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شكر وتقدير
مت إعداد هذا البحث من قبل أميلي ديالب ،مديرة التخطيط في مؤسسة «فاميلي فور ايفري تشايلد -عائلة
لكل طفل» ،كما قام كل من اماندا كوكس وجيمس غولد وآدم سميث بإجناز األبحاث اإلضافية األخرى.

دليل القارئ
تعتبر هذه الوثيقة مبثابة إطار املفاهيم ملؤسسة
«فاميلي فور ايفري تشايلد-عائلة لكل طفل»،
وهي عبارة عن مجموعة من منظمات اجملتمع
املدني احمللية التي تعمل على حشد املوارد واملعارف
واخلبرات الالزمة لتوفير بيئة ينعم فيها كل طفل
في العالم بالرعاية األسرية الدائمة اآلمنة ولتوفير
خيارات رعاية بديلة متميزة ملن هم بحاجة إليها
من األطفال .يقوم هذا اإلطار على خمسة أهداف
وهي كالتالي:
•متكني األطفال من العيش وسط أسرة دائمة
تؤمن لهم الرعاية واألمان

•تأمني نوعية جيدة من وسائل الرعاية البديلة
املالئمة لألطفال

•اتخاذ اخلطوات الالزمة للحيلولة دون اضطرار
األطفال للعيش خارج إطار الرعاية األسرية أو
رعاية شخص راشد أو عائالت أو مؤسسات رعاية
أخرى ،وتأمني احلماية الالزمة لهؤالء األطفال ريثما
يتم تأمني الرعاية البديلة.
•تطوير وتوسيع نطاق املشاركة باتخاذ القرارات
املتعلقة برعاية األطفال.

•تطوير أنظمة حماية لألطفال يكون لها دور
في دعم دور األسر وتعزيز مستوى الرعاية
املقدمة لألطفال.
يأتي حتت كل من هذه األهداف اخلمسة وصف
تفصيلي لكل هدف إضافة إلى بعض التعاريف
واملفاهيم األساسية وشرح مفصل لألسباب التي
دعتنا للعمل لتحقيق هذه األهداف ،وأخيرا ً قائمة
باملبادئ األساسية للممارسة اجليدة.
لإلطالع السريع ،يرجى قراءة الرسم البياني املوجز
في الصفحة التالية.
لقراءة أكثر توسعاً ،يرجى قراءة امللخص الوارد في
بداية كل قسم إضافة إلى مقدمة إطار املفاهيم
واخلامتة.
لإلطالع املوسع ،يرجى قراءة البحث كامالً ،أو
حتديد بعض األجزاء بحسب األهمية وذلك من
خالل اتباع العناوين واجلمل احملددة باحلبر الغامق
في بداية كل مقطع ،أما مرفقات النصوص احملددة
بإطارات فتتضمن املزيد من التفاصيل التي ميكن
االستغناء عنها.
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نبـذة
نريد أن جنعل هذا العالم مكانا ً ميكن فيه:

• أن يعيش األطفال وسط أسرة تؤمن لهم
الرعاية واحلماية ،وذلك من خالل حشد
اجلهود للحد من اإلهمال وسوء املعاملة داخل
األسرة ،وتقدمي دعم أكبر لآلباء واألمهات واألقرباء
ممن يشرفون على رعاية األطفال إضافة إلى
التبني احمللي والكفالة (للمزيد انظر اجلزء .)1

•أن تتوفر لألطفال الذين ال ميكنهم احلصول على رعاية أسرية
دائمة خيارات جيدة من الرعاية البديلة املؤقتة مثل رعاية
احلضانة ورعاية األقرباء واملنازل التي تؤوي مجموعات صغيرة
من األطفال أو أولئك ممن يعيشون بشكل مستقل خاضع
لإلشراف املناسب .انظر اجلزء .)2

•أن تتوفر مشاركة أفضل وأوسع نطاقا ً بشأن اتخاذ القرارات
املتعلقة برعاية األطفال (للمزيد انظر اجلزء .)4

سوف نقوم بالتالي كإجراء احترازي فقط ريثما
يتم العمل على توفير بدائل أفضل:

•تقدمي الدعم واحلماية لألطفال الذين يعيشون
خارج رعاية شخص راشد أو رعاية أسرية أو
مؤسسية أخرى (للمزيد انظر اجلزء .)3

•العمل على حتسني أداء الرعاية املؤسسية (انظر اجلزء .)2

لتحقيق هذه األهداف
علينا تطوير أنظمة حماية
معتمدة لألطفال تتضمن:
•توجيهات وسياسات
وتشريعات وطنية حول
الرعاية تتماشى مع
الدليل العام للرعاية
البديلة لألطفال.
•قوة عاملة معتمدة من
املتخصصني بخدمات
رعاية األطفال تركزعملها
بوجه خاص على تقدمي
الدعم لألسر الضعيفة.
•توفير عدد من اخلدمات
التي تهدف إلى احملافظة
على األسر وتأمني الرعاية
البديلة اجليدة لألطفال.
•االعتراف بدور املنظمات
غير احلكومية احمللية وبدور
القطاعني العام او اخلاص
في تقدمي رعاية أفضل
لألطفال

نحن نعتقد أنه يجب توخي احلذر في التعامل مع موضوعي
التبني عبر الدول وقرى األطفال (انظر اجلزء  1واجلزء .)2

وأخيرا ً نأمل أن ينتهي العمل على:

•استخدام الرعاية املؤسسية على نطاق
واسع (انظر اجلزء .)2
•اضطرار األطفال للعيش من دون رعاية
شخص راشد أو إشراف اخملتصني (انظر
اجلزء .)3
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تنطبق أهدافنا على كل
األطفال أثناء حاالت الطوارئ
وفي الظروف العادية بغض
النظر عن العمر واجلنس أو
اإلصابة بفيروس نقص املناعة
املكتسبة أو اإلعاقة أو أية
حالة مرضية أخرى.

مقدمة
فاميلي فور ايفري تشايلد-عائلة لكل طفل هي
عبارة عن شبكة من منظمات اجملتمع املدني احمللية
التي تعمل على حشد اجلهود واملعارف واخلبرات
واملوارد الالزمة لبناء عالم ينعم فيه كل طفل بأسرة
ترعاه بشكل دائم وتوفر له احلماية واحلنان ،ولتوفير
بدائل رعاية جيدة ملن هم بحاجة لهذه الرعاية .تُبرز
هذه الورقة إطار املفاهيم ملؤسسة فاميلي فور
ايفري تشايلد-عائلة لكل طفل .يستعرض هذا
اإلطار املقومات األساسية لعملنا ويوجز التعاريف
واملفاهيم األساسية  ،كما يوضح املعلومات
األساسية املتعلقة بطبيعة التحديات التي نتعاون
سوية على حلها إضافة إلى صياغة تفصيلية
ألسس املمارسة اجليدة .يتوزع هذا البحث وفقا ً
لألهداف اخلمسة التالية:
1 .1متكني األطفال من العيش في رعاية أسرية
آمنة ودائمة
2 .2تأمني بدائل جيدة من الرعاية املالئمة لألطفال

ترتبط هذه األهداف ببعضها البعض بشكل كبير
حيث أن فهم وحتقيق أحدها مرتبط بالهدف اآلخر.
على سبيل املثال فإن منع ظاهرة عيش األطفال في
الشوارع (الهدف  )3يتحقق بوجود أسر تعتمد على
الدعم اجليد (الهدف  )1وبوجود بديل رعاية مالئم
وجيد (الهدف  .)2أما اتخاذ قرار رعاية جيد يتالءم
مع مصلحة كل طفل (الهدف  )4فهو رهن بتوفير
خيارات رعاية بديلة لألطفال (الهدف  )2وبوجود رعاية
عائلية لديها الدعم املالئم (الهدف .)1
يسترشد إطار املفاهيم هذا بالتشريعات الدولية
األساسية مثل اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
(سي ار سي) (االمم املتحدة  )1989ودليل الرعاية
البديلة لألطفال التي رحبت بها األمم املتحدة في عام
( 2009األمم املتحدة  2010أ) .يستند إطار املفاهيم
على منهج حقوق الطفل كأساس لعملنا (انظر
اإلطار  1أدناه) وعلى إمياننا بأهمية وجود منهج
منظم ملبدأي احلماية والرعاية (انظر اجلزء  ،)5كما
يوضح هذا اإلطار أيضا ً مبادئنا وقيمنا.

3 .3اتخاذ اخلطوات الالزمة للحد من اضطرار األطفال
للعيش من دون رعاية شخص راشد و رعاية أسر أو
مؤسسات ،وتأمني احلماية الالزمة لهؤالء األطفال
ريثما يتم تأمينهم بشكل دائم.
4 .4تطوير وتوسيع نطاق املشاركة باتخاذ القرارات
املتعلقة برعاية األطفال.
5 .5إنشاء أنظمة حماية لألطفال يكون لها دور
في دعم دور األسر وتعزيز مستوى الرعاية
املقدمة لألطفال.
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اإلطار  :1منهج حقوق الطفل في عملنا
إن منهج حقوق الطفل في عملنا يعني أننا
يجب:

•أن نسعى إلى حتقيق جميع البنود التي تنص
عليها اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل مبا
في ذلك احلق في احلصول على الرعاية واحلماية
الكافيتني واإلقرار بأهمية الربط بني رعاية
األطفال وحمايتهم واحلقوق األخرى مثل احلق
في التعليم والصحة.
•أن نقدم الدعم الالزم لألطفال لكي ينموا
ويرتقوا إلى اإلستفادة من إمكانياتهم
وطاقاتهم بأفضل شكل ممكن.

و تنبع أهمية هذا اإلطار من ارتباطه و تأثيره على
ما يلي:

•عضوية «فاميلي فور ايفري تشايلد-عائلة
لكل طفل» :نقبل عضوية اجلهات التي تلتزم
بتحقيق األهداف واألسس املبينة في هذا
اإلطار .كما أننا نقبل العمل مع الهيئات التي
ال تنحاز بشكل كامل ألهدافنا ولكنها تلتزم
بتحقيق التغيير.
•تطوير سياساتنا :إن تطوير سياساتنا في
«فاميلي فور ايفري تشايلد-عائلة لكل طفل»
سيكون منسجما ً مع مبادئ هذا اإلطار ،على
أن املناهج التي تتخذها «فاميلي فور ايفري
تشايلد-عائلة لكل طفل» قابلة للتغيير
من وقت آلخر بحيث يتم تطوير وحتديث هذا
اإلطار تباعاً.

•رسالتنا واتصاالتنا :يساعد هذا اإلطار في
التعريف بنا وبعملنا .ستكون رسائل دعوتنا
متماشية مع أهدافنا ومبادئنا املتضمنة في هذا
اإلطار كما أننا سنسعى من خالل استراتيجية
هذه الدعوة لكي نسهم في حتقيق هذه األهداف.
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نقر بأن حقوق الطفل تنطبق على جميع
•أن ّ
األطفال ،وأن نعمل على حتدي التمييز مبختلف
أشكاله وندعم قبول جميع األطفال.
•أن نضمن من خالل جميع إجراءاتنا درء الضرر
عن األطفال واعتبار مصلحة الطفل في
املقام األول واألساسي.

•أن ندعم املشاركة الفاعلة لألطفال في اتخاذ
القرارات التي تؤثر على حياتهم ،مبا في ذلك
القرارات املتعلقة برعايتهم.

•أن نقر بأن الدولة هي املسؤول األول عن ضمان
حقوق الطفل ،على أن نعترف بدور وواجبات
الهيئات واألشخاص اآلخرين في تعزيز
حقوق الطفل.
•عمل برامجنا الفعال :إن أية جهود تسهم
في حتسني فعالية عمل أعضائنا من شأنها أن
تسهم في حتقيق األهداف احملددة في هذا اإلطار،
كما أن مبادئ العمل اجليد املدرجة في هذا اإلطار
ستستخدم كأساس لتحسني أداء عمل األعضاء.
•مساعدتنا التقنية وعملنا اإلستشاري:
سنستخدم هذا اإلطار لالسترشاد باملساعدة
التقنية والعمل اإلستشاري.

•الرقابة والتقييم :سنقوم بتقييم تطوير
سياساتنا وعمل برامجنا الفعالة ورسالتنا مع
األهداف املتضمنة في هذا اإلطار.

1 .تمكني األطفال من العيش يف رعاية أرسية آمنة
و دائمة
نبـذة
نحن نعمل من أجل حتقيق عالم يعيش فيه األطفال في رعاية أسرية دائمة متنحهم األمان واحلنان.
كما أننا نتفق بأن قضاء بعض األطفال فترة قصيرة من الزمن خارج أسرهم قد يكون ضروريا ً ومفيدا ً
في بعض احلاالت .لكننا نؤمن أن على األطفال متضية الوقت األكبر من طفولتهم في بيئة مجتمعية
أسرية توفر لهم الدعم والرعاية واحلنان ومنزالً دائماً .يجب حشد اجلهود الالزمة لكي نضمن لألطفال
فرصة العيش وسط أسرة وأن تؤمن لهم هذه األسر بيئة مناسبة من احلماية الرعاية واألمان .نحن ندرك
أن العائلة مسألة شائكة وأنها ليست دائما ً وبالضرورة هي املالذ األفضل لألطفال ،كما أننا ندرك أن أي
جهود لزيادة عدد األطفال الذين يعيشون وسط عائالت يجب أن تترافق مع توفير دعم أكبر لهذه العائالت
ومع برنامج رقابة حلماية األطفال واختبار استجابة.

تنبع أهمية هذا الهدف من التالي:

•غالبا ً ما يفضل األطفال خيار الرعاية ضمن
أسرتهم نفسها.

•العيش وسط رعاية األسرة معترف به بشكل
واسع في اإلرشادات الدولية كأفضل بيئة
رعاية مناسبة لألطفال.
•من املسلم به أن املنزل اآلمن املستقر الذي
ينسجم مع اخللفية الثقافية واللغوية
لألطفال هو عامل مهم جدا ً في النشأة
السليمة ورفاه األطفال.

•و كما أن نشأة األطفال وسط عائالت توفر
لهم احلماية والرعاية تعود باخلير على األطفال
أنفسهم ،فإن ذلك أيضا ً يعود بالنفع على
اجملتمع بشكل عام.
•إن عدد األطفال الذين يعيشون خارج رعاية
أسرهم أو أسرة ترعاهم كبير ومن املرجح أنه
في تزايد مستمر.

•من حق جميع األطفال أن يعيشوا وسط
أسر تتلقى الدعم الكافي ،إال أن قطاعات
احلماية اإلجتماعية وحماية الطفل والعدالة
والتعليم والصحة ال تقوم مبا يكفي
للمحافظة على التماسك األسري.

•رغم وجود بعض املعتقدات اإلجتماعية التي
تشجع على الرعاية األسرية ،إال أن هناك
معتقدات أخرى تؤدي إلى الفصل غير الضروري
لألطفال عن عائالتهم أو مجتمعاتهم.

•غالبا ً ما تكون خدمات التبني غير كافية أو
مالئمة ،فهي ال متنح بدائل رعاية دائمة وآمنة
لألطفال احملرومني من رعاية عائالتهم وممن
هم بحاجة إلى رعاية أسرية دائمة .إن الدعم
املقدم عبر الكفالة وفقا ً ألحكام الشريعة
اإلسالمية (انظر التعريف أدناه) غير كاف
أيضا ً من عدة نواحي.
•يعيش عدد كبير من األطفال اليوم وسط
أسر ال توفر لهم مستوى كاف من األمان أو
الرعاية.
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وفي محاولة لتعزيز هذا الهدف نقترح هنا بعض
أسس املمارسة اجليدة:
•إعطاء األولوية ملنع فصل األطفال عن األسر
وإعادة دمجهم في برنامج أسر الرعاية
واحلماية ،وعدم فصل األطفال عن أسرهم ما
لم يكن ذلك في مصلحة األطفال الفضلى.
•ضمان وجود دعم كامل للعائالت الضعيفة
وذلك لتمكينهم من تقدمي الرعاية الكافية
لألطفال.

•مواجهة املعتقدات التي تشجع على فصل
األطفال عن والديهم واعتماد ودعم املعتقدات
التي حتافظ على التماسك األسري.
•تقدمي الدعم والتطوير خلدمات التبني احمللية
أو للبدائل األخرى التي تضمن دميومة الرعاية
مثل الكفالة وذلك مبا يتناسب مع احلالة،
على أن يتم النظر في التبني بني الدول
بحذر شديد.

•بذل اجلهود اخلاصة ملنع الفصل وتشجيع إعادة
الدمج خالل الفترات اإلضطرارية حني يكون
األطفال أكثر عرضة للخطر.
•اإلقرار بأن األسرة ليست دائما ً هي املالذ اآلمن
لألطفال ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع العنف
وسوء املعاملة واإلهمال وتقدمي احلماية
الفورية لألطفال املعرضني لهذه املمارسات
في املنزل.

كجزء من اجلهود الرامية املعنية بتمكني األطفال
من العيش وسط األسرة ،من املهم االستماع
واإلستجابة آلراء األطفال في هذا اجلانب ،وتقدير
الدور الفعال الذي يلعبه األطفال في اتخاذ
القرارات املتعلقة بحياتهم.

هــدفنـا

تعاريف و مفاهيم أساسية

نحن نعمل من أجل حتقيق عالم يعيش فيه جميع
األطفال وسط رعاية أسرة تقدم لهم العطف
واحلنان واألمان ،كما أننا ندرك بأن متضية األطفال
لفترة قصيرة من الزمن خارج األسرة قد يكون
ضروريا ً ومفيدا ً في بعض احلاالت .ولكننا نؤمن أنه
على األطفال أن يعيشوا طفولتهم وسط أسر توفر
لهم احلماية والرعاية األسرية واإلجتماعية الالزمة
بحيث تكون املالذ الدائم لهؤالء األطفال .يجب بذل
اجلهود الالزمة لضمان حصول األطفال على فرصة
للعيش وسط رعاية األسرة وأن توفر هذه األسر
البيئة املالئمة لألطفال من أمان ورعاية وحنان .نحن
ندرك أن األسرة مسألة شائكة وقد ال تكون هي املالذ
اآلمن دائما ً لألطفال ،كما أننا ندرك أن أي جهد يبذل
لزيادة عدد األطفال الذين يعيشون وسط األسر يجب
أن يترافق مع تقدمي دعم أكبر لهذه األسر مع توفير
نظام رقابة حلماية األطفال و اختبار االستجابة.

األطفال ،يُ َع ّرف األطفال بأنهم األوالد والبنات ممن
1
هم دون سن  18عاماً.
األسر ،قد يأخذ هذا التعريف عدة أشكال ،و يشمل
األطفال الذين يعيشون مع أحد والديهم أو كالهما
أو مع والدين بالتبني ،أو األطفال الذين يعيشون مع
زوج األم أو زوجة األب أو مع أفراد العائلة املمتدة مثل
األجداد أو العمات واخلاالت أو األعمام و األخوال أو في
رعاية أحد األشقاء الراشدين أو أولئك الذين يعيشون
في رعاية أي ممن ميت لهم بصلة قرابة بعيدة .أما
األطفال الذين يعيشون في رعاية احلضانة الرسمية
فهم أيضا ً جزء من األسر ،على الرغم من أن هذا
النمط من الرعاية ،ولو كان طويل األمد ،إال أنه ال
يصلح أن يكون بديل رعاية دائم.

 ١يستند هذا التعريف إلى املادة  1من اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل (األمم املتحدة  .)1989نحن ندرك أن العمر ال يحدد الطفولة
بالنسبة لبعض اجملتمعات .فعلى سبيل املثال في بعض احلاالت تعتبر الطفولة قد انتهت حني يبدأ الشخص مبارسة بعض نشاطات
«الراشدين» (حني يدخل مثال ً مرحلة النشاط اجلنسي) (مبادرة التعلم املشترك بني الهيئات حول تبني آليات حلماية الطفل في اجملتمع
 .)2012نحن نؤمن من خالل تعاملنا مع اجملتمعات التي نعمل و نتواصل معها بأهمية التمييز بني املفاهيم اخملتلفة للطفولة في هذه
اجملتمعات.
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و تعرف األسر التي تقدم الرعاية واألمان بأنها
املنزل الذي يتواجد فيه واحد أو أكثر من األشخاص
الراشدين املسؤولني الذين يعيشون مع األطفال في
بيوتهم حسب تعريفهم .ويرتبط أفراد األسرة بالدم
أو بالرحمة و احلنان ضمن أدوار محددة ومسؤوليات
متبادلة لرعاية بعضهم البعض وخلق بيئة تفاهم
ومحبة ورعاية تعزز تنمية قدرات اجلميع.
ومن الناحية الفنية في حني يندرج األطفال الذين
يعيشون حتت رعاية أشقائهم والذين يعتبرون
بدروهم أطفاالً ضمن مفهوم األسر ،إال أنه يجب
األخذ بعني اإلعتبار مدى مالءمة الرعاية واحلماية
التي يتلقاها األطفال في هذه احلاالت مع املستوى
املطلوب من الرعاية واحلماية .أما األطفال الذين يتم
تزويجهم في سن مبكرة أو أولئك الذين يعيشون مع
أرباب عملهم فال ميكن إدراجهم ضمن تعريف األسر

التي تقدم الرعاية واحلنان .للمزيد من التفصيل حول

هذه النقطة انظر اجلزء  2واجلزء .3

الرعاية الدائمة ،هي الرعاية التي تصلح لالستمرار

بشكل دائم .نحن ندرك أن الرعاية التي يرجى منها

االستمرار الدائم ليست في الواقع دائمة ،فكثير من
حاالت التبني ال تدوم كما أن افراد العائالت قد ال

يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم برعاية األطفال على
املدى البعيد .لكن النية في تقدمي الرعاية الدائمة

مهمة جدا ً لتوفير الشعور باألمان واالنتماء بالنسبة
لألطفال ،كما نوضح أدناه ،كما أن ذلك مهم أيضا ً
بالنسبة لنمو ورفاهية األطفال.

تندرج املفاهيم األساسية األخرى في هذا اجلزء ضمن

اإلطار  2أدناه.

اإلطار  :2تعاريف املصطلحات الواردة في هذا اجلزء
•األطفال خارج الرعاية العائلية« :و هم جميع
األطفال الذين ال يبيتون ليالً مع أحد أبويهم
ألي سبب من األسباب وبغض النظر عن
الظروف التي أدت لذلك»( .املادة  ،29األمم
املتحدة  2010أ).

•رعاية األقرباء« :وهي الرعاية األسرية للطفل
ضمن العائلة املمتدة أو مع أحد األصدقاء
املقربني لعائلة الطفل ,بشكليها الرسمي
وغير الرسمي»( .املادة  ،29األمم املتحدة  2010أ).
•التبني :إجراء قانوني واجتماعي حلماية
األطفال ،حيث يصبح الطفل الذي ال
يستطيع أحد أبويه القيام بتربيته ورعايته
فردا ً من أفراد عائلة جديدة (.)ISS/IRC 2004
يندرج حتت هذا التعريف مفهوم التبني
احمللي وهو نوع من التبني يعيش فيه الوالدان
املتبنيان في بلد الطفل املتبنى وعادة من
نفس اجلنسية ،إال أن ذلك ليس يحمالن عادة
اجلنسية ذاتها .كما يندرج حتته أيضا ً مفهوم
التبني بني الدول وهو التبني الذي يضطر
الطفل من خالله إلى تغيير بلد إقامته املعتاد
بغض النظر عن جنسية الوالدين املتبنيني
(.)EveryChild 2012a

•إعادة الدمج[ :عائلة الطفل] «العودة إلى
العائلة» (املادة  49األمم املتحدة  2010أ) ،وهو
ما قد يشمل رعاية األقرباء أو الرعاية األبوية،
وغالبا ً ما تشمل اإلعادة إلى اجملتمع األصلي.
من املهم التعامل مع إعادة الدمج على أنه
مرحلة قد تبدأ من اللحظة التي ينفصل
فيها األطفال عن عائالتهم أو أبويهم وقد
تستمر لفترة طويلة بعد إعادة األطفال إلى
مجتمعهم (.)Wedge and Kapur 2011

•الكفالة :وتشمل عدة أساليب لتوفير
الرعاية لألطفال املهمشني ،و هو مفهوم
تقر
معترف به في الشريعة اإلسالمية التي ال ّ
بالتبني حيث تعتبر رابطة الدم بني األطفال
واآلباء أو األمهات ال بديل لها .وقد تتضمن
الكفالة تقدمي معونة مادية منتظمة أو أي
شكل من أشكال الدعم األخرى لألطفال
املعوزين سواء كان هؤالء حتت رعاية أبويهم
أو األسرة املمتدة أو في دور الرعاية السكنية.
وباملقابل ،وبحسب ما نصت عليه اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق الطفل ( )UNCRCفقد
تشمل الكفالة أيضا ً نقل األطفال للعيش
مع أسر بشكل قانوني ودائم وتقدمي الرعاية
لهم مثل األطفال الذين يعيشون في املنزل،
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إال أن األطفال حتت رعاية الكفالة ال يحصلون
على حق أخذ اسم العائلة أو امليراث كسائر
أفراد األسرة (انظر كانتويل وجاكومي -فايت
 2011وايشاق  2008وأي اس اس /اي ار سي
 2.)2007يختلف تأويل واستخدام مفهوم
الكفالة والشريعة اإلسالمية فيما يتعلق
برعاية األطفال بشكل كبير بحسب السياق،
فبعض البلدان اإلسالمية باملعني الواسع
تسمح بالتبني بينما في بعض احلاالت األخرى
مثل سوريا على سبيل املثال يتم تأويل نص
رابطة الدم بأنه مينع وضع األطفال املعروفي
النسب مع عائالت أخرى .وهناك أيضا ً بعض
التطبيقات األخرى املماثلة للكفالة حيث تتبع
معاييرا ً وقوانينا ً خاصة بها ،مثل نظام اإلحلاق
مثالً لألطفال اجملهولي النسب في سوريا
(انظر كانتويل وجاكومي -فايت  ،2011مركز
املرجعية الدولية حلقوق األطفال احملرومني من
أسرهم .) ISS/IRC 2007

•حماية الطفل« :هي اإلجراءات واألسس التي
تتخذ ملنع والرد على سوء املعاملة أو إهمال أو
استغالل أو العنف ضد األطفال»Save the( .
 Childrenغير مؤرخ الصفحة .)4
•اإلهمال :العجز عن توفير أو تأمني حق
األطفال في السالمة البدنية أو النمو
السليم سواء كان ذلك متعمدا ً أو نتيجة
لإلهمال أو التقاعس .يسمى اإلهمال أحيانا ً
بسوء املعاملة «السلبي» ألنه مرتبط بالعجز
عن حتقيق عامل مهم في رعاية وحماية
األطفال والذي قد ينتج عنه ضرر جسيم على
صحة الطفل أو منوه مبا فيه قصور في منو
الطفل العاطفي واإلجتماعيSave the( ».
 Childrenغير مؤرخ الصفحة .)3

•احلماية اإلجتماعية« :تشمل كل املبادرات
احلكومية واخلاصة التي تقدم دخالً ماديا ً
أو موادا ً استهالكية للفقراء ،أو تلك التي
حتفظ الفئات الضعيفة من مخاطر فقد
سبل الرزق أو تعزز حقوق واملكانة اإلجتماعية
للفئات املهمشة مبا يحقق هدف التقليل
من التهميش اإلجتماعي واإلقتصادري
للفقراء والفئات الضعيفة واملهمشة األخر».
(Devereaux and Sabates-Wheeler
 2004ص .)١٥

•العمل اإلجتماعي واألخصائيني
اإلجتماعيني :يعرف العمل اإلجتماعي
لغرض هذا اإلطار بأنه العمل الذي يشمل
جميع اخلدمات الهادفة إلى وقاية األطفال
من فقدانهم للرعاية األبوية ،وتقدمي الدعم
الالزم ألولئك احملرومني من رعاية أسرهم ،وإعادة
دمج األطفال الذين فقدوا الرعاية ودعمهم
في اجملتمع» ( EveryChild 2012bص  .)10أما
األخصاء اإلجتماعيون فهم كل األفراد الذين
يقومون بهذا العمل من املوظفني اخلاضعني
لتدريب مهني أو شبه املهنيني واملتطوعني من
اجملتمع احمللي .يعمل األخصائيون اإلجتماعيون
في القطاعات احلكومية واخلاصة أو في
املنظمات غير احلكومية.

•الدعم اإلجتماعي والنفسي« :هو سلسلة
من خدمات الرعاية والدعم التي تنعكس على
حياة األفراد والبيئة التي يعيشون فيها عموما ً
وتتناول صحة الشخص النفسية والعاطفية
واإلجتماعية (.)REPSSI 2010

 2يبقى لألطفال احلق في هذه احلالة بإبقاء اسم عائلتهم كما يبقى لهم احلق في اإلرث منهم .ميكن تفسير هذا التدبير اإلحترازي بأنه
وسيلة للمحافظة على هوية األطفال احلقيقية وعلى روابطهم العائلية وجتنب التسبب بأي تصدع للروابط واحلياة العائلية (Ishaque
.)2008
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ملاذا نعمل لتحقيق هذا الهدف
غالباً ما يبدي األطفال رغبة بالبقاء حتت رعاية
عائالتهم أو والديهم .تشير األبحاث من مختلف
أنحاء العالم أن أغلب األوالد والبنات يفضلون العيش
في منزل عائلة حنونة محبة ،و يعبر الكثير منهم
عن رغبتهم في العيش مع والديهم بشكل خاص
( ،EveryChild 2009/10و Skinner et alنقالً عن
.)Mann 2004 ،Save the Children 2007

«لن يحبك أحد كما حتبك أمك ،فهي من أجنبتك إلى
احلياة وأنت جزء منها .األم تعتني بك أفضل من أي
شخص آخر».
(مقتبسات من األطفال من ماالوي أثناء مناقشة خيارات
الرعاية التي يفضلونها ،مقتنبس من مان ،Mann 2004
ص)35 .

«أشعر بالسعادة عندما أكون مع أمي ،فال أحد
يعتني بي كما تعتني بي أمي».

(من كلمات صبي حتت رعاية أبويه في الهند ،مقتبس من  
 EveryChild 2010ص)10 .

وتشير األبحاث في عدة مناطق أن أغلب األطفال
الذين تصعب رعايتهم من قبل أهلهم يفضلون
البقاء حتت رعاية أحد األقرباء ،وكثير منهم يبدي
رغبة في البقاء مع أحد األجداد
(سيف ذا تشيلدرن،Save the Children 2007 -
Kuyini et al ،HelpAge 2005 ،EveryChild 2009
.)2009

«جدتي هي أرحم شخص في العالم ،فهي تطبخ
ألذ الطعام و تقلق علينا وتنتظر عودتنا من املدرسة
كل يوم».
(من كلمات طفل حتت رعاية جديه في قرغيزستانHelpAge ،
 2011ص)2.

من املتعارف عليه على نطاق واسع في مجال
اإلرشاد الدولي أن العيش وسط عائلة محبة
حنونة هو البيئة األمثل لألطفال .وتقر اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق الطفل حسب ما جاء في
مقدمتها بأنه:

«ينبغي أن يترعرع الطفل في بيئة عائلية وجو
يسوده السعادة واحملبة والتفاهم وذلك من أجل
ضمان منو شخصية األطفال منوا ً سليما ً متكامالً».
(األمم املتحدة  1989املقدمة).

كما يوضح دليل الرعاية البديلة لألطفال (األمم
املتحدة  2010أ) والتي رحبت بها األمم املتحدة رسميا ً
في عام  2009بأنه:

«نظرا ً ألن األسرة هي اجملموعة األساسية في اجملتمع
ومتثل البيئة الطبيعية لنمو األطفال ورفاهم
وحمايتهم ،ينبغي تسخير اجلهود في املقام األول
لتمكني الطفل من البقاء حتت رعاية والديه ،أو
العودة إليهما ،أو البقاء ،حسب اإلمكانية ،حتت رعاية
األقرباء من العائلة أو العودة إليهم .و ينبغي أن
تضمن الدولة حصول األسر على أشكال من الدعم
في تأدية أدوارها املتعلقة بتوفير الرعاية( ».األمم
املتحدة ،املادة  2010 ،3أ).
و تسلط اإلرشادات املتعلقة بحماية األطفال في
احلاالت الطارئة الضوء على ضعف األطفال خارج
رعاية األسرة ،كما توضح أنه يجب وضع األطفال
الذين ال ميكنهم العيش في كنف والديهم حتت
رعاية أقربائهم إذا أتيحت الفرصة (اللجنة الدولية
للصليب األحمر .)ICRC 2004-وقد وردنا من
األعضاء املشاركني معنا أن التشريعات الوطنية
اجلديدة أصبحت تؤكد على أهمية دور الرعاية
األسرية بشكل أكبر.
من املسلم به أن املنزل اآلمن املستقر الذي
ينسجم مع اخللفية الثقافية واللغوية
لألطفال هو عامل مهم جدا ً في النشأة
السليمة ورفاه األطفال .من املتعارف عليه أن
فرصة ضم األطفال إلى رعاية ثابتة تؤثر على النمو
العاطفي والفكري واملعرفي لألطفال (Oates et
 .)al 2005وكما هو موضح أدناه ،يعاني األطفال
احملرومون من عالقات الرعاية املستقرة بشكل
كبير وذلك نتيجة لنظام النقل املرتبط بالرعاية
املؤسسية أو بسبب التغيير املتكرر ملكانهم في حالة
رعاية احلضانة .وتقديرا ً لهذه اإلشكاليات ،يؤكد دليل
الرعاية البديلة لألطفال على أهمية الدميومة في
هذا الشأن موضحا ً بأن:

«ينبغي أن تأخذ القرارات املتعلقة باألطفال في
الرعاية البديلة (األمم املتحدة  2010أ) ،مبا فيها الرعاية
غير الرسمية ،بعني اإلعتبار أهمية تأمني منزل دائم
ومستقر لألطفال وتلبية حاجتهم األساسية لعالقة
آمنة ودائمة مع القائمني على رعايتهم ،بحيث
تكون الدميومة هي الهدف الرئيسي( ».املادة  12األمم
املتحدة  2010أ).
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تؤكد املبادئ التوجيهية أيضا ً على أهمية أن
كما ّ
تكون رعاية األطفال في مكان قريب من مكان
نشأتهم بقدر املستطاع وذلك للتقليل من أي
اضطرابات على حياة األطفال اإلجتماعية والثقافية
والدراسية (املادة  11األمم املتحدة  ،)2012وتؤكد
األبحاث في شؤون األطفال على أهمية الشعور
باإلنتماء والهوية بالنسبة لرفاه األطفال (Morantz
.)and Heymann 2010
وكما أن نشأة الفتيات والفتيان وسط عائالت
توفر لهم احلماية والرعاية تعود باخلير على
األطفال أنفسهم ،فإنها أيضاً تعود بالنفع
على اجملتمع بشكل عام .إن الرعاية املقدمة
لألطفال لها تأثير كبير قدرتهم على التعلم والنمو
والتطور وهي تؤثر على إسهامهم في مجتمعاتهم
الحقا ً كأفراد راشدين .أما األطفال الذين يفقدون
أحد والديهم فيعتقد أن نسبة احتمال التحاقهم
باملدرسة هي  12باملئة أقل من األطفال اآلخرين
(األمم املتحدة  2012ب) .إن أثر فقدان الطفل للرابط
األسري الدائم في مرحلة مبكرة من العمر ،كما
يحد من األداء الدراسي
هو موضح أعاله ،ميكن أن
ّ
والعالقات عموما ُ للشخص الراشد ،وخاصة إذا
أمضى الطفل فترات طويلة دون رعاية شخص
راشد ( .)Browne 2009إن بقاء األطفال بعيدا ً
عن رعاية العائلة ،أو دون حماية كافية من العائلة،
قد يجعلهم عرضة لالعتداء اجلنسي ،وبالنسبة
للفتيات زيادة احتمال احلمل املبكر ،مما يرفع بدوره
معدل وفيات األمهات والرضع (.)Delap 2010
كما أن حرمان األطفال من الرعاية األسرية أو من
الرعاية الكافية ضمن األسرة قد يعرضهم أيضا ً
لسوء التغذية واملوت املبكر واملرض العقلي وتعاطي
اخملدرات ومشاكل صحية طويلة األمد (;Delap 2010
 .)BCN et al 2012a/bتختلف مستويات التعرض
لهذه املشاكل بشكل كبير بحسب القدرات النامية
لألطفال و استجابتهم للتحديات التي يواجهونها،
حيث أن بعض الفئات ،وخاصة األطفال ذوي اإلعاقة،
هم أكثر عرضة آلثار الرعاية السيئة (ايفري تشايلد-
 EveryChildو .)2012 BCNإن وضع األطفال في
الرعاية البديلة املؤقتة بدالً من الرعاية الدائمة من
عائالت بديلة أو من والديهم يفرض أعباء مالية أكبر
على اجملتمعات ألن هذا النوع من الرعاية أكثر كلفة
من الدعم املقدم للعائالت املهمشة (EveryChild
.)2011a/b; Williamson and Greenberg 2010

إن عدد األطفال خارج رعاية الوالدين أو الرعاية
األسرية هو عدد كبير وهو في تزايد مستمر.
يختلف عدد األطفال احملرومني من رعاية الوالدين
بشكل كبير حسب البلد أو املنطقة ،لكن العدد
هائل بشكل عام .ففي روسيا ،على سبيل املثال،
يعيش ما ال يقل عن  2.7باملئة من تعداد األطفال من
دون رعاية الوالدين ( ،)Pomazkin 2008أما في جنوب
أفريقيا فتقدر نسبة األطفال الذين يعيشون من دون
أي من والديهما بني  12و  34باملئة (يونيسيف 2008
أ) .يعيش معظم األطفال احملرومون من والديهما
في رعاية األقرباء ،ومنهم الكثير ممن يعيش في رعاية
أحد األجداد (;Beegle et al 2009; Roby 2011
.)RELAF/SOS 2010; Save the Children 2007
إال أنه يرجح ازدياد أعداد األطفال الذين يعيشون
دون رعاية أسرية نتيجة عوامل كثيرة منها على
سبيل املثال األزمة اإلقتصادية العاملية ومرض نقص
املناعة املكتسبة واإلستخدام املتزايد لدور الرعاية
(.)EveryChild 2009
من املرجح أيضا ً ازدياد الكوارث في كثير من البلدان،
جزئياً بسبب التغير املناخي ،3مما سيكون له أثر على
ازدياد عدد األطفال احملرومني من الرعاية األسرية أو
الوالدية .فقد ينفصل األطفال عن والديهم أو
عائالتهم أثناء الفوضى و اإلضطراب الذي يلي
الكارثة مباشرة ،على أن هذا اإلنفصال يتزايد نتيجة
ألثر الكوارث على أساليب رعاية األطفال واملعيشة
بشكل عام .فالكوارث مثالً تزيد من الفقر ،وهو
الدافع األساسي لإلنفصال األسري ،كما أنها تؤدي
إلى تفكك اجملتمعات وفقدان شبكات الدعم الكبرى.
ومن األسباب التي تؤدي إلى انفصال األطفال عن
أسرهم أيضا ً إجبارهم على اإللتحاق بالقوات
املسلحة أو مجموعات أخرى ،إما كجنود أو ألعمال
أخرى مثل الطبخ أو العتالة أو «كزوجات» لرؤساء
الكتيبة أو اجليش (املكتب الدولي حلقوق األطفال
 .)2010أما األطفال ذوي اإلعاقة فهم معرضون
بشكل خاص لفقدان الرعاية الوالدية في العديد
من املناطق بسبب نقص الدعم اجملتمعي الكافي
وبسبب اعتقادات خاطئة بني أخصائيي رعاية
األطفال بأنه ال ميكن رعاية هذه الفئة من األطفال
بالشكل الصحيح إال من قبل أشخاص مختصني
(.)EveryChild and BCN 2012

 3يعتقد أن ما يقارب من  325مليون شخص في العالم عرضة للتأثر بالتغير املناخي ،مثل فقدان املنازل بسبب الفيضانات أو بسبب
ارتفاع منسوب مياه البحر أو الهجرة هربا ً من اجلفاف .كما يقدر عدد األطفال العرضة للتأثر بكوارث التغيرات املناخية سنويا ً بحوالي
 175مليون طفل (مثل األعاصير والفيضانات واجلفاف) (سيف ذا تشيلدرن Save the Children 2009 -أ).
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من حق جميع األطفال أن يعيشوا وسط أسر
تتلقى الدعم الكافي ،إال أن قطاعات احلماية
اإلجتماعية وحماية الطفل والعدالة والتعليم
والصحة ال تفعل ما يكفي للمحافظة على
التماسك األسري .تبني األدلة أن هناك عدة عوامل
مترابطة ميكن أن تدفع باألطفال للخروج من العائلة
إلى دور الرعاية أو العمالة أو اإلحتجاز أو إلى حياة
الشوارع (انظر اإلطار رقم .)3

في الوقت الراهن ،تعتبر اإلجراءات التي يتخذها
صناع صانعي السياسات والعاملني في املهنة في
العديد من القطاعات في أحسن األحوال غير كافية
ملواجهة هذه األسباب اجلذرية ،كما أنها على أسوأ
تقدير تشجع على اإلنفصال (انظر اإلطار رقم  4حول
بعض األمثلة) .وكما هو احلال بالنسبة للحد من
احلرمان من الرعاية الوالدية ،فإن االستراتيجيات
املتخذة إلعادة دمج األطفال الذين انفصلوا عن

اإلطار  :3ملاذا يعيش األطفال بعيدا ً عن أسرهم؟

٤

تتضمن العوامل التي تؤدي إلى فصل األطفال
عن أسرهم ما يلي:
•الفقر

•املعايير والقيم اإلجتماعية التي تشجع على
اإلنفصال ،أو تأثير هذه القيم على العوامل
األخرى املدرجة هنا.

•العنف واإلهمال واإلساءة املنزلية ،إضافة إلى
تعاطي الكحول أو اخملدرات.

•إصابة أحد القائمني على رعاية الطفل باملوت
أو اإلعاقة أو بأمراض عقلية أو صحية ،حيث
يعتبر مرض نقص املناعة املكتسبة من أكثر
األمراض التي تؤثر على صحة األبوين وبقاؤهم
على قيد احلياة في كثير من املناطق.
•هجرة األهل.

•اإلفتقار إلى إمكانية احلصول على مستوى
جيد من التعليم
•النزاعات والكوارث الطبيعية والتغيرات
املناخية

•حاالت احلمل غير املرغوب به و /أو احلمل خارج
إطار الزواج في اجملتمعات التي تعتبر ذلك
مبثابة وصمة عار كبيرة
•الزواج الثاني ،حيث يتم رفض ضم األطفال
٥
من قبل الزوج أو الزوجة الثانية

•اإلفتقار إلى أحكام التحويل إلى خارج النظام
القضائي وأحكام غير احتجازية بحق األطفال
مما يؤدي إلى احتجاز األطفال لفترات طويلة
بعيدا ً عن عائالتهم.
إن كالً من عاملي اجلنس والعمر لهما تأثير كبير
على تعرض األطفال إلى اإلنفصال عن أسرهم.
ففي بعض احلاالت تكون الفتيات موضع ترحيب
في منازل منازل العائلة املمتدة أكثر من الفتيان
في بعض املناطق ،ألنهن يساعدن في األعمال
املنزلية وألن العائلة تتلقى مبلغا ً من املال لقاء
مهرهن عند الزواج (مان  .)2001أما في بعض
البلدان األخرى فيكون التفضيل لصالح الذكور
من األيتام العتبارهم مصدرا ً للدخل في األسرة
بينما ينظر للفتيات على أنهن يشكلن عبئا ً ماليا ً
وأنهن ال يصلحن إال للزواج (كانتويل وجاكومي-
فايت  .)2011وفي بعض اجملتمعات يهاجر الفتيان
بغرض العمل أكثر من الفتيات (دوتريدج .)2004
كما أن العار والتمييز ضد بعض الفئات قد
يكون له تأثير أيضاً ،فعلى سبيل املثال قد ترفض
العائلة املمتدة في بعض البلدان رعاية األطفال
الذين يعانون من مرض نقص املناعة املكتسبة أو
من ذوي اإلعاقة (ايفري تشايلد EveryChild -و
Mann et al ،EveryChild 2010 ،BCN 2012
.)2012

 4أدلة من مجموعة واسعة من املصادر .لإلطالع على نبذة من هذه األدلة راجع ايفري تشايلد EveryChild 2009 -وايفري تشايلد-
 EveryChild 2010أ.
 5انظر أيضا ً .Cantwell and Jacomy-Vite 2011
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والديهم غير كافية أيضا ً (Wedge and Kapur
 ٦.)2011إن انعدام الدعم للعائالت كما ورد هنا

يخالف اإلرشادات العاملية في هذا اجملال .وكما جاء
في اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل (األمم املتحدة
 ،)1989فإن جلميع األطفال احلق في العيش وسط
قدم لها الدعم الكاف:
عائلة يُ ّ

«تعترف الدول األطراف بحق كل طفل في التمتع
مبستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي
والروحي واملعنوي واالجتماعي ...وتتخذ الدول
األطراف ،وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود
إمكانياتها ،التدابير املالئمة من أجل مساعدة
الوالدين وغيرهما من األشخاص املسؤولني عن
الطفل ،على إعمال هذا احلق( »...املادة ، 27اتفاقية
األمم املتحدة حلقوق الطفل .)1989

اإلطار  :4اإلفتقار إلى دعم العائالت والسياسات التي تدفع إلى اإلنفصال
العائلي
•في مجال حماية الطفل :هناك تقصير
هائل في اإلستثمار في مجال حماية
األطفال ،حيث تتعامل احلكومات مع حماية
الطفل بأقل املوارد في العالم مقارنة مع
اإلستثمار في القطاعات األخرى (Harper
 .)and Jones 2008كما أن هناك نقصا ً
مزمنا ً في عدد األخصائيني اإلجتماعيني في
العديد من البلدان ودعما ً محدودا ً ألساليب
حماية الطفل اجملتمعية (;Davis 2009
 ،)Wessells 2009مما يجعل الرقابة والدعم
لألطفال والعائالت املهمشة مهمة صعبة،
وتصبح مهمة التعامل الصحيح مع مزاعم
اإلنتهاكات بأنواعها أكثر صعوبة .بينما
تستمر السياسات املتبعة في الرعاية البديلة
بتشجيع الرعاية عالية الكلفة كالدور
السكنية ورعاية احلضانة ،بالرغم من وجود
عائالت ميكن أن تقدم الرعاية البديلة لغالبية
األطفال بوجود مزيد من الدعم (EveryChild
.)2011a
في النظام القضائي :ما زالت األنظمة
القضائية تعتمد على اإلحتجاز في حاالت جنوح
األطفال ،بدالً من اللجوء إلى خيارات قضائية
أخرى متكن الفتيات والفتيان من البقاء وسط
أسرهم .وتقدر اليونيسيف عدد األطفال احملتجزين
في العالم بنحو مليون طفل في وقت واحد،
بينما تقدر نسبة األطفال احملتجزين من دون حكم
في بعض البلدان بنحو  60باملئة (يونيسيف
 .)2009ومن األسباب األخرى التي تدفع بعض

احلكومات إلى احتجاز األطفال اعتبارهم خطرا ً
أمنيا ً على الدولة كتلك املتعلقة بالهجرة مثالً
أو لسلوكيات تعتبر غير «مرغوبة إجتماعياً»
كتعاطي اخملدرات أو في حاالت األمراض العقلية
أيضا ً (يونيسيف  .)2011و يعتبر األطفال الذين
يعيشون في الشوارع األكثر عرضة لإلحتجاز
حيث يعتبر هؤالء مصدرا ً لإلزعاج (يونيسيف
 .)2011وباإلضافة إلى فصل األطفال عن أسرهم،
فإن الظروف التي يواجهها هؤالء األطفال في
السجون غالبا ً ما تكون مريعة ،حيث أن الرقابة
محدودة غالبا ً ما يوضع األطفال في نفس املكان
مع أشخاص راشدين (املنتدى األفريقي لسياسات
األطفال  ،2007يونيسيف  ،2011اإلصالح اجلزائي
الدولي  ،2011وزارة اخلارجية األمريكية .)2010
في التعليم :يضطر الكثير من األطفال إلى
السفر ملسافات طويلة كي يصلوا إلى املدارس أو
للحصول على رعاية صحية جيدة ،مما يدفع الكثير
من األطفال للعيش مع أقرباء من العائلة ،أو في
بعض احلاالت للعيش في نزل أو دور رعاية ،وخاصة
األطفال من ذوي اإلعاقة أو األطفال الذين يعانون
من فيروس نقص املناعة املكتسبة في بعض
البلدان ( EveryChild 2011أ EveryChild ،و
.)Mann et al 2012 ،BCN 2012
في احلماية اإلجتماعية :إن سياسات احلماية
اإلجتماعية ال تصل جلميع األسر الضعيفة
واملهمشة ،حيث تصل هذه احلماية بشكل خاص
إلى األطفال ممن هم حتت رعاية غير رسمية حيث

 6على سبيل املثال ،وقبل بداية النزاع في سوريا لم تكن خدمات إعادة تأهيل أطفال الشوارع موجودة ،حيث يجبر األهل في بعض األحيان
على استعادة األطفال من الشوارع في ظل انعدام أية جهود ملواجهة األسباب التي أدت إلى باألطفال إلى اللجوء إلى الشوارع ،مما يؤدي
إلى رجوعهم املتكرر إلى الشوارع (.)2011 Cantwell and Jacomy-Vite
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يفتقد القائمون على رعايتهم للوثائق املطلوبة
(كو واوبراريو  .)2009فاحلماية اإلجتماعية التي
يعوزها التخطيط اجليد ميكن أن تأتي بنتائج
عكسية كأن تشجع وضع األطفال في رعاية
األقرباء أو رعاية احلضانة طمعا ً من القائمني على
رعايتهم باحلصول على منح مالية (Hanlon et al
.)2010; Kuo and Operario 2009
فيما يتعلق بالتربية والدعم النفسي
اإلجتماعي :هناك نقص كبير في تقدمي الدعم
النفسي اإلجتماعي وأساليب التربية الصحيحة
لكل من األطفال والقائمني على رعايتهم
( ،)HelpAge and REPSSI 2011مبن فيهم األهل
الذين كانوا هم أنفسهم حتت الرعاية أو األمهات
اللواتي ما زلن في سن املراهقة و اللواتي هن
بحاجة خاصة لهذا الدعم.
في احلاالت الطارئة :إن بعض ردود األفعال
في احلاالت الطارئة تؤدي إلى اإلنفصال دون
تعمد ،مثل توزيع الطعام بطريقة عشوائية
مثالً ( ،)Save the Children 2004فالهيئات
ذات النية السليمة تعنى بتجهيزات الرعاية
السكنية وتشجيع التبني بني البلدان اعتقادا ً
منها بضرورة هذه اإلجراءات الستقبال الدفعة
اجلديدة من «األيتام» .وفي واقع األمر يكون
لألطفال املفصولني عن أهلهم بسبب احلاالت
الطارئة ،والدين أو أقرباء من العائلة ممن ميكن أن
يقوموا برعايتهم ولكنهم فقدوا أطفالهم أثناء

على الرغم من وجود بعض املفاهيم التي
تشجع على الرعاية األسرية ،إال أن هناك
بعض املفاهيم األخرى التي تدفع إلى إنفصال
األطفال عن أسرهعم ومجتمعاتهم بال ضرورة.
هناك العديد من اإلعتقادات واملفاهيم التي تشجع
على الروابط األسرية املتينة والرعاية الدائمة
لألطفال الذين يعيشون بعيدا ً عن والديهم .فهناك
على سبيل املثال إميان راسخ في بعض الثقافات
باملسؤولية اجلماعية للعائالت املمتدة واجملتمع بشكل
عام في رعاية و تربية األطفال ،والتزام الشريعة
اإلسالمية برعاية األيتام (Cantwell and Jacomy-
Vite 2011; Ishaque 2008; Save the Children
 .)2007إن متاسك هذه القيم في بعض اجملتمعات

الفقيرة رائع جداً .ففي بعض مناطق جنوب الصحراء
الكبرى ما زالت العائالت املمتدة تأخذ على عاتقها

الفوضى املرتبطة باألزمات الطارئة أو وضعوهم
في دور الرعاية أو التبني أمالً بحياة أفضل لهم.
إن هذه املمارسات تترك إرثا ً يستمر لفترة طويلة
بعد نهاية األزمة ،فقد مت بناء العديد من «دور
رعاية األيتام» في اندونيسيا ،على سبيل املثال،
بعد التسونامي ،حيث استمرت العديد من هذه
الدور لسنوات الحقة (;Martin and Sudrajat 2007
.)Save the Children 2010b
للكبار في السن من القائمني على الرعاية:
إن اللجوء إلى رعاية أحد األجداد في العديد من
البلدان والضعف بشكل عام الذي يعاني منه
املسنون من القائمني على رعاية األطفال يتطلب
اهتماما ً خاصا ً بهذه الفئة من مقدمي الرعاية.
إال أن الدعم اإلجتماعي والنفسي والدعم الطبي
واملالي املقدم لهذه الفئة ضعيف بشكل يرثى له
( EveryChildو.)HelpAge 2012
للعائالت التي تعتني باألطفال ذوي اإلعاقة:
كما أشرنا سابقاً ،فإن األطفال ذوي اإلعاقة
هم األكثر عرضة لفقدان الرعاية الوالدية،
إال أن األسر والقائمني على رعاية هذه الفئة
من األطفال قلما تتلقى أي دعم ،فخدمات
إعادة التأهيل محدودة جدا ً أو غير موجودة،
وكذلك األمر فيما يتعلق بالتعليم واخلدمات
الصحية الشاملة ،كما أن هناك نقص في
الدعم اإلجتماعي بسبب العار املرتبط باإلعاقة
( EveryChildو.)BCN 2012

مسؤولية رعاية األطفال بالرغم من تزايد عدد
األطفال الذين يعيشون خارج الرعاية األسرية بسبب
تفشي مرض نقص املناعة املكتسبة (مبادرة التعلم
املشترك املعني باألطفال واإليدز .)JILCA 2009
ولكن من ناحية أخرى هناك بعض املعتقدات األخرى
التي تشجع على اإلنفصال ،مثل وصمة العار
املرتبطة بحاالت اإلعاقة أو باألطفال الذين يولدون
خارج الزواج الشرعي مما يدفع األهل إلى التخلي
عن األطفال في بعض املناطق (ايفري تشايلد-
 EveryChildو ،BCN BCN 2012يونيسيف .)2007
وخالل فترة احلكم السوفييتي كانت فكرة الرعاية
اجلماعية مرغوبة على املستوى السياسي مما أدى إلى
القبول اإلجتماعي للرعاية املؤسسية على الرغم من
عيوبها (.)Pomazkin 2008
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إن الدعم و اخلدمات املقدمة للكفالة غير
مالئمة أو كافية في أغلب األحوال ،مما يحرم
األطفال ممن هم بحاجة لرعاية دائمة في غياب
رعاية والديهم من فرصة احلصول على منزل
بديل آمن و دائم .يعتبر التبني نادرا ً إلى حد ما حيث
يقدر عدد األطفال املتبنني سنويا ً بربع مليون طفل،
أو بحوالي  12طفل بني كل  100.000طفل (إدارة األمم
املتحدة للشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية UNDESA
 .)2009يحتل التبني احمللي نسبة  85باملئة من جميع
حاالت التبني في العالم حيث أن  86باملئة من التبني
احمللي يتركز في  10بلدان ،وتأتي الواليات املتحدة
و روسيا و البرازيل من بني هذه الدول في حني يقل
انتشاره كثيرا ً في كل من آسيا و أفريقيا (إدارة األمم
املتحدة للشؤون اإلقتصادية و اإلجتماعية UNDESA
 .)2009وال يلقى التبني احمللي دعما ً في العديد من
مناطق العالم ،حيث ال تتوفر اإلستثمارات الالزمة
إليجاد عائالت لألطفال أو ملواءمة األطفال مع عائالت
مناسبة للتبني أو لتوفير املتابعة الالزمة للحيلولة
دون انهيار التبني .وفي بعض املناطق مثل أفريقيا
حيث يندر التبني هناك نقص هائل في األمثلة
املوثقة واملدروسة حول عمل جيد ميكن البناء عليه
و توسيع نطاقه ( .)EveryChild 2012aوتقل فرص
التبني احمللي كثيرا ً بالنسبة لألطفال من ذوي اإلعاقة
والذين يعانون من مرض نقص املناعة املكتسبة أو ممن
هم من أصول إثنية معينة .ويرجع ذلك إلى كل من
العار والتمييز ونقص الدعم املقدم إلى العائالت التي
تقوم برعاية هذه الفئات من األطفال (EveryChild
and BCN 2012; Cantwell et al 2005; Dowling
.)and Brown 2008; UNDESA 2009

أما التبني بني الدول فيكون عادة من املناطق ذات
املوارد احملدودة إلى البلدان األكثر ثراء ،وقد ازداد هذا
النمط من التبني بشكل كبير منذ الثمانينات إال
أن األرقام تراجعت في السنوات األخيرة (Selman
 .)2009وتستمر اجلهود لتشجيع التبني بني الدول
مع قلة التنظيم والتخطيط في العديد من
البلدان رغم وجود أدلة على ممارسات تتعلق بالفساد
واإلستغالل (Terre des Hommes and UNICEF
 .)2008; Save the Children 2010bكما أن اإلعتماد
على التبني بني الدول من شأنه أن يثبط جهود
إصالح أنظمة الرعاية اخملتلفة ،كما يرتبط هذا النوع
من التبني في بعض املناطق بالتوسع في استخدام
الرعاية املؤسسية حيث يتم «اختيار» هؤالء األطفال
من قبل مدراء الدور بدون أي ضمير ،أو وضعهم في
دور رعاية أمالً بأن تتحسن حياتهم بشكل أفضل
في الغرب (Chou and Browne 2008; Save the
 .)Children 2010b; Smolin 2010تعترف اإلرشادات
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الدولية بالتبني بني الدول حني تستنفذ جميع احللول
األخرى و تستحيل إمكانية وضع األطفال في مكان
قريب من بيئتهم (مؤمتر الهاي للقانون الدولي اخلاص
.)2008/1993
وكما هو احلال في التبني ،فإن الكفالة أو أساليب
الرعاية املماثلة التي تسمح بها الشريعة اإلسالمية
متنح األطفال فرصة العيش والترعرع وسط جو
نوهنا سابقاً ،تقتصر
عائلي وعالقات دائمة .كما ّ
طرق الرعاية هذه في بعض البلدان اإلسالمية على
األطفال اجملهولي النسب ،مما يترك األطفال املعروفي
النسب في دور الرعاية .أما في البلدان األخرى
فيمكن اللجوء إلى الكفالة بالنسبة لألطفال
معروفي ومجهولي النسب معا ً كما ميكن أيضا ً ان
تطبق على أطفال األصدقاء أواألقرباء .و مثل حاالت
التبني ،فإن هناك أدلة تشير إلى نقص الدعم املقدم
للعائالت التي ترعى األطفال حتت نظام الكفالة أو
ما يشابهها ،كما أن هناك نقص أيضا ً في بعض
احلاالت في توفير أنظمة رقابة ومتابعة ومواءمة
مناسبة (.)Cantwell and Jacomy-Vite 2011
يفتقر عدد كبير من األطفال الذين يعيشون
مع األسر حالياً إلى األمان والرعاية .كما وضحنا
سابقا ً فإن اجلهود التي نبذلها لتأمني األطفال بني
عائالت ال تهدف إليجاد عائلة فحسب ،بل تضمن
أن يعيش هؤالء األطفال وسط عائالت تؤمن لهم
احلماية والرعاية املالئمة .وفي الواقع فإن هذين
الهدفني مرتبطان ارتباطا ً وثيقاُ ،حيث أن العنف
واإلساءة في املنزل هما عامالن أساسيان من عوامل
فصل األطفال عن ذويهم وأقربائهم .وتشير األدلة
إلى أن الكثير من األطفال في العالم حاليا ً يتعرضون
لإلساءة واإلهمال على يد أحد والديهم أو أقربائهم
ولذلك ينبغي عدم التعامل مع األسرة بشكل
تلقائي كمأوى آمن لألطفال (انظر اإلطار رقم  5ملزيد
من األمثلة)  .

«كونهم عائلة ال يعني أنهم يعتنون بنا بشكل
جيد».

(من كلمات طفل رعاية في اململكة املتحدة ،مقتبسة من

مديرية التربية  ،2010ص .)48

اإلطار  :5أمثلة عن مستويات اإلساءة واإلهمال داخل األسر
•في البلدان الغربية تبلغ نسبة جرائم األطفال
حتت سن  10سنوات التي يرتكبها أفراد
العائلة حوالي  75باملئة ،وفي بعض الواليات
في الهند تُنسب  41باملئة من وفيات اإلناث
حديثي الوالدة إلى الوأد (.)Pinheiro 2006

املمتدة ( .)Roby 2011وتفيد األبحاث التي أجريت
في البرازيل واملكسيك أن األطفال األكثر عرضة
لإلساءة اجلنسية هم الذين يعيشون مع أزواج
األمهات وليس مع آبائهم البيولوجيني (Pinea-
.)Lucaterro et al 2009; Alexandre et al 2010
أما األطفال ذوي اإلعاقة فهم أكثر عرضة
للعنف واإلساءة داخل املنزل ( EveryChildو
 .)BCN 2012يتعرض الفتيان والفتيات خملتلف
أشكال العنف واإلساءة داخل املنزل .وقد ورد في
استطالع عاملي للرأي أجري حول اتصاالت خط
النجدة في أنحاء العالم أن ثلثي إتصاالت اإلساءة
في خط جندة األطفال كانت من الفتيات اللواتي
تعرضن لإلساءة ،حيث كانت نسبة حاالت اإلساءة
اجلنسية والعاطفية للفتيات أعلى من غيرها .أما
بالنسبة للفتيان فقد كانت أكثر أنواع اإلساءة
املذكورة هي اإلساءة اجلسدية والتنمر .وتشير
األبحاث التي أجريت في أفغانستان وسريالنكا
أن النزاعات الطويلة األمد ترتبط بارتفاع معدل
العنف املنزلي (Catani, Schauer and Neuner
 .)2008كما حتتلف أنواع اإلساءة إلى األطفال
بحسب املنطقة حيث ترتفع نسبة سوء املعاملة
العاطفية واإلهمال بشكل خاص في أفريقيا
(.)Child Helpline International 2010

•في ناميبيا ذكرت  21باملئة من النساء اللواتي
أجريت الدراسة عليهن أنهن تعرضن لإلساءة
اجلنسية في سن الطفولة ،حيث ارتكبت
نصف هذه اإلعتداءات من قبل أحد أفراد
العائلة (مقتبسة من .)Pinheiro 2006

«عادة ما يريد زوج ]اختها[ مضاجعتك كزوجة
ثانية».

•في إحدى مناطق املكسيك يورد أحد
استطالعات الرأي الذي شمل أكثر من 1000
طفل أن نسبة  18.7باملئة من هؤالء األطفال
تعرضوا لإلعتداء اجلنسي ،وأن  36.8باملئة من
هذه اإلعتداءات ارتكبت من قبل أحد أفراد
األسرة (.)Pinea-Lucaterro et al 2009

•في جورجيا ذكر  54باملئة من األطفال الذين
شملهم أحد استطالعات الرأي أنهم تعرضوا
إلى عنف جسدي مباشر في املنزل ،وأن 60
باملئة تقريبا ً من هؤالء األطفال تعرضوا إلى
عنف نفسي (.)Lynch et al 2007

•تشير األبحاث التي أجرتها منظمة الصحة
العاملية أن  12باملئة من النساء في منطقة
واحدة فقط في البرازيل تعرضن إلى اعتداء
جنسي في سن الطفولة ،حيث كانت  66باملئة
من هذه اإلعتداءات مرتكبة من قبل أحد أفراد
األسرة (مقتبسة من .)Pinheiro 2006

تشير األدلة إلى أن األطفال ممن هم في رعاية
األقرباء أكثر عرضة إلى اإلستغالل واإلساءة
واإلهمال في حالة العيش مع أقرباء من العائلة

غالبا ً ما يظل العنف واإلساءة ضد األطفال دون
قدمون للعدالة .تبني األبحاث في
عقاب ألن اجلناة ال يُ َّ
تنزانيا وسييراليون أن األعراف الثقافية جتعل الكثير
من األهالي واجملتمعات يفضلون التعامل مع حاالت
اإلساءة داخل األسرة ( ،Kisanga et al 2010مبادرة
التعلم املشترك بني الهيئات حول تبني آليات حلماية
الطفل في اجملتمع  .)2012ففي تنزانيا مثالً هناك
بعض العوامل األخرى التي تعيق األسر من اللجوء
إلى احملاكم مثل النفقات العالية أو البعد عن أماكن

ِ
ميكنك الزواج من أبناء العم أو أبناء
«في ثقافتنا
ِ
اخلال فإذا كنت تسكنني معهم فإنهم سيحاولون
ِ
منك ملمارسة اجلنس معهم ،وميكن أن
التقرب
حتملي بطفل وتضطري لترك املدرسة».
(فتيات من ماالوي ،مقتبسة من ايفري تشايلد-
 ،EveryChild 2009ص .)23

تواجد احملاكم ومراكز الشرطة وفساد املسؤولني
وانعدام الثقة بالنظام القضائي (Kisanga et al
 .)2010أما في املكسيك ،فقد بلغت نسبة إفصاح
ضحايا اإلساءة لألطفال حسب إحدى الدراسات
 14.4باملئة فقط ،حيث كانت نسبة أولئك الذين
اتخذوا اإلجراءات القانونية  3.7باملئة فقط (Pinea-
 .)Lucaterro 2009ومن املمكن لقطاعات الصحة
والتعليم أن تلعب دورا ً أيجابيا ً من خالل حتديد
ومعاجلة حاالت اإلساءة واإلهمال واإلستغالل ،إال أن
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املدارس في بعض املناطق ليست باملكان املناسب
لتوفير بيئة آمنة وداعمة لألطفال حيث ينتشر
العنف وأنواع اإلساءة اخملتلفة في هذه املدارس
(.)Pinheiro 2006

بعض أسس املمارسة اجليدة
1 .1إعطاء األولوية للوقاية وإعادة الدمج في
أنظمة رعاية و حماية الطفل .على القائمني
على رعاية األطفال أن يدرجوا في أولويات عملهم
توفير الدعم الالزم لألسر بحيث تبذل أقصى
اجلهود املمكنة إلبقاء األطفال وسط عائالتهم
أو إلعادتهم إلى األسرة بشرط أن يصب ذلك
في مصلحتهم الفضلى .ال ينبغي أن يغلب
اإلستثمار في تأمني خدمات التبني والرعاية
السكنية أو رعاية احلضانة على اجلهود الرامية
إلى حتسني مستوى الدعم لعائالت األطفال
أنفسهم .فمن املهم أن نستذكر هنا أنه حسب
اإلرشادات العاملية و رغبة األطفال فإن رعاية
األقرباء ال تعتبر مثل رعاية الوالدين ،فكالهما
بحاجة إلى دعم ،كما أن قرار فصل األطفال عن
أسرهم ووضعهم مع األقرباء يجب أن يتخذ
على محمل اجلد وأن تؤخذ بعني اإلعتبار رغبات
األطفال و األسرة و املصلحة الفضلى لألطفال
(انظر اجلزء  4حول صنع القرار).
 2 .2ضمان وجود باقة متكاملة من الدعم
للعائالت الضعيفة و املهمشة لتمكينهم
من توفير الرعاية الكافية لألطفال .يعتبر هذا
الدعم مهما ً للوقاية من فقدان الرعاية األسرية
و إلعادة األطفال إلى أسرهم بعد اإلنفصال أو
وضع األطفال في بيوت رعاية دائمة من خالل
التبني أو الكفالة .و هذا يتطلب مساهمات
منسقة من مختلف القطاعات مبا فيها قطاعات
الصحة و التعليم و العدل واحلماية اإلجتماعية
و حماية الطفل .ينبغي على هذه اجلهود معاجلة
األسباب اجلذرية لفقدان الرعاية الوالدية مثل
الفقر و العنف املنزلي ،كما أن التدخل املبكر
على غاية من األهمية (بالنسبة إلى عمر الطفل
ووجود املشكلة) .و هنا ميكن لكل من القطاعات
الرسمية و اخلاصة أن تلعب دورا ً إيجابيا ً حيث
يسهم كل من األخصائيني اإلجتماعيني و
اجملموعات اجملتمعية و املنظمات غير احلكومية
و املنظمات الدينية في تقدمي الدعم للعائالت.
أما الدعم فيجب أن يكون متالئما ً مع احلاجات
الفردية اخملتلفة لألطفال و مع مختلف أنواع
العائالت مع مراعاة خاصة الختالف احلاجات بني
الفتيان و الفتيات و لضعف املسنني من القائمني
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على الرعاية واألطفال الذين يقومون برعايتهم و
لألطفال من ذوي اإلعاقة و العائالت املتأثرة مبرض
نقص املناعة املكتسبة.
3 .3حتدي املفاهيم التي تدفع إلى فصل األطفال
عن والديهم ودعم وتطوير املفاهيم التي
حتافظ على التماسك األسري .إن اإللتزام
برعاية أطفال األقارب في بعض اجملتمعات نقطة
إيجابية يجب البناء عليها .إال أنه يجب مجابهة
مفاهيم العار والتمييز التي تدفع إلى فصل
األطفال عن أسرهم .وهناك الكثير من األدلة
التي تفيد بأنه ميكن تغيير هذه املفاهيم والعادات
مهما كانت متأصلة في اجملتمع وخاصة إذا حصل
التغيير من الداخل ،مع مراعاة هذه املفاهيم
لضمان ملكية واستمرارية تدابير التدخل
(لالطالع على بعض األمثلة انظر يونيسيف
 .)2007وهنا ميكن لإلعالم أن يلعب دورا ً مهماً.
4 .4بذل جهود خاصة للوقاية من فصل األطفال
عن األسر وتشجيع إعادة الدمج أثناء
األزمات حيث يكون األطفال أكثر عرضة
لألخطار .كما أشرنا أعاله فإن احتمال تعرض
األطفال للفصل عن أسرهم يزداد خالل الطوارئ
واألزمات .تقترح اإلرشادات العاملية حلماية
األطفال أثناء الطوارئ عددا ً من اإلستراتيجيات
التي يجب اتباعها في جميع حاالت الطوارئ
للوقاية من اإلنفصال طويل األمد .و تتضمن هذه
التعليمات العمل التحضيري للطوارئ مثل رفع
مستوى الوعي حول مخاطر انفصال األطفال
عن أسرهم أو توفير بطاقات بأسماء األطفال
و بذل اجلهود السريعة لتعقب أفراد األسرة
أو اجلماعة والعمل للمحافظة على استمرار
اخلدمات األساسية أثناء الطوارئ مثل املدارس
وذلك خللق جو من اإلنتظام إضافة إلى محاولة
جتنب جميع أشكال التبني في املراحل األولى من
الطوارئ وذلك ملنح بعض من الوقت الستنفاذ
جميع الفرص في إيجاد العائالت قبل اللجوء إلى
التبني .وينبغي أيضا ً وضع خطط مناسبة إليجاد
العائالت وإعادة الدمج أثناء الطوارئ مع وضع
خطط خاصة باألطفال الذين ارتبطوا سابقا ً
مبجموعات أو قوى مسلحة وذلك مراعاة للصدمة
التي ميكن أن يكون هؤالء األطفال قد تعرضوا لها
والعار الكبير املرتبط بوجودهم مع هذه اجملموعات
أثناء األزمات والطوارئ .كما أن األطفال من ذوي
اإلعاقة بحاجة إلى عناية خاصة خالل األزمات
(مجموعة العمل حلماية األطفال ،CPWG 2012
سيف ذا تشيلدرن ،Save the Children 2004
اللجنة الدولية للصليب األحمر.)ICRC 2004-

5 .5تطوير ودعم خدمات التبني احمللية أو طرائق
بديلة مثل الكفالة ومبا بتناسب مع السياق
احمللي ،على أن يستخدم التبني بني الدول
بحذر شديد .ينبغي على جميع الدول تصديق
واتباع اإلرشادات الواردة في اتفاقية الهاي للتبني
بني الدول (مؤمتر الهاي للقانون الدولي اخلاص
 .)2008/1993ومتاشيا ً مع اإلتفاقية ينبغي
اللجوء إلى التبني بني الدول كآخر إجراء ممكن
كما يجب بذل اجلهود املمكنة لتطوير نظم رعاية
األطفال احمللية .ففي البلدان التي صدقت على
اإلتفاقية وطبقت فيها اإلرشادات يعتبر التبني
بني الدول الفرصة الوحيدة لبعض األطفال في
احلصول على حياة أسرية خارج الرعاية املؤسسية
على األقل على املدى القصير ريثما يتم تغيير
املواقف التمييزية وحتسني أنظمة الرعاية احمللية،
حيث ينطبق هذا بشكل خاص على فئات معينة
من األطفال مثل مرضى نقص املناعة املكتسبة
أو ذوي اإلعاقة ( EveryChildو،BCN 2012
.)Mann et al 2012

تلك التي تعتبر معرضة لذلك ،كما ينبغي إجراء
مراجعة مالئمة لوضع األطفال داخل هذه املنازل.
وعندما تثار مخاوف بشأن حماية األطفال يجب
بذل اجلهود املمكنة لضمان حماية األطفال فور ًا
من األذى وتوفير الرعاية البديلة في حال الضرورة
رغم أن معاجلة اإلساءة ميكن أن تتم أثناء وجود
الطفل وسط العائلة عن طريق إبعاد مقترفي
العنف أو اإلساءة من املنزل على سبيل املثال،
ومن املهم أيضا ً العمل مع العائالت نفسها
وذلك للتأكد من بذل أقصى املساعي لتغيير
السلوكيات ومعاجلة األسباب اجلذرية التي أدت
للعنف مثل الضغط النفسي واإلحباط الذي
يترافق مع الفقر الشديد وعدم اإلستقرار .وكما
سنناقش في اجلزء التالي ،فإن متضية األطفال
لبعض الوقت بعيدا ً عن عائالتهم قد يكون
مفيدا ً جداً ،إال أن اتخاذ قرارات كهذه يجب أن
يتم حسب كل قضية على حدة و على أساس
املصلحة الفضلى كما يجب أيضا ً اإلستماع إلى
رغبات األطفال (انظر اجلزء .)4

6 .6اإلقرار بأن العائلة ليست بالضرورة املالذ
اآلمن لألطفال واتخاذ اإلجراءات الالزمة
للحد من العنف واإلساءة واإلهمال والقيام
بحماية فورية لألطفال الذين يواجهون هذا
املشاكل داخل منازلهم .على الرغم من أن
معظم األهالي واألسر املمتدة يفعلون أفضل ما
بوسعهم لرعاية األطفال ،إال أن بعض العائالت
تقوم باإلساءة لألطفال واستغاللهم أو إهمالهم
لذلك ال ميكن اإلفتراض أن األطفال هم في أمان
دائم وسط عائالتهم .ينبغي بذل اإلمكانيات
لوضع رقابة منظمة على حماية األطفال وخاصة

تسهم املساعي املبذولة للحد من تزويج األطفال أو
من تشغيلهم في احملافظة على متاسك األسر ،ونورد
هذه النقطة بتفصيل أكبر في اجلزء  3أدناه .وفي
سياق اجلهود املبذولة لتمكني األطفال من العيش
وسط عائالتهم ،من املهم أن نصغي ونستجيب آلراء
األطفال وأن ندرك الدور الفعال الذي يلعبه األطفال
في القرارات املتعلقة بحياتهم ،مبا فيها قرارات البقاء
داخل العائلة أو مغادرتها .إن مشاركة األطفال
في اتخاذ القرارات املتعلقة برعايتهم مفصلة
في اجلزء .4
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2 .ضمان توفري خيارات رعاية بديلة مالئمة وذات
جودة عالية
نبـذة
يجب توفير العديد من خيارات الرعاية البديلة اجليدة جلميع الفتيات والفتيان الذين ال يتلقون رعاية
والديهم بحيث ميكن اختيار شكل الرعاية املالئم الحتياجاتهم ورغباتهم .إن الرعاية في املؤسسات
الكبيرة مضرة وليست على املستوى املطلوب أو املالئم الحتياجات األطفال .وتتضمن اخليارات التي
يجب توفيرها رعاية احلضانة طويلة وقصيرة األمد والرعاية املدعومة لألقارب والعيش املستقل اخلاضع
لإلشراف ودور الرعاية الصغيرة.

وتأتي اهمية هذا الهدف من كون:

•األطفال ممن هم بحاجة إلى رعاية بديلة لهم
حاجات متنوعة ومعقدة ويجب بدورها أن
تنعكس في نظام للرعاية يوفر العديد من
اخليارات لألطفال.

•إن الرعاية البديلة غير املالئمة أو السيئة
منها مثل الرعاية التي تقدمها املؤسسات
الكبيرة ضارة جدا ً لألطفال ويجب العمل على
احلد منها بأسرع وقت ممكن.
•هناك أعداد كبيرة ومتزايدة من األطفال في
دور الرعاية الضارة كما أن العديد من أشكال
الرعاية البديلة ينقصها التطوير في العديد
من األماكن.

ولتعزيز هذا الهدف نقترح هنا بعض األسس
للعمل املهني اجليد:
1.1إعطاء األولوية لدعم األسرة والرعاية
اجملتمعية البديلة مثل رعاية احلضانة والدور
الصغيرة احلجم ورعاية األقرباء والعيش
املستقل اخلاضع لإلشراف املناسب.
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2.2ضمان حصول األطفال على خيارات واسعة
من الرعاية البديلة ذات اجلودة العالية وذلك
لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم الفردية اخلاصة.
3.3العمل على وضع حد للرعاية املؤسسية
وحتديد أولويات الرعاية الطويلة األمد وإيواء
األطفال ممن هم حتت عمر الثالث سنوات
إضافة إلى تطوير بدائل للمهاجع الكبيرة
التي تقدم رعاية قصيرة األمد لألطفال
األكبر سناً.
4.4تنظيم الرعاية البديلة بالشكل الصحيح
ووضع معايير وطنية للرعاية الرسمية باتباع
دليل الرعاية البديلة لألطفال.
5.5بذل جهود خاصة لتوسيع خيارات الرعاية
املقدمة للفئات املعرضة للتمييز مثل
األطفال ذوي اإلعاقة أو املصابني بفيروس
نقص املناعة املكتسبة.
6.6العمل على حتقيق اإلستقرار ضمن عالقات
الرعاية والتأكيد على أن الغاية األساسية
من الرعاية البديلة هي تأمني منازل دائمة
لألطفال إما عبر جمع شمل األطفال مع
أسرهم أو عبر وسائل بديلة مثل التبني (انظر
اجلزء .)1

هدفنا
ينبغي توفير خيارات رعاية تتمتع مبستوى جيد جلميع
الفتيات والفتيان الذين ال يستطيع ذويهم تقدمي
الرعاية لهم ،بحيث ميكن اختيار وسيلة الرعاية
األنسب لتلبية رغباتهم وحاجاتهم الفردية .إن
مستوى الرعاية املتوفرة في الدور الكبيرة سيء
ومتدن وال يناسب احتياجات األطفال .يجب توفير
خيارات الرعاية األخرى مثل رعاية احلضانة الطويلة
أو قصيرة األمد ورعاية األقرباء مع تقدمي الدعم
املناسب والعيش املستقل اخلاضع لإلشراف املناسب
ودور رعاية إليواء اجملموعات الصغيرة.

لرعاية األطفال لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر قليلة
ريثما يتم جمع شملهم مع ذويهم ،وقد تكون هذه
املراكز على شكل مؤسسات أو دور ايواء جملموعات
صغيرة أو قرى أطفال .وفي بعض البلدان مثل
البرازيل يكون لهذه املراكز مفهوم محدد جدا ً
في اإلرشادات احمللية ويكون الغرض منها محدود
فقط لإليواء الطارئ القصير األجل ضمن دور إيواء
اجملموعات الصغيرة .أما في أماكن أخرى فقد يصبح
األطفال «محاصرين» في مراكز كهذه حيث ال
تبذل اجلهود الكافية او الناجعة جلمع شملهم مع
ذويهم أو بقية أفراد أسرهم ،وتصبح هذه املراكز دور
ايواء طويلة األمد لفترات قد تستمر عدة أشهر أو
سنوات (انظر مثالً Cantwell and Jacomy-Vite
.)2011; Tolfree 1995

الرعاية البديلة وهي تشمل الرعاية الرسمية وغير
الرسمية لألطفال الذين ال يتلقون رعاية من ذويهم
(األمم املتحدة  2010أ) .تعتبر الرعاية البديلة تدبيرا ً
مؤقتا ً ريثما يتم إيجاد حلول دائمة ،و يكون الهدف
األساسي منها هو توفير بيئة حضانة و حماية
لألطفال ريثما تبذل اجلهود لتأمني منازل دائمة لهم.
تشمل الرعاية البديلة كالً من رعاية األقرباء ورعاية
احلضانة والعيش املستقل اخلاضع لإلشراف ودور
الرعاية .وتشمل الرعاية السكنية عددا ً من الترتيبات
مثل دور رعاية اجملموعات الصغيرة وقرى األطفال
والرعاية املؤسسية حيث تتم رعاية األطفال بصورة
جماعية ضمن مجموعات كبيرة.

أما في بعض احلاالت األخرى فقد يصعب التمييز
بني الرعاية السكنية واملدارس الداخلية واملصحات
حيث تتبنى هذه املرافق دور ومسؤولية األهل وميضي
األطفال فترات طويلة من دون اتصال مع ذويهم .حني
تكون طبيعة هذه املرافق مؤسسية يصبح األطفال
أكثر عرضة ملشاكل احلماية والرعاية التي تعاني
منها دور الرعاية املؤسسية األخرى .إن إدراج املصحات
و املدارس الداخلية ضمن احملاوالت الهادفة إلى تطوير
الرعاية البديلة لألطفال ميكن أن يعيق درجة التواصل
بني األطفال وذويهم وتصورهم للقائمني على
رعايتهم وعدد املرات التي يزور فيها األطفال ذويهم
(.)Tolfree 1995

قد تكون الرعاية السكنية قصيرة أو طويلة األمد.
في كثير من احلاالت ،تستخدم مراكز العبور

املزيد من التفاصيل حول خصائص مختلف أشكال
الرعاية البديلة في اإلطار  6أدناه.

مفاهيم أساسية و تعاريف

اإلطار  :6تعاريف أنواع الرعاية البديلة
• رعاية األقرباء :مت تعريف رعاية األقرباء فيما
وتعرف رعاية األقرباء هنا وفي اجلزء 1
سبق.
ّ
على أنها شكل من أشكال الرعاية العائلية
الدائمة أو كشكل من أشكال الرعاية البديلة.
وهناك نوعني لرعاية األقرباء .رعاية األقرباء
غير الرسمية ،وهي عبارة عن « أي اتفاق
غير مسجل ضمن العائلة يتم من خالله
رعاية الطفل على أساس مستمر أو لفترة
غير محددة من قبل األقرباء أو األصدقاء...
إما مببادرة من الطفل نفسه أو من قبل ذويه
أو شخص آخر مسؤول عنه من دون أن يكون
هذا اإلتفاق صادرا ً عن جهة إدارية أو قضائية أو

هيئة معتمدة حسب األصول( ».املادة  29األمم
املتحدة  2010أ) .رعاية األقرباء الرسمية
هي الرعاية التي يقدمها أفراد األسرة املمتدة
أو األصدقاء املقربني والتي تصدر عن هيئة
قضائية أو إدارية أو معتمدة أصوالً (األمم
املتحدة  2010أ) .وقد تشمل أحيانا ً رعاية
احلضانة أو الوصاية.

•احلضانة« :وتشمل احلاالت التي تتولى فيها
هيئة مختصة إيواء األطفال بهدف توفير
الرعاية البديلة ضمن جو أسري تقدمه عائلة
غير عائلة الطفل ،حيث يتم اختيارها
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والتحقق من أهليتها واملصادقة واإلشراف
عليها لتقدمي هذه الرعاية( ».املادة  29األمم
املتحدة  2010أ) .وتشمل احلضانة اإليواء
الطارئ لالطفال الذين انفصلوا عن أهلهم
بشكل فجائي ورعاية احلضانة املؤقتة أو
قصيرة األمد لألطفال ذوي اإلعاقة إضافة إلى
الرعاية الطويلة األجل لألطفال الذين ال
ميكنهم العودة إلى ذويهم وممن يعتبر خيار
التبني غير مناسب أو ممكن لهم .وقد يتلقى
مقدمو احلضانة معونة مادية أو مالية لقاء
الرعاية التي يقدمونها.

•العيش املستقل اخلاضع لإلشراف:
[«ويشمل احلاالت التي يتم تقدمي الدعم
والتشجيع لألطفال و اليافعني ضمن
مجموعات صغيرة الكتساب الكفاءات
الالزمة لالستقالل في اجملتمع وذلك من
خالل تأمني التواصل املالئم مع األخصائيني
اإلجتماعيني» ( Cantwell 2010ص  .)3وتعتبر
هذه الترتيبات رسمية حيث ميكن أن تشمل
األطفال الذين بعيشون في بيوت مخصصة
لألطفال فقط 7حتت إشراف «وصي قانوني أو
شخص راشد مسؤول ومعترف به( ».املادة 37
األمم املتحدة  2010أ).

•الرعاية السكنية« :تشمل الرعاية املقدمة
ضمن أي إطار جماعي غير أسري ،كأماكن
الرعاية املقدمة في حاالت السالمة والطوارئ
ومراكز العبور في حاالت الطوارئ وجميع
مرافق الرعاية السكنية طويلة أو قصيرة
األجل مبا فيها البيوت اجلماعية (املادة 29
األمم املتحدة  2010أ) .وتقدم الرعاية من قبل
متطوعني أو عاملني مدفوعي األجر ضمن
مرافق مصممة ومخصصة لهذا الغرض.

وقد تتضمن الرعاية السكنية عدة
ترتيبات مثل:

•الرعاية املؤسسية« :املرافق السكنية
الكبيرة» (املادة  22األمم ااملتحدة  2010أ)
والتي تشمل األطفال الذين يتلقون الرعاية
بشكل جماعي وضمن مجموعات كبيرة .إن
الفرق بني الرعاية املؤسسية وأشكال الرعاية

السكنية األخرى ال يقتصر فقط على حجم
املرافق ولكن أيضا ً على طبيعة ونوعية
الرعاية املقدمة في كل منها .تتضمن الرعاية
املؤسسية استخدام نظام املناوبة وينام
األطفال بشكل جماعي داخل املهاجع وحتكم
حياتهم مجموعة من القوانني واإلجراءات
كما يتم عزل األطفال عادة عن اجملتمع بشكل
عام .تؤثر جميع هذه العوامل على حماية
األطفال وقدرتهم على بناء أواصر عالقة
جيدة مع القائمني على رعايتهم وسهولة
إعادة اندماجهم مع عائالتهم واجملتمع عموما ً
(.)EveryChild 2011a; Tolfree 1995

•مساكن اجملموعات الصغيرة :بعكس
الرعاية املؤسسية تكون رعاية األطفال ضمن
مجموعات صغيرة حيث يتولى شخص أو
شخصان تقدمي الرعاية بشكل مستمر.
يختلف هذا النوع من الرعاية عن احلضانة
بكونه يقع «خارج البيئة البيتية» للعائلة
حيث يكون عادة ضمن مرافق مصممة أو
مخصصة للعناية مبجموعات من األطفال.

•قرى األطفال :تشير قرى األطفال ضمن
هذا اإلطار مبعنى النماذج «التقليدية» لقرى
األطفال والتي ما زالت تستخدم على نطاق
واسع في البلدان التي نعمل معها .وتتضمن
هذه القرى عدة مجموعات من املساكن تقع
داخل مجمع محاطة بأسوار ،كما تقدم عادة
ضمن اجملمع اخلدمات األخرى مثل املدارس
والرعاية الصحية.

باإلضافة إلى رعاية األقرباء واحلضانة والعيش
املستقل اخلاضع لإلشراف والرعاية السكنية
هناك أنواع أخرى من «أشكال الرعاية العائلية
أو الشبيهة بالرعاية العائلية» (املادة  29األمم
املتحدة  2010أ) وهي واردة في دليل الرعاية
البديلة لألطفال كأنواع أخرى من الرعاية البديلة.
وتتضمن هذه على سبيل املثال «احلضانة
التجمعية» حيث توفر مساكن قريبة من بعضها
البعض ملقدمي احلضانة.

 7قد تشمل البيوت اخملصصة لألطفال فقط أيضا ً الراشدين من فاقدي األهلية .قد يكون األطفال الذين يعيشون في املنازل التي يرأسها
أطفال حتت أو خارج رعاية أشخاص راشدين ،بحسب الدرجة التي يعتبر فيها الراشد فاقدا ً لألهلية.
 8نقال ً عن  ،2012 EveryChild and HelpAge ،EveryChild 2011a/2011bواألمم املتحدة  2010أ.
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الرعاية البديلة املميزة ولها العديد من املقومات
التي تشمل تقدمي العناية ضمن بيئة مستقرة
و آمنة من قبل أشخاص ملتزمني وثابتني لديهم
برنامج دعم مخصص ومتكامل .نأتي على
تفصيل مقومات الرعاية البديلة املميزة في اإلطار
٨
رقم  7أدناه.

الرعاية املالئمة هي الرعاية الرسمية وغير
الرسمية التي تالئم االحتياجات اخلاصة للرعاية
واملصالح الفضلى لكل طفل على حدة (انظر املادتني
 68-57األمم املتحدة  2010أ).

اإلطار  :7مقومات الرعاية البديلة املميزة
•يجب بذل املساعي الالزمة للمحافظة على
تواصل االتصال مع اجملتمع و العائالت
األصلية باستثناء احلاالت التي يكون ذلك في
مصلحة األطفال الفضلى ،إضافة إلى إعادة
دمج األطفال أو توفير منازل دائمة بديلة
لهم ،مثل عائالت التبني.

•مقدمو رعاية ملتزمون و ثابتون وقادرون
على خلق بيئة متفهمة ومحبة وآمنة تدعم
منو األطفال السليم .كما يجب مراعاة
االختيار اجليد للقائمني على الرعاية في
النظام الرسمي مثل أولئك العاملني في
مرافق الرعاية السكنية أو في رعاية احلضانة
وتقدمي الدعم والتدريب املستمر لهم ،وخاصة
تدريب القائمني على رعاية األقارب بشكل غير
رسمي في مجال مهارات الوالدين.

•باقة متكاملة من الدعم للقائمني على
الرعاية ولألطفال ممن هم حتت رعايتهم بحيث
يضمن لهم الدعم املالي واملسكن والرعاية
الصحية والدعم اإلجتماعي والنفسي،
كما يضمن انتظام األطفال في املدارس
وحصولهم على وقت فراغ كاف للترفيه .وكما
هو احلال مع جميع األطفال يجب أيضا ً احترام
حقوق أطفال الرعاية البديلة في البقاء
والتطور والصحة والتعليم واللعب.
ّ
• تدابير حماية مناسبة لألطفال مع إعطاء
فرص لألطفال لإلبالغ عن أية شكاوى تخص
سوء املعاملة أو اإلهمال أو اإلستغالل مع
مراعاة رقابة القائمني على الرعاية واألطفال
حتت رعايتهم واإلستجابة الكافية ملزاعم سوء
السلوك والتصرف في العمل.

• فيما يخص األطفال حتت الرعاية الرسمية
وأولئك ممن يعتبرون في خطر وسط أسرهم،
هناك حاجة إلجراء تخطيط دقيق للرعاية
ومراجعة دورية للقرارات التي تتعلق بإيواء
األطفال (انظر اجلزء  4أدناه ملناقشة مفصلة
لهذه القضايا).
• دعم االستقرار في ترتيبات الرعاية
لتقليص أي خلل وتعزيز الشعور باالنتماء.

• تقدمي دعم مناسب لألطفال الذين
سيتركون الرعاية و يعودون إلى األسر أو
للعيش املستقل كراشدين.

• يجب بذل اجلهود إلبقاء اإلخوة سوية حني
يكون ذلك ممكناً ،بشرط أن يصب ذلك في
املصلحة الفضلى لألطفال.

• يجب بذل اجلهود لإلصغاء إلى األطفال وأخذ
وجهات نظرهم في اإلعتبار وذلك في القرارات
التي تتعلق برعايتهم اخلاصة وضمن اجلهود
الساعية لتحقيق مستوى متميز من الرعاية.

• اإلعتراف واإلستجابة الحتياجات
األطفال املتنوعة مع اإلعتراف بشكل
خاص باالحتياجات اخملتلفة للفتيان والفتيات
ولألطفال ممن هم أكبر أو أصغر سنا ً إضافة
إلى احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة أو املصابني
بفيروس نقص املناعة املكتسبة.
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ملاذا نعمل لتحقيق هذه الغاية
يكون لألطفال ممن هم في الرعاية البديلة
حاجات متنوعة ومعقدة يجب أن تنعكس في
نظام رعاية يوفر العديد من اخليارات لألطفال.
كما أشرنا سابقا ً يأتي األطفال للرعاية البديلة
لعدد من األسباب منها سوء املعاملة واملشاكل
السلوكية واإلستغالل أو موت أحد الوالدين أو
كخطة لتوفير فرص حياة أفضل .ويتراوح عمر
األطفال من الرضع الصغار الذين مت التخلي عنهم
عند الوالدة إلى اليافعني الذين أشرفوا على البلوغ
حيث يكون أغلبهم قد قضى عدة سنوات من دون
عناية شخص راشد .وتؤثر عوامل عدة على احتياجات
األطفال مثل العمر واجلنس  واإلعاقة وحالة اإلصابة
بفيروس نقص املناعة املكتسبة ،وقد يكون لبعض
األطفال حاجات رعاية صحية خاصة مثل العالج
املكثف أو إعادة التأهيل .قد يحتاج بعض األطفال
لقضاء عدة أيام فقط ضمن الرعاية البديلة إما
ملنح األهل فترة من الراحة أو بسبب إصابة القائمني
على رعايتهم مبرض مينعهم من االستمرار برعايتهم.
بينما يحتاج آخرون لفترات أطول إما بسبب كون
ذويهم في السجن أو كفترة مؤقتة يتم العثور على
عائلة للتبني .يستفيد العديد من األطفال من رعاية
الراشدين في العائلة مثل األقرباء أو احلضانة بينما
يحتاج آخرون لفترة من الوقت بعيدا ً عن العائلة
وضغط العالقات العائلية وخاصة أولئك الذين
عانوا من سوء املعاملة أو مروا بصدمات مؤملة أو
أولئلك ممن هم بحاجة لدعم خاص ومكثف ال ميكن
توفيره في منزل العائلة ،حيث ميكن لهؤالء األطفال
اإلستفادة من قضاء فترة في مساكن اجملموعات
الصغيرة ( .)EveryChild 2011aأما بالنسبة لبقية
األطفال فقد يكون اخليار األفضل لهم هو العيش
املستقل اخلاضع لإلشراف على سبيل املثال إذا كانت
هذه هي الوسيلة الوحيدة لتمكني األطفال من
البقاء مع أشقائهم أو وسط مجتمعهم األصلي.
إن الرعاية البديلة الغير مناسبة أو السيئة
مثل الرعاية املقدمة في الرعاية املؤسسية
الكبيرة ضارة جدا ً لألطفال ويجب العمل على
تقليلها بأسرع وقت ممكن .إن الرعاية التي ال
تشتمل على مقومات الرعاية النوعية املبينة أعاله
ميكن أن تكون في غاية الضرر على األطفال .إن
الرعاية املقدمة في املؤسسات الكبيرة املبنية على
منط املهاجع حترم األطفال من فرصة بناء عالقة
دائمة مع القائمني على رعايتهم .لقد بينت األبحاث
منذ اخلمسينات أن حرمان األطفال من عالقة
كهذه يؤثر على منوهم املعرفي والذهني والعاطفي،
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خاصة ممن هم في سنوات عمرهم األولى حيث
يكون هؤالء في مرحلة حرجة من منوهم وتطورهم
(Browne 2009; Johnson et al 2006; Oates et
 .)al 2005كما تبني األبحاث أيضا ً أن ضعف الروابط
عند األطفال يؤثر على صحتهم البدنية (بيلسون
 .)2009كما أن الرعاية املؤسسية جتعل األطفال أكثر
عرضة خملتلف أشكال اإلساءة والترهيب كاإلعتداء
اجلنسي إضافة إلى أن عدم وجود صالت مع اجملتمعات
احمللية يجعل من الصعب على األطفال تعلم
كيفية العيش بشكل مستقل مثل الراشدين أو
بناء شخصية مرتبطة باجملتمع األم (;Browne 2009
.)Tolfree 1995; Williamson and Greenberg 2010

«في بعض األحيان يقوم املعلم (في الرعاية
السكنية) بضرب األطفال والصراخ بوجههم»
(فتاة من الرعاية السكنية في جورجيا ،مقتبس من
 ، EveryChild 2011aص .)13

«يقوم األطفال األكبر سنا ً بإذالل األطفال الصغار
وسرقة أشيائهم»
(طفل من الرعاية السكنية في روسيا ،مقتبس من
 ،EveryChild 2011aص .)13

«ال يعلم األطفال ماذا يحدث في اخلارج».

(صبي عمره  14عاما ً من الرعاية السكنية في ماالوي ،مقتبس

من  ،EveryChild 2011aص .)13

إن اإلقامة الطويلة في دور املؤسسات بالغة الضرر،
حتى أن اإلقامة القصيرة األمد قد يكون لها أثرها
الضار أيضا ً على الرضع واألطفال الصغار (Browne
 .)2009وبينما هناك إجماع عام على ضرر اإلقامة
الطويلة في دور رعاية املؤسسات ،إال ان هناك نقص
في األبحاث حول تأثير اإلقامة القصيرة املدى في
املؤسسات مثل مراكز العبور التي تشبه املهاجع
والتي تستخدم إليواء األطفال الذين تعرضوا لإلجتار
وأولئك الذين يعيشون في الشوارع أو مع أرباب
عملهم بانتظار إعادة دمجهم .وتشير األدلة املتوفرة
لدينا بأن الرعاية في هذه املرافق ليس لها فائدة
( .)EveryChild 2011aوعلى سبيل املثال يعتقد أن
الرعاية اجلماعية ألعداد كبيرة من األطفال تعوق
الفتيان والفتيات من بناء روابط قوية مع مقدمي
الرعاية وهو عامل مهم جدا ً في التغلب على
الصدمات الناجتة عن اإلنفصال عن األسرة واإلساءة
أو اإلستغالل الذي يتعرضون له تباعا ً (Tolfree
 .)1995إن تكوين روابط قوية مع مقدمي الرعاية
مهم جدا ً في تطوير القدرة على التكيف لدى
الطفل ،فالقدرة على التكيف لدى األطفال تتغير

مع الزمن ولذلك فإن بناء روابط قوية مع األطفال
من خالل العناية بهم ضمن مجموعات صغيرة حتى
لفترة قصيرة قد يكون له تأثير على تنمية القدرة
على التكيف (انظر .)Rochat and Hough 2007
وكما أشرنا سابقاً ،فقد «يتورط» األطفال في دور
الرعاية القصيرة األمد ،وخاصة إذا لم يكن لدى
هذه املراكز تركيز كاف على إعادة دمج األطفال أو
توفير رعاية عائلية بديلة مما يجعل هذه املراكز تعيق
حتقيق الهدف األساسي خلدمات الرعاية البديلة وهو
تأمني رعاية األطفال في منازل أسرية دائمة .وكما
هي احلال في جميع دور الرعاية املؤسسية قد تقوم
هذه املرافق بتحويل املوارد عن اجلهود الهادفة لدعم
العائالت أو تطوير أمناط أفضل من الرعاية البديلة
مثل الدور املتخصصة بعالج اجملموعات الصغيرة أو
دور التبني اإلضطراري.
قد تكون الرعاية في الدور املؤسسية ضارة لألطفال
ذوي اإلعاقة ملا تنضوي عليه من إهمال وإساءة،
فالفتيات والفتيان من ذوي اإلعاقة بحاجة لرعاية
خاصة واهتمام ودعم متخصص و فردي وهي أشياء
تفتقد هذه املرافق املؤسساتية لها (األمم املتحدة
 .)2011وتشير األبحاث في أوروبا وأمريكا إلى فشل
الرعاية السكنية في االستجابة حلاالت العجز بل
و مفاقمتها ( .)Trout et al 2010; WHO 2010كما
أن العزلة اإلجتماعية و قلة اإلهتمام بإعادة التأهيل
في املؤسسات ميكن أن يؤدي إلى بقاء العديد من
األطفال في دور اإليواء مدى احلياة ( .)Tolfree 1995إن
األطفال ذوي اإلعاقة في املؤسسات هم الفئة األكثر
عرضة لإلساءة من الفتيان والفتيات اآلخرين (Ellery
et al 2011; Rosenthal et al 2011; WHO and
.)World Bank 2011

«نظرت إلى السرير ورأيت طفالً بدا عمره سبع أو
ثمان سنوات .أخبرتني املمرضة أنه يبلغ من العمر 21
عاما ً وأنه أمضى في املؤسسة مدة  11عاماً .سألتها
عن عدد املرات التي يخرج فيها من السرير فأجابت
بأنه لم يغادر سريره منذ  11عاماً».
(مفتش في املنظمة الدولية حلقوق ذوي اإلعاقة العقلية
 MDRIفي صربيا ،مقتبس من  ،MDRI 2007ص.)V .

«كان هناك ما يقارب عشرين طفالً من ذوي اإلعاقة
جالسني على احلصير على األرض أو على مقاعد في
حالة سكون تام أي من دون أية حركة .كان بعضهم
متلحفا ً بالبطانيات بينما كان البعض اآلخر يحدق

في احلائط أو يهزون أجسادهم نحو األمام واخللف أو
بعض أصابعهم ،بينما كان كل ما يفعله
يقومون
ّ
العاملون هناك هو التحديق».
(مفتش في  MDRIفي املكسيك ،مقتبس من روزنثل وآخرون

 ،2011ص.)21 .

يشير الكم الهائل لألدلة املتوفرة لدينا على مدى
اإلساءة التي تتسبب بها الرعاية املؤسسية إلى أن
هذه الرعاية ضارة بحد ذاتها على األطفال وأن هناك
حاجة ماسة إليجاد أمناط بديلة من الرعاية ،وهو ما
يعكسه دليل الرعاية البديلة لألطفال (املادة  23األمم
املتحدة  2010أ).
اما أشكال الرعاية األخرى ذات املستوى الرديء فهي
بحاجة أيضا ً إلى املعاجلة السريعة .لذلك يجب ،على
سبيل املثال ،توجيه اجلهود الكافية نحو تنظيم
ومراقبة رعاية التبني الرسمية حيث ميكن أن يعاني
األطفال من سوء املعاملة واإلهمال ضمن هذه
األوضاع ،وقد يعانون أيضا ً من الضرر الناجم عن تكرار
التغيير في أماكن إيوائهم (;Biehal et al 2011
 .)Hannon et al 2010وكما أشرنا سابقا ً قد تكون
بعض تدابيرحماية األطفال ضرورية بالنسبة
لألطفال ممن هم في رعاية األقرباء .أما قرى األطفال
حيث يعيش األطفال بعزلة عن اجملتمعات داخل
أسوار اجملمعات السكنية فهي واسعة اإلستخدام
وميكن أن يكون لها ضررها على األطفال .وميكن لهذا
النمط من الرعاية أن يلحق األذى مبفهوم الطفل
لهويته وذلك نظرا ً النقطاع الصلة باجملتمعات احمللية
والذي بدوره قد يؤثر سلبا ً على قدرة األطفال على
٩
العيش بشكل مستقل كبقية الراشدين الحقاً.
على الرغم من وجود أعداد كبيرة ومتزايدة
من األطفال في ظروف رعاية سيئة تبقى
أنواع الرعاية البديلة غير متطورة في العديد
من األماكن .هناك أعداد كبيرة من األطفال في
دور الرعاية السكنية حول العالم حيث يتم إيواء
بعض هؤالء في مؤسسات كبيرة احلجم .وباستثناء
بعض الدول الواقعة في مناطق أوروبا الغربية
والوسطى واحتاد الدول املستقلة ،هناك في املقابل
عدد قليل نسبيا ً من األطفال في مرافق رعاية
احلضانة (انظر اإلطار  8أدناه) .هناك بعض األطفال
ممن يعانون من فيروس نقص املناعة املكتسبة ومن
لديهم خيارات محدودة جدا ً من
ذوي اإلعاقة
خيارات الرعاية مقارنة باألطفال من باقي الفئات.

 9ملزيد من األدلة حول محاسن ومساوئ قرى األطفال انظر :ابيدي  ،2009ايفري تشايلد  2011أ ،اس او اس  ،SOS 2004/2010وورلد فيشن
.)World Vision 2009
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وفي بعض األماكن حيث يولد األطفال خارج إطار
الزواج أو مجهولي النسب تكون خيارات الرعاية
لهؤالء األطفال محدودة للغاية مقارنة باألطفال
اآلخرين ،مما يؤدي إلى اإلفراط في اإلعتماد على

الرعاية املؤسسية من قبل هذه الفئات من األطفال
في بعض املناطقCantwell and Jacomy-Vite( .
2011; EveryChild and BCN 2012; Mann et al
).2012; Xiang et al 2003; Zhi 2011

اإلطار  :٨أعداد األطفال في الرعاية السكنية ورعاية التبني
•تشير األبحاث في خمسة دول في اجلنوب
األفريقي إلى وجود  30.000طفل وطفلة
في مرافق الرعاية السكنية املسجلة،
وهناك أعداد كبيرة في املرافق غير املسجلة
(.)UNICEF 2008a; Powell et al 2004
وفي املقابل باستثناء جمهورية جنوب أفريقيا
و ناميبيا تستخدم رعاية التبني في أجزاء
قليلة متفرقة في املنطقة (Parry-Williams
.)and Dunn 2009

•في جنوب آسيا تشير تقديرات اليونيسيف
إلى وجود أكثر من  49.000طفل وطفلة في
دورالرعاية السكنية في بنغالديش (UNICEF
 ،)2008bأما في سريالنكا فيقدر هذه العدد
مبا ال يقل عن  19.000طفل وطفلة ،كما أن
هناك تقارير تفيد بارتفاع أعداد األطفال في
الرعاية السكنية في نيبال (;Roccella 2007
.)Terre des Homme 2008
•وفي اندونيسيا يقدر عدد املرافق السكنية مبا
يقارب  8000تقوم بإيواء مبا يقارب 500.000
طفل وطفلة ،إال أن التغييرات األخيرة في
السياسات احلكومية أدت إلى انخفاض عدد
األطفال في الرعاية السكنية (Save the
.)Children 2009b

•وفي منطقة البحر الكاريبي باستثناء هايتي
هناك  6000طفل وطفلة في دور الرعاية
السكنية مقابل  1600في رعاية التبني (Lim
 .)Ah Ken 2007وفي غيانا كان عدد األطفال
في دور الرعاية السكنية عام  2006يبلغ 500
طفل وطفلة بينما تشير اإلحصائيات األخيرة
إلى وجود  7000طفل وطفلة في دور الرعاية
١٠
السكنية.

•وفي العديد من دول منطقة اوروبا الشرقية
و الوسطى واحتاد الدول املستقلة فإن أعداد
األطفال في الرعاية املؤسسية إما في ازدياد
مستمر أو في حالة ركود على الرغم من
اجلهود املكثفة إلخراجهم من املؤسسات
وإعادة تأهيلهم .وفي روسيا عام  1989كان
هناك  1.255.9طفل من بني  100.000من عدد
السكان في دور الرعاية السكنية ،مقارنة بـ
 1240.3في عام  .2008و تبلغ هذه األرقام في
اوكرانيا  224.9و  996.9تباعاً ،بينما تصل في
مولدوفا إلى ١٠٨٥٫٦و ١١.1250.2وفي روسيا
أيضا ً هناك  55.000طفل وطفلة في رعاية
التبني لكل  670.000من األطفال احملرومني
من الرعاية الوالدية ،حيث يسكن معظم
هؤالء دور الرعاية السكنية أو حتت الوصاية
(غالبا ً حتت رعاية األقرباء) (Rosstat and
.)UNICEF 2010
•في جمهورية التشيك تبلغ نسبة األطفال
في رعاية التبني  %25من أطفال الرعاية
في حني تزداد معدالت األطفال في الرعاية
السكنية فيها كما هي احلال في جمهوريتي
التفيا وليتوانيا .وفي بلغاريا بلغ عدد األطفال
في الرعاية السكنية في عام  2008أكثر من
 7000في مقابل  72فقط في رعاية التبني
(.)EuroChild 2010

•في اليابان ،تبلغ نسبة األطفال في رعاية
التبني  %10فقط من أطفال الرعاية البديلة،
بينما يقيم  %90من هؤالء في شكل من
12
أشكال الرعاية البديلة.

 10من األرقام املقدمة من حكومة غيانا إلى ايفري تشايلد .EveryChild
 11مأخوذة عن قاعدة بيانات TransMonEE : http://www.transmonee.org/
 12من العرض الذي قدمه الصحفي تاكيشي كوكوبو في مؤمتر قرى األطفال  SOSحول اجلودة في مؤسسات الرعاية البديلة «أنقذوا
األطفال املتضررين بعد الكارثة في اليابان».
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بعض أسس املمارسة اجليدة
ترتكز الرعاية البديلة ذات اجلودة العالية على ضمان
حصول األطفال على الرعاية فقط في حال كانت
هذه الرعاية تصب في مصلحتهم الفضلى بحيث
تخصص كامل املوارد لألطفال الذين هم بحاجة
حقيقية للرعاية البديلة .وبالتالي فإن حتقيق الهدف
( 1متكني األطفال من العيش والنمو وسط جو
أسري) والهدف ( 4حتسني القرارات املتعلقة برعاية
األطفال) تعتبر خطوات أساسية لضمان حتقيق
املبادئ املدرجة أدناه.
1 .1إعطاء األولوية لدعم العائالت والرعاية
البديلة اجملتمعية .بدالً من االستثمار في
الرعاية املؤسسية والتي تعتبر أكثر كلفة من
خيارات الرعاية األسرية ،يجب استثمار املوارد
املتوفرة في رعاية التبني ودعم القائمني على
رعاية القربى واإلشراف على العيش املستقل
إضافة إلى دور اإليواء الصغيرة وسط اجملتمع
احمللي .إن عزل األطفال في مجمعات سكنية في
قرى األطفال له آثار سلبية على املدى البعيد
لذلك من املستحسن توفير بدائل أخرى لهذا
النمط من الرعاية.
2 .2ضمان توفير مجموعة واسعة من خيارات
نوعية من الرعاية البديلة .تطوير أنظمة
رعاية قادرة على تلبية احلاجات احملتلفة لألطفال
مثل رعاية االستراحة القصيرة األمد ورعاية
التبني طويلة وقصيرة األمد إضافة إلى دور
إيواء اجملموعات الصغيرة التي تلبي احلاجات
اخلاصة مثل إعادة التأهيل أو العالج .السماح
بدرجات متفاوتة من الدعم والتنظيم للقائمني
على رعاية األقرباء وذلك حسب حاجات هؤالء
و درجة الضعف واملساعدة التي يحتاجها
األطفال ممن هم حتت رعايتهم .تقدمي الدعم
الالزم لإلشراف على العيش املستقل للفئة
املناسبة من األطفال ممن يكون هذا اخليار في
مصلحتهم الفضلى.
3 .3العمل على إنهاء استخدام الرعاية
املؤسسية ذات احلجم الكبير وإعطاء
األولوية إلنهاء استخدام الرعاية الطويلة

األمد وإيواء األطفال ممن هم دون سن الثالثة
ضمن دور املؤسسات ،وتطوير بدائل ملراكز
العبور الشبيهة باملهاجع والتي توفر
مسكناً وخيار رعاية قصير األمد لألطفال
األكبر سناً .بالطبع نحن ندرك أنه ال ميكن
إنهاء الرعاية املؤسسية بني ليلة وضحاها كما
أن األطفال ممن هم في هذه املراكز بحاجة إلى
إعادة دمج مدروس مع أسر بديلة ومساعدتهم
ليتمكنوا من العيش بشكل مستقل ،أو توفير
أشكال أخرى من الرعاية البديلة قبل إغالق أي
من هذه املرافق .إن إغالق أي من هذه املرافق
يجب أن يتم على عدة مراحل مما يضمن تطوير
خيارات الرعاية البديلة األخرى وخدمات دعم
األسر بشكل كاف وإعادة تخصيص امليزانية
بالشكل املناسب (Browne 2009; European
.)Commission 2009
4 .4تنظيم الرعاية البديلة بالشكل الصحيح.
تطوير معايير وطنية للرعاية الرسمية باتباع
توجيهات الرعاية البديلة لألطفال()UN 2010a
ومقومات الرعاية النوعية املدرجة أعاله .ضمان
التنظيم الصحيح للرعاية الرسمية وتوفير
الدعم الالزم لتحسني نوعية الرعاية .وإذا دعت
احلاجة حلماية حقوق األطفال ينبغي إدراج معاير
لتحسني جودة الرعاية املؤسسية ريثما يتم
العمل على إغالق مرافقها ،على أن يبقى الهدف
١٣
األساسي هو إغالق هذه املرافق.
5 .5تكريس املزيد من اجلهود لتوسيع خيارات
الرعاية بالنسبة للفئات التي تتعرض
ألشكال التمييز اخملتلفة ،مثل األطفال
املصابني بفيروس نقص املناعة املكتسبة
واألطفال مجهولي النسب أو الذين ينحدرون من
األقليات اإلثنية أو األطفال ذوي اإلعاقة.
6 .6العمل على تأمني اإلستقرار في عالقات الرعاية
وضمان الغاية األساسية للرعاية البديلة وهي
إيجاد منازل دائمة و مستقرة لألطفال في نهاية
املطاف ،وذلك إما من خالل جمع شمل األطفال
مع عائالتهم أو إيجاد بدائل أخرى مثل التبني
(للمزيد حول ذلك انظر اجلزء .)1

 13من املهم أن ال يجري تطوير نوعية الرعاية املؤسسية للدرجة التي تصبح فيها دورا ً تقدم مستوى عال من املعيشة بحيث جتذب األطفال
إلى دور الرعاية السكنية .ومن املسلم به أن األطفال الذين يقيمون حاليا ً في هذه املرافق لهم حقوقهم ،ويجب أن تكرس جميع اجلهود
لتأمني مستوى الئق من املعيشة لهم وتوفير اخلدمات والرعاية لتأمني هذه احلقوق .لذلك فإن أي عمل نحو حتسني جودة الرعاية السكنية
يجب أن ال يكون على حساب اجلهود العامة إلنهاء إيواء األطفال في مؤسسات الرعاية.
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3 .اتخاذ الخطوات الالزمة ملنع األطفال من
اإلضطرار إىل العيش بعيدا ً عن رعاية أشخاص
راشدين أو بعيدا ً عن رعاية األرس أو غريهم من
مقدمي الرعاية ،وحماية هؤالء األطفال ريثما
يتم تحقيق ذلك.

نبذة
نحن نسعى جاهدين نحو عالم ال يضطر فيه أي طفل للعيش بعيدا ً عن رعاية أشخاص راشدين أو
دون إشراف ورقابة في دور يسكنها األطفال فقط أو في الشوارع أو مع أصحاب العمل أو غيرهم من
أشخاص راشدين ممن يستغلونهم ويُسيئون معاملتهم .ونحن نؤمن أنه يجب في نهاية املطاف تأمني
منازل عائلية دائمة ملعظم األطفال الذين يعيشون خارج رعاية شخص مسؤول ،رغم أنهم قد يكونون
بحاجة إلى قضاء فترات من الوقت ضمن أحد مرافق الرعاية البديلة اجليدة ريثما يتم تأمني أحد هذه
الترتيبات .كما أننا نؤمن بأنه ليس من املستحب أن يعيش األطفال خارج رعاية الراشدين ،إال أنه من
املمكن لألطفال األكبر سنا ً واملراهقني قضاء ما تبقى من طفولتهم دون رعاية الراشدين إما وحدهم أو
ضمن مجموعات صغيرة ممن هم في سنهم ،على أن ال يكون خيار املعيشة هذا مفروضا ُ عليهم بسبب
قلة اخليارات كالفقر أو عدم وجود الرعاية البديلة أو اخلدمات األخرى .كما أننا ندرك عمليا ً أنه وبالنظر
إلى حجم املشكلة في الفترة اإلنتقالية أن األطفال الذين يعيشون خارج رعاية الراشدين ممن هم أكبر أو
أصغر سنا ً قد يحتاجون إلى دعمنا وحمايتنا ريثما يتم تطوير بدائل أفضل.

وتأتي أهمية هذا الهدف من التالي:

•األطفال الذين يعيشون في الشوارع أو مع
أحد الراشدين ممن قد يقوم باستغاللهم
أو اإلساءة إليهم هم فئة شديدة الضعف
وبحاجة للمساعدة ،لذلك فهناك حاجة
ماسة لتوفير الرعاية واحلماية لهذه الفئة.

•إن الدور التي تأوي أطفاالً وال تخضع للرقابة
تشكل خطرا ً على األطفال ،لذلك يحتاج
األطفال الذين يعيشون في هذه الدور إلى
بيئة بديلة تقدم لهم كما ً أكبر من الدعم
واحلماية.
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•يعيش املاليني من الصبيان والبنات في العالم
خارج إطار رعاية شخص راشد ،لهذا ال ميكننا
منع هذه الظاهرة ضمن فترة قصيرة من
الزمن ،لكن هؤالء األطفال بحاجة إلى دعمنا
وحمايتنا على األقل في الفترة االنتقالية
ريثما يتم تأمني حلول أفضل.

في سياق اجلهود الساعية لتعزيز هذا
الهدف نشير إلى أهمية حتقيق التوازن بني
اإلستراتيجيات التي متكن األطفال خارج رعاية
الراشدين من احلصول على احلماية الفورية مع
وضع استراتيجيات وقائية متوسطة وطويلة
األمد .إن استثمار جميع موارد حماية األطفال
ممن هم خارج رعاية الراشدين يعكس قبوالً بأن
هذه األوضاع املعيشية حتمية ال بد منها .إن
استثمار جميع املوارد في سبيل وقاية األطفال
من اخلروج عن رعاية الراشدين يجعل األطفال ممن
هم خارج إطار هذه الرعاية أصالً عرضة للخطر.
ولذلك ،فالعمل نحو حتقيق ما يلي ضروري
لتحقيق استجابة أكثر توازناً:

•العمل على عزل األطفال فوريا ً عن حاالت
اخلطر والظروف التي تؤدي إلى استغاللهم.

•ضمان حصول األطفال الذين يعيشون دون
رعاية شخص راشد على مجموعة كاملة من
الدعم.

•التأكد من أن استراتيجيات الوقاية من فقدان
الرعاية األسرية أو إعادة دمج األطفال تأخذ
بعني اإلعتبار اإلحتياجات والدوافع اخلاصة
لألطفال الذين يعيشون دون رعاية الراشدين.

هدفنا

تعاريف و مفاهيم أساسية

نحن نعمل جاهدين من أجل عالم ال يعيش األطفال
فيه دون رعاية شخص راشد سواء كانوا في دور
لألطفال فقط دون إشراف أو رقابة أو في الشوارع
أو مع أرباب عملهم أو أشخاص راشدين ميكن أن
يسيئوا معاملتهم أو أستغاللهم .كما أننا نؤمن أنه
يجب إيجاد منزل آمن ودائم ملعظم هؤالء األطفال
وأنه قد يضطر بعضهم لقضاء فترات في أحد
مرافق العناية البديلة النوعية املناسبة ريثما تتم
تسوية أمورهم .كما أننا نعتقد أنه من غير املرغوب
به أن يكون اي من األطفال األصغر سنا ً خارج رعاية
شخص راشد ،إال أنه قد يكون من املناسب أن ميضي
بعض األطفال األكبر سنا ً ممن هم من اليافعني أو في
سن املراهقة بقية فترة طفولتهم بشكل مستقل
عن إشراف الراشدين ،إما لوحدهم أو مع مجموعة
من أصدقائهم أو ممن هم في سنهم على أن ال يُكرَه
أي منهم على تسوية من هذا النوع بسبب الفقر
أو اإلفتقار إلى الرعاية البديلة أو اخلدمات األخرى.
وعمليا ً نحن ندرك أنه بسبب حجم املشكلة ،يحتاج
هؤالء األطفال في الوقت الراهن ،بغض النظر عن
سنهم ،إلى دعمنا وحمايتنا ريثما تتم تسوية خيارات
بديلة لهم.

ينقسم األطفال الذين يعيشون بشكل
مستقل إلى فئتني .وفقا ً للمبادئ التوجيهية
للرعاية البديلة لألطفال ( )UN 2010aقد يعيش
هؤالء األطفال بشكل مستقل ضمن ترتيب
معيشي يضمن اإلشراف عليهم ،حيث تعتبر
هذه الفئة من ضمن أشكال الرعاية البديلة ،وقد
أتينا على مناقشتها و تعريفها في اجلزء  2أعاله.
كما ميكن أن يعيش األطفال بشكل مستقل دون أي
إشراف رقابي حيث يكون هؤالء عمليا ً خارج رعاية
أي شخص راشد لكنهم قد يتلقون املساعدة من
أحد الراشدين .يشكل هؤالء األطفال فئة معينة
خارج الرعاية الوالدية أو األسرية من حيث أنهم،
على عكس األطفال في الرعاية البديلة ،لم يتلقوا
عط مسؤولية
رعاية من أشخاص راشدين أو أنه لم تُ َ
رعايتهم ألي شخص راشد .وتشمل هذه الفئة:
•األطفال الذين يعيشون في دور مقتصرة على
األطفال دون إشراف أشخاص راشدين.

•األطفال الذين يعيشون في الشوارع دون أي رعاية.

•األطفال الذين يعيشون مع أشخاص راشدين ال
يقومون على رعايتهم وحمايتهم ،وتشمل هذه
الفئة األطفال الذين يعيشون مع أرباب عملهم
وأولئك الذين مت جتنيدهم في جماعات أو قوات
مقاتلة واألطفال الذين مت تزويجهم .وال تشمل
األطفا ل الذين يعيشون مع والديهم أو ذويهم
ممن تولوا مسؤولية رعايتهم ،لكنها تشمل أولئك
الذين ال يقدمون الرعاية الكافية (املزيد في اجلزء
 1أعاله حول احلاجة إلى حتسني معايير حماية
ورعاية األطفال داخل أسرهم).
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من املعلوم أنه قد يصعب التمييز أحيانا ً بني الفئة
األخيرة واحلاالت التي يكون فيها األطفال حتت رعاية
األقرباء .ففي بعض احلاالت واملناطق على سبيل
املثال يتم إرسال األطفال إلى األقرباء في املناطق
النائية حيث يقوم هؤالء على رعاية أطفال آخرين
أو القيام بأعمال منزلية حيث تسمح العادات
والقيم الثقافية في هذه املناطف بهذه املمارسات.
في بعض احلاالت يتفق األهل واألقرباء على هذه
التسوية مقابل تقدمي الرعاية والسكن للطفل حيث

يظن أصحاب املنزل بأنهم يقدمون مستوى أفضل
من الرعاية واحلياة لهؤالء األطفال (Blagbrough
.)2008; Roby 2011
وفيما يلي املفاهيم األساسية األخرى املدرجة في
هذا اجلزء.

اإلطار  :9تعاريف املصطلحات األساسية املدرجة في اجلزء 3
•زواج األطفال« :يشمل زواج األطفال أي
تزويج لطفل دون سن  18عاماً ،إما من
شخص راشد أو من طفل آخر ،والذي قد يكون
مسموحا ً به مبوجب القوانني املعمول بها
محليا ً ( .)CRIN 2007 p.1يعتقد الكثيرون
أن زواج األطفال ممن هم دون سن  18عاما ً هو
زواج `قسري` وذلك ألن األطفال في هذ السن
عرضة للتغرير بهم ولكافة أنواع الضغط
العاطفي واجلسدي وال ميكن لهم أن يدلوا
مبوافقة مسؤولة كاملة عن الزواج .وكلما كان
قل احتمال أن يكون
األطفال أصغر سنا ً كلما ّ
زواجهم ناجما ً عن موافقتهم الكاملة أو
بإرادتهم احلرة ( .)CRIN 2007ويشكل الزواج
خطرا ً بشكل خاص على الفتيات األصغر سنا ً
حيث تزيد لديهم مخاطر احلمل املبكر وما
يترتب عليه أيضا ً من ازدياد في معدل وفيات
األمهات والرضع ( .)IWHC 2008ولذلك
فنحن نشعر بأشد القلق جتاه زواج الفتيات ممن
هم دون  14عاماً.

•عمالة األطفال واألطفال العاملون :يشمل
عمل األطفال أي نشاط يقوم به األطفال
للمساهمة في دخلهم أو الدخل املادي
لذويهم ،ويندرج حتت هذه النشاطات األعمال
املنزلية وأي عمل مأجور ،وال تكون هذه األعمال
بالضرورة مؤذية لألطفال (Save the
 .)Children 2003وفقا ً التفاقية حقوق
الطفل ،يجب حماية األطفال من أي شكل
من أشكال األعمال االستغاللية أو الضارة،
واالتي تعرف بأنها «أي عمل ميكن أن يتعارض
مع تعليم الطفل أو يحمل أي شكل من
الضرر على صحة األطفال ومنوهم البدني
والعقلي واملعنوي والروحي واإلجتماعي»
( .)UN 1989 Article 32ويستخدم الكثيرون
مصطلح «عمالة األطفال» لوصف تلك
األعمال الضارة .وهناك املزيد من التفصيل
حول عمالة األطفال أو األعمال الضارة في
اإلتفاقيات رقم  138و  182من منظمة العمل
14
الدولية (.)ILO 1973/1999

 14تنص اإلتفاقية رقم  138على احلد األدنى لألعمار والتي ال تقل عن سن استكمال التعليم اإللزامي والذي ال يكون بأي حال من األحوال
أقل من سن  15عاماً ،إال أنه ميكن خفض هذا احلد إلى  14عاما ً في البلدان النامية .أما األطفال الذين تتراوج أعمارهم بني  13و 15
عاما ً فبإمكانهم أخذ «األعمال اخلفيفة» حيث ميكن أن تنخض السن في البلدان النامية لهذه األعمال إلى ما بني  12و  14عاما ً .وتنص
اإلتفاقية رقم  182أنه ال ميكن ألي طفل أن يشارك في «أسوأ أشكال» عمالة األطفال ،وهذا يشمل العديد من األنواع املنصوص عليها
في اإلتفاقية مثل العمل القسري واإلستغالل اجلنسي التجاري إضافة إلى أنواع العمل الضارة األخرى املتفق عليها محليا ً وفق معايير
محددة.
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•الهجرة واإلجتار باألطفال :يشير مصطلح
اإلجتار باألطفال عادة إلى نقل األطفال عبر
احلدود أو داخلها ألغراض اإلستغالل .ويشمل
اإلجتار أيضا ً تشغيل األطفال قبل نقلهم
وعلى استالمهم بعد النقل أيضاً .وبعكس
اإلجتار بالبشر فإن اإلجتار باألطفال ال يشمل
بالضرورة اإلكراه أو التغرير ،حيث تعتبر اجتارا ً
كل حالة يتم فيها نقل األطفال لغرض
اإلستغالل بغض النظر عن موافقة الطفل
أو عدم موافقته .ويبقى تعريف اإلستغالل
موضع جدل كبير حيث يحرص البعض على

ملاذا نعمل لتحقيق هذا الهدف
يعتبر األطفال الذين يعيشون في الشوارع
أو مع أشخاص يقومون باإلساءة إليهم أو
استغاللهم من أكثر الفئات ضعفاً ،ولذلك
هناك حاجة ماسة لتوفير بيئة رعاية و حماية
مناسبة لهؤالء األطفال .فمن غير املقبول أال
يكون لألطفال خيار للمعيشة سوى الشوارع .إن
العيش في الشوارع يترك األطفال عرضة لإلساءة
واإلستغالل حيث يزداد احتمال تعاطيهم للمواد
اخملدرة أو إصابتهم بفيروس نقص املناعة املكتسبة،
واحلمل املبكر في حالة الفتيات القاصرات .يتعرض
كال اجلنسني من األطفال ألشكال اإلساءة
واإلستغالل على حد سواء إال أن شكل اإلساءة
يختلف كثيرا ً تبعا ً للجنس (Consortium
for Street Children 2009; Thomas de
.)Benitez 2007

«كان أحد الصبية في اجملموعة يعرف كيف يحصل
على املال السريع...لقد شجعني على اإلنضمام له
وألصدقائه .التقوا بسائح أملاني كان يبلغ من العمر
 30عاما ً تقريباً ،ودفع لهم ما بني  2إلى  5دوالرات
مقابل استغاللهم جنسياً .لم أكن أشارك معهم
بل اكتفيت بالتسكع معهم ....بعد عدة أشهر
رأيت العديد من األطفال يحصلون على املال بهذه
الطريقة .كنت بحاجة للمال وكنت أريد أن أصبح
مثل أصدقائي األكبر سناً».
(صبي في سن  13عاما ً يعيش في الشوارع في كمبوديا،
مقتبس من .)Thomas de Benitez 2007 p.13

ضمان عدم منع األطفال ممن هم أكبر سنا ً
على الهجرة بحثا ً عن حياة أفضل بسبب
15
التفسير الصارم لتعريف اإلجتار.

•عمل األطفال في املنازل :يشير مصطلح
العمل املنزلي إلى عمل يتم داخل أو لصالح
منزل أو عدة منازل ,ويعرف العامل بأنه أي
شخص يشارك في عمل منزلي في إطار
عالقة عمل .وعمل األطفال املنزلي هو العمل
الذي تؤديه فتاة أو فتى ممن هم دون سن 18
عاما ً (.)ILO 2011a

يفتقد األطفال الذين يعيشون في الشوارع إلى
التغذية السليمة وميكن أن يشاركوا بتعاطي املواد
اخملدرة كما أنهم عرضة لإلصابة بعدة أمراض مثل
املالريا وغيرها ،إضافة إلى أنهم ال يستطيعون
االلتحاق باملدارس (Consortium for Street
 .)Children 2009كما أن أطفال الشوارع عرضة
ألن ينتهي بهم األمر مبخالفات قانونية عدة وخاصة
إذا كان النوم أو العيش في الشوارع يعتبر جرمية في
قوانني البلد ،مما إلى أن ينتهي األمر بهم في السجون
وما ينجم عنه من مشاكل أخرى (Cantwell and
.)Jacomy-Vite 2011
إن الضرر الذي يصيب أطفال العمالة الذين يعيشون
مع رب عملهم قد يكون مضاعفا ً نتيجة لتبعات
األعمال التي يقومون بها إضافة إلى نقص الرعاية
وغياب أشخاص مسؤولني يقومون برعايتهم
( .)Blagbrough 2008يزداد احتمال تعرض األطفال
لإلستغالل و الضعف إذا مت اإلجتار بهم في العمل.
قد يقرر بعض األطفال الهجرة من أجل العمل
كمرحلة انتقالية في حياتهم أو كآلية لالستمرار
أو إلى العيش في الشوارع ألنها تبدو أفضل من
اخليارات األخرى املتوفرة لهم مثل بيوت األسر التي
تسيء لهم ( .)Dotteridge 2004وقد يبدو هذا
اخليار هو األفضل بالنسبة لألطفال األكبر سناً ،وقد
يعتبر خيارا ً «طبيعياً» بالنسبة لبعض اجملتمعات
التي ال تنظر إلى سن  18كسن محدد للبلوغ ،كما
أن العيش بعيدا ً عن األمهات واآلباء ميكن أن يعتبر
مستحبا ً في مراحل مبكرة في احلياة .إال أنه ال ينبغي
أن تكون هذه البيئة اخلطرة هي اخليار الوحيد املتوفر

 15يستند هذا التعريف إلى بروتوكول األمم املتحدة ملنع و قمع و معاقبة اإلجتار باألشخاص و خاصة النساء واألطفال (،)UN 2000a
واملعروف باسم بروتوكول بامليرو  ، Palmero Protocolوالبروتوكول اإلختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل
األطفال في الدعارة واستخدام األطفال في املواد اإلباحية ( .)UN 2000bانظر أيضا ً  Black et al 2004و . .Dotteridge 2004
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لألطفال ،كما أن للكبار مسؤوليتهم في حماية
األطفال من اتخاذ قرارات ضارة بحياتهم .ال بد من
بذل أقصى اجلهود املمكنة لضمان جمع شمل
األطفال الذين يعيشون في الشوارع أو من أصحاب
عملهم ممن يقومون باإلساءة إليهم أو استغاللهم
إلى ذويهم أو إيجاد خيارات رعاية بديلة مناسبة
لهم أو مساعدتهم لكي يتمكنوا من العيش
بشكل مستقل في منازل آمنة وفقا ً ملا يتناسب مع
مصاحلهم الفضلى.
كما أن األطفال الذين يتزوجون قبل بلوغهم سن 18
عاما ً هم أكثر عرضة للخطر وبخاصة ،كما أشرنا
أعاله ،الفتيات األصغر سناً .عادة ما تتزوج الفتيات
أشخاصا ً أكبر سنا ً وكثيرا ً ماتؤدي هذه الزيجات إلى
نشاط جنسي مبكر غالبا ً ما يكون قسرياً ،مما قد
قد يعرض الفتيات في بعض احلاالت إلى اإلصابة
باألمراض التي تنتقل جنسياً ،وخاصة بالنسبة
للفتيات ممن هم دون  14عاما ً وما يتعرضن له من
مخاطر احلمل املبكر وما يترتب عليه من خطر وفيات
األمهات والرضع (;CRIN 2007; IWHC 2008
 .)UNICEF 2006تعتبر الوفيات املرتبطة باحلمل
السبب األساسي لوفيات الفتيات ما بني عمر 15
و  19عاما ً في العالم ،حيث يزيد خطر وفاة الفتيات
في سن  15عاما ً خمسة أضعاف عن النساء ممن هم
في سن العشرينات ( .)2008 World Visionكما أن
زواج الفتيات يؤدي إلى توقفهن عن إكمال تعليمهن
الدراسي ( .)CRIN 2007; IWHC 2008وفي بعض
اجملتمعات يعتبر احلمل ،بغض النظر عن سن األم
احلامل ،بداية سن النضوج ونهاية ملرحلة تعليم
الفتاة ( .)2008 World Visionوأخيرا ً فإن الفتيات
الالتي يتزوجن في سن مبكرة غالبا ً ما تظهر عليهن
عالمات اإلعتداء اجلنسي على األطفال واضطرابات
اجهاد ما بعد اإلصابة والتي تتمثل بالشعور باليأس
واإلكتئاب الشديد ( .)ICRW 2006وقد يكون
بعضهن في حالة عزلة شديدة ويقع على كاهلهن
حمل كبير من األعمال املنزلية في بيت أسرة الزوج
كما أنهن عرضة للعنف املنزلي وسوء املعاملة كما
يتم حرمانهن من االتصال بأصدقائهن أو حتى مع
ذويهن ( .)UNICEF 2009وكما هو احلال مع األطفال
الذين يعيشون في الشوارع وأصحاب العمل
اإلستغالليني ،ال بد من بذل اجلهود العاجلة حلماية
األطفال من الزواج القسري وتأمني بيئة رعاية آمنة.
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إن عيش األطفال بشكل مستقل في دور
غير خاضعة لإلشراف يعرضهم للخطر .قد
يتعرض األطفال الذين يعيشون في دور مستقلة
من دون رقابة أو إشراف إلى سوء املعاملة والعنف،
حيث يضطر هؤالء األطفال إلى اإلنخراط في
مختلف املمارسات الضارة مثل األعمال اجلنسية
من أجل البقاء على قيد احلياة كما يواجهون حتديات
أخرى مثل تربية أشقائهم األصغر سناً .عادة ما
يكون هؤالء األطفال غير قادرين على الذهاب إلى
املدرسة كما يعانون من الوحدة والعزلة والقلق
على مستقبلهم مثل فرص الزواج التي تقل بسبب
حتملهم ملسؤولية تربية أشقائهم (.)Tolfree 2004
على الرغم من هذه اخملاطر قد ينضوي العيش
املستقل في دور أطفال غير خاضعة للرقابة
واإلشراف على بعض املزايا النسبية في بعض
احلاالت .فبالنسبة لبعض األطفال على سبيل
املثال يبقى العيش في دور كهذه هو الطريقة
الوحيدة لضمان عيش األطفال مع أشقائهم أو
في مجتمعاتهم األصلية ،مما له أثر كبير في تنمية
إحساس األطفال بهويتهم وسعادتهم .كما أن
اإلقامة في هذه الدور قد متكن األخوة من التمسك
بحقوقهم مبلكية منزل األسرة أو املمتلكات العائلية
األخرى ومنع اجليران أو األقرباء من االستيالء عليها،
إضافة إلى أن بعض األطفال يفضلون البقاء ضمن
مجموعات بدالً من العيش مع األقرباء خشية
التعرض للتمييز باملعاملة ( .)Tolfree 2004وقد
يكون خيار العيش املستقل بالنسبة لألطفال األكبر
سنا ً ممن اختاروا الهجرة سعيا ً للعمل كوسيلة
للمحافظة على حماية ودعم األصدقاء بدالً من
اإلضطرار للعيش مع اصحاب العمل أو في الشوارع.
ومبا أن هذا اخليار من العيش املستقل لألطفال
يجعلهم عرضة للخطر ينبغي العمل على توفير
خيارات معيشة أكثر أمانا ً بالنسبة لألبناء والبنات.
يعيش املاليني من الصبيان والبنات في أنحاء
العالم دون رعاية من أشخاص راشدين
مسؤولني .يبني اإلطار  10أدناه املزيد من األمثلة
حول األعداد املتزايدة لألطفال الذين يعيشون في
الشوارع أو مع أصحاب العمل أو ممن هم في عالقة
زواج مبكر.

اإلطار  :10عدد األطفال الذين يعيشون خارج رعاية اشخاص راشدين
•تشير التقارير األخيرة من بعض املناطق في
العالم بأن أعداد األطفال الذين يعيشون في
الشوارع وال يعودون إلى املنزل ليالً في تزايد
16
كبير (.)Ray et al 2011

•تشير تقديرات اليونيسيف ( )2009bإلى أن
نسبة  %34من النساء الذين تتراوح أعمارهن
بني  20و 24سنة في افريقيا تزوجن أو دخلن
في عالقة زواج قبل بلوغهن سن  18عاماً ،أما
في آسيا فترتفع هذه النسبة إلى  .%40أما في
نيبال ،فتبلغ نسبة زواج الفتيات الالتي يتزوجن
قبل بلوغهن سن  10سنوات  ،%7بينما ترتفع
هذه النسبة إلى  %40بالنسبة للفتيات ممن
هن في سن  15عاما ً (.)World Vision 2008
و يقدر عدد الفتيات الالتي يتزوجن يوميا ً ممن
هن دون سن  15عاما ً بـ  3500فتاة  .
•تشير آخر األرقام املتوفرة لنا إلى أن هناك
ما ال يقل عن  15.5مليون طفل في العالم
يعملون في اخلدمة املنزلية ،وميثل هذا الرقم
نسبة  %5من األطفال املنتجني اقتصاديا ً حيث
يفوق عدد الفتيات العامالت في املنازل مثيله
من الفتيان .وال يعرف حتديدا ً عدد األطفال
الذين يعيشون مع أصحاب عملهم ،إال أنه

من الصعب حسم مشكلة اضطرار األطفال
للعيش خارج رعاية أشخاص راشدين بشكل
فوري إال أن هؤالء األطفال بحاجة إلى حمايتنا و
مساعدتنا على األقل ريثما يتم العمل على
إيجاد خيارات معيشية أفضل لهم .كما ورد أعاله،
فإنه ال مكان لطفل في الشارع أو مع شخص يقوم
باستغالله أو إساءة معاملته مثل رب عمل أو زوج أكبر
سناً ،في بيئة مثالية .إن حتقيق بيئة كهذه يتطلب
تركيز اإلهتمام بالوقاية ومعاجلة األسباب اجلذرية
املؤدية لالستغالل وسوء املعاملة مثل الفقر وبعض
القيم واملعايير اإلجتماعية مبا فيها املعايير

أمر شائع جدا ً في العديد من املناطق ،وهؤالء
األطفال بشكل خاص عرضة لسوء املعاملة
واإلستغالل .إن اخملاطر املرتبطة بعمل األطفال
مت استحداث
في املنازل كبيرة جدا ً حيث ّ
اتفاقية جديدة تدعو الدول بشكل واضح إلى
اتخاذ إجراءات أكثر حزما ً جتاه تشغيل األطفال
في األعمال املنزلية (.)ILO 2011a/b

•هناك أعداد متزايدة من األطفال الذين
يهاجرون بحثا ً عن عمل في جميع أنحاء
العالم (Global Movement for Children
 .)2010ووفقا ً للبنك الدولي ( )2006فإن ثلث
عدد املهاجرين القادمني من البلدان النامية
هم من اليافعني الذين تتراوح أعمارهم بني
 12و 24عاماً ،ويشمل هذا العدد املاليني من
األطفال ممن هم دون سن  18عاما ً والذين
يهاجرون من دون إشراف شخص راشد .ويبني
تقرير للبنك الدولي لعام ( )2008يستند إلى
بيانات إحصائية من  12بلدا ً بأن أعدادا ً كبيرة
من األطفال املهاجرين لم يكونوا يعيشون مع
ذويهم ،حيث تعتبر هذه الفئة من األطفال
املهاجرين األكثر عرضة ألسوأ أشكال عمالة
األطفال (.)UN General Assembly 2009

اإلجتماعية املتعلقة باجلنسني .وريثما تتحقق مهمة
التغيير الشائكة هذه يستمر األطفال ضمن عالقات
الزواج أو في عمل ما أو في الشوارع وهم بحاجة
ماسة للدعم واحلماية .وتشير الدالئل إلى عدم وجود
هذا الدعم حالياً .فعلى سبيل املثال ،غالبا ً ما يتعرض
األطفال إلى التمييز من قبل القائمني على اخلدمات
وال يستطيعون احلصول على اخلدمات الصحية أو
النصح حول وسائل منع احلمل ١٧.وعلى الرغم من
اإلجماع على أن ساعات العمل الطويلة املرتبطة
بعمالة األطفال تشكل عائقا ً أمام إكمال تعليم
هؤالء األطفال إال أن الربط بني عمالة األطفال

 16يصعب على الوكاالت العاملة في هذه اجملال حتديد األرقام الدقيقة «ألطفال الشوارع» في العالم وذلك بسبب اختالف استخدام
األطفال للشارع بحسب العمر واجلنس والتجربة في الفترة التي قضوها في الشوارع ( .)Ray et al 2011وفي حني رفضت اليونيسيف
( )2006الرقم املتفق عليه سابقا ً وهو  100مليون ،إال أنها ما زالت تقدر أرقام أطفال الذين يعيشون في الشوارع بعشرات املاليني في
كافة األوقات.
 17انظر على سبيل املثال البحث الذي أجرته منظمة  Street Actionفي دوربان في جنوب افريقيا:
http://streetaction.org/research-advocacy/projects
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والتعليم لم تتم ترجمته على أرض الواقع بصيغة
تغيير للسياسات من قبل بعض احلكومات (ILO
 .)2010هناك بعض اإلشارات احملدودة حول حرمان
األطفال من رعاية أشخاص راشدين في بعض التقارير
العاملية وأوراق السياسات في سياق تشجيع التعليم
ألكثر الفئات تهميشا ً (.)Delap 2010

بعض أسس املمارسة اجليدة
استراتيجيات توازن متكن من حماية فورية
لألطفال الذين يعيشون خارج رعاية أشخاص
راشدين ذات خطط وقائية متوسطة وطويلة
األجل .إن استنفاذ جميع املوارد في حماية األطفال
الذن يعيشون بعيدا ً عن رعاية أشخاص راشدين
يعكس قبوالً بأن هذه األوضاع املعيشية ال مفر
منها ،كما أن استثمار جميع املوارد في وقاية
األطفال من العيش خارج رعاية أشخاص راشدين
يترك األطفال الذين هم خارج رعاية أشخاص
راشدين عرضة للمخاطر .لذلك فإن العمل على
حتقيق التالي ضروري للوصول من أجل الوصول إلى
١٨
استجابة أكثر توازناً.
1 .1اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلبعاد األطفال فورا ً
عن ظروف اإلستغالل واألوضاع التي تشكل
خطرا ً حقيقياً عليهم .إن األطفال الذين
يعيشون خارج رعاية أشخاص راشدين وينخرطون
في أسوأ أشكال عمالة األطفال أو أولئك الذين
يتعرضون لإلساءة املستمرة أو ممن تكون حياتهم
أو صحتهم البدنية أو النفسية في خطر ينبغي
إبعادهم بشكل فوري عن مصادر األذى ووضعهم
في وسط يوفر لهم احلماية واألمان .وكما أشرنا
سابقاً ،ميكن لدور الرعاية السكنية القصيرة
األمد أن تلعب دورا ً إيجابيا ً هنا بشرط أن تكون
هذه الدور منظمة لرعاية مجموعات صغيرة
من األطفال بحيث يحصل كل منهم على
الرعاية واألهتمام الفردي الالزم .ولألسباب الواردة
ذكرها سابقاً ،ينبغي جتنب استخدام دور اإلقامة
املؤسسية مثل مراكز العبور املشابهة للمهاجع
واخملصصة أصالً لإليواء املؤقت بينما تدفع فيها
أعداد كبيرة من األطفال بشكل جماعي ،على
أن تؤخذ هذه املراكز باإلعتبار كحلول مؤقتة
ريثما يتم إيجاد خيارات بديلة أفضل .ومن
«بيئات احلماية» األخرى التي ينبغي دراستها

أيضا ً احلضانة وجمع الشمل الفوري مع األسر.
كما ينبغي بذل اجلهود ،كما هو احلال مع جميع
األطفال في دور الرعاية البديلة ،لضمان حصول
األطفال على أماكن مستقرة و إيجاد منازل دائمة
لهم في نهاية األمر.
2 .2ضمان حصول األطفال الذين يعيشون خارج
رعاية أشخاص راشدين على مجموعة
كاملة من اخلدمات .وتشمل هذه اجملموعة على:
دعم التعليم والرعاية الصحية ،مبا فيها رعاية
اإلجناب ،والدعم اإلجتماعي والنفسي والدعم
اإلجتماعي ودعم اإلدخار أو إنتاج الدخل والسكن.
ويعتبر احلصول على العدالة بالنسبة لهؤالء
األطفال أمر في غاية األهمية لذلك يجب توجيه
اجلهود نحو إنهاء جترمي األطفال الذين يعيشون
في الشوارع .يعتبر هذا اإلجراء بالنسبة لبعض
فئات األطفال قصير األمد ريثما يتم تكثيف
اجلهود الوقائية األخرى ومساعي إعادة دمج هؤالء
األطفال ،بينما يجب أن يبقى هذا الدعم متاحا ً
بالنسبة لألطفال األكبر سنا ً ممن اتخذوا قرارا ً
بالعيش بعيدا ً عن عائالتهم.
3 .3ضمان أن تأخذ استراتيجيات منع فقدان
الرعاية العائلية أو إعادة دمج األطفال
بعني اإلعتبار الدوافع واإلحتياجات اخلاصة
لألطفال الذين هم خارج رعاية أشخاص
راشدين .ينبغي أن تأخذ استراتيجيات دعم
العائالت الواردة في اجلزء  1أعاله في احلسبان
األسباب التي تدفع األطفال إلى التخلي عن
عائالتهم والسعي حلياة بعيدا ً عن رعاية أشخاص
راشدين ،وضمان توفير الدعم الالزم للعائالت
واجملتمعات احمللية للحد من هذا اإلنفصال .ومن
هذه الدوافع الشائعة الفقر وسوء املعاملة
والعنف واملعتقدات الثقافية التي تعتبر انفصال
األطفال عن ذويهم مرحلة انتقالية في حياة
األطفال .ويجب أال تعتبر هذه اإلستراتيجيات
األطفال كضحايا سلبيني كما يجب أن تأخذ
بعني اإلعتبار أيضا ً دور األطفال أنفسهم في
اتخاذ قرار ترك العائلة .و يتطلب ذلك اإلنصات
بتفهم كبير إلى جتارب األطفال وذلك من أجل
فهم آرائهم و حاجاتهم وتطلعاتهم .و هذا هو
محور اجلزء التالي.

 18قد تقرر بعض الوكاالت العمل على بعض هذه االستراتيجيات األربعة دون غيرها ،إال أنه يجب العمل على جميع هذه االستراتيجيات
بشكل شامل لضمان احلماية الصحيحة حلقوق األطفال ممن هم خارج رعاية أشخاص راشدين أو عرضة لفقدان هذه الرعاية.
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4 .دعم مشاركة أوسع وأفضل يف القرارات املتعلقة
برعاية األطفال

نبــذة
من الضروري النظر في القرارات املتعلقة برعاية األطفال حسب كل حالة ،واعتبار املصلحة الفضلى
لكل طفل على حدة ،وأن تراعى وجهات نظر كل طفل وطفلة حول قرار رعايتهم ،متاشيا ً مع قدراتهم
املتنامية .وتأتي أهمية هذا الهدف من التالي:

•لألطفال احلق باملشاركة في القرارات املتعلقة
بحياتهم ،كما أن اإلرشادات الدولية تسلم
بأهمية مشاركة الطفل في القرارات
املتعلقة برعايته.
•لدى األطفال اختيارات ثابتة بشأن رعايتهم
كما أن لهم آراؤهم فيما يتعلق بأفضل
أشكال الرعاية املناسبة لهم.

•يأخذ بعض األطفال زمام أمورهم بيدهم
في ما يتعلق بحياتهم كاملكان الذي يريدون
العيش فيه ،لذلك فإن جتاهل دورهم في اتخاذ
القرار يعني فشل اجلهود الساعية للحفاظ
على األسرة أو تأمني منازل جديدة آمنة لهم.
•نادرا ً ما يتم حاليا ً اتخاذ القرارات املتعلقة
برعاية األطفال بالتشاور معهم كما أن
مصلحة األطفال الفضلى ال توضع في
اإلعتبار األول أثناء اتخاذ هذه القرارات.

وفي محاولة لدعم حتقيق هذا الهدف فإننا نقترح
األسس التالية للممارسة احلسنة:
1.1حتسني عملية اتخاذ القرار الرسمي املتعلق
برعاية األطفال من خالل ما يلي على سبيل
املثال:

•إشراك األطفال واألهل واخملتصني في جميع
القرارات املتعلقة برعاية األطفال.

•ضمان حصول األطفال ممن هم في دور
الرعاية الرسمية على خطط رعاية تخضع
للمراجعة املنتظمة.

•رفع الوعي بني صناع القرار اخملتصني
بأهمية إشراك األطفال في اتخاذ القرارات
وأهمية العمل ملصلحة األطفال الفضلى
واحملافظة على األسرة ومخاطر دور الرعاية
املؤسسية.
تتخذ فيها قرارات
•جعل األوساط التي ّ
متعلقة باألطفال مالئمة لألطفال،
وتعيني شخص راشد محايد لتمثيل
وتقييم مصلحة األطفال الفضلى في
اإلجراءات اخملتصة.

2.2حتسني عمليات اتخاذ القرار غير الرسمية
املتعلقة برعاية األطفال من خالل دعم
األطفال واألسر واجملتمعات احمللية بشكل
عام بحيث تشمل اخليارات نطاقا ً أوسع
من االطالع واملشاركة فيما يتعلق برعاية
األطفال.
3.3اإلقرار بأن األطفال غالبا ً ما يتخذون قراراتهم
وتفهم دوافعهم
الشخصية مبغادرة املنزل
ّ
املعدة
ومعاجلتها ضمن االستراتيجيات
ّ
للمحافظة على األسرة والعمل مبا يتناسب
مع مصلحة األطفال الفضلى.
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هدفنا
من الضروري اتخاذ جميع القرارات املتعلقة برعاية
األطفال حسب كل حالة على انفراد آخذين بعني
االعتبار املصلحة الفضلى لكل طفل على حدة
وأن تراعى وجهات نظر كل طفل وطفلة حول قرار
رعايتهم ،متاشيا ً مع قدراتهم املتنامية.

تعاريف و مفاهيم أساسية
تشمل القرارات املتعلقة برعاية األطفال كالً من
القرارات املتعلقة بالرعاية الرسمية وغير الرسمية.
تتضمن القرارات املتعلقة بالرعاية الرسمية القرارات
«الصادرة عن سلطة إدارية أو قضائية أو هيئة معتمدة
أصوالً» ،إضافة للقرارات املتعلقة بدخول أو خروج
األطفال من دور الرعاية السكنية (UN 2010a Article
 ١٩.)29أما القرارات غير الرسمية فتتم عادة داخل
األسرة واجملتمع احمللي من دون إشراك املؤسسات
الرسمية مثل اخلدمات اإلجتماعية أو احملاكم ومن دون
وضع األطفال في الرعاية السكنية .وفي بعض
احلاالت ،مثل فرار األطفال من املنزل ،يكون صاحب
القرار هو الطفل وحده.
و تشمل القرارات قرارا ً أوليا ً يُ ّتخذ بشأن فصل
األطفال عن والديهم أو عائالتهم والقرارات املتعلقة
بالتنقل بني مختلف أمناط الرعاية البديلة اخملتلفة
إضافة إلى القرارات املتعلقة بإعادة دمج األطفال
مع والديهم.
إن اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق برعاية األطفال
يعني قرارات متعمقة وقرارات منفردة تهدف للعمل
على حتقيق املصلحة الفضلى لألطفال وقرارات
تشمل املشاركة الكاملة لألطفال والعائالت .إن
العمل مبا يتناسب مع املصلحة الفضلى لألطفال
فيما يتعلق برعايتهم يعني أن توضع مصلحة
األطفال الفضلى في املقام األول (انظر املادة  3من
اتفاقية حقوق الطفل ( .UNCRC 1989وفيما
يتعلق برعاية األطفال على وجه التحديد ،يوضح
دليل الرعاية البديلة لألطفال عددا ً من العوامل
التي يجب أن تؤخذ بعني اإلعتبار في تقرير املصلحة
الفضلى ،وتشمل هذه العوامل ما يلي:

•أهمية فهم وتلبية حقوق األطفال العاملية (كما
تعبر عنها اتفاقية حقوق الطفل )UNCRC
إضافة إلى االحتياجات اخلاصة بكل طفل.
•حتقيق التوازن بني رفاهية األطفال وسالمتهم
العاجلة من جهة وبني احتياجات تنميتهم
ورعايتهم على املدى املتوسط والبعيد.

•التعرف على املشكلة املرتبطة بالتغيير املتكرر
ألماكن السكن وأهمية حتقيق الدميومة في
عالقات الرعاية.

•األخذ بعني اإلعتبار تع ّلق األطفال بعائالتهم
ومجتمعاتهم احمللية مبا في ذلك أهمية احملافظة
على بقاء األشقاء.
•اإلشكاالت املرتبطة بالرعاية في دور الرعاية
الكبيرة احلجم.

وفي سياق تقييم املصلحة الفضلى من املهم اعتبار
كل من نقاط القوة والضعف لألسر ،وذلك لضمان
بذل أقصى اجلهود للبناء على نقاط القوة ،ويشمل
هذا إجراء تقييم شامل للعالقات وعدم اإلكتفاء
باحلاجات املادية فقط.
استشارة األطفال حول رعايتهم يعني االستفسار
عن آرائهم وأخذ هذه اآلراء بعني اإلعتبار في اتخاذ
القرار املتعلق بنمط الرعاية األفضل لهم .تتطلب
االستشارة السليمة وجود موظفني مدربني بشكل
مهني وبيئة تدعم وتضمن فهم األطفال لعملية
اتخاذ القرار ومتيزهم بالكفاءة والثقة الالزمتني
للمشاركة .وال تعني استشارة األطفال بالضرورة
تنفيذ ما يقترحه هؤالء األطفال وال تعني هذه
املشاركة في الرأي إلغاء مسؤولية األشخاص
الراشدين في حماية األطفال .إن قدرة األطفال على
التعبير عن آرائهم و التوصل إلى قرارات مبنية على
قدرة معرفية مبا يتعلق بحياتهم يختلف بحسب
العمر وعوامل أخرى تتعلق بالطفل نفسه ،ومع
ذلك فحتى األطفال األصغر سنا ً لهم آراؤهم و
مشاعرهم التي يجب أن تؤخذ بعني اإلعتبار.

 19وفقا ً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال ( ،)UN 2010aتعتبر جميع أمناط الرعاية السكنية جزءا ً من «الرعاية الرسمية» بغض
النظر إن كانت أو لم تكن « الصادرة عن سلطة إدارية أو قضائية أو هيئة معتمدة أصوالً».
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ملاذ نعمل لتحقيق هذا الهدف
لألطفال احلق في املشاركة في اتخاذ القرارات
التي تتعلق بحياتهم ،كما أن اإلرشادات
تقر بأهمية مشاركة األطفال في
الدولية
ّ
القرارات التي تتعلق برعايتهم .تنص املادة  12من
اتفاقية حقوق الطفل  UNCRCعلى ما يلي:

«تكفل الدول األطراف للطفل القادر على تكوين
بحرية في
آرائه اخلاصة حق التعبير عن تلك اآلراء ّ
جميع النواحي التي تخص الطفل وتلقى آراء
الطفل األهمية الواجبة وفقا ً لسن الطفل ودرجة
نضجه» (املادة  12من اتفاقية حقوق الطفل 1989
.)UNCRC
وتنص املادة  3من اتفاقية حقوق الطفل UNCRC
بأن توضع املصلحة الفضلى فوق أي اعتبار في جميع
اإلجراءات املتعلقة بالطفل .كما تنص املادة  9على
أال يتم إبعاد الطفل عن أبويه قسرا ً إال من قبل
«السلطات اخملتصة» وحني يصب ذلك في مصلحته
الفضلى .ويجب إتاحة الفرصة جلميع األطراف
املعنية باملشاركة في العمليات اإلجرائية واإلفصاح
عن وجهات نظرهم .ووفقا ً للمادة  ،25يحق لألطفال
ممن هم حتت رعاية الدولة أن يخضعوا ملراجعة
دورية ألماكن إيوائهم .ويشدد دليل الرعاية البديلة
لألطفال ( )UN 2010aعلى أهمية أن تكون قرارات
رعاية األطفال مبنية على أساس املصلحة الفضلى
لألطفال وبالتشاور معهم.
لألطفال رغباتهم الواضحة حول شؤون
رعايتهم كما أن لهم آراؤهم حول أفضل منط
مناسب لهم من الرعاية .يكون للصبيان والبنات
آراؤهم اخلاصة والواضحة حول املزايا واملشاكل
املتعلقة بأمناط الرعاية اخملتلفة .فكما أشرنا في
اجلزء  1أعاله ،على سبيل املثال ،يعبر األطفال في
أنحاء العالم عن رغبة قوية بالبقاء حتت رعاية اجلد أو
اجلدة إن لم يستطع أحد والديهم القيام برعايتهم،
وذلك ألنهم يشعرون بأن األجداد يقدمون الدعم
واحلب أكثر من األقرباء اآلخرين وأنهم ال يقومون
باإلساءة إليهم أو استغاللهم .وغالبا ً ما تختلف

رغبات الفتيات عن الفتيان بشأن رعايتهم ،فقد
بينت األبحاث في مالوي ،على سبيل املثال ،بأن
الفتيات لم يرغنب في العيش مع األقرباء األبعد
ألنهن يشعرن بأنهن معرضات للتحرش اجلنسي ويتم
إجبارهن على الزواج في سن مبكرة ،بينما يخشى
الفتيان في هذه احلالة من إجبارهم على العمل
لساعات طويلة ( .)EveryChild 2009وفي كثير
يقر األطفال ممن هم في
من احلاالت ،لكن ليس دائماًّ ،
الرعاية السكنية باملشاكل املرتبطة بهذا النمط
يعبر البعض عن رغبته بالعيش
من الرعاية في حني ّ
وسط جو أسري مرة أخرى.

«لم تكن األمهات البديالت في دور األيتام تعطينا
احلب كاألم احلقيقية ،ولم نشعر بالرعاية التي كان
والدينا يوفراها لنا ،وهذا شيء رهيب .كنا نتمنى أن
نحصل على الرعاية واحلب حتى لو كانوا فقراء ،كنا
نتمنى الرعاية التي يستحقها كل طفل»

(عدد من اليافعني في الرعاية السكنية في السلفادور ،مقتبس
عن .)Tolfree 2005 p.4

«نفتقد املنزل ،كل األطفال يشتاقون للمنزل،
ألمهاتهم وحلب والديهم».
(فتاة في الرعاية السكنية في مولدوفا ،مقتبس عن
.)EveryChild 2011a p.13

«أفضل أن يكون لدي منزل وأن يزورني أقربائي...تشعر
باألمان عندما يكون لديك عائلة».
(صبي عمره  15عاما ً في الرعاية السكنية في مالوي ،مقتبس
عن .)EveryChild 2011a p.13

« إن وجود الوالدين هو من مصلحة الطفل .يجب أن
يكون األب أو األم موجودين بغض النظر عن أسلوب
رعايتهما .هذا ما أؤمن به وأنا مقتنع أن الكثير منا
يفكر بنفس الطريقة .هؤالء الذين يعيشون معنا
وخاصة الذين كان لهم أب أو أم جميعهم يفتقد
ألهله .أنا متأكد أن جميع األطفال يريدون العودة إلى
أهلهم».
(صبي عمره  15عاما ً في الرعاية السكنية في روسيا ،مقتبس
عن .)EveryChild 2011a p.13
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بعض األطفال قادرون على إدارة حياتهم
واتخاذ القرارات املتعلقة باملكان الذي يريدون
العيش فيه ،وجتاهل دورهم في اتخاذ هذا
القرار سيؤدي إلى فشل اجلهود الساعية إلى
احملافظة على األسرة .تبني األبحاث املتعلقة
بالهجرة ( )Dotteridge 2004وإعادة دمج األطفال
أن األطفال هم الذين يقررون غالبا ً ترك املنزل حيث
يلعب األصدقاء واألشقاد دورا ً في هذا القرار أيضاً.
لذلك فإن جناح اإلجراءات الوقائية ومساعي إعادة
الدمج يتطلب العمل جنبا ً إلى جنب مع األطفال
لفهم دوافعهم وإيجاد بدائل أفضل لألوضاع السيئة
وحاالت اإلستغالل.
حالياً نادرا ً ما تتخذ القرارات املتعلقة
برعاية األطفال بالتشاور مع األطفال كما أن
مصلحتهم الفضلى ليست دائماً هي اإلعتبار
األساسي في صنع القرار .تعتبر عمليات اتخاذ
القرارات املتعلقة برعاية األطفال الرسمية في
جميع أنحاء العالم غير كافية ،فعلى سبيل املثال:

•توصلت إحدى أبحاث الرعاية البديلة في منطقة
البحر الكاريبي إلى أن اربع من أصل عشرة بلدان مت
استعراضها لم يكن لديها تنظيم قانوني لدخول
األطفال إلى الرعاية السكنية ،وأن مشاركة
تتبع
األطفال في القرارات املتعلقة برعايتهم لم ّ
بشكل منهجي (.)Lim Ah Ken 2007

تبي األبحاث في روسيا أن نظرة املهنيني إلى
• ّ
مشاركة األطفال في جلسات احملاكم تسبب
أزمة للطفل وبناء على ذلك يستبعد األطفال
من حضور هذه اجللسات واملشاركة بها (Rogers
.)and Smyikalo 2007
•وفي سوريا ،يتخذ القضاة قرارات إعادة األطفال
إلى عائالتهم دون أخذ آراء األطفال بعني اإلعتبار
ودون إجراء تقييم لوجود الدعم واملتابعة .وال
تستند في هذه احلاالت قرارات إدخال األطفال
إلى الرعاية السكنية على تقييم لقدرة العائلة
على رعاية الطفل (Cantwell and Jacomy-
.)Vite 2011

أما القرارات املتعلقة بالرعاية غير الرسمية لألطفال
فكثيرا ً ما تتخذ هذه القرارات دون اعتبار آلراء
األطفال وغالبا ً ما تكون ضد مصلحتهم أيضاً.
فعلى سبيل املثال:

38

•في غانا قد يتخذ كبار السن القرار حول مكان
إيواء األطفال وقد يكون قرار توزيع األطفال ضد
إرادة األقرباء وكثيرا ً ما يؤدي إلى استياء األطفال
(.)Kuyini et al 2009

•وفي املناطق الريفية في والية تاميل نادو في
الهند ،تظهر األبحاث أنه لو كان اآلباء على قيد
احلياة لكانوا هم من اتخذوا القرارات املتعلقة
برعاية األطفال ،وأنه في حال وفاتهم تقوم
األمهات أو األجداد باتخاذ قرار املكان الذي
سيعيش فيه األطفال وذلك دون سؤال األطفال أو
أخذ مشورتهم (.)EveryChild 2010

•في املناطق الريفية في مالوي  ،أظهر البحث الذي
أجراه «مان» ( )Mann 2004بأن هناك فروقات بني
اجملتمعات التي تتخذ قرارات بشأن رعاية األطفال
دون إشراك األطفال حيث يتجاوز الراشدون
رغبة األطفال في السكن مع اجلد أو اجلدة .في
هذه احلالة ،ينشغل الراشدون باملتطلبات املادية
لألطفال متجاهلني رغبة األطفال بالسكن مع
من يوفر لهم مستوى جيد من الرعاية واحلب:

«إنها حياتك وأنت تعرف جيدا ً من يهتم بك .بإمكانك
أن متيز الشخص الذي يحبك من الشخص الذي
يعاملك كاخلادم»
(صبي عمره  11عاما ً من مالوي ،مقتبس عن Mann 2004

.)p.33

أن ننح الفرصة الختيار املكان الذي نريد أن
« نود ُ
نعيش فيه ألننا نعرف من يعاملنا بشكل جيد ،ولكن
ال أحد يسألنا».
(فتاة في سن املراهقة من مالوي ،مقتبس عن Mann 2004
.)p.33

من األرجح أن تكون فئات معينة من األطفال هي
التي تتعرض لالستبعاد من املشاركة باتخاذ القرار.
ففي العديد من الثقافات ،على سبيل املثال ،تُنبذ
الفتيات على نحو مضاعف إما بسبب العمر أو
اجلنس ،كما يتم جتاهل األطفال ذوي اإلعاقة بسبب
افتراضات مسبقة حول كفاءتهم العقلية أو
قدرتهم على الفهم (EveryChild and BCN
.)2012

بعض أسس املمارسة اجليدة
1 .1حتسني عمليات صنع القرار الرسمية
20
املتعلقة برعاية األطفال:

•ينبغي توضيح خطط الرعاية املتعلقة بجميع
األطفال ممن هم في مؤسسات الرعاية الرسمية
ومراجعة هذه اخلطط بصورة منتظمة 21.كما
يجب أن تكون هذه العملية متعددة األوجه بحيث
تشمل األطفال واآلباء واألمهات واألصدقاء
وجميع املهنيني اخملتصني .يجب منح الفرصة
دائما ً لألطفال واآلباء واألمهات للمشاركة باتخاذ
القرارات املتعلقة برعاية األطفال.

•ينبغي تدريب األشخاص املشاركني في اتخاذ
قرارات رعاية األطفال ،مبا في ذلك القضاة
واألخصائيون اإلجتماعيون ،للتعرف على وسائل
وأهمية مشاركة األطفال في اتخاذ قرارات
رعايتهم و سبل اتخاذ القرار استنادا ً ملصلحة
األطفال الفضلى.

•ينبغي على جميع املشاركني في اتخاذ قرارات
رعاية األطفال تفهم االحتياجات التنموية
لألطفال (وخاصة الرعاية املستقرة والدائمة)
وأهمية احملافظة على األسرة وعدم إبعاد األشقاء
عن بعضهم البعض .كما يجب أن يكون هناك
أسلوب عمل واضح ومعروف بشكل جيد يضمن
أن يتم فصل األطفال عن والديهم ووضعهم
في مؤسسات الرعاية فقط إذا كان هذا اإلجراء
يصب في مصلحتهم الفضلى.

•يجب فهم اخملاطر املرتبطة مبؤسسات الرعاية
الكبيرة احلجم والتي حتيق بشكل خاص باألطفال
األصغر سناً.

2 .2حتسني عمليات اتخاذ قرارات الرعاية
غير الرسمية لألطفال :ينبغي دعم العائالت
واألطفال لتمكينهم من اتخاذ قرارات الرعاية
على أساس الدراية الكافية واملشاركة .وقد
يشمل هذا رفع مستوى الوعي بشأن مزايا وعيوب
األشكال اخملتلفة من الرعاية وأهمية مشاركة
الطفل ،كما ميكن أيضا ً تشجيع الفئات اخملتلفة
من اجملتمع احمللي أو زعماء اجملتمع احمللي أو الزعماء
الدينيني للمساعدة في دعم عمليات اتخاذ القرار.
وقد تصبح هذه اجلهود جزءا ً من استراتيجيات
أوسع نطاقا ً لضمان مشاركة أوسع لألطفال
ضمن العائلة واجملتمع.
3 .3اإلعتراف بحق متثيل األطفال :كما أشرنا
سابقا ً فاألطفال قادرون على اتخاذ قرارات الرعاية
اخلاصة بهم من دون اللجوء إلى أشخاص راشدين،
سواء قرار فرارهم من املنزل ،على سبيل املثال،
أو فيما يخص الرعاية اإليوائية أو احلضانة .يجب
االعتراف بدور األطفال في اتخاذ قرارات الرعاية
اخلاصة بهم واألسباب الكامنة وراء هذه القرارات
ضمن االستراتيجيات الهادفة إلى احملافظة على
متاسك األسرة والتصرف وفقا ً ملصالح األطفال
الفضلى .ومن الضروري ،في سياق اجلهود املبذولة
لتطوير مشاركة األطفال ،عدم التعامل مع
األطفال كمجموعة واحدة وتفهم اختالل توازن
القوى بني األطفال من جهة وبني األطفال
وأشخاص راشدين من جهة أخرى .وترتبط الدرجة
التي يشارك فيها األطفال باتخاذ قرارات رعايتهم
بعدة عوامل مثل العمر واجلنس واإلستقرار
العاطفي واإلعاقة واخللفية اإلثنية.

•يجب أن تكون األماكن التي يجري فيها اتخاذ
القرارات بشأن األطفال ،كاحملاكم على سبيل
املثال ،رفيقة باألطفال ،كما يجب مراعاة تعيني
شخص مناسب ومحايد لتقيم ومتثيل مصالح
األطفال الفضلى في احملاضر الرسمية.

 20انظر األمم املتحدة  UN 2010aللمزيد من اإليضاح حول اتخاذ القرارات الرسمية.
 21وفقا ً لدليل الرعاية البديلة لألطفال فإنه يفضل أن تتم مراجعة خطط الرعاية كل ثالثة اشهر (.)UN 2010a Article 67
39

5 .تطوير أنظمة حماية قوية لألطفال لدعم األرس
والرعاية النوعية لألطفال
نبـذة
إن املنهج الوحيد لتحقيق أهدافنا هو بناء نظم حماية قوية لألطفال تهدف بشكل واضح ومالئم إلى
حتسني مستوى رعاية األطفال مبا يشمل التركيز على متني العائالت ودعمها وتوفير مجموعة واسعة
من خيارات الرعاية النوعية لألطفال .وهذا يتطلب اإلرادة السياسية املعززة لتكريس املوارد الكافية
حلماية األطفال ورعايتهم ،إضافة إلى جهود حتسني نوعية أنظمة حماية األطفال لضمان توفير رعاية
أفضل لألطفال.

تأتي أهمية هذا الهدف من التالي:

•إن التغيير املنهجي مهم وضروري لتحقيق
تنمية مستدامة وواسعة النطاق في مجال
رعاية األطفال.

•إن التعامل مع مسألة رعاية األطفال بانفراد
ليس منطقياً ،وال بد من ربطها باجلهود
الشاملة حلماية األطفال وغيرها من نظم
حماية األطفال.

•تعتبر معظم مقومات نظم حماية األطفال
ضرورية لتمكني العائالت وحتسني رعاية
األطفال في العديد من البلدان واهية في
الوقت الراهن.
ودعما ً جلهود حتقيق هذا الهدف نقترح فيما يلي
بعض مبادئ املمارسة اجليدة:
1.1العمل على حتسني اإلرادة السياسية في
التغيير وذلك لتشجيع زيادة االستثمار في
تطوير نظم حماية قوية لألطفال مما يدعم
بدوره العائالت والرعاية النوعية لألطفال.
2.2احلرص على انعكاس حتسني مستوى الرعاية
اجليدة لألطفال ومتكني العائالت ،على جميع
مقومات نظم حماية األطفال.
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3.3اإلعتراف بدور القطاعني الرسمي و غير
الرسمي ودعمهما في توفير مستوى رعاية
أفضل لألطفال.
4.4دعم دور املنظمات غير احلكومية احمللية ممن
لديها معرفة جيدة بحقائق األمور على أرض
الواقع وممن تتسم باملرونة الكافية لتطوير
ممارسة مبتكرة ويكون لها دور مهم في
مساءلة احلكومات.
5.5إقامة صالت فاعلة مع املنظمات واألجهزة
األخرى لضمان دعمها للعائالت ولتحسني
مستوى رعاية األطفال.
6.6إجراء بحث استراتيجي ملساهمة الوكاالت
املستقلة والعمل نحو فهم نظام حماية
الطفل بكامله ومن ثم حتديد مجاالت محددة
ضمن هذا النظام لها أهميتها ،وميكن لتلك
الوكاالت حتقيق تغيير استراتيجي من خاللها.

هدفنا
نحن نعتقد أنه ميكن أن تتحقق أهدافنا من خالل
بناء نظم حماية قوية لألطفال يكون هدفها واضحا ً
ومالئما ً لتحسني رعاية األطفال مبا يشمل التركيز
على متكني العائالت وتوفير عدد من خيارات الرعاية
النوعية لألطفال .يتطلب ذلك اإلرادة السياسية
املعززة لتكريس املوارد الكافية حلماية األطفال
ورعايتهم ،إضافة إلى جهود حتسني نوعية أنظمة
حماية األطفال لضمان توفير رعاية أفضل لألطفال

تعاريف ومفاهيم اساسية
يعتبر مبدأ أنظمة حماية األطفال نقلة نحو منهج
يعالج جميع إشكاالت حماية األطفال من خالل
تغيير النظام األشمل و بعيدا ً عن التركيز على
قضايا حماية الطفل الفردية .وتتضمن مقومات هذا
٢٢
النظام ما يلي:
•سياسات وقوانني ومعايير.

•قوة عاملة متخصصة بخدمات ورعاية األطفال
وتضم أخصائيني اجتماعيني مهنيني وشبه
مهنيني إضافة إلى متطوعني خلدمة اجملتمع احمللي
•توفير اخلدمات.

•الرقابة واملراجعة.
يتطلب نهج النظم تنسيقا ً مركزيا ً بني األنظمة
التي تركز بشكل أساسي على حماية األطفال وتلك
التي تهتم مبجاالت أخرى ميكن أن يكون لها تأثيرا ً
على حماية األطفال (مثل التعليم والصحة واحلماية
اإلجتماعية والنظام القضائي).
ومن املعتقد أنه يجب على نظم حماية األطفال
االعتراف بدور الهيئات غير الرسمية وإقامة صالت
فاعلة مع القطاعني الرسمي وغير الرسمي .وتشمل
الهيئات غير الرسمية رعاية األقارب واجملموعات
الدينية وعالقات الصداقة واجلوار إضافة إلى الهيئات
املعنية بشكل خاص بحماية األطفال مثل جلان
اجملتمع احمللي حلماية األطفال.

ظم حماية األطفال عادة على أسس معينة
تقوم نُ ُ
مثل :التركيز على الوقاية مبا في ذلك احليلولة دون
فقدان الرعاية العائلية من خالل تقدمي الدعم
للعائالت وجتنب التمييز وإشراك األطفال كما
تهدف هذه األنظمة إلى حماية األطفال أثناء فترات
الطوارئ والفترات العادية.
ميكن تعريف نظام حماية األطفال الذي يهدف
بشكل واضح ومالئم إلى حتسني مستوى رعاية
األطفال على أنه نظام يشمل األهداف من  1إلى
 4أعاله .ولغايات هذا البحث فإنا نعتبر أن مصطلح
الرعاية يشير إلى توفير بيئة أمان ورعاية داخل
األسرة وخارجها أيضا ً في نظام الرعاية البديلة.
يعمل مثل هذا النظام إذا ً ملعاجلة اإلهمال و سوء
املعاملة داخل األسر ،والفصل العائلي غير املبرر
وسوء الرعاية في مؤسسات الرعاية البديلة وسوء
املعاملة واإلهمال.

ملاذا نعمل لتحقيق هذا الهدف
إن التغيير املنهجي ضروري لتحقيق تطوير
مستدام واسع النطاق في مجال رعاية
األطفال .وكما أشرنا أعاله فإن التحديات التي
تواجهنا لتحقيق هدفنا هائلة .لذلك فاملبادرات
التدريجية التي تصل إلى بعض األطفال قد تكون
جيدة لتحديد وتوضيح أسس املمارسة اجليدة ،إال أنه
وكي حتدث تغييرا ً في حياة ماليني األطفال احملتاجني
يجب أن توضع هذه األسس موضع التطبيق على
نطاق أوسع بكثير .وال ميكن أن يتحقق هذا التغيير
الواسع النطاق ما لم توضع اإلرشادات والسياسات
املالئمة في مكانها املناسب ،وأن يتم توفير مجموعة
واسعة من اخلدمات اخملتلفة لدعم األطفال ممن هم
داخل األسر املعرضة للخطر واألطفال الذين هم
خارج الرعاية الوالدية إضافة إلى قوة عاملة متمكنة
في مجال رفاه األطفال .كما يتطلب هذا التغيير
املنهجي أيضا ُ التزاما ً سياسيا ً حقيقيا ً بالعمل
مع اجملموعات األكثر تعرضا ً للخطر ولإلستثمار
في مجال رعاية األطفال داخل وخارج األسرة ،مع
اإلعتراف بأن هذه الرعاية هي ذات أهمية جوهرية
لرفاه الطفل وتنمية اجملتمعات بشكل عام.

 22للمزيد من الشرح حول نظام حماية األطفال ،انظر.Save the Children 2010a and UNICEF 2008c :
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ليس من املنطقي التعامل مع مسألة رعاية
األطفال مبعزل عن اجلهود األخرى ،لذلك يجب
إقامة الروابط لتوسيع نطاق اجلهود املبذولة حلماية
األطفال ،وربط هذه اجلهود أيضا ً مع األنظمة
واملؤسسات األخرى التي تؤثر على رعاية األطفال.
وكما أشرنا مرارا ً أعاله ،فإن الرعاية غير الكافية
لألطفال ال تأتي من فراغ .يرتبط اإلهمال وسوء
معاملة األطفال داخل األسر ،إضافة إلى انفصال
األسر وتدني مستوى الرعاية البديلة وما قد
تنطوي عليه من أهمال وسوء معاملة ارتباطا ً وثيقا ً
بالقضايا املتعلقة بحماية األطفال بشكل عام
مثل القيم و العادات اإلجتماعية املتعلقة مبعاملة
األطفال أو العاملني غير املدربني أو املؤهلني بشكل
جيد في مجال رفاهية األطفال.

تتأثر رعاية وحماية األطفال بعدد من األنظمة
األخرى لذلك يجب بذل اجلهود للتنسيق مع هذه
اجلهات الفاعلة .وكما أشرنا سابقاً ،فإن رعاية
األطفال تؤثر وتتأثر بالصحة ،مبا فيها صحة اإلجناب
والتنظيم األسري على سبيل املثال ،إضافة إلى
التعليم والفقر وحقهم في العدالة .لذلك فإن
العمل بشكل منهجي مع جميع هذه اجلهات
الفاعلة التي تعمل في هذه االختصاصات ضروري
جدا ً لتحقيق األهداف املرجوة في مجال حماية
ورعاية األطفال.
يوضح اإلطار  ١١أدناه التفاصيل املرتبطة ببعض
الروابط بني حماية ورعاية األطفال و اجلهات األخرى .

اإلطار  :١١اخلطوات التي يجب على األنظمة اخملتلفة اتباعه لتعزيز حماية
األطفال
الصحة

•تدريب العاملني في مجال رعاية ما قبل وما بعد الوالدة ملنعهم من تشجيع التخلي
عن األطفال ووضعهم في قطاعات الرعاية املؤسسية كما يحدث عادة في بعض
املناطق في احلاالت التي يعتقد فيها بصعوبة رعاية الطفل (على سبيل املثال حني
يكون الطفل مصابا ً بإعاقة ما أو يعاني من فيروس نقص املناعة املكتسبة) أو حني
تعتبر األم غير قادرة على رعاية الطفل أو الطفلة (بسبب الفقر مثالً).

•أن تكون الرعاية الصحية قريبة من املنزل بحيث ال يكون القائمون على رعاية
األطفال بعيدين عنهم وال يضطر األطفال إلى دخول الرعاية املؤسسية من أجل
احلصول على الرعاية الصحية الالزمة ،وهي مسألة هامة خصوصا ً بالنسبة لألطفال
الذين يحتاجون تدخالً طبيا ً عاديا ً أو رعاية فائقة كاألطفال من ذوي اإلعاقة.
•تشجيع اإلبتعاد عن منط طبي لرعاية املصابني باإلعاقة والذي مييل إلى عزل األطفال
واألشخاص الراشدين ممن يعانون من اإلعاقة وذلك لتلقي رعاية متخصصة.

•ضمان تلقي جميع األطفال مبن فيهم أولئك املقيمني في الرعاية البديلة أو خارج
رعاية أشخاص راشدين الرعاية الصحية املالئمة والتي تشمل أيضا ً الفحص الطبي
واملعاجلة من فيروس نقص املناعة املكتسبة.

•وضع االستراتيجيات الالزمة لتفادي وفاة أحد الوالدين (مثالً العمل على احلد من
العدوى بفيروس نقص املناعة املكتسبة وحتسني الطرق العالجية).

•خدمات تنظيم األسرة للحد من احلمل غير املرغوب فيه (والذي قد يكون مرتبطا ً
بالتخلي عن األطفال).

•تدريب العاملني في مجال الرعاية الصحية على التعرف على دالئل سوء املعاملة
واإلهمال و التأكد من أن مرافق الرعاية الصحية هي األماكن املناسبة حلماية
األطفال.

 23مصادر األدلة املبينة في هذا اجلدول هي .BCN et al 2012b; CPWG 2012, Delap 2010 and EveryChild and BCN 2012
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٢٣

التعليم

•توفير مستوى جيد من التعليم الشامل يكون قريبا ً من املنزل بحيث ال يضطر
األطفال إلى مغادرة الرعاية الوالدية من أجل الذهاب إلى املدرسة ،وهو أمر مهم
بالنسبة لألطفال من ذوي اإلعاقة.

•اإلستفادة من النظم التعليمية إلطالع األطفال حول االستراتيجيات املتعلقة
بحمايتهم من سوء املعاملة ومخاطر اإلنفصال عن األسرة وتوفير بدائل صاحلة لهم
للعمل خارج املنزل.

•توفير الرعاية النهارية للعناية باألطفال وحمايتهم أثناء أوقات عمل الوالدين.

•توفير مستوى جيد وشامل من التعليم لألطفال ممن هم في الرعاية البديلة (ويفضل
أن يكون ذلك كجزء من أنظمة التعليم السائدة حتسبا ً ألي عزلة قد يواجهها هؤالء
األطفال).

•تأمني التعليم لألطفال الذين هم خارج رعاية أشخاص راشدين مثل األطفال الذين
يعيشون في الشوارع أو مع أرباب عملهم كمستخدمني منزليني.

•تدريب املعلمني على التعرف على دالئل سوء املعاملة واإلهمال والتأكد من أن مرافق
الرعاية الصحية هي األماكن املناسبة حلماية األطفال.
احلماية
اإلجتماعية

•بذل اجلهود املمكنة للوصول إلى األسر األكثر ضعفا ً ملعاجلة الفقر الذي يسبب
معظم حاالت انفصال الطفل عن األسرة واجملتمع.

•ربط احلماية االجتماعية باستراتيجيات الرفاه االجتماعي بشكل عام لتمكني احلماية
اإلجتماعية من معاجلة األسباب اجلذرية لفقدان الرعاية الوالدية أو رعاية األسرة.
•التأكد من أن زيادة برامج احلماية اإلجتماعية ال تزيد الفصل غير املتعمد عن األسر
وذلك عن طريق خلق حوافز للرعاية البديلة ذات أثر عكسي.

•توفير احلماية اإلجتماعية لألطفال في الرعاية البديلة وفقا ً ملا تقتضيه احلاجة
وضمان وجود خطط لألطفال خارج الرعاية إذا لزم األمر.
العدل

•تقليص اإلعتماد على اإلعتقال وذلك للحد من فصل األطفال عن أسرهم.

•ضمان تقدمي مرتكبي العنف واإلساءة ضد األطفال إلى العدالة واتخاذ اخلطوات
الالزمة إلخراج اجلناة من األسرة بدالً من الضحايا األطفال .ومن املهم هنا التأكد
من أنه باستطاعة األطفال اإلبالغ عن حوادث اإلساءة بسهولة وأمان ودون خوف من
العقاب.
•دعم األطفال خارج رعاية الراشدين ممن لديهم مخالفات قانونية.

•التأكد من وضع مصلحة األطفال الفضلى في املقام األول في القرارات القضائية
التي تخص رعاية األطفال و بأن احملاكم مالئمة لألطفال وأن األطفال لديهم دعم
كامل من قبل محامني مستقلني في جميع إجراءات احملكمة.

•التقليل من الوقت الذي يبقى فيه األطفال رهن اإلنتظار عبر تبسيط إجراءات
الرعاية في احملاكم.

•تدريب الشرطة الخ ...مما ميكنهم من حتديد اإلهمال واإلساءة و توفير بيئة
آمنة لألطفال.
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تعتبر معظم مقومات نظم حماية األطفال
الضرورية لتحسني رعاية األطفال في الوقت
الراهن ضعيفة .على سبيل املثال فإن العاملني في
مجال رفاه األطفال غير مالئمني في كثير من احلاالت،
وينقصهم التوجيه املالئم لدعم العائالت وتوفير
مستوى نوعي من الرعاية البديلة (EveryChild
 .)2012bففي افريقيا مثالً هناك  17دولة فقط من
أصل  50لديها برامج تعليمية في مجال العمل
االجتماعي ( .)Sossou and Yogtiba 2009وفي
تتضمن القوانني احمللية
العديد من البلدان مثالً ال
ّ
نصوصا ً صريحة بشأن إعطاء األولوية للرعاية
األسرية على املؤسسات (Family for Every Child
 .)2012وكما هو موضح أعاله ،فإن قطاعات احلماية
اإلجتماعية والصحة والتعليم والقضاء ال تقوم
حاليا ً مبا يكفي لدعم العائالت الضعيفة أواألطفال
الذين هم خارج الرعاية الوالدية.
كما أن التنسيق مع الرعاية غير الرسمية ودعمها
غير كافيني في كثير من احلاالت .وهنا ميكن للمجتمع
احمللي واجملموعات الدينية أو الزعماء الدينيني لعب دور
قوي في :دعم العائالت الضعيفة واإلشراف على رفاه
األطفال داخل وخارج الرعاية الوالدية واملساعدة في
تغيير املعتقدات والسلوكيات التي قد تؤثر سلبا ً
على رعاية الطفل (Wessells 2009; Olson,
.)Knight and Foster 2008; Olson et al 2011
وقد يكون ملنظمات اجملتمع احمللي دور مهم بشكل
خاص في حاالت الطوارئ وخاصة في املناطق ذات
املوارد احملدودة .لذلك يجب على العاملني اخملتصني في
القطاع الرسمي دعم عمل هذه املنظمات وأن تكون
خدماتهم متاحة للتعامل مع احلاالت املعقدة من
سوء املعاملة واإلهمال وأن يضمنوا عدم استنزاف
طاقة عمل هذه اآلليات اجملتمعية (;Gale 2008
 ،)Wesells 2009إال أن هناك سوء استيعاب لدور
القطاع غير الرسمي وأفضل طريقة هي ربط عمل
القطاعني الرسمي وغير الرسمي معاً.24
تظهر نتائج فشل أنظمة حماية األطفال في
معاجلة قضايا رعاية األطفال بالشكل املالئم من
خالل العديد من املناهج العاملية املروعة واملوضحة
أعاله ،مثل االستمرار الواسع النطاق النتهاكات
األطفال داخل األسرة واالستخدام املتزايد للرعاية
املؤسسية وانعدام أي شكل من أشكال الدعم
للقائمني على رعاية األطفال الذين يعيشون مع
األقارب في بعض املناطق واألرقام الهائلة لألطفال

الذين يقضون حياتهم في الشوارع أو مع من يقوم
بتشغيلهم خارج أي شكل من أشكال الرعاية.

أسس املمارسة اجليدة
1 .1العمل على تعزيز اإلرادة السياسية لتشجيع
املزيد من اإلستثمار في أنظمة حماية األطفال
والذي من شأنه دعم األسر وحتسني جودة رعاية
األطفال .وميكن حتقيق هذا من خالل التأكيد على
الضروريات القانونية واألخالقية واالقتصادية
للعمل ،وذلك على سبيل املثال ،من خالل إيضاح
النتائج الباهظة لسوء الرعاية على األطفال
واجملتمع وااللتزام بتحسني رعاية األطفال وفق ًا
لتوصيات اتفاقية حقوق الطفل والتي صادقت
عليها معظم الدول.
2 .2العمل على أن ينعكس تطوير رعاية األطفال
على جميع جوانب نظام حماية األطفال .ينبغي
علينا العمل على حتقيق نظام حماية لألطفال
بحيث:

•يشمل التخطيط والتحليل فيه ،دراسة
حتليلية لإلساءة واإلهمال داخل األسر،
وللجهود احلالية املبذولة لتمكني األسر،
إضافة إلى الرعاية البديلة لألطفال بجانبيها
الرسمي وغير الرسمي .ومبا أن أغلب أشكال
الرعاية البديلة هي غير رسمية ،حيث
يقدمها أفراد األسرة املمتدة ،ومبا أن معظم
الدعم املقدم للقائمني على الرعاية يأتي من
القطاع غير الرسمي ،فإن عمليات تخطيط و
حتليل أنظمة حماية الطفل يجب أن تعكس
ذلك ،بحيث تقف على اآلثار املترتبة للقيم
واملعتقدات اإلجتماعية على رعاية األطفال،
وهذا يتطلب دعما ً من باحثني مختصني
ومدركني لهذه الظروف.

•هناك استراتيجيات وسياسات وتوجيهات
محلية معينة حول متكني األسر وأطفال
الرعاية البديلة ،إضافة إلى استراتيجيات
مباشرة وغير مباشرة متعلقة بالرعاية
يعكسها دليل الرعاية البديلة لألطفال.

 24اقترحت هذه النقطة املهمة أثناء النقاشات التي جرت خالل مؤمتر متكني نظام حماية الطفل Conference on Child Protection
 ،System Strengtheningوالذي عقد في داكار ،السنغال ،أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،في أيار .2012
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•هناك عاملون مختصون برفاه األطفال بحيث
يتضمن أخصائيني اجتماعيني مهنيني إضافة
إلى شبه مهنيني ومتطوعني من اجملتمع املدني مما
يولي األولوية لدعم األسر الضعيفة ويحقق دعم ًا
أفضل للقرارات املتخذة بشأن رعاية األطفال .و
يتوجب على هؤالء العاملني أيضا ً االلتفات إلى
احتياجات األطفال الذين يعيشون في الشوارع
أو في دور يديرها األطفال أو مع أشخاص يسيئون
معاملتهم أو يقومون باستغاللهم واألطفال في
الرعاية البديلة.
•هناك مجموعة من اخلدمات املتاحة لألسر
والتي ت ّكن األطفال من البقاء داخل
الضعيفة
ُ
دور الرعاية أو العودة إلى العيش مع أسرهم
ووسط مجتمعاتهم .كما يتم توفير خدمات
التبني التي تخضع ملستوى جيد من التنظيم
والدعم إضافة إلى عدد من خدمات الرعاية
البديلة ذات اجلودة.

3 .3اإلعتراف بدور القطاعني الرسمي وغير الرسمي
وتقدمي الدعم لهما لضمان مستوى أفضل
من الرعاية .وكما أشرنا سابقاً ،فإن الدور الذي
يلعبه القطاع غير الرسمي في دعم رعاية
وحماية األطفال ال يلقى استيعابا ً أو دعما ً
جيدا ً في الوقت احلالي كما أن هناك قدر كبير
من عدم الثقة بالقطاع الرسمي في العديد
من اجملتمعات.

4 .4دعم دور املنظمات غير احلكومية احمللية .تقع
املسؤولية األساسية لضمان حقوق األطفال
على احلكومات ،غير ان القطاع غير احلكومي
يلعب دورا ً مهما ً أيضا ً في رفع مستوى رعاية
األطفال .إن املنظمات غير احلكومية احمللية
بشكل خاص لديها معرفة جيدة بحقائق األمور
على الواقع كما أنها تتمتع باملرونة الكافية
لتطوير االبتكار في املمارسة ولتولي دور هام في
مساءلة احلكومات.
5 .5إقامة روابط تنسيق فاعلة مع األنظمة
األخرى لضمان مساهمتها بدعم األسر وحتسني
مستوى رعاية األطفال .وكما هو مبني أعاله ،فإن
حماية ورعاية األطفال تتأثر وتؤثر على الصحة
والتعليم والفقر والعدالة .وكما أشرنا سابقا ً فإن
الدوائر احلكومية اخملتصة بشؤون حماية ورعاية
األطفال تعوزها املوارد األساسية بشكل كبير
مقارنة بالقطاعات األخرى.
6 .6البحث استراتيجيا ً في املساهمة التي
ميكن ان تقدمها الوكاالت املستقلة .إن تطوير
نظام حماية ورعاية شامل هو مهمة شاقة
ومضنية .ونحن نعترف بدورنا كمنظمة تتكون
من منظمات محلية غير حكومية صغيرة احلجم
نسبيا ً بأهمية العمل لتقدمي فهم أفضل لنظام
حماية الطفل مبجمله ،ومن ثم حتديد اجلوانب
املهمة التي ميكن من خاللها للمنظمات غير
احلكومية حتقيق تغيير فعلي.
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6 .االستنتاجات
إيجازا ً ملا سبق ،فإن الغاية التي تود فاميلي فور
ايفري تشايلد  Family for Every Childحتقيقها
هي إيجاد بيئة يتمكن من خاللها جميع األطفال
من العيش وسط أسر توفر لهم الرعاية واحلماية
واألمان .ينبغي دعم األسر لكي تتمكن بدورها من
تقدمي الدعم املالئم لألطفال ،كما يجب احلؤول دون
فصل األطفال عن والديهم إال إذا كان ذلك يصب في
مصلحتهم الفضلى .أما في احلاالت التي ال ميكن
لألطفال االستمرار في العيش مع والديهم فيجب
بحث خيار رعايتهم من قبل أحد األقرباء ،كما يجب
توفير أمناط أخرى من الرعاية البديلة إضافة لرعاية
األقرباء مثل احلضانة القصيرة والطويلة األجل ،و دور
إيواء اجملموعات الصغيرة وخيارات العيش املستقل
اخلاضعة لإلشراف والرقابة بحيث يتم الوصول إلى
اخليار األفضل بحسب حالة كل طفل على حدة.
ويجب دعم خدمات التبني احمللي واخليارات املماثلة
مثل الكفالة وذلك لتأمني خيار منزلي آمن لألطفال
الذين ال تستطبع أسرهم تقدمي الرعاية لهم .كما
يجب اتخاذ القرارات املتعلقة برعاية األطفال وفقا ً
لكل حالة على حدة و مبشاركة كاملة من األطفال
واألسر وفقا ً ملا يتناسب مع القدرات النامية لألطفال
ومع مراعاة وضع مصلحة األطفال الفضلى في
االعتبار األول.
كما نرجو أن يتوقف العمل على إيواء جميع األطفال
في الرعاية املؤسسية على نطاق واسع ،لكل من
الفتيان و الفتيات ولكل من الرعاية القصيرة أو
طويلة األمد ،مع التركيز على اإلنهاء الفوري لهذا
النمط من اإليواء بالنسبة لألطفال ممن هم دون
الثالث سنوات من العمر .نحن ندرك أن هذا التغيير
ال ميكن أن يتحقق ،وال يجب أن يتحقق ،بني ليلة و
ضحاها ،وأن العمل على حتسني مستويات الرعاية
يجب أن يستمر ريثما يتم تطوير خيارات أفضل .كما
أننا نوصي بتوخي احلذر فيما يخص قرى األطفال
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حيث يعيش األطفال داخل أسوار مجمعات سكنية
بعزلة عن مجتمعاتهم احمللية ،إضافة إلى التبني بني
الدول الذي نعتقد أن اللجوء إليه يجب أن يتم فقط
حني تستنفذ جميع اخليارات املمكنة داخل البلد.
ونؤمن أنه ال ينبغي أن يعيش األطفال دون رعاية
شخص راشد ومسؤول في أي وقت من األوقات،
وأنه يجب تأمني جميع األطفال الذين يعيشون في
الشوارع أو في دور لألطفال فقط أو ممن يعيشون
مع رب عمل أو أي شخص آخر يقوم باإلساءة إليهم
أو استغاللهم في بيئة آمنة توفر لهم الرعاية
واحلماية .وقد يشمل هذا اإلجراء إعادة األطفال إلى
عائالتهم األصلية أو إيواءهم في دور رعاية بديلة ذات
مستوى جيد ،كتوفير خيار العيش املستقل لهم
حتت اإلشراف املالئم .ونشدد على أنه وفي الوقت
احلالي ريثما يتم العمل على إيجاد خيارات بديلة فإن
هؤالء األطفال احملرومون من رعاية أشخاص راشدين
ومسؤولني هم بحاجة لدعمنا وحمايتنا.
في النهاية ،فإن حتقيق هذه الغايات مرتبط بتطوير
نظم حماية أقوى لألطفال تشمل تشريعات
وسياسات وتوجيهات وطنية حول رعاية األطفال
ومتكني العائالت وذلك استنادا ً إلى حتليل سليم
للوضع الراهن .تتطلب نظم حماية األطفال أيضا ً
عمالة متخصصة برفاه األطفال مدربة على تقدمي
الدعم للعائالت والرعاية اجليدة لألطفال إضافة
إلى توفير اخلدمات في اجملاالت األخرى .ومن املهم
هنا فهم وإدراك األهمية احليوية لإلجراءات غير
الرسمية حلماية ورعاية األطفال .نحن نعتقد بأن
للمنظمات احمللية غير احلكومية دورا ً هاما ً في هذه
األنظمة وأن حتالف منظماتنا احمللية غير احلكومية
له دور أساسي في دعم اخلبرات على املستوى احمللي
وفي انعكاس هذه اخلبرات واملعارف على نقاشات
السياسة العاملية.
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