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 املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال - ٦٤/١٤٢
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــدإذ تؤكـد  ،)٢( واتفاقيــة حقــوق الطفــل)١( اإلعـالن العــاملي حلقــوق اإلنـسانمــن جدي

 ،٢٠٠٩تفاقية يف عامحتتفل بالذكرى السنوية العشرين لال وإذ
مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن أيضامن جديدوإذ تؤكد 

 ٧/٢٩جملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، وآخرهـا قـرارات الـس
ــارس/ آذار٢٨املــؤرخ ــبتمرب/ أيلــول٢٤ املــؤرخ٩/١٣  و)٣(٢٠٠٨م  ١٠/٨  و)٤(٢٠٠٨س
 كــــــانون٢٤ املـــــؤرخ٦٣/٢٤١ وقـــــــرار اجلمعيــــــة)٥(٢٠٠٩ مـــــارس/ آذار٢٦ خاملـــــؤر
 ،٢٠٠٨ديسمرب/األول

أن املبـادئ التوجيهيـة للرعايــة البديلـة لألطفـال، املرفــق نـصها ـذا القــرار،وإذ تعتـرب 
 بقـصد تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـةرسـاتحتدد توجيهات مرغوبا فيها علـى صـعيد الـسياسات واملما

حبمايـة ورفـاه األطفـال املتعلقـةكام الـصكوك الدوليـة األخـرى ذات الـصلةحقوق الطفل وأح
  أو األطفال املعرضني لذلك،ةرعاية الوالديالاحملرومني من

_______________

 .٢٠١٠أبريل/ نيسان١٣أعيد إصدارها ألسباب فنية يف *
 ).٣ - د( ألف٢١٧القرار )١(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢(
ــائق الرمسيــة:انظــر )٣( ــمالوث ــة والــستون، امللحــق رق ــة العامــة، الــدورة الثالث ، الفــصل(A/63/53) ٥٣ للجمعي

 .الثاين
 .، الفصل األول(A/63/53/Add.1)  ألف٥٣امللحق رقماملرجع نفسه، )٤(
 .، الفصل الثاين، الفرع ألف(A/64/53) ٥٣الدورة الرابعة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )٥(
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باملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال، بصيغتها الواردة يف مرفـقترحب - ١ 
 ت وممارسات مستنرية؛ توجيهات تساعد على وضع سياسا جمموعةهذا القرار، باعتبارها

تسترعي الدول على أن تأخذ هذه املبادئ التوجيهية يف احلسبان وأنتشجع - ٢ 
ــاه اهليئــات احلكوميــة التنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية ــةإليهــا انتب  واملــدافعني عــن حقــوق املعني

 اإلنسان واحملامني ووسائط اإلعالم واجلمهور بصفة عامة؛
عام أن يتخـذ خطـوات، يف حـدود املـوارد القائمـة، لنـشرإىل األمني التطلب - ٣ 

املبادئ التوجيهية جبميع اللغات الرمسيـة لألمـم املتحـدة، بـسبل منـها إحالتـها إىل مجيـع الـدول
 .األعضاء واللجان اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية

 ٦٥اجللسة العامة
 ٢٠٠٩مربديس/ كانون األول١٨

 
 املرفق

 املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال
 الغرض -أوال

وأحكـام )٢(تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـلالقصد من هذه املبادئ التوجيهية هـو - ١
الــصكوك الدوليــة األخــرى ذات الــصلة حبمايــة ورفــاه األطفــال احملــرومني مــن رعايــة الوالــدين

 .األطفال املعرضني لذلك أو
ويف ضـــوء هـــذه الـــصكوك الدوليـــة، ومـــع مراعـــاة اموعـــة املتناميـــة مـــن املعـــارف - ٢

والتجارب يف هـذا اـال، حتـدد هـذه املبـادئ التوجيهيـة توجيهـات مرغوبـا فيهـا علـى صـعيد
ــسياسات واملمارســة ــة.ال ــع القطاعــات املعني ــى مجي ــصورة واســعة عل ــتعمم ب وهــي مــصممة ل

 مبسائل متصلة بالرعاية البديلة، وترمي على وجه اخلـصوص إىلحنو مباشر أو غري مباشر على
 :يلي ما
دعم اجلهود الرامية إىل اإلبقاء على األطفال حتت رعاية أسرهم أو إرجاعهم )أ( 

إليهـا، ويف حالـة فـشل ذلـك، إجيــاد حـل مناسـب ودائـم، مبــا يف ذلـك التـبين أو الكفالـة وفقــا
 للشريعة اإلسالمية؛

نـسب أشـكال الرعايـة البديلـة وتقـدميها يف ظـروف تعـزز منـوضمان حتديـد أ )ب( 
 الطفل منوا كامال ومتوازنا، وذلك يف أثناء السعي إىل إجياد حلول دائمـة، أو يف احلـاالت الـيت

 حتقق مصلحة الطفل الفضلى؛  التكون فيها هذه احللول ممكنة أو ال
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اء بالتزاماا علـىمساعدة احلكومات وتشجيعها على حتمل مسؤولياا والوف )ج( 
حنو أفضل يف هذه اـاالت، مـع مراعـاة الظـروف االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـسائدة

 كل دولة؛ يف
توجيه سياسات وقرارات وأنشطة مجيع املعنـيني باحلمايـة االجتماعيـة وبرفـاه )د( 

 .الطفل يف القطاعني العام واخلاص كليهما، مبا يف ذلك اتمع املدين
 

 املبادئ العامة واألبعاد -ثانيا
 الطفل واألسرة -ألف

ــة لنمــونظــرا إىل أن األســرة هــي - ٣ اموعــة األساســية يف اتمــع، ومتثــل البيئــة الطبيعي
األطفال ورفاههم ومحايتهم، ينبغي تـسخري اجلهـود يف املقـام األول لـتمكني الطفـل مـن البقـاء

 أو العـودةمـع أقـارب آخـرين، عنـد االقتـضاء البقاء،أو ،حتت رعاية والديه، أو العودة إليهما
أن تـضمن الدولــة حـصول األســر علـى أشكـــال مـن الــدعم يف تأديـة أدوارهــا وينبغــي.إلـيهم

 .املتصلة بتوفري الرعاية
وينبغي أن يعيش كـل األطفـال والـشباب يف بيئـة تـوفر هلـم الـدعم واحلمايـة والرعايـة - ٤

حيـصلون  الفال الذين حيصلون على رعاية والدية غري مناسبة أوفاألط.وتنهض جبميع قدرام
 .هذه عليها البتة، يتعرضون بصفة خاصة للحرمان من بيئة التنشئة

ويف حالة عجز األسرة، حـىت مـع حـصوهلا علـى الـدعم املناسـب، عـن تقـدمي الرعايـة - ٥
 مـسؤولية محايـة حقـوقالكافية لطفلها، أو يف حالة هجرها له أو ختليهـا عنـه، تتحمـل الدولـة

الطفل وتأمني الرعاية البديلة املناسبة بالتعاون مع السلطات احمللية املختـصة ومنظمـات اتمـع
ــلطاا.املــدين املعتمــدة وفــق األصــول أو عــن طريقهــا ــق س ــن طري ــة، ع ــل الدول ــا تتحم كم

رفاهـه ومنـوهاملختصة، مسؤولية تأمني اإلشراف على سالمة أي طفل يتلقـى الرعايـة البديلـة و
 .وإجناز مراجعة دورية لتقييم مدى مالءمة ترتيبات الرعاية املقدمة

وينبغي أن تستند مجيع القرارات واملبادرات والنهج الواقعة ضمن نطـاق هـذه املبـادئ - ٦
 كمـا جيـب أن، وخباصة دف كفالة سالمة الطفـل وأمنـه،التوجيهية إىل كل حالة على حدة

، مبا يتماشى مع مبدأ عدم التمييز، ومـع وحقوقه الطفل املعين الفضلىحلاتستند إىل حتقيق مص
أن حتتــرم هــذه القــرارات واملبــادرات والنــهج وينبغــي.مراعــاة املنظــور اجلنــساين مراعــاة تامــة

 وفقـا علـى النحـو الواجـبحق الطفل يف أن يستشار وأن يؤخـذ رأيـه بعـني االعتبـاربالكامل
وينبغي بذل كـل اجلهـود.س حصوله على مجيع املعلومات الالزمةلقدراته املتنامية، وعلى أسا

 .من أجل أن تتم هذه االستشارة وتوفر املعلومات باللغة اليت يفضلها الطفل
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تطبيــق هـذه املبــادئ التوجيهيـة، فــإن عمليـة حتديــد مـصاحل الطفــل الفــضلى  إطـارويف - ٧
تياجــات وحقــوق األطفــالجيــب أن تــصمم حبيــث تعــني مــسارات العمــل األنــسب لتلبيــة اح

 تامــة حلقهــماحملــرومني مــن الرعايــة الوالديــة أو األطفــال املعرضــني لــذلك، يف ظــل مراعــاة
يف أن تكون هلم أسرة وبيئة اجتماعية وثقافية ومركز كأصـحاب حقـوق،والكاملالشخصي

وينبغــي أن تراعــي عمليــة حتديــد.ســواء عنــد حتديــد مــصلحة الطفــل أو علــى املــدى الطويــل
لحة الطفل مجلة أمور من بينـها حقـه يف أن تـسمع آراؤه وتؤخـذ يف االعتبـار وفقـا لعمـرهمص

 .نضجه ودرجة
وينبغــي للــدول وضــع وتنفيــذ سياســات شــاملة بــشأن رفــاه الطفــل ومحايتــه يف إطــار - ٨

سياساا العامة املتصلة بالتنمية االجتماعية والبشرية، مع احلـرص علـى تطـوير خـدمات تـوفري
 . البديلة القائمة، مبا جيسد هذه املبادئ التوجيهيةالرعاية

وكجزء من اجلهود الراميـة إىل احليلولـة دون فـصل األطفـال عـن والـديهم، ينبغـي أن - ٩
 :تسعى الدول إىل ضمان اختاذ تدابري مناسبة تراعي اجلوانب الثقافية، توخيا ملا يلي

األسر للقدرات بسبب عواملدعم بيئات تقدمي الرعاية األسرية حيثما تفتقر )أ( 
ــيت تنتمــي إىل ــز ضــد األســر ال ــة وإســاءة اســتعمال املخــدرات والكحــول، والتميي ــل اإلعاق مث

 سلحة أو حتــت االحــتاللاملــرتاعــاتالالــشعوب األصــلية أو األقليــات، والعــيش يف منــاطق
؛األجنيب

ــة املناســبتني لألطفــال املعرضــني للخطــر مثــل )ب(  األطفــالتقــدمي الرعايــة واحلماي
ــة واالســتغالل ــال املهجــورين وأضــحايا إســاءة املعامل ــال الــشوارع واألطف األطفــال وأأطف

األطفـال غـري املـصحوبني بـذويهم واألطفـال املنفـصلني عـن وأاملولودين خـارج إطـار الـزواج
أطفـال طـاليب وأأطفـال العمـال املهـاجرين وأطفـال املـشردين داخليـا والالجـئنياأل وأذويهم

متالزمـة نقــص املناعــة املكتــسب/ نقــص املناعــة البــشرية بفـريوساألطفــال املــصابني وألجـوءال
 . أو املتضررين منهابأمراض خطرية أخرىو)اإليدز(

وينبغي بذل جهود خاصة من أجل التصدي للتمييز القائم على أي وضع يتعلق حبالـة - ١٠
الـديين ونـوع اجلـنس واإلعاقـةنتمـاءاالالعرقـي وصـلالطفل أو والديه، مبا يف ذلـك الفقـر واأل

اإليـدز أو بـأمراض خطـرية أخـرى/نقـص املناعـة البـشرية بفـريوسالعقلية واجلسدية واإلصـابة
ســـواء كانـــت عقليـــة أو جـــسدية، وكـــون الطفـــل مولـــودا خـــارج إطـــار الـــزواج، والوصـــم

لطفـلاالجتماعي واالقتصادي، ومجيع األوضاع والظروف األخرى اليت قد تـؤدي إىل هجـر ا
 .أو إبعاده عن والديه/وأو التخلي عنه/و
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 الرعاية البديلة -باء
، من حيـث املبـدأ،مراعاة تامة ينبغي أن تراعي مجيع القرارات املتعلقة بالرعاية البديلة - ١١

 مـن حمـل إقامتـه املعتـاد مـن أجـل تـسهيل االتـصالممكـنتفضيل إبقاء الطفل يف أقـرب مكـان
، ومن أجل تقليل احتماالت حدوث عدم توازن يف حياتههاإدماجه في وإمكانية إعادةبأسرته

 .التعليمية والثقافية واالجتماعية
وينبغي أن تراعـي القـرارات املتعلقـة باألطفـال احملـاطني بالرعايـة البديلـة، مبـا يف ذلـك - ١٢

تياجـه مـستقر للطفـل وتلبيـة احسكن أمهيـة تـأمني مـ على النحو الواجب،الرعاية غري الرمسية،
الرتباط اآلمن واملستمر مبـن يقـدمون لـه الرعايـة، مـع اعتبـار االسـتمرارية هـدفا إىل ااألساسي

 . بصورة عامةرئيسيا
وجيب احترام األطفال وصـون كرامتـهم يف مجيـع األوقـات ومحايتـهم علـى حنـو فعـال - ١٣

مقـدميمن سوء املعاملـة واإلمهـال ومجيـع أشـكال االسـتغالل، سـواء كـان ذلـك مـن جانـب
 .الرعاية أو األقران أو أطراف أخرى، مهما كان شكل الرعاية اليت حيصلون عليها

وينبغي النظر إىل إبعاد الطفل عن أسـرته علـى أنـه آخـر تـدبري يلجـأ إليـه، وأن يكـون - ١٤
وينبغي كذلك أن تراجع قـرارات اإلبعـاد عـن.أمكن ذلك وألقصر فترة ممكنة  ماتدبريا مؤقتا

ــاداألســرة بانتظــ ــه، مبجــرد زوال أســباب اإلبع ــة والدي ــل إىل رعاي ــون إعــادة الطف ام، وأن تك
يتعـارض مـع  الاألصلية، أو يف حالة التوصل إىل احللول املالئمة ملعاجلـة تلـك األسـباب، أمـرا

 . أدناه٤٩مصاحل الطفل الفضلى، متاشيا مع التقييم الوارد ذكره يف الفقرة
الفقر املايل واملـادي أو أيـة ظـروف تعـزى كوني أنلأي حال من األحوابينبغيوال - ١٥

والديــه أوالرعايــةالبعــاد الطفــل عـنالوحيـد إل ملــربرابـشكل مباشــر وحــصري إىل هـذا الفقــر
 الظــروفاحليلولــة دون إعــادة إدماجــه، بــل جيــب النظــر إىل تلــك إحاطتــه بالرعايــة البديلــة أو

 .ملناسب لألسرةباعتبارها مؤشرا يربز احلاجة إىل توفري الدعم ا
وجيـب االهتمـام بتعزيــز ومحايـة مجيـع احلقــوق األخـرى املتعلقـة بــصفة خاصـة بوضــع - ١٦

 نيـل التعلـيم،احلـصر  ال علـى سـبيل املثـال،األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية، مبا يف ذلـك
الـدينواحلصول على اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات األساسية والتمتع باهلوية وحرية

 .أو املعتقد واللغة ومحاية حقوق امللكية واملرياث
بــني األشــقاء الــذين جتمعهــم أواصــر قائمــة عنــدمــن حيــث املبــدأوال ينبغــي الفــصل - ١٧

أيمل تكن هنالك خمـاطر واضـحة بـشأن حـدوث انتـهاكات أو  ماإحاطتهم بالرعاية البديلة،
يف مجيـع األحـوال، ينبغـي بـذل كـلو.مربرات أخرى متعلقة بتحقيق مـصاحل الطفـل الفـضلى
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مل يكـن ذلـك خمالفـا لرغبـام أو  مـا االتصال فيما بينهم، مواصلةاجلهود ليتمكن األشقاء من
 .مصاحلهم

وتسليما بأن أغلبية األطفال احملرومني من الرعايـة الوالديـة حيـصلون يف معظـم البلـدان - ١٨
بغي أن تسعى الدول إىل ابتكـار الوسـائلعلى رعاية غري رمسية من قبل األقارب أو غريهم، ين

املناسبة واملتسقة مع هذه املبادئ التوجيهية لتـأمني رفـاه األطفـال ومحايتـهم يف سـياق ترتيبـات
ــع ــة، م ــة غــري الرمسي ــاةاملهــذه الرعاي ــةراع ــصاديةواملمارســاتفــروقل ل الواجب ــة واالقت الثقافي

 .ل ومصاحله الفضلىتتعارض مع حقوق الطف  الواجلنسانية والدينية اليت
ــر - ١٩ ــة ويل أم ــات، مــن دعــم ومحاي وينبغــي أال حيــرم أي طفــل، يف أي وقــت مــن األوق

 .شرعي أو شخص بالغ مسؤول معترف به رمسيا أو هيئة عامة خمتصة
وينبغــي أال يكــون الغـــرض الرئيــسي مـــن تــوفري الرعايــة البديلـــة، يف أي حــال مـــن - ٢٠

 .االقتصادية ملقدمي هذه الرعاية وأو الدينيةاألحوال، تعزيز األهداف السياسية أ
وينبغي أن يقتـصر اللجـوء إىل اإليـداع يف مؤسـسات الرعايـة الداخليـة علـى احلـاالت - ٢١

ــدة للطفــل املعــين، ــيت تكــون فيهــا هــذه املؤســسات مناســبة بــصورة حمــددة وضــرورية ومفي ال
 .يتالءم مع مصاحله الفضلى ومبا
د يف أوساط اخلرباء، ينبغـي أن تقتـصر الرعايـة البديلـة املقدمـةاتساقا مع الرأي السائو - ٢٢

 علــى الترتيبــات ذات الطــابع،ن هــم دون ســن ثــالث ســنواتملــاصــةخب و،لألطفــال الــصغار
وميكن قبول بعض االستثناءات هلذه القاعدة من أجل احليلولـة دون تفريـق األشـقاء،.األسري

 مرافـق الرعايـة البديلـة ألسـباب طارئـة أو ملـدةوكذلك يف احلاالت اليت يودع فيهـا الطفـل يف
حمـددة مقـررة مـسبقا وحمـدودة للغايـة، مـع التخطـيط إلعـادة إدمـاج الطفـل داخـل األســـرة أو

 .طويلة األجل فيما يتعلق بتوفري الرعاية لهمناسبةإلجيـاد حلول أخرى
ألسري يكمـل بعـضهاومع التسليم بأن مرافق الرعاية الداخلية والرعاية ذات الطابع ا - ٢٣

بعضا يف تلبية احتياجات األطفال، وحيثما توجد مرافق داخلية كبرية لتقدمي الرعايـة لألطفـال
، ينبغي تطوير البدائل يف سياق استراتيجية عامة من أجل االبتعاد عن هذا الطابع)مؤسسات(

دي إىلحمـددة تــؤوأغـراضاملؤسـسي، علـى أن تكـون هـذه االسـتراتيجية مبنيــة علـى أهـداف
ومن أجـل ذلـك، ينبغـي أن تـضع الـدول معـايري.وقف االعتماد على هذه املؤسسات تدرجييا

للرعاية تكفل جودة اخلدمة املقدمة والظروف اليت تساهم يف منو الطفل، مثـل الرعايـة الفرديـة
 املوجـودةرافـق وينبغـي كـذلك للـدول تقيـيم امل،والرعاية الـيت تقـدم ضـمن جمموعـات صـغرية

وينبغي أن تراعي قرارات إنشاء مؤسسات جديـدة لرعايـة الطفـل. ضوء هذه املعايريأصال يف



A/RES/64/142

7

 واســتراتيجية هــذاهــدف مراعــاة تامــة، ســواء كانــت عامــة أو خاصــة،أو التــصريح بإنــشائها
 .االبتعاد عن الطابع املؤسسي

 
 تدابري تعزيز التطبيق

ــوافرة لــديها مــن املــواردينبغــي أن ختــصص الــدول، إىل أقــصى حــد ممكــن - ٢٤ ، وعنــداملت
 التنفيذ األمثل والتدرجيي هلـذهكفالة لاملوارد البشرية واملالية ،يف إطار التعاون اإلمنائياالقتضاء

وينبغــي أن تيــسر الــدول التعــاون.املبـادئ التوجيهيــة علــى امتــداد أراضــيها ويف الوقـت احملــدد
ه الطفـل واألسـرة يف أعمـال مجيـعبـني مجيـع الـسلطات املعنيـة وإدراج قـضايا رفـا الفعال فيما

 .الوزارات املعنية ذه القضية على حنو مباشر أو غري مباشر
ــادئ - ٢٥ ــدويل يف تنفيــذ هــذه املب ــاون ال ــة حاجــة إىل التع ــد أي والــدول مــسؤولة عــن حتدي

وينبغي إيالء هذه الطلبات االعتبار املطلوب والـرد عليهـا.التوجيهية، وعن طلب هذا التعاون
وينبغـي إدراج التنفيـذ املعـزز هلـذه املبـادئ التوجيهيـة.ا مـىت أمكـن ذلـك وعنـد االقتـضاءإجياب
إحدىوينبغي أن تنأى الكيانات األجنبية، عند تقدمي املساعدة إىل.برامج التعاون اإلمنائي يف

 .تتسق مع املبادئ التوجيهية  ال، عن أية مبادرةالدول
 يـشجع علـى تطبيـقعلـى أنـههذه املبـادئ التوجيهيـةوال ينبغي تفسري أي مما جاء يف - ٢٦

 اليت قد تكون مطبقـة يف الـدول املعنيـة أو يتغاضـى عـن تطبيقهـا، مبـا يفاملعايريمعايري أدىن من
وباملثل، يشجع جملس حقوق اإلنسان الـسلطات املختـصة واملنظمـات.ذلك تشريعاا الوطنية

ة أو خاصـة مبجـاالت مهنيـة حمـددة تـستند إىل مبادئ توجيهية وطنيـوضعاملهنية وغريها على
 .نص وروح هذه املبادئ التوجيهية

 
 نطاق تطبيق املبادئ التوجيهية -ثالثا
ــة علــى املمارســات والظــروف املالئمــة املتعلقــة بتقــدمي - ٢٧ تنطبــق هــذه املبــادئ التوجيهي

املنطبـقلقـانونمل يـنص ا  مـا سـنة،١٨الرعاية الرمسيـة البديلـة إىل مجيـع األشـخاص دون سـن
وتنطبق املبادئ التوجيهية أيضا، حيثمـا.على سن مبكرة لبلوغ الطفل سن الرشدعلى الطفل

الواجــب مـع إيـالء االعتبـارتـرد اإلشـارة إىل ذلـك فقـط، علــى أشـكال الرعايـة غـري الرمسيــة،
 مجيـع األطفـالدور املهم الذي تلعبه األسرة الكبرية واتمع احمللي وإىل التزامات الدول جتاهلل

مقدمي الرعاية إليهم حبكـم القـانون أو العـرف، وفقـا ملـا جـاء احملرومني من رعاية الوالدين أو
 .)٢(يف اتفاقية حقوق الطفل
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 علـى اليـافعني احملـاطني أصـال، حـسب االقتـضاء،وتنطبق هذه املبادئ التوجيهية أيضا - ٢٨
الية بعد بلوغهم سـنعاية أو الدعم لفترة انتق إىل استمرار الرالرعاية البديلة، والذين حيتاجونب

 .مبوجب القانون املنطبق الرشد
وألغراض هذه املبادئ التوجيهية، ورهنا علـى وجـه اخلـصوص باالسـتثناءات الـواردة - ٢٩

 : أدناه، تطبق التعاريف التالية٣٠يف الفقرة
يبيتـون لـيال  الاألطفـال الـذينمجيـع :األطفال احملرومون من الرعاية الوالديـة )أ( 

.مـع أحــد والـديهم علــى األقـل، ألي ســبب مـن األســباب ويف ظـل أي ظــرف مـن الظــروف
األطفال احملرومون من الرعاية الوالدية املوجودون خارج بلدان إقامتهم املعتـادة أو ضـحايا أما

 :، فقد يشار إليهم باملسميات التاليةئحاالت الطوار
إذا مل يكونوا حتت رعاية أحد األقارب أو “ بذويهمأطفال غري مصحوبني” ‘١’ 

  أوشخص بالغ مسؤول عن ذلك مبقتضى القانون أو العرف؛
 إذا كـــانوا منفـــصلني عـــن مقـــدم رعايـــة“أطفـــال منفـــصلون عـــن ذويهـــم” ‘٢’

مـع ذلـكقد يكونـونيتوىل أمرهم يف السابق حبكم القانون أو العرف، ولكنهم كان
 يف صحبة أحد األقارب؛

 :ن تتخذ الرعاية البديلة أحد األشكال التاليةوميكن أ )ب( 
أي ترتيــب خــاص يتــاح يف وســط عــائلي وحيــصل فيــه:الرعايــة غــري الرمسيــة ‘١’ 

رعايـة(الطفل على عناية مستمرة أو لفترة غري حمددة مـن قبـل األقـارب أو األصـدقاء
لطفــلبنـاء علــى مبـادرة مـن ابـصفتهم الفرديـة،أو غريهــم)ذوي القـرىب غـري الرمسيـة

قـضائية أي شـخص آخـر بـدون أن تـأمر ـذا الترتيـب سـلطة إداريـة أو والديه أو أو
 جهة خمولة ذلك حسب األصول؛ أو
مجيـع أشـكال الرعايـة الـيت تقـدم يف وسـط عـائلي بـأمر مـن:الرعايـة الرمسيـة ‘٢’

، وكذلك مجيع أشكال الرعاية الـيت تقـدم يف بيئـة خمتصةجهة إدارية أو سلطة قضائية
املرافــق اخلاصــة، ســواء كــان ذلــك أو مل يكــن نتيجــة لتــدابرييفليـة، مبــا يف ذلــكداخ

 إدارية أو قضائية؛
 :وقد تتخذ الرعاية البديلة األشكال التالية من حيث البيئة اليت تقدم فيها )ج( 
شكل من أشكال الرعاية األسـرية يف إطـار أسـرة الطفـل:رعاية ذوي القرىب ‘١’ 

إىل أصــدقاء مقــربني لألســرة يعــرفهم الطفــل، ســواء كانــت ذاتالكــبرية أو بــاللجوء
 طابع رمسي أو غري رمسي؛
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ــة الطفــل ‘٢’  ــداع:كفال ــصة إي ــا إحــدى اجلهــات املخت ــوىل فيه ــيت تت احلــاالت ال
الطفل، دف إحاطته برعاية بديلة، يف بيئة مرتلية داخل أسرة غـري أسـرته ختتارهـا هـذه

 يها وتشرف على تقدميها هذه الرعاية؛اجلهات املختصة وتؤهلها وتوافق عل
 األشكال األخرى للرعاية األسرية أو اليت تشبه الرعاية األسرية؛ ‘٣’ 
ــة داخــل املؤســسات ‘٤’   ــة يف أي موقــع:الرعاي ــة املقدم ــة  الالرعاي ــستند إىل بيئ ي

 يف حـاالت الطـوارئبـورراكـز العمأسرية، مثل األماكن اآلمنة لتقدمي الرعايـة الطارئـة و
يف ذلـك املـساكن طويلـة األجـل داخـل املؤسـسات، مبـاالقصرية والمجيع مرافق الرعايةو

 اجلماعية؛
 الترتيبات املعيشية املستقلة اخلاصة باألطفال بإشراف جهة خمتصة؛ ‘٥’ 
 :يلي  ماتنقسم اجلهات املسؤولة عن الرعاية البديلة إىل )د( 
اصــة الــيت تتــوىل تنظــيم الرعايــةاهليئــات، وهــي اجلهــات والــدوائر العامــة واخل ‘١’ 

 البديلة للطفل؛
نــشآت الفرديــة العامــة أو اخلاصــة الــيت تقــدم الرعايــة للطفــلاملاملرافــق، وهــي ‘٢’ 

 .داخل املؤسسات
يـشمل  الالـوارد يف هـذه املبـادئ التوجيهيـةعلـى النحـوغري أن نطاق الرعاية البديلة - ٣٠

 :احلاالت التالية
 سنة احملرومون من حريتـهم بقـرار صـادر عـن جهـة١٨األشخاص دون سن )أ( 

 القـانون، واألشـخاص الـذينتـهم أو إدانـة تتعلـق مبخالفـامقضائية أو إدارية نتيجة ادعـاء أو ا
ــدنياختــضع حالتــهم لقواعــد األمــم املتحــدة  )٦(النموذجيــة إلدارة شــؤون قــضاء األحــداثال

 ؛)٧( من حريتهموقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اردين
توفري الرعاية من جانب الوالدين بالتبين منـذ حلظـة وضـع الطفـل املعـين حتـت )ب( 

وصايتهم الفعلية مبوجب أمر ائي بالتبين، حيـث يعتـرب الطفـل منـذ هـذه اللحظـة، وألغـراض
 غري أن هذه املبـادئ التوجيهيـة تنطبـق علـى األطفـال.والديةهذه املبادئ التوجيهية، يف رعاية

دامـا  مـاقبل التبين أو يف مرحلة اختبـارية مـع الــوالدين بـالتبين احملـتملني  مااملودعني يف مرحلة

_______________

 .رفق، امل٤٠/٣٣القرار )٦(
 .، املرفق٤٥/١١٣القرار )٧(
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ــةامــستوفيني ــصكوك الدولي ــك، كمــا وردت يف ال ــداع تل ــات اإلي ــنظم عملي ــيت ت ــات ال ملتطلب
 األخرى ذات الصلة؛

قاء طوعيـاالتدابري غـري الرمسيـة الـيت يعهـد الطفـل مبوجبـها إىل أقربـاء أو أصـد )ج( 
ألهداف وأسباب ترفيهية غري متعلقة بعدم مقدرة الوالدين على توفري الرعاية املناسـبة أو عـدم

 .رغبتهما يف ذلك
أيــضاالــسلطات املختــصة واجلهــات املعنيــة األخــرى ويــشجع جملــس حقــوق اإلنــسان - ٣١

ستـشفيات ومراكـزعلى تطبيق هذه املبادئ التوجيهية، عند االقتضاء، يف املدارس الداخلية وامل
 واملخيمـاتاالحتياجـات اخلاصـة األخـرىذوي أواألطفال ذوي اإلعاقات العقلية واجلـسدية

 .وأماكن العمل ويف األماكن األخرى اليت قد تكون مسؤولة عن توفري الرعاية لألطفال
 

 جتنب احلاجة إىل الرعاية البديلة -رابعا
 تعزيز الرعاية الوالدية -ألف
ن تنتهج الدول سياسات تضمن دعم األسـر يف حتمـل مـسؤولياا جتـاه الطفـلينبغي أ - ٣٢

ــة مــع والديــه كليهمــا ــة عالق ــسياسات.وتعــزز حــق الطفــل يف إقام وينبغــي أن تعــاجل هــذه ال
األسباب اجلذرية هلجر الطفل والتخلي عنه وانفـصال الطفـل عـن أسـرته، ويكـون ذلـك بعـدة

ــةوســائل مــن بينــها ضــمان احلــق يف تــسجيل ا ــق والرعاي ــى الــسكن الالئ ملــيالد واحلــصول عل
الصحية األساسـية والتعلـيم وخـدمات الرعايـة االجتماعيـة، إىل جانـب تعزيـز تـدابري مكافحـة
ــسية ــداءات اجلن ــة األطفــال واالعت ــهميش والوصــم والعنــف وإســاءة معامل ــز والت الفقــر والتميي

 .وتعاطي املخدرات
 متسقة ومتعاضدة موجهة حنو األسـرة هـدفهاوينبغي أن تضع الدول وتطبق سياسات - ٣٣

 .تعزيز قدرة الوالدين على رعاية أطفاهلمحتسني و
وينبغــي أن تطبــق الــدول تــدابري فعالــة ملنــع هجــر األطفــال والتخلــي عنــهم وانفــصال - ٣٤

وينبغي أن دف السياسات والربامج االجتماعية إىل مجلـة أمـور مـن بينـها.الطفل عن أسرته
ــيتمتكــني األســر  مبــساعدا علــى اختــاذ املواقــف واكتــساب املهــارات والقــدرات واألدوات ال

وينبغـي، مـن أجـل حتقيـق.متكنها من توفري احلماية والرعاية والنمـو ألطفاهلـا علـى حنـو مالئـم
ــ ــة للدول ــة القــدرات التكاملي ــا يف ذلــك املنظمــات غــريةهــذا اهلــدف، تعبئ  واتمــع املــدين، مب

وينبغـي أن تتـضمن تـدابري.اإلعـالموسـائطاتمعية والقيادات الدينيـة واحلكومية واملنظمات
 :يلي  مااحلماية االجتماعية هذه
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خــدمات متــتني أواصــر األســرة، مثــل تنظــيم دورات تدريبيــة حــول مهــارات )أ( 
ــز مهــارات حــل ــدين واألطفــال وتعزي ــني الوال ــة ب ــات اإلجيابي ــز العالق ــوة، وتعزي األمومــة واألب

ــدعم االجتمــاعي،و الرتاعــات ــدخل وتقــدمي ال ــدرة لل ــوفري فــرص العمــل وإقامــة املــشاريع امل ت
 اقتضى األمر؛ إذا
ــة وخــدمات )ب(  ــة النهاري ــل خــدمات الرعاي ــساندة، مث ــة امل اخلــدمات االجتماعي

الوساطة والتـصاحل، وعـالج تعـاطي املخـدرات، والـدعم املـايل، واخلـدمات اخلاصـة بالوالـدين
وينبغي هلـذه اخلـدمات، الـيت يفـضل أن تكـون ذات طـابع متكامـل.واألطفال ذوي اإلعاقات

وغري تدخلي، أن تتوافر مباشرة على مستوى اتمعـات احملليـة، وأن تتـضمن اإلسـهام الفعـال
من جانب األسـر بوصـفها شـريكة، وذلـك بـضم مواردهـا إىل مـوارد اتمـع احمللـي ومقـدمي

 الرعاية؛
لــيت ــدف إىل متكـني هــذه الفئـة مــن مواجهــةالـسياسات اخلاصــة بالـشباب ا )ج( 

 وإىل إعـداد آبـاء،ة مبا يف ذلك عندما يقررون ترك مرتل الوالديحتديات احلياة اليومية بإجيابية،
يتعلــق بــصحتهم اجلنــسية واإلجنابيــة، وحتمــل وأمهــات املــستقبل الختــاذ قــرارات مــستنرية فيمــا

 .مسؤوليام يف هذا اخلصوص
ل وسائل وأساليب تكميلية متعددة لدعم األسر، تتنـوع خـالل عمليـةوينبغي استعما - ٣٥

تقدمي الدعم مبا يشمل الزيارات املرتلية واللقاءات اجلماعية مع األسر األخرى، واالجتماعـات
وينبغـي أن توجـه.اليت تعقد للتداول بشأن قضايا حمددة وتـأمني وفـاء األسـر املعنيـة بالتزاماـا

وتعزيـز عمليـة إدمـاج األسـرة داخــل حنـو تيـسري العالقــات األسـريةب واألسـاليهـذه الوسـائل
 .جمتمعها احمللي

ــز الــدعم - ٣٦ وينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص، وفقــا للقــوانني احملليـــة، ملــسألة تــوفري وتعزي
وخدمات الرعاية املقدمني إىل األسر القائمة على أحـد الوالـدين أو الـيت تتكـون مـن مـراهقني

وينبغــي أن تــضمن الــدول.داخلــهانوا مولــودين خــارج إطــار الــزواج أموأطفــاهلم، ســواء كــ
احتفــاظ اآلبــاء واألمهــات مــن املــراهقني جبميــع حقــوقهم الطبيعيــة اخلاصــة بوضــعهم، وذلــك
بصفتهم آباء وأمهات من جهة، وبصفتهم أطفاال من جهة أخرى، مبا يف ذلك احلـصول علـى

ل العـالوات الـيت متـنح لآلبـاء واألمهـات ومحايـةمجيـع اخلـدمات املناسـبة الـيت حتقـق منـوهم مثـ
 التـدابري الكفيلـة حبمايـة املراهقـات احلوامـل وضـمانختاذوينبغي كذلك ا.حقوقهم يف املرياث

ختفيـف الوصـم االجتمـاعي وينبغي أيضا بذل اجلهود الراميـة إىل.عدم انقطاعهن عن الدراسة
 . اليت تتكون من أبوين مراهقنيراألساملرتبط باألسر القائمة على أحد الوالدين و



A/RES/64/142

12

وينبغــي تــوفري الــدعم واخلــدمات لألشــقاء الــذين فقــدوا والــديهم أو مــن يرعــاهم - ٣٧
لقيـام بـدور عائـلل مـستعدالـشقيق األكـرباواختاروا البقاء سـويا يف مـرتل األسـرة، مـىت كـان

يف ذلـك عـن طريـقوينبغي أن تضمن الدولـة، مبـا. ومىت اعترب قادرا على القيام بذلكاألسرة
 ، حـسب االقتـضاء،أو هيئـة عامـةمعتـرف بـهآخـر مـسؤول تسمية ويل أمـر أو شـخص بـالغ

 أعـاله، حـصول هـذه١٩ مكلفة مبوجب القانون لتتوىل الوصاية حسبما ورد يف الفقرةتكون
إســاءة املعاملــة، األســر علــى احلمايــة اإلجباريــة مــن أي شــكل مــن أشــكال االســتغالل أو

 إشراف ودعم اتمع احمللي وجهاته املختصة، مثل املرشدين االجتماعيني، مـعواالستفادة من
وينبغـي االهتمـام.االهتمام بصفة خاصة حبقوق الطفل يف الصحة واملسكن والتعلـيم واملـرياث

حصول عائـل هـذه األسـرة علـى مجيـع حقـوق الطفولـةاستمرارعلى وجه اخلصوص بضمان
 . ألسرةعائال صفتهليم والترفيه، باإلضافة إىل حقوقه باملتأصلة، مبا يف ذلك نيل التع

وينبغي أن تـضمن الـدول تـوفري فـرص تقـدمي خـدمات الرعايـة النهاريـة، مبـا يف ذلـك - ٣٨
تطبيق التوقيت الدراسي املستمر، والرعاية املؤقتة اليت متكن الوالـدين مـن التعامـل األفـضل مـع

ــة األطفــالجممــل مــسؤوليام جتــاه األســرة، مبــا يف ذلــك  املــسؤوليات اإلضــافية املتــصلة برعاي
 .االحتياجات اخلاصة ذوي

 
 احليلولة دون تفريق أفراد األسرة

ــاد - ٣٩ ــسليمة وتطبيقهــا بطريقــةئينبغــي وضــع املعــايري املالئمــة املــستندة إىل املب املهنيــة ال
 علـى تـوفريمتسقة لتقييم حالة الطفـل واألسـرة، مبـا يف ذلـك مقـدرة األسـرة حاليـا ومـستقبال

الرعاية للطفل، وذلك يف احلاالت اليت يكون فيهـا للـسلطة أو اجلهـة املختـصة أسـباب معقولـة
 .لالعتقاد بأن رفاه الطفل معرض للخطر

وينبغي أن تستند القرارات املتعلقة بإبعاد الطفل عن األسرة أو إعادة إدماجه فيهـا إىل - ٤٠
مـدربون ومؤهلـون بطريقـة مناسـبة، بالنيابـة عـنتـصونالذي جيريه أشخاص خمهذا التقييم، و

مع مجيع اجلهات املعنيـة، مـع مراعـاة احلاجـةالتامبالتشاور،السلطة املختصة أو بتفويض منها
 .إىل التخطيط ملستقبل الطفل

ويشجع جملس حقوق اإلنـسان الـدول علـى اختـاذ التـدابري الـيت تـوفر احلمايـة الـشاملة - ٤١
ــا ــلوتـــضمن احلقـــوق يف أثنـ ــن أجـ ــك مـ ــة، وذلـ ــاعة الطبيعيـ ــوالدة والرضـ ــل والـ ء فتـــرة احلمـ

ــسليم للحمــل وحــصول الطفــل تــأمني ــيت تــسمح باالســتمرار ال ظــروف الكرامــة واملــساواة ال
ــة املناســبة علــى ــرامج الــدعم ألمهــات وآبــاء املــستقبل،لــذلك.الرعاي اصــةوخب ينبغــي تــوفري ب

وينبغـي.تويل مسؤوليام كآباء وأمهـاتكانوا من املراهقني الذين يواجهون صعوبات يف إذا
 يف ظـروفالوالديـةأن دف هذه الربامج إىل متكـني األمهـات واآلبـاء مـن تـويل مـسؤوليام
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ــدفعهم إىل التخلــي عــن أطفــاهلم تراعــي كرامتــهم وحتــول دون اســتجابتهم لإلغــراءات الــيت ت
 .بسبب ضعفهم

ــر، ينبغـــي أن تـــضمن ا - ٤٢ ــل أو يهجـ ــدما يتـــرك الطفـ ــسريةوعنـ ــتم ذلـــك بـ لـــدول أن يـ
يـــضمن ســالمة الطفــــل، مــع احتـــرام حقـــه يف احلـــصول علــى معلومـــات عــن أصـــوله ومبــا

 .يكون ذلك مناسبا وممكنا وفقا لقوانني الدولة حينما
وينبغي أن تضع الدول سياسات واضحة للتعامل مـع حـاالت هجـر األطفـال جمهـويل - ٤٣

مشـل  أسـرة الطفـل وكيفيـة الـسعي إىل ملي أثرتقفإذا كان من الضروري  ماالوالدين، توضح
ــداع الطفــل داخــل األســرة الكــبرية ــسياسات.األســرة أو إي ــيح هــذه ال وينبغــي كــذلك أن تت

 أسـرة حتتـضنه أن يودع لدى يفإمكانية اختاذ القرارات يف الوقت املناسب بشأن أحقية الطفل
 .بصورة دائمة، وإمكانية الترتيب هلذا اإليداع بسرعة

الرعايـةأو مرافـق هيئـاتشرعي بــإحدىالمراألوعندما يتصل أحد الوالدين أو ويل - ٤٤
اخلاصة من أجل التخلي الدائم عـن طفـل، ينبغـي أن تـضمن الدولـة حـصول األسـرة العامة أو

 وميكناـااالسـتمرار يف رعايـة الطفـل علـىعلى املشورة والدعم االجتماعي اللذين يـشجعاا
  آخـرفـاق هـذه اجلهـود، ينبغـي إجنـاز حبـث اجتمـاعي أو تقيـيم مهـينويف حـال إخ.من ذلـك
رعايــةال يف حتمـل مـسؤوليةآخـرون يرغبــونأسـرةمــا إذا كـان يوجـد أفــرادلتحديـدمناسـب
وإذا اسـتحالت.مـن مـصلحة الطفـل الفـضلى ترتيبـات هـذه الطفـل، ومـا إذا كانـتللالدائمة

لى، ينبغـي بـذل اجلهـود مـن أجـل العثـور، مـصلحة الطفـل الفـضهذه الترتيبات أو مل تكـن يف
 .خالل فترة زمنية معقولة، على أسرة لغرض اإليداع الدائم

عامـة أوال  أو املرافـقبإحـدى اهليئـاتوعندما يتصل أحد الوالـدين أو مقـدمي الرعايـة - ٤٥
اصــة لغــرض إيــداع طفــل لفتــرة قــصرية أو غــري حمــددة، ينبغــي أن تــضمن الدولــة حــصولاخل

 لطفـلا االسـتمرار يف رعايـةما علـى املشورة والدعم االجتماعي اللـذين يـشجعااألسرة على
مجيـع هـذه اسـتنفادوال ينبغي قبول الطفل يف الرعاية البديلة سـوى بعـد.وميكناما من ذلك

 .اجلهود وبوجود أسباب مقبولة ومربرة إلحاطته برعاية بديلة
 مـن العـاملني يف جمـال رعايـة الطفولـةوينبغي توفري تدريب خمصص للمعلمني وغريهم - ٤٦

من أجل مساعدم علـى كـشف حـاالت إسـاءة املعاملـة أو اإلمهـال أو االسـتغالل أو تعـرض
 .الطفل خلطر اهلجر، وإحالـة هـذه احلـاالت إىل اهليئات املختصة

وجيــب أن تتخــذ الــسلطات املختــصة أي قــرار يتعلــق بإبعــاد الطفــل عــن والديــه ضــد - ٤٧
وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول ا، على أن خيـضع ذلـك للمراجعـة القـضائية وأنإرادما

 .يكفل للوالدين حق االستئناف واحلصـول على التمثيـل القانوين املناسب
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وعندما يكون مقدم الرعاية الوحيد أو األساسي للطفـل معرضـا للحرمـان مـن احلريـة - ٤٨
 اختـاذ، يف انتظـار احملاكمـة،ق حبكم صادر حبقه، ينبغـينتيجة الحتجاز وقائي أو لقرارات تتعل

تــدابري وإصــدار أحكــام غــري قائمــة علــى احلــبس يف احلــاالت املناســبة ومــىت أمكــن ذلــك، مــع
وينبغــي أن تأخــذ الــدول بعــني االعتبــار مــصاحل.مراعــاة مــصاحل الطفــل الفــضلى مراعــاة تامــة

وينبغـي.أو يعيش فيـه مـع أحـد والديـهالطفل الفضلى حينما تقرر إبعاد طفل ولد يف السجن
التعامــل مــع مــسألة إبعــاد هــذا الطفــل عــن والديــه يف هــذه احلالــة بــنفس الطريقــة الــيت تطبــق

وينبغــي بــذل أقــصى.احلــاالت األخــرى املتعلقــة بــالنظر يف حالــة فــصل طفــل عــن والديــه يف
رعايــة واحلمايــةلــضمان متتــع األطفــال الــذين يبقــون يف الــسجن مــع أحــد والــديهم بال اجلهــود

 أفـرادا أحـرارا وحقهـم يف ممارسـة األنـشطةصفتهماملناسبتني، مع كفالـة املركـز اخلـاص ـم بـ
 .داخل جمتمعام احمللية

 
 تشجيع إعادة اإلدماج يف األسرة -باء
من أجل إعداد ودعم كل من الطفل واألسرة توخيا لعودة الطفل احملتملـة إىل أسـرته، - ٤٩

تعيني شخص أو فريـق لديـه إمكانيـة احلـصول علـى مـشورةب  النحو الواجب القيام علىينبغي
الطفـل(متعددة التخصصات إلجراء تقييم حلالة الطفل بالتشاور مع األطـراف املعنيـة املختلفـة

، وذلك دف اختاذ القرار بـشأن مـدى إمكانيـة إعـادة إدمـاج)واألسرة ومقدم الرعاية البديلة
انـت عمليـة إعـادة اإلدمـاج مـن مـصلحة الطفـل الفـضلى، وبـشأنالطفل يف أسـرته ومـا إذا ك

 .اخلطوات الالزمة إلمتام هذه العملية واجلهة املنوط ا اإلشراف على ذلك
وينبغي أن تدون كتابة أهداف إعادة اإلدماج واملهام الرئيسية لألسرة ومقـدم الرعايـة - ٥٠

 .البديلة، وأن تتفق بشأا مجيع األطراف املعنية
ينبغي أن تتوىل اجلهة املختصة إقامة االتصال املنـتظم واملناسـب بـني الطفـل وأسـرته،و - ٥١

 .وحتديدا لغرض إعادة اإلدماج، وأن تدعم هذه العملية وتشرف عليها
ــة لتكــون - ٥٢ ــرار إعــادة إدمــاج الطفــل يف أســرته، ينبغــي تــصميم العملي ومبجــرد اختــاذ ق

بري املتابعـة والـدعم الـيت تأخـذ بعـني االعتبـار سـنتدرجيية وخاضعة لإلشراف ومـصحوبة بتـدا
 .الطفل واحتياجاته وقدراته املتنامية وأسباب االنفصال

 
 اإلطار العام لتوفري الرعاية -خامسا 

مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات النفـسية والعاطفيـة واالجتماعيـة واالحتياجـات األخـرى - ٥٣
نبغـي أن تتخـذ الـدول مجيـع التـدابري الـضروريةاخلاصة لكل طفل حمروم من رعاية الوالدين، ي
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 واملاليـة إلتاحـة خيـارات الرعايـة البديلـةيئة الظروف التشريعية واملتعلقة بالسياساتلضمان 
 .املناسبة، مع إعطاء األولوية للحلول املستندة إىل األسرة واتمع احمللي

ية البديلة تكون متـسقة مـعوينبغي أن تضمن الدول إتاحة جمموعة من خيارات الرعا - ٥٤
القــصريةوالرعايــةئ الطــوارحــاالتالتوجيهيــة، يف جمــال الرعايــة املقدمــة يفئهــذه املبــاد

 .الطويلة األجلو
ــينيوينبغــي أن تــضمن الــدول حــصول مجيــع - ٥٥ ــات واألفــراد املعن ــةالكيان  بتــوفري الرعاي

 الــسلطة بانتظـــامالبديلــة لألطفــال علــى إذن مــن ســلطة خمتـــصة واخلــضوع إلشــراف هــذه
ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي أن تــضع هــذه الــسلطات.لمراجعــة وفقــا هلــذه املبــادئ التوجيهيــةلو

املعــايري املناســبة لتقيــيم األهليــة املهنيــة واألخالقيــة ملقــدمي الرعايــة ولغــرض اعتمــادهم ورصــد
 .أدائهم واإلشراف عليهم

ء كـان ذلـك يف إطـار األسـرةوفيما خيص ترتيبـات الرعايـة غـري الرمسيـة للطفـل، سـوا - ٥٦
الكـبرية أو باالسـتعانة بأصـدقاء أو أطـراف أخـرى، ينبغـي أن تـشجع الـدول، عنـد االقتــضاء،
مقــدمي الرعايــة علــى إبــالغ اجلهــات املختــصة برعايتــها للطفــل حــىت يــتمكن الطفــل ومقــدم

وينبغـي.تـهيلزم من دعم مايل وغريه بغية تعزيز رفاه الطفل ومحاي  ماالرعاية من احلصول على
 علـى القيـام،نياالقتضاء، مقدمي الرعاية غـري الـرمسيعندأن تشجع الدول، حسب اإلمكان و

بناء على موافقة الطفل والوالدين املعنـيني، بإضـفاء الطـابع الرمسـي علـى ترتيبـات الرعايـة بعـد
ــضلى ــل الف ــصلحة الطف ــت أــا مــن م ــة، إذا ثب ــة معقول ــرة زمني ــهفت ــع حــىت تارخي  ومــن املتوق

 .، وأن متكنهم من القيام بذلكاستمرارها يف املستقبل املنظور
 

 حتديد أنسب أشكال الرعاية -سادسا
ينبغي أن تتخذ القرارات املتعلقة بالرعايـة البديلـة الـيت تراعـي مـصاحل الطفـل الفـضلى - ٥٧

عن طريق إجراء قضائي أو إداري أو أي إجراء آخر مناسب ومعتـرف بـه، تدعمـه ضـمانات
.ية، مبا يف ذلك، وعند االقتضاء، ضمان التمثيل القانوين للطفل يف أيـة إجـراءات قانونيـةقانون

وينبغي أن يستند ذلك إىل عمليات تقييم وختطيط ومراجعة دقيقة من خـالل هياكـل وآليـات
 لـديهم التأهيـل املناسـب يف فريـق متعـددنيراسخة تم بكل حالة على حـدة، بواسـطة خمتـص

وينبغي أن يتضمن ذلك التشاور الكامل مع الطفل يف مجيع. ذلكأمكن  حيثما،التخصصات
ومـن أجـل ذلـك، ينبغـي.املراحل، وفقا لقدراته املتنامية، ومع والديه أو أولياء أمره الشرعيني

وينبغـي كـذلك أن.إتاحة املعلومات الضرورية جلميع لألطراف املعنيـة لتؤسـس عليهـا آراءهـا
ها لتـوفري املـوارد والقنـوات املناسـبة لتـدريب واعتمـاد املختـصنييف وسـع  مـاتبذل الدول كـل

 .ذه األحكامهلمتثالاالاملسؤولني عن حتديد أفضل أشكال الرعاية، وذلك من أجل تيسري
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وينبغي أن يأخذ التقييم يف االعتبار سـالمة.وينبغي إجراء التقييم بسرعة ودقة وعناية - ٥٨
الرعايـة الـيت حيـصل عليهـا ومنـوه علـى املـدى األطـول، وأنالطفل ورفاهه املباشرين، وكذلك

يشمل السمات الشخصية للطفـل ومنـوه وخلفيتـه العرقيـة والثقافيـة واللغويـة والدينيـة ووسـطه
 .األسري واالجتماعي وتارخيه الطيب وأية احتياجات خاصة

لتقيـيم كـأدوات هـذا اجتـة عـنالناوينبغي اسـتعمال التقـارير األوليـة وتقـارير املراجعـة - ٥٩
، ومـا بعـدهاأساسية الختاذ القرارات اخلاصة بالتخطيط منذ حلظة قبوهلا من اجلهـات املختـصة

موجب لـه أو صـدور قـرارات  الوذلك بغية تاليف مجلة أمور من بينها أي اختالل يف التوازن
 .متناقضة

ا سـلبيا يف منـوه ويفويؤثر التغيري املتكرر للمكان الذي يتلقى فيـه الطفـل الرعايـة تـأثري - ٦٠
وينبغي أن دف فتـرات اإليـداع القـصرية.قدرته على إقامة صداقات، وهو أمر ينبغي تالفيه

وينبغي تأمني االستقرار للطفل بدون. مناسب ودائمعلى التوصل إىل حلإىل املساعدةاألمد
برية أو، يفموجـب لـه، وذلـك عـن طريـق إعـادة اإلدمـاج يف أسـرته األصـلية أو الكــ  التـأخري

التمكن من ذلك، يف وسط أسـري بـديل مـستقر أو، يف احلـاالت الـيت تنطبـق فيهـا حالة عدم
 .مناسبة ومستقرة الداخليةرعايةلل أعاله، يف مؤسسة٢١ الفقرة

، واألفـضل قبـل أنيف أبكـر وقـت ممكـنوينبغي التخطيط لتقدمي الرعاية واسـتمرارها - ٦١
 طـولاألرعايـة بديلـة، مـع اعتبـار املزايـا والعيـوب املباشـرة ويودع الطفل لدى جهـة تقـدم لـه

 . من اخليارات املطروحة وتقدمي املقترحات القصرية والطويلة األجلخيار لكلأجال
وينبغــي أن يــستند التخطــيط لتقــدمي الرعايــة واســتمرارها، علــى وجــه اخلــصوص، - ٦٢
ى ضمان رفـاه الطفـل ومنـوه املتناسـقطبيعة ونوعية ارتباط الطفل بأسرته وقدرة األسرة عل إىل

 داخـلومـدى استـصواب بقـاء الطفـلوحاجة الطفل أو رغبته يف الشعور بأنه جزء من أسـرة
جمتمعه وبلده، وخلفيته الثقافية واللغويـة والدينيـة، وعالقتـه بأشـقائه، وذلـك بغيـة تـاليف إبعـاد

 .الطفل عن أسرته
أمـور مـن بينــها أهـداف اإليـداع والتــدابريوينبغـي أن تـشري اخلطـة بوضــوح إىل مجلـة - ٦٣

 .املتخذة لبلوغها
ــره - ٦٤ ــاء أم ــع املعلومــاتالــشرعيونوينبغــي أن حيــصل الطفــل ووالــداه أو أولي ــى مجي  عل

املتعلقة باخليارات املتاحـة يف جمـال الرعايـة البديلـة ومـا يترتـب علـى كـل خيـار، ومبـا هلـم مـن
 .نعليهم من التزامات يف هذا الشأ حقوق وما
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وينبغـــي اختـــاذ التـــدابري املتعلقـــة حبمايـــة الطفـــل وإنفاذهـــا وتقييمهـــا إىل أقـــصى حـــد - ٦٥
،نيل ومقـدم الرعايـة احملـتمليـمبشاركة الوالدين أو أولياء األمر الشرعيني ومبشاركة الكف ممكن

  بنـاء، التـشاوروميكـن.وذلك فيما يتعلق باحتياجات الطفل احملددة ومعتقداته وأمنياته اخلاصة
ــاء األمــر الــشرعيني ــدين أو أولي ــة،علــى طلــب الطفــل أو الوال  مــع أشــخاص آخــرين هلــم أمهي

ــدير يف ــسب تقـ ــك حـ ــل، وذلـ ــصل بالطفـ ــرار يتـ ــاذ قـ ــة الختـ ــة عمليـ ــشأن أيـ ــل بـ ــاة الطفـ حيـ
 .املختصة اجلهات

ي طفل حياط برعاية بديلة مبوجب قرار صادر عن حمكمـةألوينبغي أن تضمن الدول - ٦٦
والـدين أول هيئة إدارية أو أية هيئة خمتصة منشأة على أساس سليم وكذلك لأو هيئة حتكيم أو

غريمهــا ممــن لديــه مــسؤولية والديــة جتــاه الطفــل فرصــة الطعــن أمــام احملكمــة يف قــرار اإليــداع،
 .القيام بذلكيف أن يبلغوا حبقهم يف تقدمي هذا الطعن ومساعدم يفالفرصةو

ل حيــاط برعايــة مؤقتــة احلــق يف املراجعــة املنتظمــةوينبغــي أن تــضمن الــدول ألي طفــ - ٦٧
 ومـن األفـضل أن تـتم هـذه العمليـة-حيصل عليه من رعاية ومعاملة  ماوالدقيقة ملدى مالءمة
 علـى أن تأخـذ بعـني االعتبـار، علـى وجـه اخلـصوص، النمـو-على األقلمرة كل ثالثة أشهر
احلادثـة يف وسـطه األسـري ومـدىاحتياجاتـه املـتغرية والتطـوراتأي مـنالشخصي للطفـل و

وينبغــي أن يتــوىل هــذه املراجعــة.مالءمــة اإليــداع احلــايل وضــرورته يف ضــوء هــذه األوضــاع
أشــخاص مؤهلــون ومفوضــون علــى النحــو الــسليم، وأن يــشارك فيهــا الطفــل وأي أشــخاص

 .معنيني حبياته مشاركة كاملة
ــييت - ٦٨ ــة نتيجــة لعمل ــة تغــريات حتــدث يف مكــان تقــدمي الرعاي وينبغــي إعــداد الطفــل ألي

 .التخطيط واملراجعة
 

 وفري الرعاية البديلةت  -سابعا
 السياسات -ألف
ضـمان وضـع وتنفيـذة مـسؤوليةاحلكومـاجلهاز املخـتص يفلى عاتق الدولة أوتقع ع - ٦٩

احملـرومني مـنغري الرمسية جلميع األطفالالرعايةة والرعاية الرمسيتوفريمنسقة بشأنتسياسا
 وأنإحـصائيةسليمة وبياناتىل معلومات إهذه السياساتوينبغي أن تستند.الوالدينعايةر

الـذي يؤديـهدورمراعـاة الـ، مـعلالطفـرعايـةتـوىل مـسؤوليةلتعـيني اجلهـة الـيت تعمليةحتدد
 ومـن املفتـرض أن يتـوىل والـدا. ورعايته وتنـشئتهيتهمحا ن يفو الرعاية الرئيسيوأو مقدموالداه
 . ذلكمل يثبت عكس  ما، رعايته مسؤوليةيون الرعاية الرئيسوأو مقدم الطفل
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رعايـةمنإحالة األطفال احملرومنياملعنية ب  احلكوميةيع الكياناتوينبغي أن تعتمـد مج - ٧٠
تـساعد علـى تبـادلتات وإجـراءاسياسـ،تمـع املـدينا ومـساعدم، بالتعـاون مـع الوالـدين

الاألطفـ واألفراد من أجل ضمان فعالية رعايةاتبني اهليئعرب الشبكاتاملعلومات والتواصل
ة املـسؤولةيئـاهلأو تـصميم/ وموقـعوينبغـي أن حيـدد.ومدهم بسبل الرعاية الالحقة ومحايتهم

علــىصولاحلـفـرصمـنقـدر توخيـا إلتاحـة أكـربالرعايـة البديلـةتـوفريعـن اإلشـراف علـى
 .اخلدمات ملن حيتاجون إليها

الرعايـة املـوفرة داخـل مؤسـساتبديلـةالرعايـةالإيـالء اهتمـام خـاص لنوعيـةوينبغي - ٧١
ملقدمي الرعايةاملهنية هاراتاملاصة فيما يتعلق بخب، وويف إطار األسرة على حد سواءالداخلية

ائفهم علـىووظـارهمدو أبيانينبغي حتديد وو.يهمواإلشراف علهموتدريبعملية اختيارهمو
 . عليهوالدي الطفل أو األوصياء القانونينيحنو واضح املعامل باملقارنة مع أدوار ووظائف

طفــل احملــاطيف كــل بلــد وثيقــة حتــدد حقــوق الوينبغــي أن تــضع الــسلطات املختــصة - ٧٢
رعايـة بديلـةاحملـاطني باألطفال وينبغي متكني.املبادئ التوجيهيةهذهمبا يتفق مع ية بديلةبرعا

م يف هــذاوواجبــاهموحقــوقهاوأهــدافتــهاالرعايــة وأنظممؤســساتقواعــدمــن أن يفهمــوا
 .الصدد فهما تاما

ــع احلــاالت إ - ٧٣ ــة يف مجي ــة البديل ــوفري الرعاي ــستند ت ــانوينبغــي أن ي خطــي يوضــحىل بي
، ويتــضمنالطفـلجتـاهولياتهوطبيعـة مــسؤتـه مـن تقــدمي خدماتـهوغايامقـدم الرعايــةأهـداف

ــة حقــوق الطفــلددة يفاملعــايري احملــ ــة و)٢(اتفاقي ــادئ التوجيهي ــهالقــانون وهــذه املب  . املعمــول ب
وفقـاالرعايـة أشخاصـا مـؤهلني أو معتمـدين علـى حنـو سـليممجيـع مقـدميوينبغي أن يكون

 .ة خدمات الرعاية البديلقدميللشروط القانونية لت
إىل إحـدىطفـلالإحالـةمعياريـة يفعمليـةاتباع تنظيمي لضمانإطاروينبغي وضع - ٧٤

 .ة أو قبوله فيهاالرعاية البديلمؤسسات
يف ذلـكاملمارسات الثقافية والدينية بشأن توفري الرعاية البديلة، مبـاوينبغي أن تراعى - ٧٥

مـع اتـساقهاأن تعـزز ضـمن احلـدود الـيت ميكـن فيهـا إثبـات و، بـاملنظور اجلنـساين منـهاملتعلقا
هـــذها كـــان ينبغـــي تعزيـــزإذ  مـــاالنظـــر يفأمـــا عمليـــة.حقـــوق الطفـــل ومـــصاحله الفـــضلى

واسـعة النطـاق يـسهم فيهـاتقوم على املـشاركة و، فهي عملية جيب إمتامها بطريقةاملمارسات
 ألطفـال احملـرومني واجلهـات الـيت تـوفر الرعايـة لنوواملهنيالزعماء الثقافيون والدينيون املعنيون

، فــضال عــن األطفــالم مــن أصــحاب املــصلحة املعنــينيوغريهــ نوالــدالا وةرعايــة الوالديــالمـن
 .أنفسهم
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 الرعاية غري الرمسية - ١
مـن لـدنلرعايـة غـري الرمسيـةتـوفري ااملالئمـة لالرعايةظروفسعيا إىل ضمان استيفاء - ٧٦

 تخـذيوأنالنوع مـن الرعايـةا هذيؤديهبالدور الذيينبغي أن تسلم الدولاألفراد أو األسر،
قـد اجلهـات الـيتأسـاس تقيـيم مـستوى علـىفـضلتوفريها بأدعم من أجل تدابرييلزم من ما

 .أو إشراف من نوع خاصمساعدةحتتاج حتديدا إىل
ــدمي - ٧٧ ــشجيع مق ــى ت ــك، عل ــصة، كلمــا أمكــن ذل ــسلطات املخت وينبغــي أن حتــرص ال

إىلوأن تـسعى،رعايـة يـضعوه مـن ترتيبـات يف جمـال ال علـى اإلخطـار مبـانيالرعاية غري الرمسي
 يف أداءحيتمــل أن تــساعدهمهــو متــاح مــن خــدمات ومنــافع  مــاضــمان حــصوهلم علــى كــل

 .ة الطفل ومحايتهرعايمن أجلواجبهم
 . لألطفالنيوينبغي أن تعترف الدولة باملسؤولية الفعلية ملقدمي الرعاية غري الرمسي - ٧٨
احملـاطنيمحايـة األطفـالالـدول تـدابري خاصـة ومناسـبة معـدة لغـرض ضعوينبغي أن ت - ٧٩

،سـائر أشـكال االسـتغاللمن وتشغيل األطفالواإلمهال و املعاملةإساءةمن رمسية رعاية غريب
تربطها صلة قرابة بالطفـل أو  الأطرافاملقدمة منلرعاية غري الرمسيةلإيالء اهتمام خاصمع

 .امته املعتاد جيهلهم سابقا أو البعيدين عن حمل إقمن أقارب الطفل الذين كان
 

 الشروط العامة املطبقة على مجيع أشكال الترتيبات الرمسية للرعاية البديلة - ٢
ن احلـرصدرجـة مـبأقـصىلرعايـة البديلـة إطار لىلإنقل الطفلينبغي أن تنفذ عملية - ٨٠

بني تـدريبا خاصـا يف هـذا امليـدان،وبأسلوب مراع للطفل، مع االستعانة حتديدا مبوظفني مـدر
 .على أال يرتدوا زيا رمسيا من حيث املبدأ

بــسائرو أســرتهه باتــصالوعنــد إحاطــة الطفــل برعايــة بديلــة، ينبغــي تــشجيع وتــسهيل - ٨١
 مبـا ينـسجم، وذلـكنيالـسابقةاألصدقاء واجلريان ومقـدمي الرعايـاألشخاص القريبني إليه، ك

ــة الطفــل ــع الط.ىالفــضلهحيقــق مــصاحلومــع محاي ــىبــسبلفــلوينبغــي أن يتمت احلــصول عل
 .متصال  يف غياب االمعلومات عن حالة أفراد أسرته

بديلـة رعايـةاحملاطني بألطفالأن تتاح للضمانوينبغي أن تويل الدول اهتماما خاصا - ٨٢
ى فرصة احلفـاظ علـلفترات طويلة يف املستشفىوجود والديهم يف السجن أو رقودهمبسبب

 .ددالصيلزم من مشورة ودعم يف هذا  ما واحلصول علىوالديهماتصاهلم ب
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ألطفـال علــى كميــات كافيـة مــن الطعــام أن يكفــل مقـدمو الرعايــة حــصول اوينبغـي - ٨٣
كـذلك وفقـا، وذات الـصلةواملعـايري الغذائيـة فقـا للعـادات الغذائيـة احملليـةي واملغـذالـصحي و

 .ةتغذية تكميلية عند الضرورضا إمداد الطفل مبا يلزمه منوجيب أي.الدينيةملعتقدات الطفل
يتحملـونألطفـال الـذينيعمل مقـدمو الرعايـة البديلـة علـى تعزيـز صـحة اأنوينبغي - ٨٤

ــاأن يــضعوا الومــسؤولية رعايتــهم ــةيلــزم الطفــل مــن  مــاتــوفريضمانالكفيلــة بــ تترتيب رعاي
 .طيبومشورة ودعم

غـري الرمسـي والتعلـيم املهـين يفلـى التعلـيم الرمسـي والتعلـيموينبغي أن حيصل الطفل ع - ٨٥
 .وفقا ملا يتمتع به من حقوقوأمكن ذلك ماكل ي،اتمع احملليفاملوجودةاملرافق التعليمية

حق مجيع األطفال يف النمو من خـالل اللعـبوينبغي أن يكفل مقدمو الرعاية احترام - ٨٦
قـص املناعـةوس نبفـري أو املـصابونذوو اإلعاقـةفيهم األطفالوممارسة األنشطة الترفيهية، مبن

 أو املتـضررون منـه أو األطفـال الـذين لـديهم)اإليـدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشرية
أية احتياجات خاصة أخرى، وأن يكفلوا إجياد الفرص الالزمة ملمارسـة هـذه األنـشطة داخـل

اآلخـرين يفاألفـراداألطفال وني وتيسري االتصال بوينبغي تشجيع.مؤسسة الرعاية وخارجها
 .اتمع احمللي

 االحتياجـات اخلاصـة للرضـعمرافـق الرعايـةوينبغي أن تلـيب الرعايـة البديلـة يف مجيـع - ٨٧
وصغار األطفال يف جماالت السالمة والصحة والتغذية والنمو وغريها من االحتياجـات، مبـا يف

 . مستمر بشخص معني يرعاهمذلك ضمـان ارتباطهم على حنو
املعتقدات الدينية واحليـاة بوينبغي إفساح اال أمام األطفال ليلبوا احتياجام املتعلقة - ٨٨

الروحية، بوسائل منها تلقي زيارات من شخص مؤهل ميثل الدين الـذي يعتنقونـه، وليختـاروا
. يف التربيـة أو املـشورة الدينيـةحبرية املشاركة أو عدم املشاركة يف ممارسة الطقـوس الدينيـة أو

 أو أو معتقــدهوينبغـي احتـرام خلفيـة الطفـل الدينيـة وعـدم تـشجيع أي طفـل علـى تغـيري دينـه
 .إقناعه بذلك خالل فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية

وينبغي أن حيترم مجيع البالغني املسؤولني عن األطفال حـق الطفـل يف اخلـصوصية وأن - ٨٩
 بوســائل منــها تــوفري مرافــق الئقــة تلــيب احتياجاتــه املتعلقــة بالنظافــة العامــةيعــززوا هــذا احلــق،

والنظافة الصحية، مـع احتـرام االختالفـات والتفاعـل بـني اجلنـسني، وتـأمني مـساحـات ختـزين
 .الطفل الوصول إليها لالحتفاظ مبمتلكاته الشخصية كافيـة وآمنة يسهل على

ه يف إقامــة عالقـات إجيابيــةنـيــة الـدور الــذي يؤدووينبغـي أن يعـي مقــدمو الرعايـة أمه - ٩٠
 .وآمنة ومثرية مع األطفال، وأن يكونوا قادرين على تأدية هذا الدور
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وينبغي أن تستويف سبل اإلقامة يف مجيع مؤسسات الرعاية البديلـة املتطلبـات الـصحية - ٩١
 .وشروط السالمة

 أن يتـيح إيـواء األطفـال احملـاطنيوينبغي أن تكفل الدول من خالل سـلطاا املختـصة - ٩٢
إسـاءةبرعاية بديلة وعملية اإلشراف علـيهم يف هـذا الـسياق حـصوهلم علـى محايـة فعالـة مـن

ومن الضروري إيالء اهتمام خاص لسن كـل طفـل ومـستوى نـضجه ومـدى تعرضـه.املعاملة
ية إىل محايـة الطفـلوينبغي أن تكون التدابري الرام. اخلاصة بإقامتهترتيباتللخطر عند حتديد ال

 علـى حريتـه غـري معقولـةاحملاط بالرعاية مطابقة ألحكام القانون وأال تنطوي على فرض قيـود
 .وسلوكه مقارنة بأقرانه يف اتمع احمللي

وينبغي أن تؤمن مجيع مؤسسات الرعاية البديلة محاية كافية لألطفال مـن االختطـاف - ٩٣
ــع واالســتغالل بأشــكال ــةواالجتــار والبي ــود.ه األخــرى كاف ــذلك قي ــا ل وينبغــي أال تفــرض تبع

حرية الطفل وسلوكه إال إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك ضمانا حلمايتـه بفعاليـة مـن على
 .هذه األفعال

أن يـضعوااألطفـال والـشباب علـىأن حيثـوا ويـشجعوا الرعايـة كافـةيقـدمملوينبغي - ٩٤
األخــذ يف احلــسبان حــد مقبــول مــن، مــعايأخــذوا ــمــستنرية وبطريقــةخيــاراتألنفــسهم

 .قدراته املتناميةوسن الطفلوترتب على ذلكت املخاطر اليت
 أندوائر اخلـدمات اتمعيـة واملدارس وغريها منرافقوعلى احلكومات واهليئات وامل - ٩٥

عهميلزم من تدابري لضمان عدم وصم األطفال احملاطني برعاية بديلة خالل فترة إيـدا  ماتتخذ
يـدل  ماوينبغي أن تشمل هذه التدابري بذل جهود تقلل إىل أدىن حد من إبراز.فيها أو بعدها

 .على أن الطفل حماط برعاية بديلة
تـشمل حظر مجيع التدابري التأديبية وأساليب ضـبط الـسلوك الـيتعلىوجيب التشديد - ٩٦

ا فيها احلجـز يف مكـان مغلـق أو احلـبس مبالتعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،
االنفـرادي أو ممارسـة أي أشـكال أخـرى مـن العنـف البـدين أو النفـسي الـيت حيتمـل أن تلحـق
الضرر بصحة الطفل اجلسدية أو النفسية، وذلك مبا يتماشى وأحكام القـانون الــدويل حلقـوق

املعاقبـةوضـمان املمارسـاتمجيـع التـدابري الالزمـة ملنـع هـذهوجيب أن تتخذ الدول.اإلنسان
ــا ـــغي أال يلجــأ مطلقــا إىل تقييــد.عليهــا قانون ــأاتــصالوينب نوغريهــم مــتهفراد أســرالطفــل ب
 .كنوع من أنواع العقابهمني بالنسبة له بصفة خاصة،األشخاص امل

 وينبغي أال يسمح باستعمال القوة مع الطفل أو فرض قيود عليه مهما كانت طبيعتـها - ٩٧
 هنــاك ضــرورة قــصوى للجــوء إليهــا محايــة لــسالمته أو ســالمة اآلخــرين اجلــسديةمل تكــن مــا
النفسية، وذلك طبقا ألحكام القانون وبطريقـة معقولـة ومتناسـبة ويف إطـار احتـرام حقـوق أو
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وينبغي أن تكون القيود املفروضـة علـى الطفـل باسـتخدام العقـاقري واألدويـة.الطفل األساسية
 مـن جانـبوصـفة طبيـةجية، وأال يلجأ إليهـا مطلقـا دون تقيـيم أومبنية على احتياجات عال

 .أحد اخلرباء املتخصصني
وينبغي أن يتاح للطفل احملاط بالرعاية سبيل الوصول إىل شخص يثق به ويـستطيع أن - ٩٨

وينبغــي أن تعــني الــسلطة.يأمتنــه علــى أســراره الشخــصية يف إطــار مراعــاة اخلــصوصية التامــة
ــش ــذا ال ــصة ه ــيناملخت ــل املع ــة الطف ــة.خص مبوافق ــايري القانوني ــأن املع ــل ب ــالغ الطف ــي إب وينبغ

 .األخالقية قد تستدعي انتهاك مبدأ السرية يف ظل ظروف معينة أو
وينبغي أن يتمتع الطفل احملاط بالرعاية بسبيل الوصول إىل آلية معروفة وفعالة ونزيهـة - ٩٩

ــشكاواه ــها اإلبــالغ ب ــه بــشأشــواغله وأميكنــه مبوجب ــه أو ظــروف رعايت وينبغــي أن.ن معاملت
يلـزم والتـشاور  مـاتنطوي هذه اآلليات على إجراء مشاورات أولية وإبـداء التعليقـات وتنفيـذ

وينبغي أيضا إشراك الشباب ممن لديهم جتربة سابقة بشأن الرعاية يف هذه العمليـة مـع.الحقا
 شـــخاصجـــراء هـــذه العمليـــة أوينبغـــي أن يتـــوىل إ.االهتمـــام بـــآرائهم علـــى النحـــو الـــسليم

 .متخصصون من املدربني على العمل مع األطفال والشباب
ــة، ينبغــي إشــراكه يف االحتفــاظ بــسجل عــن - ١٠٠ ــه الذاتي ولتعزيــز إحــساس الطفــل ويت

 من معلومات وصور ومقتنيات شخصية وذكريات بشأن كليناسب  ماتاريخ حياته يتضمن
 .العه عليه طوال حياته من مراحل حياته، مع إتاحة إطمرحلة

 
 املسؤولية القانونية عن الطفل -باء

 الفــضلى،يوميــة حتقــق مــصاحلهقــراراتذاختـاعجــزا عــنالطفــل أو  إذا غـاب والــدا- ١٠١
أصــدرت إحــدى اهليئــات اإلداريــة أو الــسلطات القــضائية املختــصة أوامرهــا بإحاطــة الطفــلو

القانوين يفقاحلكيان خمتصنح فرد معني أوبرعاية بديلة، أو مسحت بذلك، فإنه ينبغي أن مي
بالتـشاور التـامذلـك، ونيبدال من الوالـد  وأن يتحمل مسؤوليتها القانونيةالقرارات هذهاختاذ

 .الكيانوضع آلية لتعيني هذا الشخص أوللدول أن تكفوعلى ا.مع الطفل
لقانونية واإلشراف عليهـاأن تقوم السلطات املختصة بإسناد هذه املسؤولية ا  وينبغي- ١٠٢

وينبغـي أن.مباشرة أو من خــالل كيانـات معتمـدة رمسيـا، مبـا فيهـا املنظمـات غـري احلكوميـة
 .يكون الفرد أو الكيان املعين مسؤوال عن أفعاله أمام هيئة التعيني

  وينبغي أن يتمتع األشـخاص الـذين ميارسـون هـذه املـسؤولية القانونيـة بـسمعة طيبـة- ١٠٣
 مناسبة بقضايا الطفل وبقدرة علـى العمـل مباشـرة مـع األطفـال الـذين يؤمتنـون علـيهمودراية

يلـزم  مـاوينبغـي أن حيـصل هـؤالء األشـخاص علـى.وفهم جلميع احتياجام اخلاصة والثقافية
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مـــن تـــدريب ودعـــم مهـــين يف هـــذا اخلـــصوص، وينبغـــي أن يكونـــوا يف وضـــع ميكنـــهم مـــن
ــق اختــاذ ــة حتق ــستقلة ونزيه ــعقــرارات م ــاه مجي ــيني وتعــزز رف ــضلى لألطفــال املعن ــصاحل الف  امل

 .وحتميهم األطفال
 :يلي  ما  وينبغي أن ينطوي دور الشخص أو الكيان املعني ومسؤولياته احملددة على- ١٠٤

يلـزم مـن  مـاضمان محاية حقوق الطفل وتأمني حـصوله بـصفة خاصـة علـى )أ( 
ودعـم نفـسي واجتمـاعي ومــساعدة يف إقامـة مرحيــة وعنايـة صـحية وفـرص منــوسـبلرعايـة و

 االني التعليمي واللغوي؛
تــأمني ســبل حــصول الطفــل علــى التمثيــل القــانوين وعلــى غــريه مــن أشــكال )ب( 

التمثيل عند اللزوم، والتشاور معه لكـي يتـسىن أخـذ آرائـه يف احلـسبان مـن جانـب الـسلطات
  بأول على حقوقه؛ وإطالعه أوال،املختصة باختاذ القرار، وإسداء النصح إليه

 اإلسهام يف إجياد حل مستقر حيقق مصاحل الطفل الفضلى؛ )ج( 
 إنشاء حلقة وصل بني الطفل وخمتلف املنظمات اليت قد تزوده باخلدمات؛ )د( 
 مساعدة الطفل يف تقفي أثر أسرته؛ )ه( 
ضـــــمان إعـــــادة الطفـــــل إىل وطنـــــه أو مل مشلـــــه بأســـــرته بطريقـــــة حتقـــــق )و( 

 الفضلى؛ مصاحله
 .مساعدة الطفل يف احلفاظ على االتصال بأسرته كلما كان ذلك مناسبا )ز( 

 
 اهليئات واملرافق املسؤولة عن توفري الرعاية الرمسية - ١

تنص التشريعات على أنه جيب تسجيل مجيـع هـذه اهليئـات واملرافـق لـدى  ينبغي أن- ١٠٥
تـصة وأن يــؤذن هلـا بالعمـل مــندوائـر الرعايـة االجتماعيــة أو لـدى غريهـا مــن الـسلطات املخ

جانب هذه الدوائر أو السلطات، مع اعتبار عدم التقيد ذه التـشريعات خمالفـة يعاقـب عليهـا
وينبغي أن تتوىل السلطات املختصة منح التصاريح واستعراضـها بانتظـام علـى أسـاس.القانون

ــا ــق ووظائفه ــات أو املراف ــاول كحــد أدىن أهــداف اهليئ ــايري قياســية تتن ــاملنيمع ــف الع  وتوظي
 .ومؤهالم وظروف توفري الرعاية ومواردها املالية وشؤوا اإلدارية

  وينبغي أن يكون لدى كـل اهليئـات واملرافـق بيانـات خطيـة مبـا تتبعـه مـن سياسـات- ١٠٦
وممارســات تتفــق مــع هــذه املبــادئ التوجيهيــة وحتــدد بوضــوح أهــدافها وسياســاا وأســاليب

 تطبقهــا يف جمــال توظيــف مقــدمي الرعايــة املــؤهلني واملناســبني ويف جمــالعملــها واملعــايري الــيت
 .رصدهم واإلشراف عليهم وتقييمهم ضمانا لبلوغ األهداف املذكورة
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  وينبغي أن تقوم مجيع اهليئات واملرافـق بوضـع مدونـة لقواعـد سـلوك املـوظفني تتفـق- ١٠٧
 املهنـيني ومقـدمي الرعايـة علـى وجـهمع هذه املبـادئ التوجيهيـة وحتـدد أدوار مجيـع املـوظفني

اخلــصوص، وتتــضمن إجــراءات واضــحة لإلبــالغ عــن املــزاعم املتعلقــة بــسوء ســلوك أي مــن
 .أعضاء الفريق

  وينبغي أال تكون أمناط متويل الرعاية املقدمة بـأي حـال مـن األحـوال مـشجعة مـثال- ١٠٨
ا لفترة طويلة دومنا مربر يف إطارعلى إيداع الطفل دون داع يف مؤسسة الرعاية أو إيداعه فيه

 .ترتيبات الرعاية اليت تنظمها أو توفرها إحدى هيئات أو مرافق الرعاية
  وينبغــي االحتفــاظ بــسجالت شــاملة وحمدثــة بــشأن إدارة خــدمات الرعايــة البديلــة،- ١٠٩

ملنيفيهــا ملفــات تفــصيلية عــن مجيــع األطفــال احملــاطني بالرعايــة فيهــا وعــن املــوظفني العــا مبــا
 . املاليةومعامالا فيها

 أن تكون ملفات األطفال املودعني يف مؤسسة الرعاية كاملة وحمدثـة وسـريةوينبغي - ١١٠
ومأمونة وتتضمن معلومات عن تـاريخ دخـوهلم إليهـا ومغـادرم هلـا وعـن طريقـة إيـداع كـل

اهلوية بصورة سـليمةطفل يف مؤسسة الرعاية وحيثياته وتفاصيله، إضافة إىل أية وثائق إلثبات
وينبغــي أيــضا إدراج املعلومــات املتعلقــة بأســرة الطفــل يف.وغريهــا مــن املعلومــات الشخــصية

وينبغـي أن يتتبـع هـذا الـسجل.ملفه، وكذلك يف التقارير املبنية على عمليات التقييم املنتظمة
ن املفوضـون حـسبالطفل طوال فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية البديلة وأن يطلع عليه املهنيو

 . عن رعاية الطفل حاليااألصول املسؤولون
 أو األوصـياء علـى الـسجالتالوالـدين  وميكن، حسب االقتضاء، إطـالع األطفـال و- ١١١

وينبغـي إسـداء املـشورة.املذكورة أعاله يف حدود مراعاة حق الطفـل يف اخلـصوصية والـسرية
 . إليها وبعد ذلكاملناسبة قبل الرجوع إىل السجالت وأثناء الرجوع

  وينبغي أن تتبع مجيع دوائر الرعاية البديلة سياسة واضحة بشأن احلفـاظ علـى سـرية- ١١٢
 .املعلومات املتعلقة بكل طفل، وهي سياسة يتعني أن يلم ا مقدمو الرعاية كافة ويتقيدوا ا

و منـهجي  وكممارسة حسنة، ينبغي أن تكفل مجيع هيئات الرعاية ومرافقها على حن- ١١٣
إجراء تقييم مناسب وشامل يسبق توظيـف مقـدمي الرعايـة وغريهـم مـن املـوظفني الـذين هـم

 . للعمل مع األطفالتهمعلى اتصال مباشر باألطفال للتحقق من مدى صالحي
  وينبغــي أن تكــون ظــروف العمــل الــيت يــزاول يف ظلــها مقــدمو الرعايــة العــاملون يف- ١١٤

تـهم، مبـا فيهـا األجـور الـيت يتقاضـوا، ظروفـا حتفـز علـى أكمـلهيئات الرعاية ومرافقهـا مهن
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وجه دوافعهم ملزاولتها وشعورهم بالرضا عنها واسـتمرارهم فيهـا، وبالتـايل، اسـتعدادهم ألداء
 .دورهم بأفضل وأكفأ طريقة

حقوق الطفل احملروم من رعاية الوالـدينبشأن  وينبغي تدريب مجيع مقدمي الرعاية- ١١٥
 يف احلاالت الصعبة، مـن قبيـل إيـداع الطفـل يفسيما الأثر األطفال بوجه خاص، ووبسرعة ت

وينبغـي أيـضا ضـمان توعيـة مقـدمي.أو إيداعه خارج منطقة إقامته املعتـادةئحاالت الطوار
 كمـا ينبغـي أن تـوفر الـدول.الرعاية باألبعاد الثقافية واالجتماعية واجلنسانية والدينية للمسألة

 .موارد وقنوات لالعتراف ؤالء املهنيني من أجل دعم تطبيق هذه األحكاميلزم من ما
  وينبغي أن حيصل مجيع املوظفني العاملني يف هيئات الرعاية ومرافقهـا علـى التـدريب- ١١٦

يف جمال التعامل السليم مع السلوكيات املستعصية، مبـا يف ذلـك تدريبـهم علـى تقنيـات حـسم
 . أفعال اإلضـرار باآلخرين أو بالنفسالرتاعات ووسائل منع وقوع

  وينبغي أن تكفل هيئات الرعاية ومرافقهـا اسـتعداد مقـدمي الرعايـة، حيثمـا اقتـضى- ١١٧
وسبفــري  املــصابون منــهمســيما الاألمــر، لالســتجابة لألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة، و

ــشريةن ــأ )اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/قــص املناعــة الب ــة أخــرىأو ب مراض مزمن
 .ذوي اإلعاقة اجلسدية أو العقليةجسدية أو نفسية، ولألطفال

 
 كفالة الطفل - ٢

ــي- ١١٨ أن تــستحدث الــسلطة أو اهليئــة املختــصة نظامــا لتقيــيم احتياجــات الطفــل  ينبغ
يلـزم مـن قـدرات ومـوارد للكـافلني احملـتملني وإلعـداد مجيـع اجلهـات املعنيــة  مـاوتلبيتها يتيح

 .داع األطفـال، وأن تـدرب املوظفني املعنيني بناء على هذا األساسبإيـ
  وينبغــي حتديــد جمموعــة مــن الكــافلني املعتمــدين يف كــل منطقــة مــن القــادرين علــى- ١١٩

إحاطة الطفل بالرعايـة واحلمايـة واحلفـاظ يف الوقـت نفـسه علـى األواصـر الـيت تربطـه بأسـرته
 .والوسط الثقايفاحملليواتمع

يلــزم مــن إعــداد ودعــم ومــشورة  مــا  وينبغــي تقــدمي وإتاحــة خــدمات خاصــة لتهيئــة- ١٢٠
 .للكافلني على أساس منتظم قبل إيداع الطفل وخالله وبعده

ــنظم- ١٢١ ــة وغريهــا مــن ال ــة العــاملون يف هيئــات الرعاي   وينبغــي أن حيظــى مقــدمو الرعاي
فرصة التعبري عن آرائهم والتأثري يف عمليـةبرعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين ب املعنية

 .وضع السياسات



A/RES/64/142

26

  وينبغــي التــشجيع علــى إنــشاء رابطــات للكــافلني مبقــدورها أن تقــدم دعمــا متبــادال- ١٢٢
 .كبـريا وتسهم يف وضع املمارسات والسياسات

 
 الرعاية داخل املؤسسات -جيم

ــة داخــل ا - ١٢٣ ــوفر الرعاي ــيت ت ــق ال ملؤســسات صــغرية احلجــم وأنينبغــي أن تكــون املراف
يكون مـن إحـدى األسـر  ماتقام يف موقع أقربأنتتمحور حول حقوق الطفل واحتياجاته و

وينبغي عموما أن يكـون هـدف املرافـق تـوفري رعايـة مؤقتـة.أو من جمموعة صغرية من األفراد
مـستقرة لــهللطفـل واإلسـهام بفعاليـة يف مل مشلـه بأسـرته أو، إن تعـذر ذلـك، يف تـأمني رعايـة

داخل إطار أسرة بديلة، بوسائل منها التـبين أو الكفالـة وفقـا للـشريعة اإلسـالمية، كلمـا كـان
 .ذلك مناسبا

،حيثمـا كـان ذلـك ضـروريا ومناسـبايلزم من تدابري ليتسىن القيـام،  ما  وينبغي اختاذ- ١٢٤
ــإيواء أي طفــل حيتــاج حــصرا إىل ــةب ــة والرعاي ــة احلماي ل عــن األطفــاليف مكــان معــزوالبديل

 .اجلنائية نظام العدالةاخلاضعني ألحكام
  وينبغي أن تضع السلطات الوطنيـة أو احملليـة املختـصة إجـراءات فـرز صـارمة تكفـل- ١٢٥

 .إمتام املناسب فقط من حاالت القبول يف هذه املرافق
ة  وينبغي أن تكفل الدول توفري عدد كاف من مقدمي الرعايـة يف مؤسـسات الرعايـ- ١٢٦

الداخليــة إلفــساح اــال أمــام االهتمــام بكــل طفــل علــى حــدة وإتاحــة الفرصــة أمــام الطفــل
كمـا ينبغـي نـشر مقـدمي.لالرتباط بأحـد مقـدمي الرعايـة حتديـدا، كلمـا كـان ذلـك مناسـبا

الرعاية داخل مؤسسة الرعاية بطريقة تساعد على بلوغ أهدافها وغاياا بفعاليـة وعلـى تـأمني
 .محاية الطفل

  وينبغـي أن حتظـر القــوانني والـسياسات واألنظمــة قيـام اهليئــات أو املرافـق أو األفــراد- ١٢٧
 .باستجالب األطفال أو اجتذام إىل مؤسسات الرعاية الداخلية

 
 التفتيش والرصد -دال

اهليئات واملرافق واجلهات املهنية املعنية بتـوفري الرعايـة مـسؤولة أمـام  ينبغي أن تكون- ١٢٨
 حمددة تكفل، يف مجلة أمور، إجراء عمليات تفتيش متواترة تشمل القيام بزيـاراتامةة عسلط

جمدولة زمنيا وأخرى غري معلن عنها على حد سواء وإجراء مناقشات مع املـوظفني واألطفـال
 .ومراقبتهم
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  وينبغي قدر املـستطاع وحـسب االقتـضاء أن تتـضمن وظـائف التفتـيش شـقا متعلقـا- ١٢٩
 .دمـي الرعـاية وبناء قدرامبتدريب مق

  وينبغي تشجيع الدول على أن تضع موضع التنفيذ آليـة رصـد مـستقلة تراعـي علـى- ١٣٠
مبـادئ( املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانئالنحو السليـم املبـاد

يـاء األمـور واملـسؤولنيوجيب أيضا أن تكون آلية الرصد يف متنـاول األطفـال وأول.)٨()باريس
 :يلي  ماوينبغي أن تشمل وظائف اآللية.عن رعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين

التــشاور حــول ظــروف تــأمني اخلــصوصية مــع األطفــال احملــاطني بالرعايــة )أ( 
ــة ــةبأشــكاهلا كافــة وإجــراء زيــارات البديل ــيت ملرافــق الرعاي  للوقــوف علــى ظــروف الرعايــة ال
، األمـاكن يف تلـكحلقـوقهماملزعومةنتهاك االحتقيقات يف مجيع حاالت  فيها وإجراءيعيشون

 مببادرة مستقلة؛ بناء على تقدمي شكوى أو
 باتباع الـسياسات ذات الـصلة بقـصد حتـسني معاملـةعنيةتوصية السلطات امل )ب( 

ــا يــرجح أن تــسف األطفـال احملــرومني مــن الرعايــة الوالديــة وضــمان توافقهــا مــع  نتــائجر عنــهم
 األحباث املتعلقة حبماية الطفل وتعزيز صحته ومنوه ورعايته؛

 تقدمي مقترحات ومالحظات بشأن وضع مشاريع قوانني؛ )ج( 
اإلسـهام علـى حنـو مـستقل يف عمليـة إعـداد التقـارير مبوجـب اتفاقيـة حقــوق )د( 

عـنجلنـة حقـوق الطفـل إىل، مبا يشمل التقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف)٢(الطفل
 .تطبيق هذه املبادئ التوجيهية

 
 الدعم يف إطار الرعاية الالحقة -هاء

واضحة وتـضطلع بتنفيـذ إجـراءاتسياساتهيئات الرعاية ومرافقها  ينبغي أن تتبع- ١٣١
 مع األطفال ضـمانا ملـدهم برعايـةلعملهامتفق عليها فيما يتصل باالختتام املتوقع وغري املتوقع

وينبغـي أن تتـوخى هــذه اهليئـات واملرافـق بــصورة.أو متابعتـهم علـى النحــو الـسليم/حقـة وال
منهجية، طوال فترة إحاطة الطفل بالرعايـة، إعـداده ملرحلـة االعتمـاد علـى الـنفس واالنـدماج

اصــة مــن خــالل إكــسابه املهــارات االجتماعيــة واحلياتيــة الــيت تعززهــاخبالكلــي يف اتمــع، و
 .حياة اتمع احمللياملشاركة يف

  وينبغــي أن تراعــي عمليــة االنتقــال مــن مرحلــة الرعايــة إىل مرحلــة الرعايــة الالحقــة- ١٣٢
جنس الطفل وسـنه ومـستوى نـضجه والظـروف اخلاصـة احمليطـة بـه وأن تنطـوي علـى إسـداء

_______________

 .، املرفق٤٨/١٣٤القرار )٨(
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وينبغـي تـشجيع األطفـال.املشورة إليه ودعمه، وخصوصا من أجل جتنيبه التعرض لالستغالل
أمـا.ملغادرين ملؤسسة الرعاية علـى املـشاركة يف ختطـيط حيـام يف مرحلــة الرعــاية الالحقـةا

، فينبغـي أن يـستفيدوا مـن نظـامكاألطفـال ذوي اإلعاقـة االحتياجـات اخلاصـة،واألطفـال ذو
.مناســب لــدعمهم يــؤمن يف مجلــة أمــور تــاليف إيــداعهم يف مؤســسات الرعايــة دون مــربر

عني العام واخلاص على حد سـواء، بوسـائل منـها التحفيـز، علـى تـشغيلتشجيع القطا وينبغي
 . األطفال ذوي االحتياجات اخلاصةسيما الاألطفال الوافدين من خمتلف خدمات الرعاية، و

  وينبغــي بــذل جهــود اســتثنائية لتعــيني شــخص متخــصص لكــل طفــل، كلمــا أمكــن- ١٣٣
 .على نفسه عند مغادرة مؤسسة الرعاية على تيسري اعتماد الطفلقادراذلك، حبيث يكون

  وينبغي إعـداد الرعايـة الالحقـة يف أسـرع وقـت ممكـن يف فتـرة اإليـداع، وينبغـي يف- ١٣٤
 .مجيع األحوال إعدادها يف وقت يسبق بكثري خروج الطفل من إطار الرعاية

 ا مــن باعتبارهــا جــزء  وينبغــي االســتمرار يف إتاحــة فــرص التــدريب التربــوي واملهــين- ١٣٥
تعليم الشباب الذين خيرجون من إطار الرعاية البديلة املهارات احلياتية الالزمة ملساعدم على

 .االستقالل من الناحية املالية وكسب الدخل اخلاص م
  وينبغي أيضا إتاحـة سـبل احلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة والقانونيـة والـصحية- ١٣٦

 الرعاية البديلة وأثناء حصوهلم على الرعاية الالحقة، إىلأمام الشباب الذين خيرجون من إطار
 .جانب مدهم بالدعم املايل الكايف

 
 توفري الرعاية لألطفال خارج بلدان إقامتهم املعتادة -ثامنا
 اخلارجيفللرعايةيف إطارإيداع الطفل -ألف

اصــة كافــة وعلــىالكيانــات العامــة واخل  ينبغــي تطبيــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى- ١٣٧
األشخاص املعنيني باختاذ التدابري الالزمة إلرسـال الطفـل للحـصول علـى الرعايـة يف بلـد مجيع

غري بلد إقامته املعتادة، سواء كان ذلك ألسباب العالج الطـيب أو ألغـراض االستـضافة املؤقتـة
 .احلصول على رعاية حمددة أو لغريها من األسباب أو

لــدول املعنيــة تكليــف إحــدى اهليئــات املعينــة مبــسؤولية حتديــد  وينبغــي أن تــؤمن ا- ١٣٨
حمددة يتعني تلبيتها، وخـصوصا املتعلـق منـها باختيـار مقـدمي الرعايـة يف البلـد املـضيف معايري

يقــدم فيـه مـن رعايــة ومتابعـة، وكـذلك املتعلــق منـها باإلشـراف علــى تنفيـذ هــذه  مـاوجـودة
 .الربامج ورصدها
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يلـزم مـن تعـاون دويل ومحايـة للطفـل يف هـذه احلـاالت، تـشجع ما   وضمانا لتحقيق- ١٣٩
الدول على التصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة بالوالية القانونية والقانون املنطبـق واالعتـراف

 تــشرين١٩ املؤرخــةمايــة األطفــالحلتــدابريالوالتعــاون يف جمــال املــسؤولية األبويــة و نفــاذواإل
 .و على االنضمام إىل هذه االتفاقية، أ)٩(١٩٩٦أكتوبر/األول

 
 توفري الرعاية لألطفال املوجودين فعال يف اخلارج -باء

  ينبغي تطبيق هذه املبادئ التوجيهية وغريهـا مـن األحكـام الدوليـة ذات الـصلة علـى- ١٤٠
 الالزمـة لتـوفريوضع الترتيبـاتالكيانات العامة واخلاصة كافة وعلى مجيع األشخاص املعنيني ب

لرعاية لطفل حيتاج إليها أثناء وجوده يف بلد غـري بلـد إقامتـه املعتـادة، مهمـا كانـت األسـبابا
 .الداعية لذلك

فــصلونن مــن حيــث املبــدأ أن يتمتــع األطفـال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املينبغـي  و- ١٤١
ألطفـالنفـسه الـذي يتمتـع بـه اوالرعايةعنهم من املوجودين فعال يف اخلارج مبستوى احلماية

 .املواطنون من سكان البلد املعين
يلـزم تـوفريه مـن رعايـة أن يؤخـذ يف احلـسبان تنـوع األطفـال  مـا  وينبغي عند حتديد- ١٤٢

ــاوت مــستويامنيغــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصل ــهم وتف ــي( عن ــسبب انتمــائهم العرق ب
علــى أســـاس كــل حالـــة، وذلـــك)وخلفيتــهم املتعلقــة بـــاهلجرة أو تنــوع ثقافـــام وأديــام

 .حدة على
  وينبغــي مــن حيــث املبــدأ أال حيــرم األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصلون- ١٤٣

بـسبل خمالفـة للقـانون، مـن حريتـهم ـرد  مـاالذين يـصلون إىل بلـداألطفالعنهم، مبن فيهم
 .لدخول إىل البلد واإلقامة فيهانظميرعىانتهاكهم أي قانون

خيـضعوا بغي أال حيتجـز األطفـال ضـحايا االجتـار باألشـخاص لـدى الـشرطة وأال  وين- ١٤٤
 .يف أنشطة غري مشروعةاإلكراهبلعقوبات بسبب ضلوعهم

، تـشجع الـدول بـشدة علـى تعـيني بذويـه  ومبجرد التعرف على طفل غري مصحوب- ١٤٥
 عـن رعايــةوصـي عليـه أو، عنـد االقتــضاء، ممثـل عنـه مــن جانـب إحـدى املنظمــات املـسؤولة

الطفل وحتقيق رفاهـه، لكـي يرافـق هـذا الوصـي أو املمثـل الطفـل طـوال عمليـة حتديـد وضـعه
 .بشأنه واختاذ قرار

_______________

 .٣٩١٣٠، الرقم٢٢٠٤، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٩(
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  ومـا إن يــودع أحــد األطفـال غــري املــصحوبني بـذويهم أو املنفــصلني عنــهم يف إطــار- ١٤٦
واصر األسـرية الـيتللرعاية، ينبغي بذل مجيع اجلهود املمكنة لتقفي أثر أسرته وإعادة إنشاء األ

تربطــه ــا، وذلــك عنــدما حيقــق هــذا األمــر مــصاحل الطفــل الفــضلى وال يعــرض األطــراف
 .للخطر املعنية
  وللمساعدة يف ختطيط مـستقبل طفـل غـري مـصحوب بذويـه أو منفـصل عنـهم علـى- ١٤٧

ةاخلدمـة االجتماعيـالقائمـة بسلطاتالـ، فـإن علـى الـدول و حلقوقـهحنو يؤمن له أفـضل محايـة
يلـزم مـن وثـائق ومعلومـات مـن أجـل  مـاللحـصول علـىاجلهـود املعقولـة كلاملعنية أن تبذل

 .إجراء تقييم للمخاطر احملدقة بالطفل والظروف األسرية احمليطة به يف بلد إقامته املعتادة
ــدان- ١٤٨ ــهم إىل بل ــذويهم أو املنفــصلون عن ــال غــري املــصحوبني ب ــاد األطف   وجيــب أال يع

 :عتادةإقامتهم امل
 إذا تبني بعد إجراء تقييم للمخاطر واجلوانـب األمنيـة أن هنـاك مـن األسـباب )أ( 
 يدعو إىل االعتقاد بأن سالمة الطفل وأمنه معرضان للخطر؛ ما
ما عدا يف احلـاالت الـيت يعـرب فيهـا أحـد مقـدمي الرعايـة املقبـولني، كأحـد )ب( 

ر مـن البـالغني أو هيئـة حكوميـة أو وكالـةالوالدين أو غريمها من األقارب أو مقدم رعايـة آخـ
مرخــصة أو مرفــق معــني يف البلــد األصــلي، عــن موافقتــه وقدرتــه علــى تــويل مــسؤولية الطفــل

 وإحاطته مبا يلزم من رعاية ومحاية، وذلك قبل إعادة الطفل إىل بلد إقامته؛
محتقق ألسباب أخرى مصاحل الطفل الفضلى وفقـا لتقيـي  الإذا كانت العودة )ج( 

 .السلطات املختصة
  وينبغي تعزيز التعاون فيما بني الدول واألقـاليم والـسلطات احملليـة ورابطـات اتمـع- ١٤٩

ــع أخــذ األهــداف املــذكورة أعــاله ــاون والنــهوض مبــستواه م ــذا التع ــرى ه ــق ع ــدين وتوثي امل
 .احلسبان يف

من لـدن تعذر ذلك، أو إذا،قنصليةال من لدن الدوائرعلةامشاركة ف  وينبغي توخي- ١٥٠
ى وال يعـرضلطفـل الفـضلقـق هـذا األمـر مـصاحل ا، عنـدما حياألصـليبلدالعنممثلني قانونيني

 . للخطرالطفل أو أسرته
ينبغي أن حترص اجلهات املسؤولة عن حتقيق رفـاه أي طفـل غـري مـصحوب بذويـه  و- ١٥١

 عــدا احلــاالت الــيتأو منفــصل عنــهم علــى تــسهيل إجــراء اتــصال منــتظم بينــه وأســرته، فيمــا
مصاحله الفضلىحتقق  الايتعارض فيها هذا األمر مع رغباته أو يتبني أ . 
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 أال ينظر إىل اإليداع بغرض التبين أو الكفالـة وفقـا للـشريعة اإلسـالمية علـىينبغي  و- ١٥٢
وال تـشجع الـدول علـى.أنه خيار أويل يناسب الطفل غري املصحوب بذويه أو املنفصل عنهم

 اجلهـود املبذولـة لتحديـد مكـان والديـه أو أسـرته املوسـعةدر يف هذا اخليار إال بعد استنفاالنظ
 .األفراد املعتادين على رعايته أو

 
 توفري الرعاية يف حاالت الطوارئ  -تاسعا
 تطبيق املبادئ التوجيهية -ألف

رئ النامجـة عـن االستمرار يف تطبيق هذه املبـادئ التوجيهيـة يف حـاالت الطـوا  ينبغي- ١٥٣
كوارث طبيعية وكوارث من صنع اإلنسان، مبا فيها الرتاعات املـسلحة الدوليـة وغـري الدوليـة،

 تشجيع من يرغب مـن األفـراد واملنظمـات يف العمـلعلىويشدد.وكذلك االحتالل األجنيب
 علــى العمــل وفقــا هلــذهئلــصاحل األطفــال احملــرومني مــن الرعايــة الوالديــة يف حــاالت الطــوار

 .املبادئ التوجيهية
  وينبغي أن تويل الدولة أو السلطات الفعلية يف املنطقة املعنية واتمـع الـدويل ومجيـع- ١٥٤

اهليئـات احملليــة والوطنيــة واألجنبيــة والدوليــة الــيت تقــدم خــدمات تركــز علــى الطفــل أو تعتــزم
 :تقدميها، اهتماما خاصا يف هذه احلاالت ملا يلي

حتياجـاتد مجيـع اهليئـات واألشـخاص املعنـيني باالسـتجابة الأن تكفل تزوي )أ( 
وارداملــتـدريب والربة واخلـألطفـال غـري املـصحوبني بـذويهم أو املنفـصلني عنـهم مبـا يلـزم مـنا
 عدات للقيام بذلك على النحو السليم؛املو
 أن توفر حسب اللزوم رعاية أسرية مؤقتة وطويلة األجل؛ )ب( 
يـة داخـل املؤسـسات إال كتـدبري مؤقـت حـىت يتـسىن تـوفريأال تلجأ إىل الرعا )ج( 

 الرعاية األسرية؛
أن متنع إنشاء مؤسـسات رعايـة داخليـة جديـدة مـشيدة لغـرض تـوفري رعايـة )د( 

 فورية موعات كبرية من األطفال على أساس دائم أو طويل األمد؛
د وصــفها يفأن حتظـر تـشريد األطفــال عـرب احلــدود، باسـتثناء احلــاالت الـوار )ه( 

  أدناه؛١٦٠الفقرة
ــه ــا جتعــلأن )و(  ــة لتقفــي أثــر أســرة الطفــل ومل مشل ــاون يف اجلهــود املبذول   التع

 .إلزاميا
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 منع االنفصال
الطفـل عـن ذويـه  ينبغي أن تبذل املنظمات والسلطات قصارى جهدها ملنع انفـصال- ١٥٥

تقتضي فيها مصلحته الفـضلى ذلـك،أو عن مقدمي الرعاية الرئيسيني، فيما عدا احلاالت اليت
وأن تكفل العمل على أال تشجع دون قصد األنشطة اليت تضطلع ا على تفريق أفراد األسـرة

 .تقدمه من خدمات ومنافع على الطفل دون أسرته  مامن خالل قصر
ــن- ١٥٦ ــدي الطفــل أو غريمهــا م ــادرة مــن وال ــع حــدوث حــاالت انفــصال مبب   وينبغــي من

 : الرئيسيـني بالوسائل التاليةمقدمي الرعايـة
ضــمان حــصول مجيــع األســر املعيــشية علــى اإلمــدادات األساســية مــن لــوازم )أ( 

 غذائية وطبية وغريها من اخلدمات، مبا فيها التعليم؛
احلد من إتاحة خيارات توفري الرعاية داخل املؤسـسات وتقييـد اللجـوء إليهـا )ب( 

 .حباالت الضرورة القصوى
 

 ات الرعايةترتيب -باء
يواجهـه الطفـل يف  مـارصـدلتؤدي دورا فاعال يف جمالاحمللية  ينبغي دعم اتمعات- ١٥٧

 .السياق احمللي من مسائل تتعلق برعايته ومحايته، ويف جمال االستجابة هلذه املسائل
ـا  وينبغي تعزيز الرعـاية املقدمـة للطفــل داخـل جمتمعـه حتديـدا، مبـا فيهـا كفالتـه، أل- ١٥٨

 . ومنوهاالجتماعيةتؤمن استمرار تنشئته
  ونظــرا إىل أن األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصلني عنــهم قــد يتعرضــون- ١٥٩

لإلساءة واالستغالل بـشكل كـبري، فإنـه ينبغـي مراعـاة رصـد مقـدمي الرعايـة ودعمهـم بوجـه
 .هؤالء األطفالخاص ضمانا حلماية

إىل بلـد آخـر غـري بلـد إقامتـه املعتـادةئطفل يف حـاالت الطـوار  وينبغي أال يرحل ال- ١٦٠
وجيب يف هـذه.إلحاطته برعاية بديلة إال لفترة مؤقتة وألسباب صحية أو طبية أو أمنية قاهرة

يكــون إىل وطنــه، وينبغــي أن يرافــق الطفــل أحــد  مــااحلالــة أن يكــون مكــان الترحيــل أقــرب
 .الطفل ل، كما ينبغي وضع خطة واضحة إلعادةالوالدين أو مقـدم رعـاية يـعرفه الطف

  وإذا ثبت أن مل مشل الطفل بأسرته متعذر يف غضون فترة معقولة أو ارتئـي أن ذلـك- ١٦١
يتعارض مع مصاحله الفضلى، فإنه ينبغي النظر يف إجياد حلول مستقرة وائية، من قبيل التـبين

عـذر ذلـك، ينبغـي النظـر يف إجيـاد خيـارات وإن ت،أو الكفالة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
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أخرى طويلة األجل، مثل الكفالة أو اإليداع يف مؤسسة الئقة للرعايـة الداخليـة، مبـا يف ذلـك
 .املساكن اجلماعية وغريها من ترتيبات السكن اخلاضعة لإلشراف

 
 تقفي أثر األسرة ومل الشمل -جيم

فصلني عنـهم وتـسجيل أمسـائهمنيهم أو املالتعرف على األطفال غري املصحوبني بذو - ١٦٢
 وينبغــي النــهوض ــا بأســرعئوتوثيقهــا مــن األمــور ذات األولويــة يف مجيــع حــاالت الطــوار

 .ميكن ما
ضطلع بتنفيــذ أنــشطة التــسجيل الــسلطات احلكوميــة واهليئــات املكلفــةتــ  وينبغــي أن- ١٦٣

وض ـا، أو أن يـضطلع بتنفيــذهاصـراحة مبـسؤولية النـهوض ـذه املهمـة واملتمتعـة خبـربة النـه
 .بإشراف هذه السلطات واهليئات مباشرة

يلـزم  ما  وينبغي أن يراعى طابع السرية الذي تتسم به املعلومات امعة، وأن يوضع- ١٦٤
ــها ــأمني إرســال املعلومــات وختزين ــات املرخــصة حــسب.مــن نظــم لت ــادل اهليئ وينبغــي أال تتب

ها إال ألغـــراض تقفـــي أثـــر أســـرة الطفـــل ومل مشلـــه ـــااألصـــول هـــذه املعلومـــات فيمـــا بينـــ
 .بالرعاية وإحاطته

  وينبغي أن يندرج عمل مجيـع األطـراف املعنيـة بتقفـي أثـر أفـراد األسـرة أو اجلهـات- ١٦٥
الرئيسية املعنية بتقدمي الرعاية مبقتـضى القـانون أو العـرف، كلمـا أمكـن ذلـك، يف إطـار نظـام

تكفـل هـذه اجلهـاتينبغـي أنو .بينـها ة فيمـاافقإجراءات متوتخدم مناذج موحدة ومنسق يس
 .تتخذه من إجراءات  ما بفعللخطرعدم تعريض املعنيني من األطفال وغريهم ل

كل طفل والتأكد مـن اسـتعدادهاليت تربط صالت القرابة  وجيب التحقق من شرعية- ١٦٦
إجراءات قد تعرقل مل مشله بأسـرتهينبغي أال تتخذ أيةو.على مل مشلهمواستعداد أفراد أسرته

 إىل أمـاكن بعيـدة عـن املوقـع الـذيالنقـل أواالسـم أو تغـيري، من قبيـل التـبينيف اية املطاف
 .أسرة الطفلأثر مجيع اجلهود املبذولة لتقفيإىل أن تستنفد،حيتمل أن توجد فيه أسرته

 األطفـال واالحتفـاظ ـذهيلزم من سجالت جبميع حـاالت إيـداع  ما  وينبغي إعداد- ١٦٧
 .السجالت بشكل آمن ومأمون تسهيال للم مشل الطفل بأسرته يف املستقبل

 


