﺴﲑ ﺃﻱ ﳑﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻧـﻪ ﻳـﺸﺠﻊ ﻋﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴـﻖ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﺒﻘـﺔ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﻐﺎﺿـﻰ ﻋـﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ،ﲟـﺎ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﺑﺎﳌﺜﻞ ،ﻳﺸﺠﻊ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ
ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺒـﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻـﺔ ﲟﺠـﺎﻻﺕ ﻣﻬﻨﻴـﺔ ﳏـﺪﺩﺓ ﺗـﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ
ﻧﺺ ﻭﺭﻭﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ  -ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
 - ٢٧ﺗﻨﻄﺒــﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳــﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ ﺍﳌﻼﺋﻤــﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘﻘــﺪﱘ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﺇﱃ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺳـﻦ  ١٨ﺳـﻨﺔ ،ﻣـﺎ ﱂ ﻳـﻨﺺ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﻄﺒـﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ .ﻭﺗﻨﻄﺒﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺃﻳـﻀﺎ ،ﺣﻴﺜﻤـﺎ
ﺗــﺮﺩ ﺍﻹﺷــﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟــﻚ ﻓﻘــﻂ ،ﻋﻠــﻰ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻏــﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ،ﻣــﻊ ﺇﻳــﻼﺀ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟــﺐ
ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲡﺎﻩ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﲝﻜـﻢ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺮﻑ ،ﻭﻓﻘـﺎ ﳌـﺎ ﺟـﺎﺀ
ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ).(٢
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 - ٢٨ﻭﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺃﻳـﻀﺎ ،ﺣـﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ ،ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻴـﺎﻓﻌﲔ ﺍﶈـﺎﻃﲔ ﺃﺻـﻼ
ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠـﻮﻏﻬﻢ ﺳـﻦ
ﺍﻟﺮﺷﺪ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﻄﺒﻖ.
 - ٢٩ﻭﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ﻭﺭﻫﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺓ
ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٣٠ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ( ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﶈﺮﻭﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳـﺔ :ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺒﻴﺘـﻮﻥ ﻟـﻴﻼ
ﻣــﻊ ﺃﺣــﺪ ﻭﺍﻟــﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻗــﻞ ،ﻷﻱ ﺳــﺒﺐ ﻣــﻦ ﺍﻷﺳــﺒﺎﺏ ﻭﰲ ﻇــﻞ ﺃﻱ ﻇــﺮﻑ ﻣــﻦ ﺍﻟﻈــﺮﻭﻑ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﶈﺮﻭﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻭﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘـﻬﻢ ﺍﳌﻌﺘـﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺿـﺤﺎﻳﺎ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
’” ‘١ﺃﻃﻔﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑﺬﻭﻳﻬﻢ“ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﲢﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﺃﻭ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ؛ ﺃﻭ
’” ‘٢ﺃﻃﻔـــﺎﻝ ﻣﻨﻔـــﺼﻠﻮﻥ ﻋـــﻦ ﺫﻭﻳﻬـــﻢ“ ﺇﺫﺍ ﻛـــﺎﻧﻮﺍ ﻣﻨﻔـــﺼﻠﲔ ﻋـــﻦ ﻣﻘـــﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳـــﺔ
ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﱃ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗـﺪ ﻳﻜﻮﻧـﻮﻥ ﻣـﻊ ﺫﻟـﻚ
ﰲ ﺻﺤﺒﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ؛
)ﺏ( ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
’ ‘١ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻏــﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ :ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺧــﺎﺹ ﻳﺘــﺎﺡ ﰲ ﻭﺳــﻂ ﻋــﺎﺋﻠﻲ ﻭﳛــﺼﻞ ﻓﻴــﻪ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺻـﺪﻗﺎﺀ )ﺭﻋﺎﻳـﺔ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘــﺮﰉ ﻏــﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ( ﺃﻭ ﻏﲑﻫــﻢ ﺑــﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳــﺔ ،ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺎﺩﺭﺓ ﻣــﻦ ﺍﻟﻄﻔــﻞ
ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷــﺨﺺ ﺁﺧــﺮ ﺑــﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗــﺄﻣﺮ ﻬﺑــﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ﺳــﻠﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺃﻭ ﻗــﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﳐﻮﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ؛
’ ‘٢ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ :ﲨﻴــﻊ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻡ ﰲ ﻭﺳــﻂ ﻋــﺎﺋﻠﻲ ﺑــﺄﻣﺮ ﻣــﻦ
ﺟﻬﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﻘـﺪﻡ ﰲ ﺑﻴﺌـﺔ
ﺩﺍﺧﻠﻴــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻓــﻖ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛــﺎﻥ ﺫﻟــﻚ ﺃﻭ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ
ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ؛
)ﺝ(

ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ:

’ ‘١ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺮﰉ :ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺃﺳـﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﺍﻟﻜــﺒﲑﺓ ﺃﻭ ﺑــﺎﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﺻــﺪﻗﺎﺀ ﻣﻘــﺮﺑﲔ ﻟﻸﺳــﺮﺓ ﻳﻌــﺮﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧــﺖ ﺫﺍﺕ
ﻃﺎﺑﻊ ﺭﲰﻲ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺭﲰﻲ؛
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’ ‘٢ﻛﻔﺎﻟــﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ :ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗﺘــﻮﱃ ﻓﻴﻬــﺎ ﺇﺣــﺪﻯ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﺇﻳــﺪﺍﻉ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻬﺑﺪﻑ ﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﱰﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺳـﺮﺓ ﻏـﲑ ﺃﺳـﺮﺗﻪ ﲣﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ؛
’‘٣

ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ؛

’ ‘٤ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ :ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗــﻊ ﻻ ﻳــﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺑﻴﺌــﺔ
ﺃﺳﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻟﺘﻘـﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋـﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺍﻟﻌﺒـﻮﺭ ﰲ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄـﻮﺍﺭﺉ
ﻭﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠـﺔ ﺍﻷﺟـﻞ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﳌـﺴﺎﻛﻦ
ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ؛
’‘٥

ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺟﻬﺔ ﳐﺘﺼﺔ؛

)ﺩ(

ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

’ ‘١ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ،ﻭﻫـﻲ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﻭﺍﻟــﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﺘــﻮﱃ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ؛
’ ‘٢ﺍﳌﺮﺍﻓــﻖ ،ﻭﻫــﻲ ﺍﳌﻨــﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ.
 - ٣٠ﻏﲑ ﺃﻥ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻻ ﻳـﺸﻤﻞ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ( ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ ﺍﶈﺮﻭﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘـﻬﻢ ﺑﻘـﺮﺍﺭ ﺻـﺎﺩﺭ ﻋـﻦ ﺟﻬـﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺍﺩﻋـﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻬﺗـﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻧـﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﲟﺨﺎﻟﻔﺘـﻬﻢ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺬﻳﻦ
) (٦
ﲣــﻀﻊ ﺣﺎﻟﺘــﻬﻢ ﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﻷﻣــﻢ ﺍﳌﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟــﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴــﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷــﺆﻭﻥ ﻗــﻀﺎﺀ ﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﺠﻤﻟﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ) (٧؛
)ﺏ( ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﲏ ﻣﻨـﺬ ﳊﻈـﺔ ﻭﺿـﻊ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﳌﻌـﲏ ﲢـﺖ
ﻭﺻﺎﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﻬﻧﺎﺋﻲ ﺑـﺎﻟﺘﺒﲏ ،ﺣﻴـﺚ ﻳﻌﺘـﱪ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻣﻨـﺬ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈـﺔ ،ﻭﻷﻏـﺮﺍﺽ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ﰲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ .ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﺗﻨﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺒﲏ ﺃﻭ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﺧﺘﺒـﺎﺭﻳﺔ ﻣــﻊ ﺍﻟــﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑـﺎﻟﺘﺒﲏ ﺍﶈـﺘﻤﻠﲔ ﻣـﺎ ﺩﺍﻣـﺎ
_______________

) (٦ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،٣٣/٤٠ﺍﳌﺮﻓﻖ.
) (٧ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،١١٣/٤٥ﺍﳌﺮﻓﻖ.
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ﻣــﺴﺘﻮﻓﻴﲔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗــﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻹﻳــﺪﺍﻉ ﺗﻠــﻚ ،ﻛﻤــﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟــﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ؛
)ﺝ( ﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﻏــﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﻳﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﲟﻮﺟﺒــﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻗﺮﺑــﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺻــﺪﻗﺎﺀ ﻃﻮﻋﻴــﺎ
ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺃﻭ ﻋـﺪﻡ
ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ.
 - ٣١ﻭﻳــﺸﺠﻊ ﳎﻠــﺲ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻹﻧــﺴﺎﻥ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﻭﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺃﻳــﻀﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛـﺰ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉـﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﻭﺍﳌﺨﻴﻤـﺎﺕ
ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ  -ﲡﻨﺐ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﺃﻟﻒ  -ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﺔ
 - ٣٢ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﺩﻋـﻢ ﺍﻷﺳـﺮ ﰲ ﲢﻤـﻞ ﻣـﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﺎ ﲡـﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﻭﺗﻌــﺰﺯ ﺣــﻖ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﰲ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ ﻛﻠﻴﻬﻤــﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﻌــﺎﰿ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳉﺬﺭﻳﺔ ﳍﺠﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻧﻔـﺼﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻋـﻦ ﺃﺳـﺮﺗﻪ ،ﻭﻳﻜـﻮﻥ ﺫﻟـﻚ ﺑﻌـﺪﺓ
ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨــﻬﺎ ﺿــﻤﺎﻥ ﺍﳊــﻖ ﰲ ﺗــﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌــﻴﻼﺩ ﻭﺍﳊــﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺴﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋــﻖ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻟــﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻭﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﺇﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ
ﺍﻟﻔﻘــﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻭﺍﻟﺘــﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻟﻮﺻــﻢ ﻭﺍﻟﻌﻨــﻒ ﻭﺇﺳــﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻭﺍﻻﻋﺘــﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨــﺴﻴﺔ
ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ.
 - ٣٣ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻭﻣﺘﻌﺎﺿﺪﺓ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻫـﺪﻓﻬﺎ
ﲢﺴﲔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ.
 - ٣٤ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﻄﺒــﻖ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﳌﻨــﻊ ﻫﺠــﺮ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋﻨــﻬﻢ ﻭﺍﻧﻔــﺼﺎﻝ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﺃﺳﺮﺗﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻬﺗﺪﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺇﱃ ﲨﻠـﺔ ﺃﻣـﻮﺭ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨـﻬﺎ
ﲤﻜــﲔ ﺍﻷﺳــﺮ ﲟــﺴﺎﻋﺪﻬﺗﺎ ﻋﻠــﻰ ﺍﲣــﺎﺫ ﺍﳌﻮﺍﻗــﻒ ﻭﺍﻛﺘــﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬــﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟــﱵ
ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤـﻮ ﻷﻃﻔﺎﳍـﺎ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﻣﻼﺋـﻢ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ،ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﲢﻘﻴـﻖ
ﻫــﺬﺍ ﺍﳍــﺪﻑ ،ﺗﻌﺒﺌــﺔ ﺍﻟﻘــﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟ ـﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﺍﳌــﺪﱐ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺎﺕ ﻏــﲑ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻭﻭﺳـﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋـﻼﻡ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗﺘـﻀﻤﻦ ﺗـﺪﺍﺑﲑ
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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)ﺃ( ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﲤــﺘﲔ ﺃﻭﺍﺻــﺮ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ،ﻣﺜــﻞ ﺗﻨﻈــﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴــﺔ ﺣــﻮﻝ ﻣﻬــﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﻮﻣــﺔ ﻭﺍﻷﺑــﻮﺓ ،ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴــﺔ ﺑــﲔ ﺍﻟﻮﺍﻟــﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺣــﻞ
ﺍﻟﱰﺍﻋــﺎﺕ ﻭﺗــﻮﻓﲑ ﻓــﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺇﻗﺎﻣــﺔ ﺍﳌــﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌــﺪﺭﺓ ﻟﻠــﺪﺧﻞ ﻭﺗﻘــﺪﱘ ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ،
ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ؛
)ﺏ( ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺍﳌــﺴﺎﻧﺪﺓ ،ﻣﺜــﻞ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﻳــﺔ ﻭﺧــﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺎﱀ ،ﻭﻋـﻼﺝ ﺗﻌـﺎﻃﻲ ﺍﳌﺨــﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺍﳌـﺎﱄ ،ﻭﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟــﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍـﺬﻩ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ،ﺍﻟـﱵ ﻳﻔـﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻃـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣـﻞ
ﻭﻏﲑ ﺗﺪﺧﻠﻲ ،ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴـﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘـﻀﻤﻦ ﺍﻹﺳـﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌـﺎﻝ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﺍﻷﺳـﺮ ﺑﻮﺻـﻔﻬﺎ ﺷـﺮﻳﻜﺔ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑـﻀﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫـﺎ ﺇﱃ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺍﶈﻠـﻲ ﻭﻣﻘـﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ؛
)ﺝ( ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟــﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟــﱵ ﻬﺗــﺪﻑ ﺇﱃ ﲤﻜــﲔ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬــﺔ
ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﳚﺎﺑﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮﺭﻭﻥ ﺗﺮﻙ ﻣﱰﻝ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳـﺔ ،ﻭﺇﱃ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺁﺑـﺎﺀ
ﻭﺃﻣﻬــﺎﺕ ﺍﳌــﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻﲣــﺎﺫ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣــﺴﺘﻨﲑﺓ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺼﺤﺘﻬﻢ ﺍﳉﻨــﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺑﻴــﺔ ،ﻭﲢﻤــﻞ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ.
 - ٣٥ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﺳـﺮ ،ﺗﺘﻨـﻮﻉ ﺧـﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﳏـﺪﺩﺓ ﻭﺗـﺄﻣﲔ ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻷﺳـﺮ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗـﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺟـﻪ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ ﳓــﻮ ﺗﻴــﺴﲑ ﺍﻟﻌﻼﻗــﺎﺕ ﺍﻷﺳــﺮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺇﺩﻣــﺎﺝ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﺩﺍﺧــﻞ
ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ﺍﶈﻠﻲ.
 - ٣٦ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﻳــﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺧــﺎﺹ ،ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘــﻮﺍﻧﲔ ﺍﶈﻠﻴـــﺔ ،ﳌــﺴﺄﻟﺔ ﺗــﻮﻓﲑ ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺍﻟــﺪﻋﻢ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﲔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟـﱵ ﺗﺘﻜـﻮﻥ ﻣـﻦ ﻣـﺮﺍﻫﻘﲔ
ﻭﺃﻃﻔــﺎﳍﻢ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛــﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﻟــﻮﺩﻳﻦ ﺧــﺎﺭﺝ ﺇﻃــﺎﺭ ﺍﻟــﺰﻭﺍﺝ ﺃﻡ ﺩﺍﺧﻠــﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﻀﻤﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ
ﺍﺣﺘﻔــﺎﻅ ﺍﻵﺑــﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬــﺎﺕ ﻣــﻦ ﺍﳌــﺮﺍﻫﻘﲔ ﲜﻤﻴــﻊ ﺣﻘــﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻮﺿــﻌﻬﻢ ،ﻭﺫﻟــﻚ
ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺁﺑﺎﺀ ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﻃﻔﺎﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ
ﲨﻴــﻊ ﺍﳋــﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺍﻟــﱵ ﲢﻘــﻖ ﳕــﻮﻫﻢ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﻌــﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟــﱵ ﲤــﻨﺢ ﻟﻶﺑــﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬــﺎﺕ ﻭﲪﺎﻳــﺔ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﲑﺍﺙ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﲝﻤﺎﻳـﺔ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘـﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﻣـﻞ ﻭﺿـﻤﺎﻥ
ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﻬﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇﱃ ﲣﻔﻴـﻒ ﺍﻟﻮﺻـﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﺳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻳﻦ ﻣﺮﺍﻫﻘﲔ.
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 - ٣٧ﻭﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺗـــﻮﻓﲑ ﺍﻟـــﺪﻋﻢ ﻭﺍﳋـــﺪﻣﺎﺕ ﻟﻸﺷـــﻘﺎﺀ ﺍﻟـــﺬﻳﻦ ﻓﻘـــﺪﻭﺍ ﻭﺍﻟـــﺪﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﻣـــﻦ ﻳﺮﻋـــﺎﻫﻢ
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺳـﻮﻳﺎ ﰲ ﻣـﱰﻝ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ،ﻣـﱴ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟـﺸﻘﻴﻖ ﺍﻷﻛـﱪ ﻣـﺴﺘﻌﺪﺍ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ ﺑـﺪﻭﺭ ﻋﺎﺋـﻞ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﱴ ﺍﻋﺘﱪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗـﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﺗــﺴﻤﻴﺔ ﻭﱄ ﺃﻣــﺮ ﺃﻭ ﺷــﺨﺺ ﺑــﺎﻟﻎ ﺁﺧــﺮ ﻣــﺴﺆﻭﻝ ﻣﻌﺘــﺮﻑ ﺑــﻪ ﺃﻭ ﻫﻴﺌــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ،ﺣــﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘــﻀﺎﺀ،
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﺘﻮﱃ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﻘـﺮﺓ  ١٩ﺃﻋـﻼﻩ ،ﺣـﺼﻮﻝ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻷﺳــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺃﻱ ﺷــﻜﻞ ﻣــﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺇﺳــﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠــﺔ،
ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺟﻬﺎﺗﻪ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﲔ ،ﻣـﻊ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳌـﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻭﺍﳌـﲑﺍﺙ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣـﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋـﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﻋﻠـﻰ ﲨﻴـﻊ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ
ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﺎﺋﻼ ﻷﺳﺮﺓ.
 - ٣٨ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﻀﻤﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺗــﻮﻓﲑ ﻓــﺮﺹ ﺗﻘــﺪﱘ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭﻳــﺔ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ،ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺍﻷﻓـﻀﻞ ﻣـﻊ
ﳎﻤــﻞ ﻣــﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﻢ ﲡــﺎﻩ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ،ﲟــﺎ ﰲ ﺫﻟــﻚ ﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﺿــﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘــﺼﻠﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ
ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
ﺍﳊﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﺓ
 - ٣٩ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻭﺿــﻊ ﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﳌﻼﺋﻤــﺔ ﺍﳌــﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﳌﻬﻨﻴــﺔ ﺍﻟــﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ
ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﺍﻷﺳـﺮﺓ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﻣﻘـﺪﺭﺓ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴـﺎ ﻭﻣـﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠـﻰ ﺗـﻮﻓﲑ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻠـﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻬـﺔ ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﺃﺳـﺒﺎﺏ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
 - ٤٠ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﱃ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻳﻪ ﺃﺷـﺨﺎﺹ ﳐﺘـﺼﻮﻥ ﻣـﺪﺭﺑﻮﻥ ﻭﻣﺆﻫﻠـﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ،ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺍﳊﺎﺟـﺔ
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
 - ٤١ﻭﻳﺸﺠﻊ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﲣـﺎﺫ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟـﱵ ﺗـﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻠﺔ
ﻭﺗـــﻀﻤﻦ ﺍﳊﻘـــﻮﻕ ﰲ ﺃﺛﻨـــﺎﺀ ﻓﺘـــﺮﺓ ﺍﳊﻤـــﻞ ﻭﺍﻟـــﻮﻻﺩﺓ ﻭﺍﻟﺮﺿـــﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴـــﺔ ،ﻭﺫﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﺃﺟـــﻞ
ﺗــﺄﻣﲔ ﻇــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣــﺔ ﻭﺍﳌــﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟــﱵ ﺗــﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟــﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺤﻤــﻞ ﻭﺣــﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔــﻞ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ .ﻟــﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗــﻮﻓﲑ ﺑــﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟــﺪﻋﻢ ﻷﻣﻬــﺎﺕ ﻭﺁﺑــﺎﺀ ﺍﳌــﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﲞﺎﺻــﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺗﻮﱄ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﻢ ﻛﺂﺑﺎﺀ ﻭﺃﻣﻬـﺎﺕ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ
ﺃﻥ ﻬﺗﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ ﺇﱃ ﲤﻜـﲔ ﺍﻷﻣﻬـﺎﺕ ﻭﺍﻵﺑـﺎﺀ ﻣـﻦ ﺗـﻮﱄ ﻣـﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﻢ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳـﺔ ﰲ ﻇـﺮﻭﻑ
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ﺗﺮﺍﻋــﻲ ﻛﺮﺍﻣﺘــﻬﻢ ﻭﲢــﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳــﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﻺﻏــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟــﱵ ﺗــﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺨﻠــﻲ ﻋــﻦ ﺃﻃﻔــﺎﳍﻢ
ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬﻢ.
 - ٤٢ﻭﻋﻨـــﺪﻣﺎ ﻳﺘـــﺮﻙ ﺍﻟﻄﻔـــﻞ ﺃﻭ ﻳﻬﺠـــﺮ ،ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺃﻥ ﺗـــﻀﻤﻦ ﺍﻟـــﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻳـــﺘﻢ ﺫﻟـــﻚ ﺑـــﺴﺮﻳﺔ
ﻭﲟـــﺎ ﻳـــﻀﻤﻦ ﺳـــﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﻔــــﻞ ،ﻣـــﻊ ﺍﺣﺘـــﺮﺍﻡ ﺣﻘــــﻪ ﰲ ﺍﳊـــﺼﻮﻝ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ﻋـــﻦ ﺃﺻـــﻮﻟﻪ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻭﳑﻜﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
 - ٤٣ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﺣـﺎﻻﺕ ﻫﺠـﺮ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﳎﻬـﻮﱄ
ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻘﻔﻲ ﺃﺛـﺮ ﺃﺳـﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﱂ ﴰـﻞ
ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻳــﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻷﺳــﺮﺓ ﺍﻟﻜــﺒﲑﺓ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻛــﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘــﻴﺢ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﻟـﺪﻯ ﺃﺳـﺮﺓ ﲢﺘـﻀﻨﻪ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
 - ٤٤ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻲ ﺑــﺈﺣﺪﻯ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻓـﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋـﻦ ﻃﻔـﻞ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗـﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺣـﺼﻮﻝ ﺍﻷﺳـﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳـﺸﺠﻌﺎﻬﻧﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﳝﻜﻨﺎﻬﻧـﺎ
ﻣـﻦ ﺫﻟــﻚ .ﻭﰲ ﺣــﺎﻝ ﺇﺧﻔــﺎﻕ ﻫــﺬﻩ ﺍﳉﻬــﻮﺩ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﳒــﺎﺯ ﲝــﺚ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﻣﻬــﲏ ﺁﺧــﺮ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛــﺎﻥ ﻳﻮﺟــﺪ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺃﺳــﺮﺓ ﺁﺧــﺮﻭﻥ ﻳﺮﻏﺒــﻮﻥ ﰲ ﲢﻤــﻞ ﻣــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻤـﺔ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ،ﻭﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﻣـﻦ ﻣـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺍﻟﻔـﻀﻠﻰ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳــﺘﺤﺎﻟﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﰲ ﻣـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔـﻀﻠﻰ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺑـﺬﻝ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺍﻟﻌﺜـﻮﺭ،
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ.
 - ٤٥ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺑﺈﺣـﺪﻯ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓـﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺃﻭ
ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﻟﻐــﺮﺽ ﺇﻳــﺪﺍﻉ ﻃﻔــﻞ ﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻗــﺼﲑﺓ ﺃﻭ ﻏــﲑ ﳏــﺪﺩﺓ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟــﺔ ﺣــﺼﻮﻝ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﻠـﺬﻳﻦ ﻳـﺸﺠﻌﺎﻬﻧﻤﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﻭﳝﻜﻨﺎﻬﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﺳـﻮﻯ ﺑﻌـﺪ ﺍﺳـﺘﻨﻔﺎﺩ ﲨﻴـﻊ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻭﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻣﱪﺭﺓ ﻹﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ.
 - ٤٦ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣـﺴﺎﻋﺪﻬﺗﻢ ﻋﻠـﻰ ﻛـﺸﻒ ﺣـﺎﻻﺕ ﺇﺳـﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﳘـﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺗﻌـﺮﺽ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﳋﻄﺮ ﺍﳍﺠﺮ ،ﻭﺇﺣﺎﻟـﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﺇﱃ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
 - ٤٧ﻭﳚــﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨــﺬ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﺃﻱ ﻗــﺮﺍﺭ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺈﺑﻌــﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻋــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ ﺿــﺪ
ﺇﺭﺍﺩﻬﺗﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻬﺑﺎ ،ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﳜـﻀﻊ ﺫﻟـﻚ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻥ
ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﳊﺼـﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ.
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 - ٤٨ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻣﻌﺮﺿـﺎ ﻟﻠﺤﺮﻣـﺎﻥ ﻣـﻦ ﺍﳊﺮﻳـﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﲝﻘـﻪ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ،ﰲ ﺍﻧﺘﻈـﺎﺭ ﺍﶈﺎﻛﻤـﺔ ،ﺍﲣـﺎﺫ
ﺗــﺪﺍﺑﲑ ﻭﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺃﺣﻜــﺎﻡ ﻏــﲑ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﳊــﺒﺲ ﰲ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻭﻣــﱴ ﺃﻣﻜــﻦ ﺫﻟــﻚ ،ﻣــﻊ
ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻣــﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺍﻟﻔــﻀﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺗﺎﻣــﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﺄﺧــﺬ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺑﻌــﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒــﺎﺭ ﻣــﺼﺎﱀ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﻃﻔﻞ ﻭﻟﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﻳﻌـﻴﺶ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻊ ﺃﺣـﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻣــﺴﺄﻟﺔ ﺇﺑﻌــﺎﺩ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻋــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ ﰲ ﻫــﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟــﺔ ﺑــﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻄﺒــﻖ
ﰲ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﺼﻞ ﻃﻔــﻞ ﻋــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺑــﺬﻝ ﺃﻗــﺼﻰ
ﺍﳉﻬــﻮﺩ ﻟــﻀﻤﺎﻥ ﲤﺘــﻊ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺒﻘــﻮﻥ ﰲ ﺍﻟــﺴﺠﻦ ﻣــﻊ ﺃﺣــﺪ ﻭﺍﻟــﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺘﲔ ،ﻣـﻊ ﻛﻔﺎﻟـﺔ ﺍﳌﺮﻛـﺰ ﺍﳋـﺎﺹ ﻬﺑـﻢ ﺑـﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﻓـﺮﺍﺩﺍ ﺃﺣـﺮﺍﺭﺍ ﻭﺣﻘﻬـﻢ ﰲ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ
ﺩﺍﺧﻞ ﳎﺘﻤﻌﺎﻬﺗﻢ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
ﺑﺎﺀ  -ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺓ
 - ٤٩ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺩﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﶈﺘﻤﻠـﺔ ﺇﱃ ﺃﺳـﺮﺗﻪ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺷـﺨﺺ ﺃﻭ ﻓﺮﻳـﻖ ﻟﺪﻳـﻪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺸﻮﺭﺓ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣـﻊ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ )ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ( ،ﻭﺫﻟﻚ ﻬﺑﺪﻑ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ ﺑـﺸﺄﻥ ﻣـﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣـﺎﺝ
ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺃﺳـﺮﺗﻪ ﻭﻣـﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣـﺎﺝ ﻣـﻦ ﻣـﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔـﻀﻠﻰ ،ﻭﺑــﺸﺄﻥ
ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻨﻮﻁ ﻬﺑﺎ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
 - ٥٠ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﻭﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺳـﺮﺓ ﻭﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﺑﺸﺄﻬﻧﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.
 - ٥١ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻨـﺘﻈﻢ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﲔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﺃﺳـﺮﺗﻪ،
ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 - ٥٢ﻭﲟﺠــﺮﺩ ﺍﲣــﺎﺫ ﻗــﺮﺍﺭ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣــﺎﺝ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﰲ ﺃﺳــﺮﺗﻪ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗــﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻟﺘﻜــﻮﻥ
ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷـﺮﺍﻑ ﻭﻣـﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻭﺍﻟـﺪﻋﻢ ﺍﻟـﱵ ﺗﺄﺧـﺬ ﺑﻌـﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺳـﻦ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ  -ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
 - ٥٣ﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺗﻠﺒﻴــﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔــﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻷﺧــﺮﻯ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﳏﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺨـﺬ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟـﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
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ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻬﺗﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟـﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻹﺗﺎﺣـﺔ ﺧﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ.
 - ٥٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﺗﻜـﻮﻥ ﻣﺘـﺴﻘﺔ ﻣـﻊ
ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ،ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﰲ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄــﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻘــﺼﲑﺓ
ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ.
 - ٥٥ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﻀﻤﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺣــﺼﻮﻝ ﲨﻴــﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﻨــﻴﲔ ﺑﺘــﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـــﺔ ﻟﻸﻃﻔـــﺎﻝ ﻋﻠـــﻰ ﺇﺫﻥ ﻣـــﻦ ﺳـــﻠﻄﺔ ﳐﺘـــﺼﺔ ﻭﺍﳋـــﻀﻮﻉ ﻹﺷـــﺮﺍﻑ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟـــﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈـــﺎﻡ
ﻭﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌــﺔ ﻭﻓﻘــﺎ ﳍــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ .ﻭﻣــﻦ ﺃﺟــﻞ ﺫﻟــﻚ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﻀﻊ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﳌﻘــﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻭﻟﻐــﺮﺽ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩﻫﻢ ﻭﺭﺻــﺪ
ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
 - ٥٦ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜـﺺ ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻏـﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ،ﺳـﻮﺍﺀ ﻛـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻷﺳـﺮﺓ
ﺍﻟﻜــﺒﲑﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺻــﺪﻗﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﺃﺧــﺮﻯ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﺸﺠﻊ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ،ﻋﻨــﺪ ﺍﻻﻗﺘــﻀﺎﺀ،
ﻣﻘــﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺇﺑــﻼﻍ ﺍﳉﻬــﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘــﻬﺎ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺣــﱴ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻭﻣﻘــﺪﻡ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻭﻏﲑﻩ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﲪﺎﻳﺘـﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ
ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻏـﲑ ﺍﻟـﺮﲰﻴﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ،
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﳌﻌﻨـﻴﲔ ،ﺑﺈﺿـﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄـﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﲰـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺑﻌـﺪ
ﻓﺘــﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴــﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟــﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺛﺒــﺖ ﺃﻬﻧــﺎ ﻣــﻦ ﻣــﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺍﻟﻔــﻀﻠﻰ ﺣــﱴ ﺗﺎﺭﳜــﻪ ﻭﻣــﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ،ﻭﺃﻥ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ  -ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﺴﺐ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
 - ٥٧ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﺮﺍﻋـﻲ ﻣـﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔـﻀﻠﻰ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺁﺧـﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭﻣﻌﺘـﺮﻑ ﺑـﻪ ،ﺗﺪﻋﻤـﻪ ﺿـﻤﺎﻧﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﰲ ﺃﻳـﺔ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﻫﻴﺎﻛـﻞ ﻭﺁﻟﻴـﺎﺕ
ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻬﺗﺘﻢ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪﺓ ،ﺑﻮﺍﺳـﻄﺔ ﳐﺘـﺼﲔ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺐ ﰲ ﻓﺮﻳـﻖ ﻣﺘﻌـﺪﺩ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﲨﻴـﻊ
ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻴﲔ .ﻭﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ ﺫﻟـﻚ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﻟﺘﺆﺳـﺲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺁﺭﺍﺀﻫـﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻛـﺬﻟﻚ ﺃﻥ
ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﰲ ﻭﺳـﻌﻬﺎ ﻟﺘـﻮﻓﲑ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘﻨـﻮﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﳌﺨﺘـﺼﲔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
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 - ٥٨ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺳـﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺭﻓﺎﻫﻪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟـﱵ ﳛـﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﳕـﻮﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺪﻯ ﺍﻷﻃـﻮﻝ ،ﻭﺃﻥ
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻭﳕـﻮﻩ ﻭﺧﻠﻔﻴﺘـﻪ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻭﻭﺳـﻄﻪ
ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺎﺭﳜﻪ ﺍﻟﻄﱯ ﻭﺃﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ.
 - ٥٩ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺗﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌـﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﻛـﺄﺩﻭﺍﺕ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻨﺬ ﳊﻈﺔ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻣـﻦ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﻭﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻼﰲ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻻ ﻣﻮﺟـﺐ ﻟـﻪ ﺃﻭ ﺻـﺪﻭﺭ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ.
 - ٦٠ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺗـﺄﺛﲑﺍ ﺳـﻠﺒﻴﺎ ﰲ ﳕـﻮﻩ ﻭﰲ
ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺻﺪﺍﻗﺎﺕ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻼﻓﻴﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻬﺗـﺪﻑ ﻓﺘـﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳـﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘـﺼﲑﺓ
ﺍﻷﻣﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺩﺍﺋﻢ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺑـﺪﻭﻥ
ﺗــﺄﺧﲑ ﻻ ﻣﻮﺟــﺐ ﻟــﻪ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣــﺎﺝ ﰲ ﺃﺳــﺮﺗﻪ ﺍﻷﺻــﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜــﺒﲑﺓ ﺃﻭ ،ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺫﻟـﻚ ،ﰲ ﻭﺳـﻂ ﺃﺳـﺮﻱ ﺑـﺪﻳﻞ ﻣـﺴﺘﻘﺮ ﺃﻭ ،ﰲ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨﻄﺒـﻖ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ٢١ﺃﻋﻼﻩ ،ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ.
 - ٦١ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺃﺑﻜـﺮ ﻭﻗـﺖ ﳑﻜـﻦ ،ﻭﺍﻷﻓـﻀﻞ ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ
ﻳﻮﺩﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟـﺪﻯ ﺟﻬـﺔ ﺗﻘـﺪﻡ ﻟـﻪ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺑﺪﻳﻠـﺔ ،ﻣـﻊ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﳌﺰﺍﻳـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻴـﻮﺏ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮﺓ ﻭﺍﻷﻃـﻮﻝ
ﺃﺟﻼ ﻟﻜﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ.
 - ٦٢ﻭﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺃﻥ ﻳـــﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄـــﻴﻂ ﻟﺘﻘـــﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ ﻭﺍﺳـــﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ،ﻋﻠـــﻰ ﻭﺟـــﻪ ﺍﳋـــﺼﻮﺹ،
ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﻓـﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﳕـﻮﻩ ﺍﳌﺘﻨﺎﺳـﻖ
ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣـﻦ ﺃﺳـﺮﺓ ﻭﻣـﺪﻯ ﺍﺳﺘـﺼﻮﺍﺏ ﺑﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺩﺍﺧـﻞ
ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻭﺑﻠﺪﻩ ،ﻭﺧﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ،ﻭﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺑﺄﺷـﻘﺎﺋﻪ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﻐﻴـﺔ ﺗـﻼﰲ ﺇﺑﻌـﺎﺩ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﺃﺳﺮﺗﻪ.
 - ٦٣ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﺸﲑ ﺍﳋﻄــﺔ ﺑﻮﺿــﻮﺡ ﺇﱃ ﲨﻠــﺔ ﺃﻣــﻮﺭ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨــﻬﺎ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﺍﻹﻳــﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ
ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ.
 - ٦٤ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﳛــﺼﻞ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻭﻭﺍﻟــﺪﺍﻩ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴــﺎﺀ ﺃﻣــﺮﻩ ﺍﻟــﺸﺮﻋﻴﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﻭﻣـﺎ ﻳﺘﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﺧﻴـﺎﺭ ،ﻭﲟـﺎ ﳍـﻢ ﻣـﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
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 - ٦٥ﻭﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺍﲣـــﺎﺫ ﺍﻟﺘـــﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﲝﻤﺎﻳـــﺔ ﺍﻟﻄﻔـــﻞ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫﻫـــﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬـــﺎ ﺇﱃ ﺃﻗـــﺼﻰ ﺣـــﺪ
ﳑﻜﻦ ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﻭﲟـﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴـﻞ ﻭﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﶈـﺘﻤﻠﲔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻭﺃﻣﻨﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻـﺔ .ﻭﳝﻜـﻦ ﺍﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ ،ﺑﻨـﺎﺀ
ﻋﻠــﻰ ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻟــﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴــﺎﺀ ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟــﺸﺮﻋﻴﲔ ،ﻣــﻊ ﺃﺷــﺨﺎﺹ ﺁﺧــﺮﻳﻦ ﳍــﻢ ﺃﳘﻴــﺔ
ﰲ ﺣﻴـــﺎﺓ ﺍﻟﻄﻔـــﻞ ﺑـــﺸﺄﻥ ﺃﻳـــﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻻﲣـــﺎﺫ ﻗـــﺮﺍﺭ ﻳﺘـــﺼﻞ ﺑﺎﻟﻄﻔـــﻞ ،ﻭﺫﻟـــﻚ ﺣـــﺴﺐ ﺗﻘـــﺪﻳﺮ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
 - ٦٦ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻷﻱ ﻃﻔﻞ ﳛﺎﻁ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋـﻦ ﳏﻜﻤـﺔ
ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳـﻠﻴﻢ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﻟﻠﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﻭ
ﻏﲑﳘــﺎ ﳑــﻦ ﻟﺪﻳــﻪ ﻣــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳــﺔ ﲡــﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻓﺮﺻــﺔ ﺍﻟﻄﻌــﻦ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤــﺔ ﰲ ﻗــﺮﺍﺭ ﺍﻹﻳــﺪﺍﻉ،
ﻭﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﲝﻘﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻬﺗﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ.
 - ٦٧ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﻀﻤﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﻷﻱ ﻃﻔــﻞ ﳛــﺎﻁ ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻣﺆﻗﺘــﺔ ﺍﳊــﻖ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤــﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳌﺪﻯ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ  -ﻭﻣـﻦ ﺍﻷﻓـﻀﻞ ﺃﻥ ﺗـﺘﻢ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـﻞ -ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺧـﺬ ﺑﻌـﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ،ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋـﺼﻮﺹ ،ﺍﻟﻨﻤـﻮ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﻭﺃﻱ ﻣـﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗـﻪ ﺍﳌـﺘﻐﲑﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺩﺛـﺔ ﰲ ﻭﺳـﻄﻪ ﺍﻷﺳـﺮﻱ ﻭﻣـﺪﻯ
ﻣﻼﺀﻣــﺔ ﺍﻹﻳــﺪﺍﻉ ﺍﳊــﺎﱄ ﻭﺿــﺮﻭﺭﺗﻪ ﰲ ﺿــﻮﺀ ﻫــﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿــﺎﻉ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﺘــﻮﱃ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌــﺔ
ﺃﺷــﺨﺎﺹ ﻣﺆﻫﻠــﻮﻥ ﻭﻣﻔﻮﺿــﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﻟــﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺃﻥ ﻳــﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻭﺃﻱ ﺃﺷــﺨﺎﺹ
ﻣﻌﻨﻴﲔ ﲝﻴﺎﺗﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
 - ٦٨ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻷﻳــﺔ ﺗﻐــﲑﺍﺕ ﲢــﺪﺙ ﰲ ﻣﻜــﺎﻥ ﺗﻘــﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻌﻤﻠــﻴﱵ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ  -ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﺃﻟﻒ  -ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
 - ٦٩ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺨـﺘﺺ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻣـﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺿـﻤﺎﻥ ﻭﺿـﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﶈـﺮﻭﻣﲔ ﻣـﻦ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺇﺣـﺼﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﻥ
ﲢﺪﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻌـﻴﲔ ﺍﳉﻬـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗﺘـﻮﱃ ﻣـﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ،ﻣـﻊ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳـﻪ
ﻭﺍﻟﺪﺍﻩ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﰲ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﻭﺗﻨـﺸﺌﺘﻪ .ﻭﻣـﻦ ﺍﳌﻔﺘـﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺘـﻮﱃ ﻭﺍﻟـﺪﺍ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ.
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 - ٧٠ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣـﻦ ﺭﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﻮﺍﻟــﺪﻳﻦ ﻭﻣــﺴﺎﻋﺪﻬﺗﻢ ،ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻣــﻊ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﺍﳌــﺪﱐ ،ﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗــﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﺒــﺎﺩﻝ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﻭﻣﺪﻫﻢ ﺑﺴﺒﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﲪﺎﻳﺘـﻬﻢ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﳛـﺪﺩ ﻣﻮﻗـﻊ ﻭ/ﺃﻭ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺍﳍﻴﺌـﺔ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﺔ
ﻋــﻦ ﺍﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﺗﻮﺧﻴــﺎ ﻹﺗﺎﺣــﺔ ﺃﻛــﱪ ﻗــﺪﺭ ﻣــﻦ ﻓــﺮﺹ ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳌﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
 - ٧١ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﻳــﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺧــﺎﺹ ﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﺍﳌــﻮﻓﺮﺓ ﺩﺍﺧــﻞ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ،ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫـﻢ ﻭﻭﻇـﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﻠـﻰ
ﳓﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺻﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻋﻠﻴﻪ.
 - ٧٢ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﻀﻊ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﰲ ﻛــﻞ ﺑﻠــﺪ ﻭﺛﻴﻘــﺔ ﲢــﺪﺩ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺍﶈــﺎﻁ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﲤﻜﲔ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﶈـﺎﻃﲔ ﺑﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺑﺪﻳﻠـﺔ
ﻣــﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤــﻮﺍ ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﻣﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘــﻬﺎ ﻭﺃﻫــﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺣﻘــﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒــﺎﻬﺗﻢ ﰲ ﻫــﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻓﻬﻤﺎ ﺗﺎﻣﺎ.
 - ٧٣ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳــﺴﺘﻨﺪ ﺗــﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﰲ ﲨﻴــﻊ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﺇﱃ ﺑﻴــﺎﻥ ﺧﻄــﻲ ﻳﻮﺿــﺢ
ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﻣﻘــﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗــﻪ ﻣــﻦ ﺗﻘــﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻪ ﻭﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻣــﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﲡــﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ،ﻭﻳﺘــﻀﻤﻦ
ﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﶈ ـﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔــﻞ) (٢ﻭﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﻤــﻮﻝ ﺑــﻪ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﲨﻴـﻊ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺃﺷﺨﺎﺻـﺎ ﻣـﺆﻫﻠﲔ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻤـﺪﻳﻦ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ ﺳـﻠﻴﻢ ﻭﻓﻘـﺎ
ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.
 - ٧٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﺍﺗﺒـﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭﻳـﺔ ﰲ ﺇﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺇﱃ ﺇﺣـﺪﻯ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
 - ٧٥ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨـﻬﺎ ﺑـﺎﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﳉﻨـﺴﺎﱐ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻌـﺰﺯ ﺿـﻤﻦ ﺍﳊـﺪﻭﺩ ﺍﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺛﺒـﺎﺕ ﺍﺗـﺴﺎﻗﻬﺎ ﻣـﻊ
ﺣﻘـــﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـــﻞ ﻭﻣـــﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔـــﻀﻠﻰ .ﺃﻣـــﺎ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺍﻟﻨﻈـــﺮ ﰲ ﻣـــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـــﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﻫـــﺬﻩ
ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ،ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳚﺐ ﺇﲤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻭﺍﺳـﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄـﺎﻕ ﻳـﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻮﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﻮﻥ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﻮﻥ ﻭﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗـﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ﺍﶈـﺮﻭﻣﲔ
ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟــﺪﺍﻥ ﻭﻏﲑﻫـﻢ ﻣــﻦ ﺃﺻــﺤﺎﺏ ﺍﳌــﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﻌﻨــﻴﲔ ،ﻓــﻀﻼ ﻋــﻦ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ.
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 - ١ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
 - ٧٦ﺳﻌﻴﺎ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤـﺔ ﻟﺘـﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻏـﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻟـﺪﻥ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺮ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨـﻮﻉ ﻣـﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺨـﺬ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺗﻮﻓﲑﻫـﺎ ﺑﺄﻓـﻀﻞ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪ
ﲢﺘﺎﺝ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ.
 - ٧٧ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﲢــﺮﺹ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ،ﻛﻠﻤــﺎ ﺃﻣﻜــﻦ ﺫﻟــﻚ ،ﻋﻠــﻰ ﺗــﺸﺠﻴﻊ ﻣﻘــﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟـﺮﲰﻴﲔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺧﻄـﺎﺭ ﲟـﺎ ﻳـﻀﻌﻮﻩ ﻣـﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒـﺎﺕ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗـﺴﻌﻰ ﺇﱃ
ﺿــﻤﺎﻥ ﺣــﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺘــﺎﺡ ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨــﺎﻓﻊ ﳛﺘﻤــﻞ ﺃﻥ ﺗــﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ
ﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ.
 - ٧٨ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﲔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ.
 - ٧٩ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗـﻀﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺗـﺪﺍﺑﲑ ﺧﺎﺻـﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣﻌـﺪﺓ ﻟﻐـﺮﺽ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﶈـﺎﻃﲔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣـﻦ ﺳـﺎﺋﺮ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ،
ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻻ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑـﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔـﻞ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﳚﻬﻠﻬﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﳏﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ.
 - ٢ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
 - ٨٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺇﻃـﺎﺭ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﺑﺄﻗـﺼﻰ ﺩﺭﺟـﺔ ﻣـﻦ ﺍﳊـﺮﺹ
ﻭﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺮﺍﻉ ﻟﻠﻄﻔﻞ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﲟـﻮﻇﻔﲔ ﻣـﺪﺭﺑﲔ ﺗـﺪﺭﻳﺒﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﻴـﺪﺍﻥ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺮﺗﺪﻭﺍ ﺯﻳﺎ ﺭﲰﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ.
 - ٨١ﻭﻋﻨــﺪ ﺇﺣﺎﻃــﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺑﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺑﺪﻳﻠــﺔ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗــﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗــﺴﻬﻴﻞ ﺍﺗــﺼﺎﻟﻪ ﺑﺄﺳــﺮﺗﻪ ﻭﺑــﺴﺎﺋﺮ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﲔ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻛﺎﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﳉـﲑﺍﻥ ﻭﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻘﲔ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﲟـﺎ ﻳﻨـﺴﺠﻢ
ﻣــﻊ ﲪﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻭﳛﻘــﻖ ﻣــﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔــﻀﻠﻰ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺑــﺴﺒﻞ ﺍﳊــﺼﻮﻝ ﻋﻠــﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻬﺑﻢ.
 - ٨٢ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ﺍﶈـﺎﻃﲔ ﺑﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺑﺪﻳﻠـﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺭﻗﻮﺩﻫﻢ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﺮﺻـﺔ ﺍﳊﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺗﺼﺎﳍﻢ ﺑﻮﺍﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻭﺩﻋﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ.
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 - ٨٣ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻔــﻞ ﻣﻘــﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺣــﺼﻮﻝ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ ﻛﻤﻴــﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻄﻌــﺎﻡ
ﺍﻟـﺼﺤﻲ ﻭﺍﳌﻐــﺬﻱ ﻭﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴــﺔ ﺍﶈﻠﻴــﺔ ﻭﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟــﺼﻠﺔ ،ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﻭﻓﻘــﺎ
ﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ﻭﳚﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﲟﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
 - ٨٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻤـﻞ ﻣﻘـﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺻـﺤﺔ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠـﻮﻥ
ﻣــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﻋﺎﻳﺘــﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻳــﻀﻌﻮﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠــﺔ ﺑ ـﻀﻤﺎﻥ ﺗــﻮﻓﲑ ﻣــﺎ ﻳﻠــﺰﻡ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻣــﻦ ﺭﻋﺎﻳــﺔ
ﻭﻣﺸﻮﺭﺓ ﻭﺩﻋﻢ ﻃﱯ.
 - ٨٥ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻟﺮﲰـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻏـﲑ ﺍﻟﺮﲰـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﳌﻬـﲏ ﰲ
ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ،ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ.
 - ٨٦ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻖ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻠﻌـﺐ
ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫﻭﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ ﺃﻭ ﺍﳌـﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﻔـﲑﻭﺱ ﻧﻘـﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋـﺔ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ/ﻣﺘﻼﺯﻣﺔ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻜﺘـﺴﺐ )ﺍﻹﻳـﺪﺯ( ﺃﻭ ﺍﳌﺘـﻀﺮﺭﻭﻥ ﻣﻨـﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﺪﻳﻬﻢ
ﺃﻳﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻔﻠﻮﺍ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ ﺩﺍﺧـﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻵﺧـﺮﻳﻦ ﰲ
ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ.
 - ٨٧ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﻠــﱯ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﰲ ﲨﻴــﻊ ﻣﺮﺍﻓــﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺮﺿــﻊ
ﻭﺻﻐﺎﺭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣـﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ،ﲟـﺎ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺿﻤـﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﻳﺮﻋﺎﻫﻢ.
 - ٨٨ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻴﻠﺒﻮﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻭﺍﳊﻴـﺎﺓ
ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ،ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻫﻞ ﳝﺜﻞ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻌﺘﻨﻘﻮﻧـﻪ ،ﻭﻟﻴﺨﺘـﺎﺭﻭﺍ
ﲝﺮﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﺍﻟﻄﻘـﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﳌـﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ.
ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﺣﺘــﺮﺍﻡ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻭﻋــﺪﻡ ﺗــﺸﺠﻴﻊ ﺃﻱ ﻃﻔــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐــﻴﲑ ﺩﻳﻨــﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘــﺪﻩ ﺃﻭ
ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 - ٨٩ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳛﺘﺮﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﳋـﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺃﻥ
ﻳﻌــﺰﺯﻭﺍ ﻫــﺬﺍ ﺍﳊــﻖ ،ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻣﻨــﻬﺎ ﺗــﻮﻓﲑ ﻣﺮﺍﻓــﻖ ﻻﺋﻘــﺔ ﺗﻠــﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗــﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ،ﻣـﻊ ﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑـﲔ ﺍﳉﻨـﺴﲔ ،ﻭﺗـﺄﻣﲔ ﻣـﺴﺎﺣـﺎﺕ ﲣـﺰﻳﻦ
ﻛﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺁﻣﻨﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﲟﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
 - ٩٠ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﻌــﻲ ﻣﻘــﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺃﳘﻴــﺔ ﺍﻟــﺪﻭﺭ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺆﺩﻭﻧـﻪ ﰲ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺎﺕ ﺇﳚﺎﺑﻴــﺔ
ﻭﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﺜﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ.
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 - ٩١ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺳﺒﻞ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠـﺔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ
ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.
 - ٩٢ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺳـﻠﻄﺎﻬﺗﺎ ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﺃﻥ ﻳﺘـﻴﺢ ﺇﻳـﻮﺍﺀ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﶈـﺎﻃﲔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﺣـﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠـﻰ ﲪﺎﻳـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺇﺳـﺎﺀﺓ
ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻳﻼﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﺴﻦ ﻛـﻞ ﻃﻔـﻞ ﻭﻣـﺴﺘﻮﻯ ﻧـﻀﺠﻪ ﻭﻣـﺪﻯ ﺗﻌﺮﺿـﻪ
ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴـﺔ ﺇﱃ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﺍﶈﺎﻁ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻻ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻓـﺮﺽ ﻗﻴـﻮﺩ ﻏـﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺮﻳﺘـﻪ
ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺄﻗﺮﺍﻧﻪ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ.
 - ٩٣ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔـﺎﻝ ﻣـﻦ ﺍﻻﺧﺘﻄـﺎﻑ
ﻭﺍﻻﲡــﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴــﻊ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺑﺄﺷــﻜﺎﻟﻪ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻛﺎﻓــﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻻ ﺗﻔــﺮﺽ ﺗﺒﻌــﺎ ﻟــﺬﻟﻚ ﻗﻴــﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﺿـﻤﺎﻧﺎ ﳊﻤﺎﻳﺘـﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ.
 - ٩٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻛﺎﻓـﺔ ﺃﻥ ﳛﺜـﻮﺍ ﻭﻳـﺸﺠﻌﻮﺍ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﺍﻟـﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻳـﻀﻌﻮﺍ
ﻷﻧﻔــﺴﻬﻢ ﺧﻴــﺎﺭﺍﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣــﺴﺘﻨﲑﺓ ﻭﻳﺄﺧــﺬﻭﺍ ﻬﺑ ـﺎ ،ﻣــﻊ ﺍﻷﺧــﺬ ﰲ ﺍﳊــﺴﺒﺎﻥ ﺣــﺪ ﻣﻘﺒــﻮﻝ ﻣــﻦ
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ.
 - ٩٥ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴـﺔ ﺃﻥ
ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﶈﺎﻃﲔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺧـﻼﻝ ﻓﺘـﺮﺓ ﺇﻳـﺪﺍﻋﻬﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻘﻠﻞ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣـﺎ ﻳـﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﳏﺎﻁ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ.
 - ٩٦ﻭﳚﺐ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺃﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺿـﺒﻂ ﺍﻟـﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﳊﺠـﺰ ﰲ ﻣﻜـﺎﻥ ﻣﻐﻠـﻖ ﺃﻭ ﺍﳊـﺒﺲ
ﺍﻻﻧﻔــﺮﺍﺩﻱ ﺃﻭ ﳑﺎﺭﺳــﺔ ﺃﻱ ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺃﺧــﺮﻯ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺍﻟﺒــﺪﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔــﺴﻲ ﺍﻟــﱵ ﳛﺘﻤــﻞ ﺃﻥ ﺗﻠﺤــﻖ
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟــﺪﻭﱄ ﳊﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﲨﻴـﻊ ﺍﻟﺘـﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﳌﻨـﻊ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺎﺕ ﻭﺿـﻤﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﻗﺒـﺔ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧــﺎ .ﻭﻳﻨﺒـــﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﻠﺠــﺄ ﻣﻄﻠﻘــﺎ ﺇﱃ ﺗﻘﻴﻴــﺪ ﺍﺗــﺼﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺑــﺄﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳــﺮﺗﻪ ﻭﻏﲑﻫــﻢ ﻣ ـﻦ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
 - ٩٧ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘـﻬﺎ
ﻣــﺎ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﻫﻨــﺎﻙ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﻗــﺼﻮﻯ ﻟﻠﺠــﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﲪﺎﻳــﺔ ﻟــﺴﻼﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻵﺧــﺮﻳﻦ ﺍﳉــﺴﺪﻳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻭﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ ﺣﻘـﻮﻕ
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ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴـﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﺎﻗﲑ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳـﺔ
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻋﻼﺟﻴـﺔ ،ﻭﺃﻻ ﻳﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺃﻭ ﻭﺻـﻔﺔ ﻃﺒﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ
ﺃﺣﺪ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ.
 - ٩٨ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﶈﺎﻁ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺷﺨﺺ ﻳﺜﻖ ﺑـﻪ ﻭﻳـﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﻳﺄﲤﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺃﺳــﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺸﺨــﺼﻴﺔ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺍﳋــﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣــﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﻌــﲔ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺔ
ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟــﺸﺨﺺ ﲟﻮﺍﻓﻘــﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺍﳌﻌــﲏ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﺑــﻼﻍ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺑــﺄﻥ ﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 - ٩٩ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﶈﺎﻁ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬـﺔ
ﳝﻜﻨــﻪ ﲟﻮﺟﺒــﻬﺎ ﺍﻹﺑــﻼﻍ ﺑــﺸﻜﺎﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﺷــﻮﺍﻏﻠﻪ ﺑــﺸﺄﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘــﻪ ﺃﻭ ﻇــﺮﻭﻑ ﺭﻋﺎﻳﺘــﻪ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ
ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺇﺑـﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘـﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ ﻭﺍﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ
ﻻﺣﻘﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﳑﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﲡﺮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻣـﻊ
ﺍﻻﻫﺘﻤـــﺎﻡ ﺑـــﺂﺭﺍﺋﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻨﺤـــﻮ ﺍﻟـــﺴﻠﻴﻢ .ﻭﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺃﻥ ﻳﺘـــﻮﱃ ﺇﺟـــﺮﺍﺀ ﻫـــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﺃﺷـــﺨﺎﺹ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ.
 - ١٠٠ﻭﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ ﺇﺣــﺴﺎﺱ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻬﺑﻮﻳﺘــﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴــﺔ ،ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﺷــﺮﺍﻛﻪ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﻔــﺎﻅ ﺑــﺴﺠﻞ ﻋــﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺻﻮﺭ ﻭﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺫﻛﺮﻳﺎﺕ ﺑـﺸﺄﻥ ﻛـﻞ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻣﻊ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺇﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﺑﺎﺀ  -ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ
 - ١٠١ﺇﺫﺍ ﻏــﺎﺏ ﻭﺍﻟــﺪﺍ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺃﻭ ﻋﺠــﺰﺍ ﻋــﻦ ﺍﲣــﺎﺫ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﻮﻣﻴــﺔ ﲢﻘــﻖ ﻣــﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔــﻀﻠﻰ،
ﻭﺃﺻــﺪﺭﺕ ﺇﺣــﺪﻯ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘــﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮﻫــﺎ ﺑﺈﺣﺎﻃــﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﺃﻭ ﲰﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳝﻨﺢ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﻛﻴﺎﻥ ﳐﺘﺺ ﺍﳊـﻖ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﰲ
ﺍﲣﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ،ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺘـﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻡ
ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ.
 - ١٠٢ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﻛﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤـﺪﺓ ﺭﲰﻴـﺎ ،ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﻏـﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﲏ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ.
 - ١٠٣ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﳝﺎﺭﺳـﻮﻥ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺑـﺴﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒـﺔ
ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺑﻘـﺪﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮﺓ ﻣـﻊ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺆﲤﻨـﻮﻥ ﻋﻠـﻴﻬﻢ
ﻭﻓﻬﻢ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﳛـﺼﻞ ﻫـﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ
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ﻣـــﻦ ﺗـــﺪﺭﻳﺐ ﻭﺩﻋـــﻢ ﻣﻬـــﲏ ﰲ ﻫـــﺬﺍ ﺍﳋـــﺼﻮﺹ ،ﻭﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧـــﻮﺍ ﰲ ﻭﺿـــﻊ ﳝﻜﻨـــﻬﻢ ﻣـــﻦ
ﺍﲣــﺎﺫ ﻗــﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣــﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬــﺔ ﲢﻘــﻖ ﺍﳌــﺼﺎﱀ ﺍﻟﻔــﻀﻠﻰ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﺍﳌﻌﻨــﻴﲔ ﻭﺗﻌــﺰﺯ ﺭﻓــﺎﻩ ﲨﻴــﻊ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﲢﻤﻴﻬﻢ.
 - ١٠٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﲔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ( ﺿﻤﺎﻥ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗـﺄﻣﲔ ﺣـﺼﻮﻟﻪ ﺑـﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ ﻣـﻦ
ﺭﻋﺎﻳــﺔ ﻭﺳــﺒﻞ ﺇﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺮﳛــﺔ ﻭﻋﻨﺎﻳــﺔ ﺻــﺤﻴﺔ ﻭﻓــﺮﺹ ﳕــﻮ ﻭﺩﻋــﻢ ﻧﻔــﺴﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻭﻣــﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ
ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ؛
)ﺏ( ﺗــﺄﻣﲔ ﺳــﺒﻞ ﺣــﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ ﺍﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ ﻭﻋﻠــﻰ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ ﺃﺷــﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌـﻪ ﻟﻜـﻲ ﻳﺘـﺴﲎ ﺃﺧـﺬ ﺁﺭﺍﺋـﻪ ﰲ ﺍﳊـﺴﺒﺎﻥ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ،ﻭﺇﺳﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﺇﻃﻼﻋﻪ ﺃﻭﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ؛
)ﺝ(

ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﳛﻘﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ؛

)ﺩ(

ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ؛

)ﻫ(

ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺗﻘﻔﻲ ﺃﺛﺮ ﺃﺳﺮﺗﻪ؛

)ﻭ(
ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ؛
)ﺯ(

ﺿـــــﻤﺎﻥ ﺇﻋـــــﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔـــــﻞ ﺇﱃ ﻭﻃﻨـــــﻪ ﺃﻭ ﱂ ﴰﻠـــــﻪ ﺑﺄﺳـــــﺮﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘـــــﺔ ﲢﻘـــــﻖ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.

 - ١ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
 - ١٠٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳚـﺐ ﺗـﺴﺠﻴﻞ ﲨﻴـﻊ ﻫـﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓـﻖ ﻟـﺪﻯ
ﺩﻭﺍﺋــﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺃﻭ ﻟــﺪﻯ ﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻳــﺆﺫﻥ ﳍــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﻬﺑـﺬﻩ ﺍﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﻳﻌﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘـﺼﺎﺭﻳﺢ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿـﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ
ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺗﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻛﺤــﺪ ﺃﺩﱏ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓــﻖ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬــﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴــﻒ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ
ﻭﻣﺆﻫﻼﻬﺗﻢ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺆﻭﻬﻧﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
 - ١٠٦ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟـﺪﻯ ﻛـﻞ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓـﻖ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺧﻄﻴـﺔ ﲟـﺎ ﺗﺘﺒﻌـﻪ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ
ﻭﳑﺎﺭﺳــﺎﺕ ﺗﺘﻔــﻖ ﻣــﻊ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻭﲢــﺪﺩ ﺑﻮﺿــﻮﺡ ﺃﻫــﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳــﺎﻬﺗﺎ ﻭﺃﺳــﺎﻟﻴﺐ
ﻋﻤﻠــﻬﺎ ﻭﺍﳌﻌــﺎﻳﲑ ﺍﻟــﱵ ﺗﻄﺒﻘﻬــﺎ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺗﻮﻇﻴــﻒ ﻣﻘــﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﳌــﺆﻫﻠﲔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳــﺒﲔ ﻭﰲ ﳎــﺎﻝ
ﺭﺻﺪﻫﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ.
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 - ١٠٧ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﲨﻴﻊ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓـﻖ ﺑﻮﺿـﻊ ﻣﺪﻭﻧـﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺳـﻠﻮﻙ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺗﺘﻔـﻖ
ﻣﻊ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻭﲢـﺪﺩ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﲨﻴـﻊ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻬﻨـﻴﲔ ﻭﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ
ﺍﳋــﺼﻮﺹ ،ﻭﺗﺘــﻀﻤﻦ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺿــﺤﺔ ﻟﻺﺑــﻼﻍ ﻋــﻦ ﺍﳌــﺰﺍﻋﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺴﻮﺀ ﺳــﻠﻮﻙ ﺃﻱ ﻣــﻦ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ.
 - ١٠٨ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﳕﺎﻁ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﺑـﺄﻱ ﺣـﺎﻝ ﻣـﻦ ﺍﻷﺣـﻮﺍﻝ ﻣـﺸﺠﻌﺔ ﻣـﺜﻼ
ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺩﺍﻉ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺩﻭﳕﺎ ﻣﱪﺭ ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ
ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 - ١٠٩ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔــﺎﻅ ﺑــﺴﺠﻼﺕ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻭﳏﺪﺛــﺔ ﺑــﺸﺄﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ،
ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻠﻔــﺎﺕ ﺗﻔــﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋــﻦ ﲨﻴــﻊ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﶈــﺎﻃﲔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻭﻋــﻦ ﺍﳌــﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﻬﺗﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
 - ١١٠ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﳏﺪﺛـﺔ ﻭﺳـﺮﻳﺔ
ﻭﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧـﻮﳍﻢ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﻣﻐـﺎﺩﺭﻬﺗﻢ ﳍـﺎ ﻭﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺇﻳـﺪﺍﻉ ﻛـﻞ
ﻃﻔﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺑـﺼﻮﺭﺓ ﺳـﻠﻴﻤﺔ
ﻭﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨــﺼﻴﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻳــﻀﺎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺄﺳــﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﰲ
ﻣﻠﻔﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤـﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺘﺒـﻊ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺴﺠﻞ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻬﻨﻴـﻮﻥ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻮﻥ ﺣـﺴﺐ
ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
 - ١١١ﻭﳝﻜﻦ ،ﺣﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﺇﻃـﻼﻉ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺻـﻴﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣـﻖ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺍﳋـﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﺮﻳﺔ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺇﺳـﺪﺍﺀ ﺍﳌـﺸﻮﺭﺓ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
 - ١١٢ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﳊﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻃﻔﻞ ،ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﻠﻢ ﻬﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﻳﺘﻘﻴﺪﻭﺍ ﻬﺑﺎ.
 - ١١٣ﻭﻛﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺴﻨﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﲨﻴﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓـﻮ ﻣﻨـﻬﺠﻲ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻳـﺴﺒﻖ ﺗﻮﻇﻴـﻒ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﻏﲑﻫـﻢ ﻣـﻦ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻫـﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
 - ١١٤ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻇــﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﺍﻟــﱵ ﻳــﺰﺍﻭﻝ ﰲ ﻇﻠــﻬﺎ ﻣﻘــﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬـﺎ ﻣﻬﻨﺘـﻬﻢ ،ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻷﺟـﻮﺭ ﺍﻟـﱵ ﻳﺘﻘﺎﺿـﻮﻬﻧﺎ ،ﻇﺮﻭﻓـﺎ ﲢﻔـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺃﻛﻤـﻞ
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ﻭﺟﻪ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻢ ﳌﺰﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ،ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻷﺩﺍﺀ
ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻭﺃﻛﻔﺄ ﻃﺮﻳﻘﺔ.
 - ١١٥ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﲨﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﶈﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟـﺪﻳﻦ
ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟـﺼﻌﺒﺔ ،ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺇﻳـﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻗﺎﻣﺘـﻪ ﺍﳌﻌﺘـﺎﺩﺓ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻳـﻀﺎ ﺿـﻤﺎﻥ ﺗﻮﻋﻴـﺔ ﻣﻘـﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺄﻟﺔ .ﻛﻤـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗـﻮﻓﺮ ﺍﻟـﺪﻭﻝ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﻬﺑﺆﻻﺀ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.
 - ١١٦ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌـﺼﻴﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ ﺗﺪﺭﻳﺒـﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺣـﺴﻢ
ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺿـﺮﺍﺭ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ.
 - ١١٧ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬـﺎ ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ،ﺣﻴﺜﻤـﺎ ﺍﻗﺘـﻀﻰ
ﺍﻷﻣــﺮ ،ﻟﻼﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ،ﻭﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﳌــﺼﺎﺑﻮﻥ ﻣﻨــﻬﻢ ﺑﻔــﲑﻭﺱ
ﻧﻘــﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋــﺔ ﺍﻟﺒــﺸﺮﻳﺔ/ﻣﺘﻼﺯﻣــﺔ ﻧﻘــﺺ ﺍﳌﻨﺎﻋــﺔ ﺍﳌﻜﺘــﺴﺐ )ﺍﻹﻳــﺪﺯ( ﺃﻭ ﺑــﺄﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨــﺔ ﺃﺧــﺮﻯ
ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
 - ٢ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
 - ١١٨ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﺴﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﳍﻴﺌــﺔ ﺍﳌﺨﺘــﺼﺔ ﻧﻈﺎﻣــﺎ ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔــﻞ
ﻭﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻳﺘـﻴﺢ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ ﻣـﻦ ﻗـﺪﺭﺍﺕ ﻭﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﻜـﺎﻓﻠﲔ ﺍﶈـﺘﻤﻠﲔ ﻭﻹﻋـﺪﺍﺩ ﲨﻴـﻊ ﺍﳉﻬـﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ
ﺑﺈﻳـﺪﺍﻉ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ،ﻭﺃﻥ ﺗـﺪﺭﺏ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ.
 - ١١٩ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﲢﺪﻳــﺪ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻜــﺎﻓﻠﲔ ﺍﳌﻌﺘﻤــﺪﻳﻦ ﰲ ﻛــﻞ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘــﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠــﻰ
ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳـﺔ ﻭﺍﳊﻔـﺎﻅ ﰲ ﺍﻟﻮﻗـﺖ ﻧﻔـﺴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﺍﺻـﺮ ﺍﻟـﱵ ﺗﺮﺑﻄـﻪ ﺑﺄﺳـﺮﺗﻪ
ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ.
 - ١٢٠ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻘــﺪﱘ ﻭﺇﺗﺎﺣــﺔ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌــﺔ ﻣــﺎ ﻳﻠــﺰﻡ ﻣــﻦ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﻭﺩﻋــﻢ ﻭﻣــﺸﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻜﺎﻓﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺧﻼﻟﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩ.
 - ١٢١ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﳛﻈــﻰ ﻣﻘــﺪﻣﻮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻌــﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﻫﻴﺌــﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻭﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻨﻈﻢ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺛﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ.
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 - ١٢٢ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻟﺘــﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠــﻰ ﺇﻧــﺸﺎﺀ ﺭﺍﺑﻄــﺎﺕ ﻟﻠﻜــﺎﻓﻠﲔ ﲟﻘــﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻘــﺪﻡ ﺩﻋﻤــﺎ ﻣﺘﺒــﺎﺩﻻ
ﻛﺒـﲑﺍ ﻭﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ.
ﺟﻴﻢ  -ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
 - ١٢٣ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﻓــﻖ ﺍﻟــﱵ ﺗــﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﳌﺆﺳــﺴﺎﺕ ﺻــﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠــﻢ ﻭﺃﻥ
ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣـﻦ ﺇﺣـﺪﻯ ﺍﻷﺳـﺮ
ﺃﻭ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻫـﺪﻑ ﺍﳌﺮﺍﻓـﻖ ﺗـﻮﻓﲑ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﻣﺆﻗﺘـﺔ
ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻭﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ ﰲ ﱂ ﴰﻠــﻪ ﺑﺄﺳــﺮﺗﻪ ﺃﻭ ،ﺇﻥ ﺗﻌــﺬﺭ ﺫﻟــﻚ ،ﰲ ﺗــﺄﻣﲔ ﺭﻋﺎﻳــﺔ ﻣــﺴﺘﻘﺮﺓ ﻟــﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﺪﻳﻠﺔ ،ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ﺍﻟﺘـﺒﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠـﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻠﻤـﺎ ﻛـﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ.
 - ١٢٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﲣﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﻟﻴﺘـﺴﲎ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ،ﺣﻴﺜﻤـﺎ ﻛـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﺿـﺮﻭﺭﻳﺎ ﻭﻣﻨﺎﺳـﺒﺎ،
ﺑــﺈﻳﻮﺍﺀ ﺃﻱ ﻃﻔــﻞ ﳛﺘــﺎﺝ ﺣــﺼﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﳊﻤﺎﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﰲ ﻣﻜــﺎﻥ ﻣﻌــﺰﻭﻝ ﻋــﻦ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ
ﺍﳋﺎﺿﻌﲔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
 - ١٢٥ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﻠﻴـﺔ ﺍﳌﺨﺘـﺼﺔ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓـﺮﺯ ﺻـﺎﺭﻣﺔ ﺗﻜﻔـﻞ
ﺇﲤﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ.
 - ١٢٦ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﰲ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﻹﻓــﺴﺎﺡ ﺍﺠﻤﻟــﺎﻝ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤــﺎﻡ ﺑﻜــﻞ ﻃﻔــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪﺓ ﻭﺇﺗﺎﺣــﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻــﺔ ﺃﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔــﻞ
ﻟﻼﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑﺄﺣــﺪ ﻣﻘــﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﲢﺪﻳــﺪﺍ ،ﻛﻠﻤــﺎ ﻛــﺎﻥ ﺫﻟــﻚ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎ .ﻛﻤــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻧــﺸﺮ ﻣﻘــﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻏﺎﻳﺎﻬﺗـﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺗـﺄﻣﲔ
ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
 - ١٢٧ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﲢﻈــﺮ ﺍﻟﻘــﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤــﺔ ﻗﻴــﺎﻡ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﻓــﻖ ﺃﻭ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ
ﺑﺎﺳﺘﺠﻼﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﺬﺍﻬﺑﻢ ﺇﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﺩﺍﻝ  -ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ
 - ١٢٨ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘـﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻣـﺴﺆﻭﻟﺔ ﺃﻣـﺎﻡ
ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﻜﻔﻞ ،ﰲ ﲨﻠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ،ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺑﺰﻳـﺎﺭﺍﺕ
ﳎﺪﻭﻟﺔ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣـﻊ ﺍﳌـﻮﻇﻔﲔ ﻭﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﻢ.
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 - ١٢٩ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗـﺪﺭ ﺍﳌـﺴﺘﻄﺎﻉ ﻭﺣـﺴﺐ ﺍﻻﻗﺘـﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﺘـﻀﻤﻦ ﻭﻇـﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺶ ﺷـﻘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎ
ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻘﺪﻣـﻲ ﺍﻟﺮﻋـﺎﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﻬﺗﻢ.
 - ١٣٠ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﻣﻮﺿـﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺁﻟﻴـﺔ ﺭﺻـﺪ ﻣـﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺮﺍﻋـﻲ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﻠﻴـﻢ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮﻛﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ )ﻣﺒـﺎﺩﺉ
ﺑﺎﺭﻳﺲ()  .(٨ﻭﳚﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﰲ ﻣﺘﻨـﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﺃﻭﻟﻴـﺎﺀ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﻭﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﲔ
ﻋﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ( ﺍﻟﺘــﺸﺎﻭﺭ ﺣــﻮﻝ ﻇــﺮﻭﻑ ﺗــﺄﻣﲔ ﺍﳋــﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣــﻊ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﶈــﺎﻃﲔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﺑﺄﺷــﻜﺎﳍﺎ ﻛﺎﻓــﺔ ﻭﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺯﻳــﺎﺭﺍﺕ ﳌﺮﺍﻓــﻖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﻟﻠﻮﻗــﻮﻑ ﻋﻠــﻰ ﻇــﺮﻭﻑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟــﱵ
ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﳌﺰﻋﻮﻣـﺔ ﳊﻘـﻮﻗﻬﻢ ﰲ ﺗﻠـﻚ ﺍﻷﻣـﺎﻛﻦ،
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺷﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ؛
)ﺏ( ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒـﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﺑﻘـﺼﺪ ﲢـﺴﲔ ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ
ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﶈــﺮﻭﻣﲔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳــﺔ ﻭﺿــﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﻘﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻳــﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗــﺴﻔﺮ ﻋﻨــﻪ ﻧﺘــﺎﺋﺞ
ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﳕﻮﻩ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻪ؛
)ﺝ(

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﲔ؛

)ﺩ( ﺍﻹﺳــﻬﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﻣــﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘــﺎﺭﻳﺮ ﲟﻮﺟــﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺣﻘــﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ) ،(٢ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺇﱃ ﳉﻨـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻋـﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ.
ﻫﺎﺀ  -ﺍﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
 - ١٣١ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﻭﺗـﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺿـﻤﺎﻧﺎ ﳌـﺪﻫﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﻻﺣﻘــﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘــﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺤــﻮ ﺍﻟــﺴﻠﻴﻢ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﺘــﻮﺧﻰ ﻫــﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓــﻖ ﺑــﺼﻮﺭﺓ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ،ﺇﻋـﺪﺍﺩﻩ ﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﻧـﺪﻣﺎﺝ
ﺍﻟﻜﻠــﻲ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ،ﻭﲞﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺇﻛــﺴﺎﺑﻪ ﺍﳌﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺗﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻌﺰﺯﻫــﺎ
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﶈﻠﻲ.
 - ١٣٢ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻣــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘــﺔ
ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻭﺳـﻨﻪ ﻭﻣـﺴﺘﻮﻯ ﻧـﻀﺠﻪ ﻭﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ ﺍﳋﺎﺻـﺔ ﺍﶈﻴﻄـﺔ ﺑـﻪ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﻄـﻮﻱ ﻋﻠـﻰ ﺇﺳـﺪﺍﺀ
_______________

) (٨ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  ،١٣٤/٤٨ﺍﳌﺮﻓﻖ.
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ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺩﻋﻤﻪ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﻨﻴﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻼﺳـﺘﻐﻼﻝ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺗـﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﲣﻄـﻴﻂ ﺣﻴـﺎﻬﺗﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﺮﻋــﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ .ﺃﻣـﺎ
ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺫﻭﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻــﺔ ،ﻛﺎﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗــﺔ ،ﻓﻴﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳــﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎﻡ
ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﻟـــﺪﻋﻤﻬﻢ ﻳـــﺆﻣﻦ ﰲ ﲨﻠـــﺔ ﺃﻣـــﻮﺭ ﺗـــﻼﰲ ﺇﻳـــﺪﺍﻋﻬﻢ ﰲ ﻣﺆﺳـــﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـــﺔ ﺩﻭﻥ ﻣـــﱪﺭ.
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮﺍﺀ ،ﺑﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴـﺰ ،ﻋﻠـﻰ ﺗـﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ.
 - ١٣٣ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺑــﺬﻝ ﺟﻬــﻮﺩ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌــﻴﲔ ﺷــﺨﺺ ﻣﺘﺨــﺼﺺ ﻟﻜــﻞ ﻃﻔــﻞ ،ﻛﻠﻤــﺎ ﺃﻣﻜــﻦ
ﺫﻟﻚ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 - ١٣٤ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘــﺔ ﰲ ﺃﺳــﺮﻉ ﻭﻗــﺖ ﳑﻜــﻦ ﰲ ﻓﺘــﺮﺓ ﺍﻹﻳــﺪﺍﻉ ،ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﰲ
ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻳﺴﺒﻖ ﺑﻜﺜﲑ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 - ١٣٥ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺇﺗﺎﺣــﺔ ﻓــﺮﺹ ﺍﻟﺘــﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑــﻮﻱ ﻭﺍﳌﻬــﲏ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫــﺎ ﺟــﺰﺀﺍ ﻣــﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳜﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﻬﺗﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳋﺎﺹ ﻬﺑﻢ.
 - ١٣٦ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻳـﻀﺎ ﺇﺗﺎﺣـﺔ ﺳـﺒﻞ ﺍﳊـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳜﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘـﺔ ،ﺇﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻜﺎﰲ.
ﺛﺎﻣﻨﺎ  -ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ
ﺃﻟﻒ  -ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ
 - ١٣٧ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ ﺍﳌﺒــﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ ﻭﻋﻠــﻰ
ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻹﺭﺳـﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻟﻠﺤـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﰲ ﺑﻠـﺪ
ﻏﲑ ﺑﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺍﻟﻄـﱯ ﺃﻭ ﻷﻏـﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘـﻀﺎﻓﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘـﺔ
ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.
 - ١٣٨ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗــﺆﻣﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﺇﺣــﺪﻯ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﻨــﺔ ﲟــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳــﺪ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺧـﺼﻮﺻﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠـﻖ ﻣﻨـﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴـﺎﺭ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﺍﳌـﻀﻴﻒ
ﻭﺟــﻮﺩﺓ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺪﻡ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺭﻋﺎﻳــﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ،ﻭﻛــﺬﻟﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠــﻖ ﻣﻨــﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬﻩ
ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺭﺻﺪﻫﺎ.
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 - ١٣٩ﻭﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠـﺰﻡ ﻣـﻦ ﺗﻌـﺎﻭﻥ ﺩﻭﱄ ﻭﲪﺎﻳـﺔ ﻟﻠﻄﻔـﻞ ﰲ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ،ﺗـﺸﺠﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﻄﺒـﻖ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﻑ
ﻭﺍﻹﻧﻔــﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺑﻮﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘــﺪﺍﺑﲑ ﳊﻤﺎﻳــﺔ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﳌﺆﺭﺧــﺔ  ١٩ﺗــﺸﺮﻳﻦ
ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(٩ )١٩٩٦ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
ﺑﺎﺀ  -ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻌﻼ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ
 - ١٤٠ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻮﺿـﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﺘـﻮﻓﲑ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻄﻔﻞ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ ﺑﻠـﺪ ﻏـﲑ ﺑﻠـﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘـﻪ ﺍﳌﻌﺘـﺎﺩﺓ ،ﻣﻬﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻷﺳـﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
 - ١٤١ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﳌﺒــﺪﺃ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻏــﲑ ﺍﳌــﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑــﺬﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔــﺼﻠﻮﻥ
ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻌﻼ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻧﻔـﺴﻪ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑـﻪ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﻌﲏ.
 - ١٤٢ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ ﺗـﻮﻓﲑﻩ ﻣـﻦ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺧـﺬ ﰲ ﺍﳊـﺴﺒﺎﻥ ﺗﻨـﻮﻉ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﻏــﲑ ﺍﳌــﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑــﺬﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔــﺼﻠﲔ ﻋﻨــﻬﻢ ﻭﺗﻔــﺎﻭﺕ ﻣــﺴﺘﻮﻳﺎﻬﺗﻢ )ﺑــﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻤــﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﻗــﻲ
ﻭﺧﻠﻔﻴﺘـــﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﺎﳍﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻨـــﻮﻉ ﺛﻘﺎﻓـــﺎﻬﺗﻢ ﻭﺃﺩﻳـــﺎﻬﻧﻢ( ،ﻭﺫﻟـــﻚ ﻋﻠـــﻰ ﺃﺳـــﺎﺱ ﻛـــﻞ ﺣﺎﻟـــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.
 - ١٤٣ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﳌﺒــﺪﺃ ﺃﻻ ﳛــﺮﻡ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻏــﲑ ﺍﳌــﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑــﺬﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔــﺼﻠﻮﻥ
ﻋﻨﻬﻢ ،ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺼﻠﻮﻥ ﺇﱃ ﺑﻠـﺪ ﻣـﺎ ﺑـﺴﺒﻞ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ ،ﻣـﻦ ﺣﺮﻳﺘـﻬﻢ ﺠﻤﻟـﺮﺩ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻬﻢ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺮﻋﻰ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ.
 - ١٤٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﳛﺘﺠـﺰ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﺿـﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷـﺨﺎﺹ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟـﺸﺮﻃﺔ ﻭﺃﻻ ﳜـﻀﻌﻮﺍ
ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻠﻮﻋﻬﻢ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.
 - ١٤٥ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻃﻔﻞ ﻏﲑ ﻣـﺼﺤﻮﺏ ﺑﺬﻭﻳـﻪ ،ﺗـﺸﺠﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺑـﺸﺪﺓ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـﻴﲔ
ﻭﺻــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺃﻭ ،ﻋﻨــﺪ ﺍﻻﻗﺘــﻀﺎﺀ ،ﳑﺜــﻞ ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ ﺇﺣــﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤــﺎﺕ ﺍﳌــﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋــﻦ ﺭﻋﺎﻳــﺔ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﲢﻘﻴـﻖ ﺭﻓﺎﻫـﻪ ،ﻟﻜـﻲ ﻳﺮﺍﻓـﻖ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻـﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻤﺜـﻞ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻃـﻮﺍﻝ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﲢﺪﻳـﺪ ﻭﺿـﻌﻪ
ﻭﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
_______________

) (٩ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ،٢٢٠٤ﺍﻟﺮﻗﻢ .٣٩١٣٠
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 - ١٤٦ﻭﻣــﺎ ﺇﻥ ﻳــﻮﺩﻉ ﺃﺣــﺪ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻏــﲑ ﺍﳌــﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑــﺬﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔــﺼﻠﲔ ﻋﻨــﻬﻢ ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬﻝ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻘﻔﻲ ﺃﺛﺮ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﺻـﺮ ﺍﻷﺳـﺮﻳﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺮﺑﻄــﻪ ﻬﺑــﺎ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﳛﻘــﻖ ﻫــﺬﺍ ﺍﻷﻣــﺮ ﻣــﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺍﻟﻔــﻀﻠﻰ ﻭﻻ ﻳﻌــﺮﺽ ﺍﻷﻃــﺮﺍﻑ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
 - ١٤٧ﻭﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﲣﻄـﻴﻂ ﻣـﺴﺘﻘﺒﻞ ﻃﻔـﻞ ﻏـﲑ ﻣـﺼﺤﻮﺏ ﺑﺬﻭﻳـﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻔـﺼﻞ ﻋﻨـﻬﻢ ﻋﻠـﻰ
ﳓﻮ ﻳﺆﻣﻦ ﻟـﻪ ﺃﻓـﻀﻞ ﲪﺎﻳـﺔ ﳊﻘﻮﻗـﻪ ،ﻓـﺈﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣـﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺍﳌﻌﻘﻮﻟـﺔ ﻟﻠﺤـﺼﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ ﻣـﻦ ﻭﺛـﺎﺋﻖ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻣـﻦ ﺃﺟـﻞ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﶈﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ.
 - ١٤٨ﻭﳚــﺐ ﺃﻻ ﻳﻌــﺎﺩ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻏــﲑ ﺍﳌــﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑــﺬﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔــﺼﻠﻮﻥ ﻋﻨــﻬﻢ ﺇﱃ ﺑﻠــﺪﺍﻥ
ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ:
)ﺃ( ﺇﺫﺍ ﺗﺒﲔ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺨـﺎﻃﺮ ﻭﺍﳉﻮﺍﻧـﺐ ﺍﻷﻣﻨﻴـﺔ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻣـﻦ ﺍﻷﺳـﺒﺎﺏ
ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﺿﺎﻥ ﻟﻠﺨﻄﺮ؛
)ﺏ( ﻣﺎ ﻋـﺪﺍ ﰲ ﺍﳊـﺎﻻﺕ ﺍﻟـﱵ ﻳﻌـﺮﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﺣـﺪ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﳌﻘﺒـﻮﻟﲔ ،ﻛﺄﺣـﺪ
ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻣﻘـﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺁﺧـﺮ ﻣـﻦ ﺍﻟﺒـﺎﻟﻐﲔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟـﺔ
ﻣﺮﺧــﺼﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﻓــﻖ ﻣﻌــﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠــﺪ ﺍﻷﺻــﻠﻲ ،ﻋــﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘــﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮﱄ ﻣــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔــﻞ
ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﲟﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﲪﺎﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﱃ ﺑﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ؛
)ﺝ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻔـﻀﻠﻰ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ.
 - ١٤٩ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻷﻗـﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴـﺔ ﻭﺭﺍﺑﻄـﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ
ﺍﳌــﺪﱐ ﻭﺗﻮﺛﻴــﻖ ﻋــﺮﻯ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨــﻬﻮﺽ ﲟــﺴﺘﻮﺍﻩ ﻣــﻊ ﺃﺧــﺬ ﺍﻷﻫــﺪﺍﻑ ﺍﳌــﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋــﻼﻩ
ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ.
 - ١٥٠ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺧﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ،ﻣـﻦ ﻟـﺪﻥ
ﳑﺜﻠﲔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠـﺪ ﺍﻷﺻـﻠﻲ ،ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﳛﻘـﻖ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﻣـﺮ ﻣـﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﺍﻟﻔـﻀﻠﻰ ﻭﻻ ﻳﻌـﺮﺽ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
 - ١٥١ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﲢﺮﺹ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﲢﻘﻴـﻖ ﺭﻓـﺎﻩ ﺃﻱ ﻃﻔـﻞ ﻏـﲑ ﻣـﺼﺤﻮﺏ ﺑﺬﻭﻳـﻪ
ﺃﻭ ﻣﻨﻔــﺼﻞ ﻋﻨــﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗــﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﺗــﺼﺎﻝ ﻣﻨــﺘﻈﻢ ﺑﻴﻨــﻪ ﻭﺃﺳــﺮﺗﻪ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــﺪﺍ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﺍﻟــﱵ
ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻬﻧﺎ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ.
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 - ١٥٢ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘـﺒﲏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠـﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺃﻧﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﺃﻭﱄ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺼﺤﻮﺏ ﺑﺬﻭﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨـﻬﻢ .ﻭﻻ ﺗـﺸﺠﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺳـﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﳉﻬـﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻜـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ ﺃﻭ ﺃﺳـﺮﺗﻪ ﺍﳌﻮﺳـﻌﺔ
ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ  -ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ
ﺃﻟﻒ  -ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
 - ١٥٣ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ﰲ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄـﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻨﺎﲨـﺔ ﻋـﻦ
ﻛﻮﺍﺭﺙ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻛﻮﺍﺭﺙ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌـﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻭﻏـﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ .ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺮﻏـﺐ ﻣـﻦ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤـﻞ
ﻟــﺼﺎﱀ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﺍﶈــﺮﻭﻣﲔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳــﺔ ﰲ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄــﻮﺍﺭﺉ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﻓﻘــﺎ ﳍــﺬﻩ
ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ.
 - ١٥٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻭﲨﻴـﻊ
ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻟــﱵ ﺗﻘــﺪﻡ ﺧــﺪﻣﺎﺕ ﺗﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﺘــﺰﻡ
ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ،ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ( ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺰﻭﻳـﺪ ﲨﻴـﻊ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨـﻴﲔ ﺑﺎﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ
ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻏـﲑ ﺍﳌـﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑـﺬﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔـﺼﻠﲔ ﻋﻨـﻬﻢ ﲟـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ ﻣـﻦ ﺍﳋـﱪﺓ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ؛
)ﺏ( ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﺳﺮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ؛
)ﺝ(
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ؛

ﺃﻻ ﺗﻠﺠـﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﻛﺘـﺪﺑﲑ ﻣﺆﻗـﺖ ﺣـﱴ ﻳﺘـﺴﲎ ﺗــﻮﻓﲑ

)ﺩ( ﺃﻥ ﲤﻨﻊ ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳـﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴـﺔ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻣـﺸﻴﺪﺓ ﻟﻐـﺮﺽ ﺗـﻮﻓﲑ ﺭﻋﺎﻳـﺔ
ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ؛
)ﻫ( ﺃﻥ ﲢﻈــﺮ ﺗــﺸﺮﻳﺪ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻋــﱪ ﺍﳊــﺪﻭﺩ ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩ ﻭﺻــﻔﻬﺎ ﰲ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  ١٦٠ﺃﺩﻧﺎﻩ؛
ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ.

)ﻭ(

ﺃﻥ ﲡﻌــﻞ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﰲ ﺍﳉﻬــﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟــﺔ ﻟﺘﻘﻔــﻲ ﺃﺛــﺮ ﺃﺳــﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﻭﱂ ﴰﻠــﻪ ﻬﺑــﺎ
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ﻣﻨﻊ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ
 - ١٥٥ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﳌﻨﻊ ﺍﻧﻔـﺼﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﻋـﻦ ﺫﻭﻳـﻪ
ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﻔـﻀﻠﻰ ﺫﻟـﻚ،
ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﻬﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳـﺮﺓ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺼﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺮﺗﻪ.
 - ١٥٦ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻣﻨــﻊ ﺣــﺪﻭﺙ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻧﻔــﺼﺎﻝ ﲟﺒــﺎﺩﺭﺓ ﻣــﻦ ﻭﺍﻟــﺪﻱ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺃﻭ ﻏﲑﳘــﺎ ﻣــﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﲔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)ﺃ( ﺿــﻤﺎﻥ ﺣــﺼﻮﻝ ﲨﻴــﻊ ﺍﻷﺳــﺮ ﺍﳌﻌﻴــﺸﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻹﻣــﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣــﻦ ﻟــﻮﺍﺯﻡ
ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛
)ﺏ( ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴـﺪ ﺍﻟﻠﺠـﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﲝﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ.
ﺑﺎﺀ  -ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
 - ١٥٧ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺭﺻـﺪ ﻣـﺎ ﻳﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ،ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ.
 - ١٥٨ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻋـﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﺩﺍﺧـﻞ ﳎﺘﻤﻌـﻪ ﲢﺪﻳـﺪﺍ ،ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﻛﻔﺎﻟﺘـﻪ ،ﻷﻬﻧـﺎ
ﺗﺆﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻨﺸﺌﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﳕﻮﻩ.
 - ١٥٩ﻭﻧﻈــﺮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ ﻏــﲑ ﺍﳌــﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑــﺬﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔــﺼﻠﲔ ﻋﻨــﻬﻢ ﻗــﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿــﻮﻥ
ﻟﻺﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺑـﺸﻜﻞ ﻛـﺒﲑ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ ﺭﺻـﺪ ﻣﻘـﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬـﻢ ﺑﻮﺟـﻪ
ﺧﺎﺹ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
 - ١٦٠ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﺮﺣﻞ ﺍﻟﻄﻔـﻞ ﰲ ﺣـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄـﻮﺍﺭﺉ ﺇﱃ ﺑﻠـﺪ ﺁﺧـﺮ ﻏـﲑ ﺑﻠـﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘـﻪ ﺍﳌﻌﺘـﺎﺩﺓ
ﻹﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺇﻻ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﺻﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻗﺎﻫﺮﺓ .ﻭﳚـﺐ ﰲ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳊﺎﻟــﺔ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻜــﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴــﻞ ﺃﻗــﺮﺏ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻮﻥ ﺇﱃ ﻭﻃﻨــﻪ ،ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻓــﻖ ﺍﻟﻄﻔــﻞ ﺃﺣــﺪ
ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻘـﺪﻡ ﺭﻋـﺎﻳﺔ ﻳـﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
 - ١٦١ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﱂ ﴰﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ ﻣﺘﻌﺬﺭ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺌـﻲ ﺃﻥ ﺫﻟـﻚ
ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﻬﻧﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺍﻟﺘـﺒﲏ
ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺗﻌـﺬﺭ ﺫﻟـﻚ ،ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﺇﳚـﺎﺩ ﺧﻴـﺎﺭﺍﺕ
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ﺃﺧﺮﻯ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻻﺋﻘـﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ ،ﲟـﺎ ﰲ ﺫﻟـﻚ
ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ.
ﺟﻴﻢ  -ﺗﻘﻔﻲ ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﱂ ﺍﻟﺸﻤﻞ
 - ١٦٢ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺼﺤﻮﺑﲔ ﺑﺬﻭﻳﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻔﺼﻠﲔ ﻋﻨـﻬﻢ ﻭﺗـﺴﺠﻴﻞ ﺃﲰـﺎﺋﻬﻢ
ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺍﻷﻣــﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳــﺔ ﰲ ﲨﻴــﻊ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄــﻮﺍﺭﺉ ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺍﻟﻨــﻬﻮﺽ ﻬﺑــﺎ ﺑﺄﺳــﺮﻉ
ﻣﺎ ﳝﻜﻦ.
 - ١٦٣ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﺗ ـﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺃﻧــﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘــﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟــﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻭﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﳌﻜﻠﻔــﺔ
ﺻــﺮﺍﺣﺔ ﲟــﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨــﻬﻮﺽ ﻬﺑــﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤــﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺘﻌــﺔ ﲞــﱪﺓ ﺍﻟﻨــﻬﻮﺽ ﻬﺑــﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳــﻀﻄﻠﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬﻫﺎ
ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
 - ١٦٤ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰﻡ
ﻣــﻦ ﻧﻈــﻢ ﻟﺘــﺄﻣﲔ ﺇﺭﺳــﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻭﲣﺰﻳﻨــﻬﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻻ ﺗﺘﺒــﺎﺩﻝ ﺍﳍﻴﺌــﺎﺕ ﺍﳌﺮﺧــﺼﺔ ﺣــﺴﺐ
ﺍﻷﺻـــﻮﻝ ﻫـــﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎﺕ ﻓﻴﻤـــﺎ ﺑﻴﻨـ ـﻬﺎ ﺇﻻ ﻷﻏـــﺮﺍﺽ ﺗﻘﻔـــﻲ ﺃﺛـــﺮ ﺃﺳـــﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔـــﻞ ﻭﱂ ﴰﻠـــﻪ ﻬﺑـــﺎ
ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
 - ١٦٥ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻋﻤـﻞ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴـﺔ ﺑﺘﻘﻔـﻲ ﺃﺛـﺮ ﺃﻓـﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳـﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﲟﻘﺘـﻀﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌـﺮﻑ ،ﻛﻠﻤـﺎ ﺃﻣﻜـﻦ ﺫﻟـﻚ ،ﰲ ﺇﻃـﺎﺭ ﻧﻈـﺎﻡ
ﻣﻨﺴﻖ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨـﻬﺎ .ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻔـﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﳉﻬـﺎﺕ
ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
 - ١٦٦ﻭﳚﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺻﻼﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣـﻦ ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩﻩ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﱂ ﴰﻠﻬﻢ .ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻳﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗـﻞ ﱂ ﴰﻠـﻪ ﺑﺄﺳـﺮﺗﻪ
ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ،ﻣـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺍﻟﺘـﺒﲏ ﺃﻭ ﺗﻐـﻴﲑ ﺍﻻﺳـﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘـﻞ ﺇﱃ ﺃﻣـﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴـﺪﺓ ﻋـﻦ ﺍﳌﻮﻗـﻊ ﺍﻟـﺬﻱ
ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺮﺗﻪ ،ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﻔﻲ ﺃﺛﺮ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
 - ١٦٧ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺳﺠﻼﺕ ﲜﻤﻴﻊ ﺣـﺎﻻﺕ ﺇﻳـﺪﺍﻉ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔـﺎﻅ ﻬﺑـﺬﻩ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ ﻭﻣﺄﻣﻮﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻢ ﴰﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
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هاتف8500 444 141)0( +44 :
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ب
ال�يد االلك� ي
الشبكwww.celcis.org:
الموقع
ي
ـ� حيــاة جميــع أ
ـر لرعايــة أ
الطفــال ف� اســكتلندا ،ومقــره ف� جامعــة سـ تـراثكاليد .نعمــل معـاً مــع ش�كائنــا عــى تحسـ ي ن
مركــز التمـ ي ز
الطفــال الذيــن يعيشــون ف ي� الرعايــة
ي
ي
البديلــة .ونقــوم بذلــك عـ بـر العمــل كجهــة تنســيق لمشــاركة المعــارف وتطويــر أفضــل الممارســات ،وإتاحــة مجموعــة كبـ يـرة مــن الخدمــات بغــرض تحسـ ي ن
ـ�
والرس ووضــع حقــوق ومصالــح أ
الطفــال أ
ـ� مــع أ
السياســات والخدمــات ومهــارات أ
الشــخاص العاملـ ي ن
الطفــال ف ي� صميــم عملنــا.

