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 توجيهات مرغوب حتدد نصها هبذا القرار،  أن املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال، املرفقوإذ يعترب  
 واملمارسة بقصد تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأحكام الصكوك الدولية األخرى            اتلسياسعلى صعيد ا  فيها  

  .األطفال املعرضني لذلك أو الوالدينورفاه األطفال احملرومني من رعاية حبماية ذات الصلة 

  لرعاية البديلة لألطفال؛ بإجناز املبادئ التوجيهية ليرحب  - ١  

ة العتمادها يف الذكرى العشرين التفاقيـة       ـة إىل اجلمعية العام   ـتقدمي املبادئ التوجيهي  يقرر    - ٢  
  .حقوق الطفل
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  املرفق

  املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال
   الغرض-  أوالً

وأحكام الصكوك الدولية األخرى فل، تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطالقصد من هذه املبادئ التوجيهية هو   - ١
  .الوالدين أو األطفال املعرضني لذلكماية ورفاه األطفال احملرومني من رعاية حبذات الصلة 

حتدد هذه الصكوك الدولية، ومع مراعاة اجملموعة املتنامية من املعارف والتجارب يف هذا اجملال،  ضوء ويف  - ٢
لـتعمم بـصورة   وهي مصممة .  واملمارسةعلى صعيد السياساتيها  املبادئ التوجيهية توجيهات مرغوب ف   هذه

 على وجه رميمجيع القطاعات املعنية على حنو مباشر أو غري مباشر مبسائل متصلة بالرعاية البديلة، وت   واسعة على   
  :ما يليإىل اخلصوص 

ا، ويف حالة فشل دعم اجلهود الرامية إىل اإلبقاء على األطفال يف رعاية أسرهم أو إرجاعهم إليه           )أ(  
  ؛ وفقاً للقانون اإلسالميالكفالةأو ذلك، إجياد حل مناسب ودائم، مبا يف ذلك التبين 

  كـامالً  وتقدميها يف ظروف تعزز منو الطفل منـواً       البديلة  ضمان حتديد أنسب أشكال الرعاية        )ب(  
ال تكون فيها هذه احللول ممكنـة أو        ، وذلك يف أثناء السعي إلجياد حلول دائمة، أو يف احلاالت اليت ال              ومتناغماً

  ؛ الفضلىمصلحة الطفلحتقق 
مساعدة احلكومات وتشجيعها على حتمل مسؤولياهتا والوفاء بالتزاماهتا على حنو أفضل يف هذه               )ج(  

  اجملاالت، مع مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية السائدة يف كل دولة؛ 
رفاه بات واألنشطة اليت يضطلع هبا مجيع املعنيني باحلماية االجتماعية و         توجيه السياسات والقرار    )د(  

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

  املبادئ العامة واألبعاد -  ثانياً
   الطفل واألسرة-  ألف

الطبيعية لنمـو األطفـال ورفـاههم       اجملموعة األساسية يف اجملتمع، ومتثل البيئة       أن األسرة هي    إىل  نظراً    - ٣
، أو العودة إليهما؛ أو     والديهومحايتهم، ينبغي تسخري اجلهود يف املقام األول لتمكني الطفل من البقاء حتت رعاية              

وينبغي أن تضمن الدولة حصول األسر على مجيع أشكال الدعم يف      .   البقاء مع أقارب آخرين    -  عند االقتضاء    - 
  . بتوفري الرعايةتأدية أدوارها املتصلة

.  وينبغي أن يعيش كل األطفال والشباب يف بيئة توفر هلم الدعم واحلماية والرعاية، وتنهض جبميع قدراهتم  - ٤
بصفة ، أو ال حيصلون عليها البتة، يتعرضون        الوالدينفاألطفال الذين حيصلون على رعاية غري مناسبة من جانب          

  .لحرمان من بيئة التنشئة هذهخاصة ل
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يف حالة عجز األسرة، حىت مع حصوهلا على الدعم املناسب، عن تقدمي الرعاية الكافية لطفلـها، أو يف      و  - ٥
ولية محاية حقوق الطفل وتأمني الرعاية البديلة املناسبة بالتعاون مع          ؤ ختليها عنه، تتحمل الدولة مس     هجرها له أو  

كما تتحمل الدولة، عن    . ، أو عن طريقها   ق األصول  وف السلطات احمللية املختصة ومنظمات اجملتمع املدين املعتمدة      
إجناز الرعاية البديلة ورفاهه ومنوه، ويتلقى ولية تأمني اإلشراف على سالمة أي طفل ؤطريق سلطاهتا املختصة، مس

  .ترتيبات الرعاية املقدمةمراجعة دورية لتقييم مدى مالءمة 

 كـل  إىل الواقعة ضمن نطاق هذه املبادئ التوجيهية      مجيع القرارات واملبادرات والُنهج   أن تستند   وينبغي    - ٦
حالة على حدة؛ كما جيب أن تستند إىل حتقيق مصلحة الطفل املعين الفضلى، مبا يتماشى مع مبدأ عدم التمييـز،       

وينبغي أن حتترم هذه القرارات واملبادرات والُنهج حق الطفل بالكامل          . ومع مراعاة املنظور اجلنساين مراعاة تامة     
 لقدراته املتنامية، وعلى أساس حصوله على مجيع املعلومـات          أن ُيستشار وأن يؤخذ رأيه بعني االعتبار وفقاً       يف  

  . ر املعلومات باللغة اليت يفضلها الطفلوينبغي بذل كل اجلهود من أجل أن تتم هذه االستشارة وُتوفَّ. الالزمة

عيِّن تصمم حبيث   ُتديد مصاحل الطفل الفضلى جيب أن        حت  عملية ولتطبيق هذه املبادئ التوجيهية، فإن     -  )مكرر(٦
الوالدين أو األطفـال املعرضـني      مسارات العمل األنسب لتلبية احتياجات وحقوق األطفال احملرومني من رعاية           

 وبيئة اجتماعية وثقافية ومركز بوصفهم أصحاب ة التامة حلقهم الشخصي يف أن تكون هلم أسر، مع املراعاةلذلك
مجلة مصلحة الطفل وينبغي أن تراعي عملية حتديد . على املدى الطويل عند حتديد مصلحة الطفل أو سواءحقوق، 

  . لعمره ودرجة نضجه أن ُتسمع آراؤه وتؤخذ يف االعتبار وفقاًه يفأمور من بينها حق

ملتـصلة  وتنفيذ سياسات شاملة بشأن رفاه الطفل ومحايته يف إطار سياساهتا العامة ا           وضع  وينبغي للدول     - ٧
، مبا جيسد هذه    بالتنمية االجتماعية والبشرية، مع احلرص على تطوير خدمات توفري الرعاية البديلة القائمة أصالً            

  .املبادئ التوجيهية

والديهم، ينبغي أن تسعى الدول إىل ضمان جزء من اجلهود الرامية إىل احليلولة دون فصل األطفال عن كو  - ٨
  :توخياً ملا يليوانب الثقافية تراعي اجلتدابري مناسبة اختاذ 

 وإساءة  ةلقدرات بسبب عوامل مثل اإلعاق    حيثما تفتقر األسر    دعم بيئات تقدمي الرعاية األسرية        )أ(  
عيش يف مناطق  وال، والتمييز ضد األسر اليت تنتمي إىل الشعوب األصلية أو األقليات،استعمال املخدرات والكحول

 نزاعات مسلحة أو حتت االحتالل؛ 

تقدمي الرعاية واحلماية املناسبتني لألطفال املعرضني للخطر مثل األطفال ضحايا إساءة املعاملـة               )ب(
ن خارج إطار الـزواج واألطفـال غـري         ين وأطفال الشوارع واألطفال املولود    يواالستغالل واألطفال املهجور  

 والالجئني وأطفال العمال املهاجرين     املشردين داخلياً  املنفصلني عن ذويهم وأطفال      طفالاألاملصحوبني بذويهم و  
  .اإليدز أو بأمراض خطرية أخرى/ةاملكتسب مبرض نقص املناعة نيوأطفال طاليب اللجوء واألطفال املصاب

، مبا والديهوينبغي بذل جهود خاصة من أجل التصدي للتمييز القائم على أي وضع يتعلق حبالة الطفل أو   - ٩
لعرقي أو الديين، ونوع اجلنس، واإلعاقة العقلية أو اجلسدية، واإلصابة مبـرض            الفقر، واالنتماء ا  بسبب  يف ذلك   

 خارج اإليدز أو بأمراض خطرية أخرى سواء كانت عقلية أو جسدية، وكون الطفل مولوداً/نقص املناعة املكتسبة
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ىل هجر الطفل لوصم االجتماعي واالقتصادي، ومجيع األوضاع والظروف األخرى اليت قد تؤدي إواإطار الزواج، 
  .أو التخلي عنه أو إبعاده عن أبويه

  الرعاية البديلة - باء 

ينبغي أن تراعي مجيع القرارات املتعلقة بالرعاية البديلة، من حيث املبدأ، تفضيل إبقاء الطفل يف أقـرب                   - ١٠
ل تقليل احتماالت مكان من حمل إقامته املعتاد من أجل تسهيل االتصال وإمكانية إعادة إدماجه يف أسرته، ومن أج

  .حدوث عدم توازن يف حياته التعليمية والثقافية واالجتماعية

الرعاية البديلة، مبا يف ذلك الرعاية غري الرمسية،        احملاط ب وينبغي أن تراعي القرارات اخلاصة بوضع الطفل          - ١١
ن يقدمون له الرعاية، مـع      رتباط اآلمن واملستمر مب   لالأمهية تأمني مأوى مستقر للطفل، وتلبية احتياجه األساسي         

  . رئيسياً هدفاًيةاعتبار االستمرار

 املعاملـة   سـوء وجيب احترام األطفال وصون كرامتهم يف مجيع األوقات، ومحايتهم على حنو فعال من                - ١٢
قران أو أطراف أخرى، مهما األواإلمهال ومجيع أشكال االستغالل، سواء كان ذلك من جانب مقدمي الرعاية أو 

  . الرعاية اليت حيصلون عليهاكان شكل

 ما أمكن    مؤقتاً وينبغي النظر إىل إبعاد الطفل عن أسرته على أنه آخر تدبري ُيلجأ إليه، وأن يكون تدبرياً                 - ١٣
إعادة الطفل إىل بانتظام، وأن تكون عن األسرة وينبغي كذلك أن ُتراجع قرارات اإلبعاد . ذلك وألقصر فترة ممكنة

زوال أسباب اإلبعاد األصلية، أو يف حالة التوصل إىل احللول املالئمة ملعاجلة تلك األسباب،               مبجرد   رعاية والديه، 
  . أدناه٤٨يف الفقرة الوارد ذكره  مع التقييم شياًامصاحل الطفل الفضلى، متأمراً ال يتعارض مع 

هـذا  إىل  حصري  وال تكفي أسباب الفقر املايل أو املادي وحدها، أو أية ظروف ُتعزى بشكل مباشر و                - ١٤
 بل جيـب  ،، أو احليلولة دون إعادة إدماجه والديه أو إحاطته بالرعاية البديلة    ن رعاية   عالفقر، لتربير إبعاد الطفل     

  .توفري الدعم املناسب لألسرةيربز احلاجة إىل  النظر إىل تلك األسباب باعتبارها مؤشراً

تعلقة بصفة خاصة بوضع األطفال احملرومني مـن        جيب االهتمام بتعزيز ومحاية مجيع احلقوق األخرى امل       و  - ١٥
ة وغريها  يدمات الصح اخل نيل التعليم واحلصول على      -  على سبيل املثال ال احلصر       -  ، مبا يف ذلك   الوالدينرعاية  

  .من اخلدمات األساسية والتمتع باهلوية وحرية الدين أو املعتقد واللغة ومحاية حقوق امللكية واملرياث

الرعاية البديلة، ما مل تكن هنالك الذي جتمعهم أواصر قائمة عند إحاطتهم بلفصل بني األشقاء وال ينبغي ا  - ١٦
ويف مجيـع   .  تحقيق مصاحل الطفل الفـضلى    متعلقة ب خماطر واضحة بشأن حدوث انتهاكات، أو مربرات أخرى         

   لرغبـاهتم   لـك خمالفـاً   األحوال، ينبغي بذل كل اجلهود ليتمكن األشقاء من االتصال فيما بينهم، ما مل يكن ذ              
  .أو مصاحلهم

 حيصلون يف معظم البلدان على رعايـة غـري   الوالدين بأن أغلبية األطفال الذين يفتقدون رعاية  وتسليماً  - ١٧
رمسية من ِقبل األقارب أو غريهم، ينبغي أن تسعى الدول إىل ابتكار الوسائل املناسبة واملتسقة مع هذه املبـادئ                   
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 ترتيبات هذه الرعاية غري الرمسية، مع مراعاة الفروق الثقافيـة           سياق األطفال ومحايتهم يف     التوجيهية لتأمني رفاه  
  .واالقتصادية واجلنسانية والدينية واملمارسات اليت ال تتعارض مع حقوق الطفل ومصاحله الفضلى

ص بـالغ   من دعم ومحاية ويل أمر شرعي أو شخ         أي طفل، يف أي وقت من األوقات،       حرمُيال  وينبغي أ   - ١٨
  . أو هيئة عامة خمتصةول معترف به رمسياًؤمس

 يكون الغرض الرئيسي من توفري الرعاية البديلة، يف أي حال من األحوال، تعزيز األهـداف                الوينبغي أ   - ١٩
  .السياسية أو الدينية واالقتصادية ملقدمي هذه الرعاية

بديلة على احلاالت اليت تكون فيهـا هـذه     وينبغي أن يقتصر اللجوء إىل اإليداع يف مؤسسات الرعاية ال           - ٢٠
  . مع مصاحله الفضلىاملؤسسات مناسبة على وجه التحديد وضرورية ومفيدة للطفل املعين، ومبا يتالءم متاماً

  لألطفـال الـصغار   املقدمة  الرعاية البديلة   تصر مع الرأي السائد يف أوساط اخلرباء، ينبغي أن تق         اتساقاًو  - ٢١
وميكن قبول بعض االستثناءات .  ذات الطابع األسريعلى الترتيبات - ن ثالث سنوات  وخاصة من هم دون س - 

هلذه القاعدة من أجل احليلولة دون تفريق األشقاء، ويف احلاالت اليت ُيودع فيها الطفل مرافق الرعايـة البديلـة                   
  اج الطفل داخـل األسـرة       مع التخطيط إلعادة إدم    ، وحمدودة للغاية  ألسباب طارئة أو ملدة حمددة مقررة مسبقاً      

  .جياد حلول أخرى طويلة األجل فيما يتعلق بتوفري الرعايةإلأو 

 يف تلبيـة    كمل بعـضه بعـضاً    ُيالرعاية ذات الطابع األسري     رعاية الداخلية و  ومع التسليم بأن مرافق ال      - ٢٢
، ينبغـي تطـوير     )تمؤسسا( كبرية لتقدمي الرعاية لألطفال      داخليةتوجد مرافق   ما  احتياجات األطفال، وحيث    

على أن تكون هذه االسـتراتيجية      ،  البدائل يف سياق استراتيجية عامة من أجل االبتعاد عن هذا الطابع املؤسسي           
ومن أجل ذلك، ينبغي أن تضع      . هذه املؤسسات تدرجيياً  وقف االعتماد على    مبنية على أهداف حمددة تؤدي إىل       

ة اخلدمة املقدمة والظروف اليت تساهم يف منو الطفل، مثل الرعايـة            الدول معايري للرعاية البديلة تراعى فيها جود      
 يف  جمموعات صغرية؛ وينبغي كذلك للدول تقييم املؤسسات املوجودة أصـالً         ضمن  الفردية أو الرعاية اليت تقدم      

 سواء - ها إنشائ مؤسسات جديدة لرعاية الطفل أو التصريح بإنشاءوينبغي أن تراعي قرارات .   املعايريهذهضوء 
  . مراعاة تامة أهداف واستراتيجية هذا االبتعاد عن الطابع املؤسسي- كانت عامة أو خاصة 

  تدابري تعزيز التطبيق

ينبغي أن ختصص الدول، إىل أقصى حد ممكن، وعند االقتضاء، املوارد البشرية واملالية الكافية، يف إطار                  - ٢٣
. ي هلذه املبادئ التوجيهية على امتداد أراضيها، ويف الوقت احملدد         ، لتأمني التنفيذ األمثل والتدرجي    اإلمنائيالتعاون  

يف أعمال ر الدول التعاون الفعال فيما بني مجيع السلطات املعنية وإدراج قضايا رفاه الطفل واألسرة وينبغي أن تيّس
  . مجيع الوزارات املعنية هبذه القضية على حنو مباشر أو غري مباشر

حتديد أية حاجة إىل التعاون الدويل يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، وعن طلب هذا والدول مسؤولة عن    - ٢٤
وينبغـي  .  مىت أمكن ذلك وعند االقتضاء الطلبات االعتبار املطلوب والرد عليها إجياباًه هذ يالءوينبغي إ . التعاون
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 وينبغي أن تنأى الكيانات األجنبية، عنـد        .اإلمنائي التنفيذ املعزَّز هلذه املبادئ التوجيهية يف برامج التعاون          إدراج
  .تقدمي املساعدة إىل دولة ما، عن أية مبادرة ال تتسق مع املبادئ التوجيهية

تطبيق معايري أدىن من تلـك  على  وال ينبغي تفسري أي مما جاء يف هذه املبادئ التوجيهية باعتباره يشجع               - ٢٥
وباملثل، يشجع جملس . عن تطبيقها، مبا يف ذلك تشريعاهتا الوطنيةاليت قد تكون مطبقة يف الدول املعينة أو يتغاضى 

حقوق اإلنسان السلطات املختصة واملنظمات املهنية وغريها على تطوير مبادئ توجيهية وطنية أو خاصة مبجاالت 
  .مهنية حمددة تستند إىل نص وروح هذه املبادئ التوجيهية

   نطاق تطبيق املبادئ التوجيهية-  ثالثاً
تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على املمارسات والظروف املالئمة فيما خيص تقدمي الرعاية البديلة، بالنسبة            - ٢٦

وتنطبـق  .  سنة، ما مل ينص القانون على سن مبكرة لبلوغ الطفل سن الرشد            ١٨إىل مجيع األشخاص دون سن      
املهم بالنظر إىل الدور  الرعاية غري الرمسية، ، على أشكال فقطترد اإلشارة إىل ذلكأيضاً، حيثما املبادئ التوجيهية 

  ن الوالـدي التزامات الدول جتاه مجيع األطفال احملرومني من رعاية         إىل  واجملتمع احمللي و  الكبرية  الذي تلعبه األسرة    
  . ملا جاء يف اتفاقية حقوق الطفل، وفقاًمبوجب القانون أو العرفأو مقدمي الرعاية 

الرعاية البديلة،  احملاطني أصالً ب   على املراهقني    -  حسب االقتضاء    -  لتوجيهية أيضاً وتنطبق هذه املبادئ ا     - ٢٧
  . والذين هم حباجة إىل استمرار الرعاية أو الدعم لفترة انتقالية بعد بلوغهم سن الرشد احملددة بنص القانون

 أدنـاه، تنطبـق     ٢٩لفقـرة   وألغراض املبادئ التوجيهية، ومع املراعاة اخلاصة لالستثناءات الواردة يف ا           - ٢٨
  :التعريفات التالية

 علـى  لوالـدين األطفال الذين ال يعيشون مع أحد ا      : الوالدين هم األطفال احملرومون من رعاية       )أ(  
 لوالـدين واألطفال الذين ال يتمتعون برعايـة ا      . األقل، ألي سبب من األسباب ويف ظل أي ظرف من الظروف          

  :، ميكن اإلشارة إليهم باملسميات التاليةئدة، أو ضحايا حاالت الطوارويقيمون خارج بلدان إقامتهم املعتا
إذا مل يكونوا حتت رعاية أحد األقارب أو شخص بالغ مسؤول عـن             " غري مصحوبني أطفال  "  ‘١‘

  ؛ذلك مبقتضى القانون أو العرف
السابق كان يتوىل أمرهم يف     إذا كانوا منفصلني عن مقدم رعاية       "  عن ذويهم  أطفال منفصلون "  ‘٢‘

  األقارب؛، ولكنهم مع ذلك يف صحبة أحد مبقتضى القانون أو العرف
  :وميكن أن تتخذ الرعاية البديلة األشكال التالية  )ب(  

أي تدبري خاص ُيتاح يف وسط عائلي وحيصل فيه الطفل على عناية مستمرة : الرعاية غري الرمسية  ‘١‘
أو غريهم بناء )  غري الرمسيةي القرىبوذرعاية (أو لفترة غري حمددة من ِقبل األقارب أو األصدقاء 

على مبادرة من الطفل أو ذويه أو أي شخص آخر بدون أن تأمر هبذا الترتيب سلطة إدارية أو                  
   حسب األصول؛ أو جهة خمولة ذلكقضائية
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م يف وسط عائلي بأمر من جهـة إداريـة أو       رعاية اليت ُتقدّ  مجيع أشكال ال  هي  : الرعاية الرمسية   ‘٢‘
طة قضائية، إىل جانب مجيع أشكال الرعاية اليت تقدمها مؤسسات الرعاية، مبا يف ذلك املرافق سل

  ؛ضائيةنتيجة لتدابري إدارية أو قأو مل يكن اخلاصة، سواء كان ذلك 
  :م فيهاالبيئة اليت ُتقّدمن حيث وقد تتخذ الرعاية البديلة األشكال التالية   )ج(  

الكـبرية، أو   من أشكال الرعاية األسرية يف إطار أسرة الطفـل          هي شكل   : القرىبذوي  رعاية    ‘١‘
  أصدقاء مقربني لألسرة يعرفهم الطفل، سواء كانت ذات طابع رمسي أو غري رمسي؛باللجوء إىل 

 رعايـة إحاطته ب احلاالت اليت تتوىل فيها إحدى اجلهات املختصة إيداع الطفل، هبدف           : الكفالة  ‘٢‘
أسرة غري أسرته ختتارها هذه اجلهات املختصة وتؤهلها وتوافق عليها بديلة، يف بيئة مرتلية داخل 

  وتشرف على تقدميها هذه الرعاية؛
  األشكال األخرى للرعاية األسرية أو اليت تشبه الرعاية األسرية؛  ‘٣‘
الرعاية املقدمة يف أي موقع ال يستند إىل بيئة أسرية، مثل األمـاكن             : داخل املؤسسات الرعاية    ‘٤‘

 لتقدمي الرعاية الطارئة واملراكز العابرة يف حاالت الطوارئ ومجيع مرافق الرعاية قـصرية              اآلمنة
  ؛اجلماعيةساكن ، مبا يف ذلك امل داخل املؤسساتوطويلة األجل

  ؛ة املستقلة اخلاصة باألطفال بإشراف جهة خمتصةيترتيبات املعيشال  ‘٥‘
  : ما يليتنقسم اجلهات املسؤولة عن الرعاية البديلة إىل  )د(  

  وىل تنظيم الرعاية البديلة للطفل؛اليت تت واخلاصة مةالوكاالت، وهي اهليئات والدوائر العا  ‘١‘
 داخـل   هي منشآت الرعاية الفردية العامة أو اخلاصة اليت تقـدم الرعايـة للطفـل             و ،املرافق  ‘٢‘

  .املؤسسات
  :يهية، احلاالت التاليةوال يشمل نطاق الرعاية البديلة، الوارد يف هذه املبادئ التوج  - ٢٩

ية أو إداريـة    ضائ سنة، احملرومون من حريتهم بقرار صادر عن جهة ق         ١٨األشخاص دون سن      )أ(  
الذين ختضع حالتهم لقواعد األمـم املتحـدة        األشخاص   القانون، و  ةمبخالفتتعلق   دانةنتيجة ادعاء أو اشتباه أو إ     

   األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم؛النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث وقواعد
 بالتبين منذ حلظة وضع الطفل املعين حتت وصـايتهم الفعليـة             من جانب الوالدين   رعايةالتوفري    )ب(  

مبوجب أمر هنائي خاص بالتبين، حيث يعترب الطفل منذ هذه اللحظة، وألغراض هذه املبادئ التوجيهية، يف رعاية                 
ري أن هذه املبادئ التوجيهية تنطبق على األطفال املودعني يف مرحلة ما قبل التبين أو يف مرحلة اختبارية غ. لوالدينا

 بالتبين احملتملني ما داما مستوفيني للمتطلبات اليت تنظم عمليات اإليـداع تلـك، كمـا وردت يف                  الوالدينمع  
  الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة؛

هـداف وأسـباب    اليت ُيعهد الطفل مبوجبها إىل أقرباء أو أصدقاء طوعياً أل          رمسيةالتدابري غري   ال  )ج(  
  .ين على توفري الرعاية املناسبة أو عدم استعدادهم لذلكلوالدترفيهية غري متعلقة بعدم مقدرة ا
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 هـذه املبـادئ     األخرى على تطبيق  ويشجع جملس حقوق اإلنسان السلطات املختصة واجلهات املعنية           - ٣٠
 عند االقتضاء، يف املدارس الداخلية واملستشفيات ومراكز األطفال ذوي اإلعاقات العقلية واجلـسدية              التوجيهية،

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

   جتنب احلاجة إىل الرعاية البديلة-  رابعاً
  عزيز الرعاية اليت يقدمها الوالدينت

ولياهتا جتاه الطفل وتعزز حق الطفل يف       ؤينبغي أن تنتهج الدول سياسات تضمن دعم األسر يف حتمل مس            - ٣١
  وينبغي أن تعاجل هذه السياسات األسباب اجلذرية هلجر الطفل أو التخلـي عنـه   . والديه كليهما إقامة عالقة مع    

 احلق يف تسجيل امليالد واحلصول علـى         ويكون ذلك بعدة وسائل من بينها ضمان       ،أو انفصال الطفل عن أسرته    
السكن الالئق والرعاية الصحية األساسية والتعليم وخدمات الرعاية االجتماعية، إىل جانب تعزيز تدابري مكافحة              

  .الفقر والتمييز والتهميش والوصم والعنف وإساءة معاملة األطفال واالعتداءات اجلنسية وتعاطي املخدرات

ول وتطبق سياسات متسقة ومتعاضدة موجهة حنو األسرة هدفها تعزيز مقدرة اآلباء            وينبغي أن تضع الد     - ٣٢
  .على رعاية أطفاهلم

وينبغي أن تطبق الدول تدابري فعالة حىت ال يهجر اآلباء أطفاهلم أو يتخلوا عنهم، أو يتعـرض الطفـل                     - ٣٣
لة أمور من بينها متكـني األسـر        وينبغي أن هتدف السياسات والربامج االجتماعية إىل مج       . لالنفصال عن أسرته  

مبساعدهتا على اختاذ املواقف واكتساب املهارات والقدرات واألدوات اليت متكنها من توفري احلماية والرعاية والنمو 
وينبغي، من أجل حتقيق هذا اهلدف، تعبئة القدرات التكاملية للدول واجملتمع املدين، مبا             .  ألطفاهلا على حنو مالئم   

وينبغي أن تتضمن تدابري احلماية     . نظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والقيادات الدينية واإلعالم       يف ذلك امل  
  :االجتماعية هذه ما يلي

خدمات تعضيد األسرة، مثل تنظيم الدورات التدريبية حول مهارات األمومة واألبوة، وتعزيـز               )أ(  
هارات حل الرتاعات وتوفري فرص العمل وإقامة املشاريع املـدرة          العالقات اإلجيابية بني اآلباء واألطفال وتعزيز م      

  لدعم االجتماعي، إذا اقتضى األمر؛للدخل وتقدمي ا
اخلدمات االجتماعية املساندة، مثل خدمات الرعاية النهارية وخدمات الوسـاطة والتـصاحل،              )ب(  

وينبغي هلـذه   . طفال من ذوي اإلعاقات   اصة باآلباء واأل  اخلدمات  اخل و ، والدعم املايل  ،وعالج تعاطي املخدرات  
فر مباشرة على مستوى اجملتمعات احمللية، ااخلدمات، اليت ُيفضَّل أن تكون ذات طابع متكامل وغري تدخلي، أن تتو

 اجملتمـع احمللـي     ، وذلك بضم مواردها إىل موارد     يكة من جانب األسر بوصفها شر     اإلسهام الفعال وأن تتضمن   
  ومقدمي الرعاية؛

 اليت هتدف إىل متكني هذه الفئة من مواجهة حتديات احلياة اليومية            ،سياسات اخلاصة بالشباب  ال  )ج(  
بإجيابية، وإىل إعداد آباء وأمهات املستقبل الختاذ قرارات مستنرية فيما يتعلق بصحتهم اجلنسية واإلجنابية، وحتمل               

  .ولياهتم يف هذا اخلصوصؤمس
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مبا يشمل لية متعددة لدعم األسر، تتنوع خالل عملية تقدمي الدعم وينبغي استعمال وسائل وأساليب تكمي  - ٣٤
 حمـددة،  واالجتماعات اليت ُتعقد للتداول بشأن قضايا        ، واللقاءات اجلماعية مع األسر األخرى     ،الزيارات املرتلية 

ة وتعزيز عمليـة    يروينبغي أن ُتوجه هذه الوسائل حنو تيسري العالقات األس        .  وتأمني وفاء األسر املعنية بالتزاماهتا    
  .إدماج األسرة داخل جمتمعها احمللي

املقدَّمني ة، ملسألة توفري وتعزيز الدعم وخدمات الرعاية        ـ للقوانني احمللي  وينبغي إيالء اهتمام خاص، وفقاً      - ٣٥
 أو اليت تتكون من مراهقني وأطفاهلم، سواء كانوا مولودين خـارج إطـار              إىل األسر القائمة على أحد الوالدين     

وينبغي أن تضمن الدول احتفاظ اآلباء واألمهات من املراهقني جبميـع حقـوقهم             . الزواج أم مل يكونوا كذلك    
 من جهة أخرى، مبا يف ذلك       الطبيعية اخلاصة بوضعهم، وذلك بصفتهم آباء وأمهات من جهة، وبصفتهم أطفاالً          

يت ُتمنح لآلباء واألمهات ومحاية حقوقهم يف احلصول على مجيع اخلدمات املناسبة اليت حتقق منوهم مثل العالوات ال
. وينبغي كذلك اعتماد التدابري الكفيلة حبماية املراهقات احلوامل وضمان عدم انقطاعهن عن الدراسـة             . املرياث

القائمة على أحد الوالدين أو الـيت        بذل اجلهود الرامية لتخفيف الوصم االجتماعي املرتبط باألسر          وينبغي أيضاً 
  .بوين مراهقنيتتكون من أ

 يف مرتل وينبغي توفري الدعم واخلدمات لألشقاء الذين فقدوا أبويهم أو من يرعاهم واختاروا البقاء سوياً            - ٣٦
وينبغي أن تضمن الدولة،    .  على القيام بدور عائل األسرة     األسرة، مىت كان للشقيق األكرب االستعداد وُيعترب قادراً       

أو شخص بالغ آخر مسؤول أو هيئة عامة مكلفة مبوجب القانون لتتـوىل             مبا يف ذلك عن طريق تسمية ويل أمر         
 أعاله، حصول هذه األسر على احلماية اإلجبارية من أي شكل من أشـكال              ١٨الوصاية حسبما ورد يف الفقرة      

واالستفادة من إشراف ودعم اجملتمع احمللي وجهاته املختـصة، مثـل األخـصائيني     االستغالل أو إساءة املعاملة،     
وينبغـي كـذلك    .  حبقوق الطفل يف الصحة واملسكن والتعليم واملرياث       بصفة خاصة مع االهتمام   االجتماعيني،  

االهتمام على وجه اخلصوص بضمان حصول عائل هذه األسرة على مجيع حقوق الطفولة الطبيعية، مبا يف ذلك نيل 
  .التعليم والترفيه، باإلضافة إىل حقوقه بوصفه عائل ألسرة

تطبيق التوقيت الدراسي غي أن تضمن الدول توفري فرص تقدمي خدمات الرعاية النهارية، مبا يف ذلك             وينب  - ٣٧
ولياهتم جتاه األسـرة، مبـا يف ذلـك    ؤمسجممل  والرعاية املؤقتة اليت متكّن اآلباء من التعامل األفضل مع  املستمر،

  .اصةاملسؤوليات اإلضافية املتصلة برعاية األطفال ذوي االحتياجات اخل

  احليلولة دون تفريق أفراد األسرة

لتقييم حالة الطفل وتطبيقها بطريقة متسقة املهنية السليمة ئ ينبغي وضع املعايري املالئمة املستندة إىل املباد  - ٣٨
 على توفري الرعاية للطفل، وذلك يف احلاالت اليت يكون فيها           حالياً ومستقبالً مبا يف ذلك مقدرة األسرة      ،  واألسرة

  .طة أو اجلهة املختصة أسباب معقولة لالعتقاد بأن رفاه الطفل معرض للخطرللسل

وينبغي أن تستند القرارات املتعلقة بإبعاد الطفل عن األسرة أو إعادة إدماجه فيها إىل التقيـيم الـسابق                    ٣٩
ة أو بتفويض ذكره، والذي جيريه أشخاص خمتصون مدربون ومؤهلون بطريقة مناسبة،  بالنيابة عن السلطة املختص

  .منها وبالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية، مع مراعاة احلاجة إىل التخطيط ملستقبل للطفل
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ويشجع جملس حقوق اإلنسان الدول على اختاذ التدابري اليت توفر احلماية الشاملة وتضمن احلقوق يف أثناء   - ٤٠
ف الكرامة واملساواة اليت تسمح باالسـتمرار   فترة احلمل والوالدة والرضاعة الطبيعية، وذلك من أجل تأمني ظرو         

لذلك، ينبغي توفري برامج الدعم ألمهات وآباء املـستقبل،         . السليم للحمل وحصول الطفل على الرعاية املناسبة      
وينبغي أن هتدف هذه . خاصة إذا كانوا من املراهقني الذين يواجهون صعوبات يف تويل مسؤولياهتم كآباء وأمهات

كني األمهات واآلباء من تويل مسؤولياهتم بصفتهم هذه يف ظروف تراعي كرامتـهم وحتـول دون                الربامج إىل مت  
  .استجابتهم لإلغراءات اليت تدفعهم إىل التخلي عن أطفاهلم بسبب ضعفهم

وعندما يتخلى األبوان عن طفلهما، ينبغي أن تضمن  الدول أن يتم ذلك بسرية ومبا يـضمن سـالمة                     - ٤١
    وفقـاً   وممكنـاً  ه يف احلصول على معلومات عن أصوله حينما يكون ذلك مناسـباً           ـحقل، مع احترام    ـالطف

  .لقوانني الدولة

األبوين، توضح ما إذا األطفال جمهويل وينبغي أن تضع الدول سياسات واضحة للتعامل مع حاالت هجر   - ٤٢
يداع الطفل داخل األسـرة     مجع مشل األسرة أو إ    إىل  كان من الضروري البحث عن أسرة الطفل، وكيفية السعي          

أن وينبغي كذلك أن تتيح هذه السياسات إمكانية اختاذ القرارات يف الوقت املناسب بشأن أحقية الطفل                . الكبرية
  .الترتيب هلذا اإليداع بسرعةإمكانية بصورة دائمة، وحتتضنه يف أسرة يودع 

عاية العامة أو اخلاصة من أجـل       وعندما يتصل أحد األبوين أو ويل أمر شرعي بـإحدى مؤسسات الر            - ٤٣
ا هنالتخلي الدائم عن طفل، ينبغي أن تضمن الدولة حصول األسرة على املشورة والدعم االجتماعي اللذين يشجعا

حبث اجتماعي أو تقييم مهين إجناز ويف حال إخفاق هذه اجلهود، ينبغي .  ا من االستمرار يف رعاية الطفلهنوميكّنا
ولية رعاية الطفل رعاية دائمة، وما إذا ؤن هناك ِمن أفراد األسرة َمن يرغب يف حتمل مسمناسب لتحديد ما إذا كا

 الطفل لحة غري ممكنة أو ليست من مصرتيباتوإذا كانت هذه الت.  الطفل الفضلىةكانت هذه التدابري من مصلح 
  .ض اإليداع الدائمالفضلى، ينبغي بذل اجلهود من أجل العثور، خالل فترة زمنية معقولة، على أسرة لغر

وعندما يتصل أحد األبوين أو مقدمي الرعاية مبؤسسة عامة أو خاصة لغرض إيداع طفل لفترة قصرية أو                   - ٤٤
ه من  نه وميكنا نغري حمددة، ينبغي أن تضمن الدولة حصول األسرة على املشورة والدعم االجتماعي اللذين يشجعا             

طفل يف الرعاية البديلة سوى بعد استنفاذ مجيـع هـذه اجلهـود،             وال ينبغي قبول ال   . االستمرار يف رعاية للطفل   
  .رعاية بديلةحاطته بة إلروجود أسباب مقبولة ومربَّبو

وينبغي توفري تدريب خمصص للمعلمني وغريهم من العاملني يف جمال رعاية الطفولة من أجل مـساعدهتم             - ٤٥
 تعرض الطفل خلطر اهلجر، وإحالة هذه  احلاالت إىل على كشف حاالت إساءة املعاملة أو اإلمهال أو االستغالل أو

  .اهليئات املختصة

 للقـوانني    وفقـاً  اأي قرار يتعلق بإبعاد الطفل عن أبويه ضد إرادهتم        السلطات املختصة   وجيب أن تتخذ      - ٤٦
ل على واإلجراءات املعمول هبا، على أن خيضع ذلك للمراجعة القضائية وأن ُيكفل لألبوين حق االستئناف واحلصو

  .التمثيل القانوين املناسب
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من احلرية نتيجة الحتجاز وقائي أو      معرضاً للحرمان   الوحيد أو األساسي للطفل     يكون مقدم الرعاية    وعندما    - ٤٧
أحكام غري قائمة على احلبس يف      إصدار   اختاذ تدابري و   -   يف انتظار احملاكمة   -  لقرارات تتعلق حبكم صادر حبقه، ينبغي     

وينبغي أن تأخذ الدول بعني االعتبار      .  مراعاة تامة  مىت أمكن ذلك، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى       وة  احلاالت املناسب 
وينبغي التعامل مع مـسألة     . مصاحل الطفل الفضلى حينما تقرر إبعاد طفل ُولد يف السجن أو يعيش فيه مع أحد أبويه               

طبق يف احلاالت األخرى املتعلقة بالنظر يف حالة فصل طفل تإبعاد هذا الطفل عن أبويه يف هذه احلالة بنفس الطريقة اليت 
أبويهم بالرعاية واحلمايـة    أحد   السجن مع     يف األطفال الذين يبقون  متتع  وينبغي بذل أقصى اجلهود لضمان      . عن أبويه 

  .م احمللية يف ممارسة األنشطة داخل جمتمعاهتهموحق  أحراراًاملناسبتني، مع كفالة املركز اخلاص هبم بوصفهم أفراداً

  تشجيع إعادة اإلدماج يف األسرة

عودة الطفل احملتملة إىل أسرته، ينبغي تعيني شخص        توخياً ل من أجل إعداد ودعم كل من الطفل واألسرة           - ٤٨
أو فريق، لديه إمكانية احلصول على مشورة متعددة التخصصات، إلجراء تقييم حلالة الطفل بالتشاور مع األطراف 

، وذلك هبدف اختاذ القرار بشأن مدى إمكانية إعادة إدماج )الطفل، األسرة، مقدم الرعاية البديلة (املعنية املختلفة
 الطفل الفضلى، وبشأن اخلطوات الالزمة إلمتام       لحةالطفل يف أسرته، وما إذا كانت عملية إعادة اإلدماج من مص          

  .هذه العملية واجلهة املنوط هبا اإلشراف على ذلك

ن كتابة أهداف إعادة اإلدماج واملهام الرئيسية لألسرة ومقدم الرعاية البديلة، وأن تتفق             دّووينبغي أن تُ    - ٤٩
  .بشأهنا مجيع األطراف املعنية

 لغرض إعادة ينبغي أن تتوىل اجلهة املختصة إقامة االتصال املنتظم واملناسب بني الطفل وأسرته، وحتديداً     و  - ٥٠
  .ليهاشرف عتهذه العملية وأن تدعم اإلدماج، و

ومبجرد اختاذ قرار إعادة إدماج الطفل يف أسرته، ينبغي تصميم العملية لتكون تدرجيية وخاضـعة لإلشـراف                - ٥١
  .ومصحوبة بتدابري املتابعة والدعم اليت تأخذ بعني االعتبار سن الطفل واحتياجاته وقدراته املتنامية وأسباب االنفصال

   اإلطار العام لتوفري الرعاية- خامساً
حمروم من أجل تلبية االحتياجات النفسية والعاطفية واالجتماعية واالحتياجات األخرى اخلاصة لكل طفل   - ٥٢
ين، ينبغي أن تتخذ الدول مجيع التدابري الضرورية لضمان هتيئة الظـروف التـشريعية واملتـصلة    الوالدرعاية  من  

ة، مع إعطاء األولوية للحلول املستندة إىل األسـرة         بالسياسة العامة واملالية إلتاحة خيارات الرعاية البديلة املناسب       
  .واجملتمع احمللي

ئ وينبغي أن تضمن الدول إتاحة  جمموعة من خيارات الرعاية البديلة، تكون متسقة مع هـذه املبـاد                   - ٥٣
  .قصرية األجلالطويلة والرعاية الوئ التوجيهية، يف جمال الرعاية املقدمة يف ظروف الطوار

ضمن الدول حصول مجيع األفراد واجلهات املعنية بتوفري الرعاية البديلة لألطفال على إذن من وينبغي أن ت  - ٥٤
ومن أجل ذلـك،    .  هلذه املبادئ التوجيهية   لمراجعة وفقاً لسلطة خمتصة واخلضوع إلشراف هذه السلطة بانتظام و       
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لغـرض  وة واألخالقية ملقدمي الرعاية     ينبغي أن تضع هذه السلطات املختصة املعايري املناسبة لتقييم األهلية املهني          
  .اعتمادهم ورصد أدائهم واإلشراف عليهم

الكبرية أو باالسـتعانة    وفيما خيص ترتيبات الرعاية غري الرمسية للطفل، سواء كان ذلك يف إطار األسرة                - ٥٥
ات املختـصة  أصدقاء أو أطراف أخرى، ينبغي أن تشجع الدول، عند االقتضاء، مقدمي الرعاية على إبالغ اجله    ب

دعم مايل وغريه بغية تعزيز رفاه      من احلصول على ما يلزم من       الطفل ومقدم الرعاية    يتمكن  برعايتها للطفل حىت    
بناء وينبغي أن تشجع الدول، حسب اإلمكان واالقتضاء، مقدمي الرعاية غري الرمسية على القيام،       . الطفل ومحايته 

ء الطابع الرمسي على ترتيبات الرعاية بعد فترة زمنية معقولة، إذا ثبت            موافقة الطفل واألبوين املعنيني، بإضفا    على  
  .املستقبل املنظوراستمرارها يف أيضاً  الطفل الفضلى ومن املتوقع ةأهنا من مصلح

  حتديد أنسب أشكال الرعاية - سادساً 
فضلى عن طريق إجراء قضائي ينبغي أن ُتتخذ القرارات املتعلقة بالرعاية البديلة اليت تراعي مصاحل الطفل ال  - ٥٦

أو إداري أو أي إجراء آخر مناسب ومعترف به، تدعمه ضمانات قانونية، مبا يف ذلك، وعند االقتـضاء، ضـمان                    
 إىل عمليات تقييم وختطيط ومراجعة دقيقة من ذلكستند يوينبغي أن . التمثيل القانوين للطفل يف أية إجراءات قانونية

م بكل حالة على حدة، بواسطة خمتصني لديهم التأهيل املناسب يف فريـق متعـدد          خالل هياكل وآليات راسخة هتت    
 لقدراتـه   وينبغي أن يتضمن ذلك التشاور الكامل مع الطفل يف مجيع املراحل، وفقاً           . التخصصات حيث ميكن ذلك   

ة جلميـع لألطـراف   ومن أجل ذلك، ينبغي إتاحة املعلومات الضروري. املتنامية، ومع أبويه أو أولياء أمره الشرعيني      
وينبغي كذلك أن تبذل الدول كل ما يف وسعها لتوفري املـوارد والقنـوات املناسـبة               . اعليها آراءه لتؤسس  املعنية  

  . األحكامولني عن حتديد أفضل أشكال الرعاية، وذلك من أجل تيسري امتثال هذهؤلتدريب واعتماد املختصني املس

يف االعتبار سالمة الطفـل ورفاهـه       التقييم  وينبغي أن يأخذ    . عنايةوينبغي إجراء التقييم بسرعة ودقة و       - ٥٧
 ومنوه السمات الشخصية للطفل، وكذلك الرعاية اليت حيصل عليها ومنوه على املدى األطول، وأن يشمل ينباشرامل

  .ات خاصةوخلفيته العرقية والثقافية واللغوية والدينية ووسطه األسري واالجتماعي وتارخيه الطيب، وأية احتياج

ختاذ القرارات الأدوات أساسية كالناجتة عن هذا التقييم املراجعة وينبغي استعمال التقارير األولية وتقارير   - ٥٨
اخلاصة بالتخطيط منذ حلظة قبول اجلهات املختصة هلا، وذلك بغية تاليف مجلة أمور من بينها أي اختالل يف التوازن 

  . متناقضةال موجب له أو صدور قرارات ذات طبيعة

 يف منوه ويف قدرته علـى إقامـة    سلبياًويؤثر التغيري املتكرر للمكان الذي يتلقى فيه الطفل الرعاية تأثرياً      - ٥٩
وينبغي أن هتدف فترات اإليداع القصرية إىل املساعدة يف الترتيب حلل مناسب            . صداقات، وهو أمر ينبغي تالفيه    

 تأخري ال موجب له، وذلك عن طريق إعادة اإلدماج يف أسرته األصلية وينبغي تأمني االستقرار للطفل بدون. ودائم
 ٢٠  أو، يف حالة عدم التمكن من ذلك، يف وسط أسري بديل مستقر أو، يف احلاالت اليت تنطبق فيها الفقرة                 الكبريةأو  

  . أعاله، يف مؤسسة رعاية مناسبة ومستقرة
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 وقت مبكر كلما أمكن ذلك، واألفضل قبل أن يـودع           وينبغي التخطيط لتقدمي الرعاية واستمرارها منذ       - ٦٠
اعتبار املزايا والعيوب املباشرة وطويلة األجل لكل واحد من اخليارات          لدى جهة تقدم له رعاية بديلة، مع        الطفل  

  .طويلة األجلالقصرية والاملطروحة وتقدمي املقترحات 

ىل طبيعة ونوعية ارتبـاط     إى وجه اخلصوص،    وينبغي أن يستند التخطيط لتقدمي الرعاية واستمرارها، عل         - ٦١
الطفل بأسرته، وقدرة األسرة على ضمان رفاه الطفل ومنوه املتناسق، وحاجة الطفل أو رغبته يف الشعور بأنه جزء 
من أسرة، ورغبة الطفل يف البقاء داخل جمتمعه وبلده، وخلفيته الثقافية واللغوية والدينية، وعالقته بأشقائه، وذلك 

  .يف إبعاد الطفل عن أسرتهبغية تال

  .مجلة أمور من بينها أهداف اإليداع والتدابري املتخذة لبلوغهاإىل وينبغي أن تشري اخلطة بوضوح   - ٦٢

وينبغي حصول الطفل وأبويه أو أولياء أمره الشرعيني على مجيع املعلومات املتعلقة باخليارات املتاحة يف                 - ٦٣
  .ى كل خيار، ومبا هلم من حقوق وما عليهم من التزامات يف هذا الشأنجمال الرعاية البديلة وما يترتب عل

 مبشاركة األبوين   -  إىل أقصى حد ممكن    -  وينبغي اختاذ التدابري املتعلقة حبماية الطفل وإنفاذها وتقييمها         - ٦٤
 احملـددة  الطفـل    احتياجـات يتعلق ب فل ومقدم الرعاية احملتمل، وذلك فيما       اأولياء األمر الشرعيني ومبشاركة الك    أو  

 أشخاص  التشاور مع- بناء على طلب الطفل أو األبوين أو أولياء األمر الشرعيني - وميكن . ومعتقداته وأمنياته اخلاصة
  .آخرين هلم أمهية يف حياة الطفل بشأن أية عملية الختاذ قرار يتصل بالطفل، وذلك حسب تقدير اجلهات املختصة

رعاية بديلة مبوجب قرار صادر عن حمكمة أو هيئة حتكيم          ُيحاط ب طفل  وينبغي أن تضمن الدول حق أي         - ٦٥
 ممن لديه مسؤولية أبوية     اأو هيئة إدارية أو أية هيئة خمتصة منشأة على أساس سليم وكذلك حق األبوين أو غريمه               

بلغواجتاه الطفل يف أن ُتتاح هلم فرصة الطعن أمام احملكمة يف قرار اإليداع، ويف           تقدمي هذا الطعـن   حبقهم يفأن ُي
  .ومساعدهتم يف ممارسة هذا احلق

رعاية مؤقتة احلق يف املراجعة املنتظمة والدقيقة ملدى مالءمة ما          حياط ب وينبغي أن تضمن الدول ألي طفل         - ٦٦
 على أن تأخذ -   ومن األفضل أن تتم هذه العملية على األقل مرة كل ثالثة أشهر-  حيصل عليه من رعاية ومعاملة

بعني االعتبار، على وجه اخلصوص، النمو الشخصي للطفل واحتياجاته املتغرية والتطورات احلادثـة يف وسـطه                
وينبغي أن يتوىل هذه املراجعة أشخاص      .  األسري ومدى مالءمة اإليداع احلايل وضرورته يف ضوء هذه األوضاع         

  .الطفل وأي أشخاص معنيني حبياته مشاركة كاملة، وأن يشارك فيها على النحو السليممؤهلون ومفوضون 

  .وينبغي إعداد الطفل ألية تغيريات حتدث يف مكان تقدمي الرعاية نتيجة لعملييت التخطيط واملراجعة  - ٦٧

  وفري الرعاية البديلةت - سابعاً 
  السياسات -  ألف

منسقة بشأن ت تنفيذ سياساضمان وضع وة مسؤولية احلكوماجلهاز املختص يف لى عاتق الدولة أو تقع ع  - ٦٨
هـذه  وينبغي أن تـستند     . الوالدينعاية  احملرومني من ر  غري الرمسية جلميع األطفال     الرعاية  الرعاية الرمسية و  توفري  

، لالطفرعاية  توىل مسؤولية   لتعيني اجلهة اليت ت   عملية   وأن حتّدد    إحصائيةسليمة وبيانات   ىل معلومات    إ السياسات
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ومن املفتـرض أن    .  ورعايته وتنشئته  محايته ن يف و الرعاية الرئيسي  ومأو مقدّ ؤديه والداه   الذي ي دور  مراعاة ال مع  
  .يون، ما مل يثبت العكس الرعاية الرئيسوأو مقدموالداه الطفل رعاية يتوىل مسؤولية 

أو  الوالـدين رعايـة   من  إحالة األطفال احملرومني    املعنية ب   احلكومية يع الكيانات مجينبغي أن تعتمـد    و  - ٦٩
عرب الشبكات  تساعد على تبادل املعلومات والتواصل      ت  سياسات وإجراءا ،  جملتمع املدين ا  بالتعاون مع  ،مساعدهتم

وينبغـي أن   . ال ومدهم بسبل الرعاية الالحقة ومحايتهم     األطف واألفراد من أجل ضمان فعالية رعاية     ات  بني اهليئ 
صول حلافرص توخياً إلتاحة أكرب  الرعاية البديلةتوفري على ة املسؤولة عن اإلشراف يئاهلأو تصميم / وموقعد ُيحدَّ

  .على اخلدمات ملن حيتاجون إليها

ويف إطار األسرة علـى حـد       املؤسسات   املوفرة داخل    بديلةالرعاية  الإيالء اهتمام خاص لنوعية     ينبغي  و  - ٧٠
وينبغي . يهمواإلشراف عل هم  تدريبوعملية اختيارهم   وملقدمي الرعاية   املهنية   هاراتامل، وخاصة فيما يتعلق ب    سواء

والدي الطفل أو األوصـياء     ائفهم على حنو واضح املعامل باملقارنة مع أدوار ووظائف          ووظارهم  دو أ تبينيحتديد و 
  . عليهالقانونيني

مبا يتفق مع  ية بديلةطفل املُحاط برعايف كل بلد وثيقة حتدد حقوق الالسلطات املختصة يننبغي أن تضع و  - ٧١
الرعايـة  مؤسـسات   قواعد  من أن يفهموا    رعاية بديلة   احملاطني ب األطفال  وينبغي متكني   . بادئ التوجيهية املهذه  
  . تاماًم يف هذا الصدد فهماًوواجباهتهم وحقوقها وأهدافتها وأنظم

ته من وغايام الرعاية مقدِّأهداف خطي يوضح   ىل بيان   إيف حاالت   ينبغي أن يستند توفري الرعاية البديلة       و  - ٧٢
هـذه املبـادئ    واتفاقية حقوق الطفـل ددة يف املعايري احمل ويتضمن، الطفلجتاه وطبيعة مسؤولياته تقدمي خدماته   

على حنو سليم مؤهلني أو معتمدين أشخاصاً الرعاية مجيع مقدمي أن يكون وينبغي .  املعمول بهالقانونو التوجيهية
  .ة خدمات الرعاية البديلقدمي للشروط القانونية لتوفقاً

الرعايـة  إىل إحدى مؤسسات    طفل  الإحالة  معيارية يف   عملية  اتباع  إطار تنظيمي لضمان    وضع  ينبغي  و  - ٧٣
  .ة أو قبوله فيهاالبديل

 بـاملنظور    منها ملتعلقا ا املمارسات الثقافية والدينية بشأن توفري الرعاية البديلة، مبا فيه        وينبغي أن ُتراعى      - ٧٤
أما عمليـة  . مع حقوق الطفل ومصاحله الفضلى  فيها إثبات اتساقها    د اليت ميكن    ضمن احلدو ز  أن ُتعزَّ  و ،اجلنساين

ة النطاق يتـهم   واسعتشاركية، فهي عملية جيب إمتامها بطريقة هذه املمارساتا كان ينبغي تعزيز النظر يف ما إذ   
رعايـة  ال احملـرومني مـن     ألطف واجلهات اليت توفر الرعاية ل     نوواملهنين  ون املعني و والديني ونالزعماء الثقافي فيها  

  . عن األطفال أنفسهم، فضالًم من أصحاب املصلحة املعنينيوغريه وأولياء األمور الوالدين

   الرعاية غري الرمسية- ١

أن ينبغي  األفراد أو األسر،    من لدن   لرعاية غري الرمسية    توفري ا الظروف املالئمة ل   إىل ضمان استيفاء     سعياً  - ٧٥
توفريها بأمثل  دعم   رامية إىل    تدابريوأن تتخذ ما يلزم من      النوع من الرعاية    ا   هذ يؤديهبالدور الذي   الدول  تسلّم  

  .أو إشراف من نوع خاصمساعدة  إىل حتتاج حتديداًقد اليت هات  اجلأساس تقييممستوى على 
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 السلطات املختصة، كلما أمكن ذلك، على تشجيع مقدمي الرعاية غري الرمسية علـى              ينبغي أن حترص  و  - ٧٦
هو متاح من خدمات ا ضمان حصوهلم على كل مإىل وأن تسعى ، رعايةإلخطار مبا يضعوه من ترتيبات يف جمال الا

  .ة الطفل ومحايتهرعايمن أجل  يف أداء واجبهم ُيحتمل أن تساعدهمومنافع 

  .وينبغي أن تعترف الدولة باملسؤولية الفعلية ملقدمي الرعاية غري الرمسية لألطفال  - ٧٧

مـن   رمسية رعاية غري احملاطني ب محاية األطفال   تدابري خاصة ومناسبة معدة لغرض      الدول  ضع  أن ت ي  ينبغو  - ٧٨
لرعاية غري الرمسية   لإيالء اهتمام خاص    ، مع   سائر أشكال االستغالل  من   و أعمال السخرة واإلمهال و  املعاملةإساءة  

 أو البعيدين عن طفل الذين كان جيهلهم سابقاًاملقدمة من اجلهات اليت ال تربطها صلة قرابة بالطفل أو من أقارب ال
  .امته املعتادحمل إق

   الشروط العامة املطبقة على مجيع أشكال الترتيبات الرمسية للرعاية البديلة- ٢

احلرص وبأسلوب ُمـراع    ن  درجة م بأقصى  الرعاية البديلة    مؤسسة   ىلإنقل الطفل   ينبغي أن ُتنفّذ عملية       - ٧٩
  . من حيث املبدأ رمسياً زّياًن يف هذا امليدان، وال يرتدو خاصاًوظفني مدربني تدريباًيداً مبللطفل، مع االستعانة حتد

بـسائر  و أسرتهه ب اتصالوعند إيداع الطفل يف إحدى مؤسسات الرعاية البديلة، ينبغي تشجيع وتسهيل              - ٨٠
  مـع محايـة الطفـل    ينسجم ا  مب، وذلكنيالسابقة األصدقاء واجلريان ومقدمي الرعاي  ، ك األشخاص القريبني إليه  

 غيـاب    يف احلصول على معلومات عن حالة أفراد أسرته      بسبل  فل  أن يتمتع الط  ينبغي  و. ىالفضلحيقق مصاحله   و
  .متصال هباال

 مؤسسات الرعاية املودعني يف   األطفال  إتاحة الفرصة أمام    لضمان  ينبغي أن تويل الدول اهتماماً خاصاً       و  - ٨١
لتمكينهم من احلفـاظ علـى      ،  لفترات طويلة يف املستشفى    يف السجن أو رقودهم       والديهم وجودالبديلة بسبب   

  .ددالص ذويهم واحلصول على ما يلزم من مشورة ودعم يف هذاباتصاهلم 

 فقـاً ي و املغذالصحي و ألطفال على كميات كافية من الطعام       وجيب أن يكفل مقدمو الرعاية حصول ا        - ٨٢
 إمـداد   وجيب أيضاً . الدينية ملعتقدات الطفل    كذلك وفقاً ، و ذات الصلة  الغذائية   واملعايري للعادات الغذائية احمللية  

  .ةتغذية تكميلية عند الضرورالطفل مبا يلزمه من 

أن ورعايتهم   ةيتحملون مسؤولي ألطفال الذين   يعمل مقدمو الرعاية البديلة على تعزيز صحة ا       أن  وينبغي    - ٨٣
  .طيبرعاية ومشورة ودعم يلزم الطفل من توفري ما ضمان الكفيلة ب تترتيبايضعوا ال

غري الرمسي والتعليم املهـين يف املرافـق التعليميـة          أن حيصل الطفل على التعليم الرمسي والتعليم        ينبغي  و  - ٨٤
  . ملا يتمتع به من حقوقما أمكن ذلك، وفقاًي، اجملتمع احمللاملوجودة ب

األنـشطة  ممارسـة   طفال يف النمو من خالل اللعب و      حق مجيع األ  احترام  ينبغي أن يكفل مقدمو الرعاية      و  - ٨٥
 أو  اإليـدز /قص املناعة البـشرية   وس ن بفرين  والترفيهية، مبن فيهم األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة أو املصاب         
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 أو األطفال الذين لديهم أية احتياجات خاصة أخرى، وأن يكفلوا إجياد الفرص الالزمة ملمارسة هذه                منهن  واملتضرر
  . احملليوينبغي تشجيع وتيسري االتصال باألطفال وباآلخرين يف اجملتمع. ة داخل مؤسسة الرعاية وخارجهااألنشط

تليب مجيع مؤسسات الرعاية البديلة االحتياجات اخلاصة للرضع وصغار األطفال يف جماالت السالمة  ينبغي أن   و  - ٨٦
  .شخص معني يرعاهمارتباطهم على حنو مستمر بمان والصحة والتغذية والنمو وغريها من االحتياجات، مبا يف ذلك ض

 احتياجاهتم املتعلقة باملعتقدات الدينية واحلياة الروحية، بوسائل        يلبواوينبغي إفساح اجملال أمام األطفال ل       - ٨٧
يف وخيتاروا حبرية املشاركة أو عـدم املـشاركة     زيارات من شخص مؤهل ميثل الدين الذي يعتنقونه،          تلقيمنها  
عدم تشجيع أي طفل واحترام خلفية الطفل الدينية ينبغي و.  الطقوس الدينية أو يف التربية أو املشورة الدينيةممارسة

  .على تغيري دينه أو إقناعه بذلك خالل فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية

وسائل منها يعززوا حق الطفل يف اخلصوصية، بوأن مجيع البالغني املسؤولني عن األطفال ينبغي أن حيترم و  - ٨٨
بني والتفاعل ، واحترام االختالفات والنظافة الصحيةتوفري مرافق الئقة تليب احتياجاته من مستلزمات النظافة العامة 

  .اجلنسني، وتأمني مساحات ختزين كافية وآمنة يسهل على الطفل الوصول إليها لالحتفاظ مبمتلكاته الشخصية

 مع األطفال، ُمثريةلدور الذي يؤدوه يف إقامة عالقات إجيابية وآمنة وأن يعي مقدمو الرعاية أمهية اينبغي و  - ٨٩
  .تأدية هذا الدوروأن يكونوا قادرين على 

  .وينبغي أن تستويف سبل اإلقامة يف مجيع مؤسسات الرعاية البديلة املتطلبات الصحية وشروط السالمة  - ٩٠

ح إيواء األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية       أن تكفل الدول من خالل سلطاهتا املختصة أن يتي        ينبغي  و  - ٩١
ومن الضروري إيالء   . على محاية فعالة من اإليذاء    حصوهلم  البديلة وعملية اإلشراف عليهم يف مؤسسات اإليداع        

وينبغي أن . اهتمام خاص لسن كل طفل ومستوى نضجه ومدى تعرضه للخطر عند حتديد التدابري اخلاصة بإقامته       
امية إىل محاية الطفل احملاط بالرعاية مطابقة ألحكام القانون وأال تنطوي على فرض قيود علـى                تكون التدابري الر  

  .حريته وسلوكه مقارنة بأقرانه يف اجملتمع احمللي

مجيع مؤسسات الرعاية البديلة محاية كافية لألطفال من االختطاف واالجتـار والبيـع             ينبغي أن تؤمن    و  - ٩٢
 لذلك قيود على حرية الطفل وسلوكه إال إذا اقتضت          وينبغي أال ُتفرض تبعاً   . افةواالستغالل بأشكاله األخرى ك   
  . حلمايته بفعالية من هذه األفعالالضرورة القصوى ذلك ضماناً

تطوير وممارسة مهارات التّوصل إىل خيارات      دمو الرعاية كافة األطفال والشباب يف       قينبغي أن يآزر م   و  - ٩٣
مع مراعاة ما يترتب على ذلك من خماطر معقولة وأخذ سن الطفـل يف               األمر،   وأن يشجعوهم على هذا   مستنرية  

  .املتناميةفقاً لقدراته احلسبان، و

االجتماعية أن تتخذ ما يلزم من تدابري   الدوائر  وعلى احلكومات واهليئات واملؤسسات واملدارس وغريها من          - ٩٤
ينبغي أن تشمل   و. لة خالل فترة إيداعهم فيها أو بعدها      لضمان عدم وصم األطفال املودعني يف مؤسسة الرعاية البدي        

  .بالرعاية يف إحدى هذه املؤسساتهذه التدابري بذل جهود تقلّل إىل أدىن حد من إمكانية كشف إحاطة الطفل 
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تشمل التعذيب أو املعاملـة     وجيب التشديد يف حظر مجيع التدابري التأديبية وأساليب ضبط السلوك اليت              - ٩٥
 مبا فيها احلجز يف مكان مغلق أو احلبس االنفرادي أو ممارسة أي أشكال أخرى                الالإنسانية أو املهينة،   القاسية أو 

شـى  امن العنف البدين أو النفسي اليت ُيحتمل أن تلحق الضرر بصحة الطفل اجلسدية أو النفسية، وذلك مبا يتم                 
وضمان  التدابري الالزمة ملنع هذه املمارساتمجيع جيب أن تتخذ الدول و. وأحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان

همني األشخاص امل ن  وغريهم م ته  فراد أسر الطفل بأ اتصال  إىل تقييد   مطلقاً  وينبغي أال ُيلجأ    . املعاقبة عليها قانوناً  
  .كنوع من أنواع العقاببالنسبة له على حنو خاص، 

يه مهما كانت طبيعتها ما مل تكن هنـاك         وينبغي أال ُيسمح باستعمال القوة مع الطفل أو فرض قيود عل            - ٩٦
 ألحكام القـانون  ضرورة قصوى للجوء إليها محاية لسالمته أو سالمة اآلخرين اجلسدية أو النفسية، وذلك طبقاً         

أن تكون القيود املفروضة على الطفل ينبغي و. وبطريقة معقولة ومتناسبة ويف إطار احترام حقوق الطفل األساسية 
 دون تقييم أو توصية من جانب       واألدوية مبنية على احتياجات عالجية، وأال ُيلجأ إليها مطلقاً        باستخدام العقاقري   

  .أحد اخلرباء املتخصصني

أن ُيتاح للطفل احملاط بالرعاية سبيل الوصول إىل شخص يثق به ويستطيع أن يأمتنه على أسراره                ينبغي  و  - ٩٧
. هذا الشخص مبوافقة الطفل املعين    ن تعني السلطة املختصة     ينبغي أ و. الشخصية يف إطار مراعاة اخلصوصية التامة     

  .إبالغ الطفل بأن املعايري القانونية أو األخالقية قد تستدعي انتهاك مبدأ السرية يف ظل ظروف معينةينبغي و

وينبغي أن يتمتع الطفل املودع يف مؤسسة الرعاية بسبيل الوصول إىل آلية معروفة وفعالة ونزيهة ميكنـه                   - ٩٨
أن تنطوي  ينبغي  و. وجبها اإلبالغ بشكاواه وانشغاالته بشأن معاملته يف مؤسسة الرعاية أو ظروف إيداعه فيها            مب

 ينبغـي و. رتدة وتنفيذ ما يلزم وعلى التشاور الحقاً      لقي املعلومات امل  هذه اآلليات على إجراء مشاورات أولية وت      
. على النحو السليمة يف هذه العملية مع االهتمام بآرائهم  لديهم جتربة سابقة بشأن الرعايممن إشراك الشباب أيضاً

  .يتوىل إجراء هذه العملية أفراد متخصصون من املدربني على العمل مع األطفال والشبابوينبغي أن 

  ينبغي إشراكه يف االحتفاظ بسجل عن تـاريخ حياتـه يتـضّمن            الذاتية،  تعزيز إحساس الطفل هبويته     لو  - ٩٩
إطالعه  ة وصور ومقتنيات شخصية وذكريات بشأن كل واحدة من مراحل حياته، مع إتاح            ما يليق من معلومات   

  .طوال حياتهعليه 

   املسؤولية القانونية عن الطفل-  باء

أصدرت إحدى اهليئات    الفضلى، و  يومية حتقق مصاحله  قرارات  ذ  اختاعجزا عن   الطفل أو   إذا غاب والدا      - ١٠٠
صة أوامرها بإيداع الطفل يف مؤسسة رعاية بديلة، أو مسحت بإيداعه فيهـا،         اإلدارية أو السلطات القضائية املخت    

، ني من الوالـد بدالًالقرارات  هذهة الختاذ القانونياملسؤولية وكيان خمتص احلق    فإنه ينبغي أن ُيمنح فرد معّين أو        
  .كيانالوضع آلية لتعيني هذا الشخص أو ل لدول أن تكفوعلى ا. بالتشاور التام مع الطفلذلك و

أن تقوم السلطات املختصة بإسناد هذه املسؤولية القانونية واإلشراف عليها مباشرة أو من خالل              وينبغي    - ١٠١
 عن أفعاله مسؤوالًأو الكيان املعين ينبغي أن يكون الفرد و. ، مبا فيها املنظمات غري احلكوميةكيانات معتمدة رمسياً

  .أمام هيئة التعيني
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األشخاص الذين ميارسون هذه املسؤولية القانونية بسمعة طيبة ودراية مناسبة بقضايا الطفل ن يتمتع ينبغي أو  - ١٠٢
أن وينبغي  . وبقدرة على العمل مباشرة مع األطفال الذين ُيؤمتنون عليهم وتفهم جلميع احتياجاهتم اخلاصة والثقافية             

أن يكونوا يف وضع ميكّنهم     وينبغي  حيصل هؤالء األشخاص على ما يلزم من تدريب ودعم مهين يف هذا اخلصوص،              
  . وحتميهممن اختاذ قرارات مستقلة ونزيهة حتقق املصاحل الفضلى لألطفال املعنيني وتعزز رفاه مجيع األطفال

  :أن ينطوي دور الشخص أو الكيان املعّين ومسؤولياته احملددة على ما يليينبغي و  - ١٠٣

 على ما يلزم من رعاية وأسباب إقامـة   خاصة بصفةضمان محاية حقوق الطفل وتأمني حصوله         )أ(  
  مرحية وعناية صحية وفرص منو ودعم نفسي واجتماعي ومساعدة يف اجملالني التعليمي واللغوي؛

 تأمني سبل حصول الطفل على التمثيل القانوين وعلى غريه من أشكال التمثيل عند اللـزوم،                  )ب(  
ن جانب السلطات املختصة بصنع القرار، وإسداء النصح إليه         والتشاور معه لكي يتسىن أخذ آرائه يف احلسبان م        

  وإطالعه أوال بأول على حقوقه؛
  اإلسهام يف إجياد حل مستقر حيقق مصاحل الطفل الفضلى؛  )ج(  
  إنشاء حلقة وصل بني الطفل وخمتلف املنظمات اليت قد تزوده باخلدمات؛  )د(  
  ثر أسرته؛أمساعدة الطفل يف تقفي   )ه(  
  إعادة الطفل إىل وطنه أو مل مشله بأسرته بطريقة حتقق مصاحله الفضلى؛ضمان   )و(  
  . على االتصال بأسرته كلما كان ذلك مناسباًفاظمساعدة الطفل يف احل  )ز(  

   اهليئات واملرافق املسؤولة عن توفري الرعاية الرمسية- ١

الرعاية االجتماعية دوائر رافق لدى  اهليئات واملجيب تسجيل مجيع هذهتنص التشريعات على أنه ينبغي أن   - ١٠٤
عدم هذه الدوائر أو السلطات، مع اعتبار        بالعمل من جانب     هلاأو لدى غريها من السلطات املختصة وأن ُيؤذن         
منح التصاريح واستعراضها ينبغي أن تتوىل السلطات املختصة و. التقّيد هبذه التشريعات خمالفة يعاقب عليها القانون

العـاملني  كحد أدىن أهداف اهليئات أو املرافق ووظائفهـا وتوظيـف           ناول  تت معايري قياسية    بانتظام على أساس  
  .وظروف توفري الرعاية ومواردها املالية وشؤوهنا اإلداريةالهتم ؤهوم

أن يكون لدى كل اهليئات واملرافق بيانات خطية مبا تتبعه من سياسات وممارسات تتفق مع هذه                ينبغي  و  - ١٠٥
 مقدمي يهية وحتدد بوضوح أهدافها وسياساهتا وأساليب عملها واملعايري اليت تطبقها يف جمال توظيف          املبادئ التوج 

  . لبلوغ األهداف املذكورة املؤهلني واملناسبني ويف جمال رصدهم واإلشراف عليهم وتقييمهم ضماناًالرعاية

وظفني تتفق مـع هـذه املبـادئ        أن تقوم مجيع اهليئات واملرافق بوضع مدونة لقواعد سلوك امل         ينبغي  و  - ١٠٦
التوجيهية وحتدد أدوار مجيع املوظفني املهنيني ومقدمي الرعاية على وجه اخلصوص، وتتضمن إجراءات واضـحة               

  . سلوك أي من أعضاء الفريقتعلقة بسوءلإلبالغ عن املزاعم امل
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 على إيداع الطفل دون     مثالًوينبغي أال تكون أمناط متويل الرعاية املقدمة بأي حال من األحوال مشجعة               - ١٠٧
داع يف مؤسسة الرعاية أو إيداعه فيها لفترة طويلة دومنا مربر يف إطار ترتيبات الرعاية اليت تنظمها أو توفرهـا                    

  .إحدى هيئات أو مرافق الرعاية

لية ثة بشأن إدارة خدمات الرعاية البديلة، مبا فيها ملفات تفصي         االحتفاظ بسجالت شاملة وحمدّ   ينبغي  و   - ١٠٨
  .عن مجيع األطفال احملاطني بالرعاية فيها، وعن املوظفني العاملني فيها وتعامالهتا املالية

ثة وسرية ومأمونة، وتتـضمن     وجيب أن تكون ملفات األطفال املودعني يف مؤسسة الرعاية كاملة وحمدّ            - ١٠٩
 حيثياتـه مؤسـسة الرعايـة و    يها ومغادرهتم هلا، وعن طريقة إيداع كل طفل يف          إلمعلومات عن تاريخ دخوهلم     

 إدراج  أيضاًينبغي  و. وغريها من املعلومات الشخصية   بصورة سليمة   وتفاصيله، إضافة إىل أية وثائق إلثبات اهلوية        
وينبغي أن يتتبع . املعلومات املتعلقة بأسرة الطفل يف ملفه، وكذلك يف التقارير املبنية على عمليات التقييم املنتظمة

املهنيون بتخويل حسب األصول    ال فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية البديلة، وأن يرجع إليه           هذا السجل الطفل طو   
  .املسؤولون عن رعاية الطفل

وميكن، حسب االقتضاء، إطالع األطفال وأولياء األمور أو األوصياء على السجالت املذكورة أعاله يف                - ١١٠
داء املشورة املناسبة قبل الرجوع إىل السجالت وأثناء وينبغي إس. حدود مراعاة حق الطفل يف اخلصوصية والسرية

  .الرجوع إليها وبعد ذلك

الرعاية البديلة سياسة واضحة بشأن احلفاظ على سرية املعلومات املتعلقة بكل دوائر وينبغي أن تتبع مجيع   - ١١١
  .طفل، وهي سياسة يتعني أن يلم هبا مقدمو الرعاية كافة ويتقّيدوا هبا

مجيع هيئات الرعاية ومرافقها على حنو منهجي إجراء تقييم مناسب           حسنة، ينبغي أن تكفل      كممارسةو  - ١١٢
األطفال للتحقق من مدى بوشامل يسبق توظيف مقدمي الرعاية وغريهم من املوظفني الذين هم على اتصال مباشر 

  .صالحية هؤالء للعمل مع األطفال

لها مقدمو الرعاية العاملون يف هيئات الرعاية ومرافقها        أن تكون ظروف العمل اليت يزاول يف ظ       ينبغي  و  - ١١٣
دوافعهم ملزاولتها وشعورهم بالرضا عنـها      حتفز على أكمل وجه      مهنتهم، مبا فيها األجور اليت يتقاضوهنا، ظروفاً      

  .واستمرارهم فيها، وبالتايل، استعدادهم ألداء دورهم بأفضل وأكفأ طريقة

عاية على حقوق الطفل احملروم من رعاية الوالدين وعلى سرعة تأثر األطفال تدريب مجيع مقدمي الرينبغي و  - ١١٤
أو إيداعه خـارج منطقـة      ئ سيما يف احلاالت الصعبة، من قبيل إيداع الطفل يف حاالت الطوار           بوجه خاص، وال  

. انية والدينية للمسألة  ضمان توعية مقدمي الرعاية باألبعاد الثقافية واالجتماعية واجلنس       ينبغي أيضاً   و. إقامته املعتادة 
  .كما ينبغي أن توفر الدول ما يلزم من موارد وقنوات لالعتراف هبؤالء املهنيني من أجل دعم تطبيق هذه األحكام

السليم وينبغي أن حيصل مجيع املوظفني العاملني يف هيئات الرعاية ومرافقها على التدريب يف جمال التعامل   - ١١٥
اإلضـرار  أفعال وقوع ا يف ذلك تدريبهم على تقنيات حسم الرتاعات ووسائل منع        مبمع السلوكيات املستعصية،    

  .أو بالنفسباآلخرين 
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، حيثما اقتضى األمـر، لالسـتجابة       استعداد مقدمي الرعاية  هيئات الرعاية ومرافقها    ينبغي أن تكفل    و  - ١١٦
أو بأمراض  اإليدز  /ناعة البشرية قص امل وس ن بفري سيما املصابون منهم   لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة، وال     

  . أو عقلياًألطفال املعاقني جسدياًلمزمنة أخرى جسدية أو نفسية، و

   الكفالة- ٢

يتيتح ما يلزم مـن     تقييم احتياجات الطفل وتلبيتها     ل أن تستحدث السلطة أو اهليئة املختصة نظاماً      ينبغي    - ١١٧
ات املعنية بإيداع األطفال، وأن تدّرب املوظفني املعنيني بناء  مجيع اجلهقدرات وموارد للكافلني احملتملني، وإلعداد 

  .على هذا األساس

من القادرين على إحاطة الطفـل بالرعايـة        جمموعة من الكافلني املعتمدين يف كل منطقة        وينبغي حتديد     - ١١٨
  .واحلماية واحلفاظ يف الوقت نفسه على األواصر اليت تربطه بأسرته واجملتمع والوسط الثقايف

منتظم  على أساس للكافلنيودعم ومشورة إعداد هيئة ما يلزم من   لتتقدمي وإتاحة خدمات خاصة     ينبغي  و  - ١١٩
  .خالله وبعدهإيداع الطفل وقبل 

ن يف هيئات الرعاية وغريها من النظم املعنية برعايـة األطفـال            وأن حيظى مقدمو الرعاية العامل    ينبغي  و  - ١٢٠
  .فرصة التعبري عن آرائهم والتأثري يف عملية وضع السياسات الوالدين برعايةاحملرومني من 

 وتسهم يف وضـع      كبرياً  متبادالً  مبقدورها أن تقدم دعماً    لكافلنيوينبغي التشجيع على إنشاء رابطات ل       - ١٢١
  .املمارسات والسياسات

   الرعاية داخل املؤسسات-  جيم

سسات صغرية احلجم وأن تتمحور حول حقوق الطفل ن تكون املرافق اليت توفر الرعاية داخل املؤينبغي أ  - ١٢٢
 وينبغي عموماً. واحتياجاته، وُتقام يف موقع هو أقرب ما يكون من إحدى األسر أو من جمموعة صغرية من األفراد

أن يكون هدف املرافق توفري رعاية مؤقتة للطفل واإلسهام بفعالية يف مل مشله بأسرته أو، إن تعذر ذلك، يف تأمني                    
 ألحكام الشريعة اإلسالمية، كلمـا  وفقاًمستقرة له داخل إطار أسرة بديلة، بوسائل منها التبين أو الكفالة     رعاية  

  .كان ذلك مناسباً

، بإيواء أي طفل حيتاج      ومناسباً حيثما كان ذلك ضرورياً   اختاذ ما يلزم من تدابري ليتسىن القيام،        ينبغي  و  - ١٢٣
  .اجلنائية نظام العدالة مكان معزول عن األطفال اخلاضعني ألحكام يفالبديلة  احلماية والرعاية إىل حصراً

السلطات الوطنية أو احمللية املختصة إجراءات فرز صارمة تكفل إمتام املناسب فقط مـن  ينبغي أن تضع    و  - ١٢٤
  .حاالت القبول يف هذه املرافق

الرعاية الداخلية إلفساح اجملال وينبغي أن تكفل الدول توفري عدد كاف من مقدمي الرعاية يف مؤسسات   - ١٢٥
، كلما كان   أمام االهتمام بكل طفل على حدة وإتاحة الفرصة أمام الطفل لالرتباط بأحد مقدمي الرعاية حتديداً              
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كما ينبغي نشر مقدمي الرعاية داخل مؤسسة الرعاية بطريقة تساعد على بلوغ أهدافها وغاياهتـا               .ذلك مناسباً 
  .لطفلبفعالية وعلى تأمني محاية ا

باستجالب األطفال أو    اهليئات أو املرافق أو األفراد       قيام القوانني والسياسات واألنظمة     ينبغي أن حتظر  و  - ١٢٦
  .اجتذاهبم إىل مؤسسات الرعاية الداخلية

   التفتيش والرصد-  دال

لطة عمومية حمددة   اهليئات واملرافق واجلهات املهنية املعنية بتوفري الرعاية مسؤولة أمام س         ينبغي أن تكون      - ١٢٧
 وأخرى غري معلن عنـها  ل القيام بزيارات جمدولة زمنياًتشم إجراء عمليات تفتيش متواترة ،يف مجلة أمور ،  تكفل

  .مراقبتهمومناقشات مع املوظفني واألطفال  وإجراء على حد سواء

يب مقدمي الرعاية   تدرشقاً متعلقاً ب  وينبغي قدر املستطاع وحسب االقتضاء أن تتضمن وظائف التفتيش            - ١٢٨
  .وبناء قدراهتم

 ئاملبـاد على النحو السليم    تشجيع الدول على أن تضع موضع التنفيذ آلية رصد مستقلة تراعي            نبغي  وي  - ١٢٩
 أن تكون آلية الرصد وجيب أيضاً). مبادئ باريس(املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

وينبغي أن تشمل   .  الوالدين رعاية األمور واملسؤولني عن رعاية األطفال احملرومني من         يف متناول األطفال وأولياء   
  :وظائف اآللية ما يلي

التشاور حول ظروف تأمني اخلصوصية مع األطفال املودعني يف مؤسـسات الرعايـة البديلـة                 )أ(  
يع حاالت االنتهاك املزعومـة     بأشكاهلا كافة وزيارة مؤسسات الرعاية اليت يقيمون فيها وإجراء حتقيقات يف مج           

  حلقوقهم، وذلك بناء على تقدمي شكوى أو مببادرة مستقلة؛
توصية السلطات املختصة باتباع السياسات ذات الصلة بقصد حتسني معاملة األطفال احملرومني مـن            )ب(  

  زيز صحته ومنوه ورعايته؛نتائج األحباث املتعلقة حبماية الطفل وتعح منهج ُيرّجرعاية الوالدين وضمان توافقها مع 
  تقدمي مقترحات ومالحظات بشأن وضع مشاريع قوانني؛  )ج(  
 مبـا يـشمل   اإلسهام على حنو مستقل يف عملية إعداد التقارير مبوجب اتفاقية حقوق الطفل،               )د(  

  .ةالتقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف يف االتفاقية املذكورة عن تطبيق هذه املبادئ التوجيهي

   الدعم يف إطار الرعاية الالحقة-  هاء

واضحة وتضطلع بتنفيذ إجراءات ُمّتفق عليها فيما يتصل سياسات هيئات الرعاية ومرافقها  عينبغي أن تتب  - ١٣٠
على النحـو   أو متابعتهم   /ألنشطتها مع األطفال ضمانا إلمدادهم برعاية الحقة و       املتوقع أو غري املتوقع     باالختتام  

 إعداده ملرحلة ،طوال فترة إحاطة الطفل بالرعاية، منهجيةبصورة أن تتوخى هذه اهليئات واملرافق غي وينب. السليم
االعتماد على النفس واالندماج الكلي يف اجملتمع، وخاصة من خالل إكسابه املهارات االجتماعية واحلياتية الـيت                

  .تعززها املشاركة يف حياة اجملتمع احمللي
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ي عملية االنتقال من مرحلة الرعاية البديلة إىل مرحلة الرعاية الالحقة جنس الطفل وسنه ن تراعينبغي أوي  - ١٣١
من أجـل    ومستوى نضجه والظروف اخلاصة احمليطة به وأن تنطوي على إسداء املشورة إليه ودعمه، وخصوصاً             

ركة يف ختطيط حياهتم يف     وينبغي تشجيع األطفال املغادرين ملؤسسة الرعاية على املشا       . جتنيبه التعرض لالستغالل  
أن يستفيدوا مـن نظـام      فينبغي  أما األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة، كاملعاقني،        . مرحلة الرعاية الالحقة  

تشجيع القطاعني العام وينبغي . مناسب لدعمهم يؤمن يف مجلة أمور تاليف إيداعهم يف مؤسسات الرعاية دون مربر
  ، على تشغيل األطفال الوافدين من خمتلـف خـدمات الرعايـة،            لتحفيزاواخلاص على حد سواء، بوسائل منها       

  .سيما األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة وال

وينبغي بذل جهود استثنائية لتعيني شخص متخصص لكل طفل، كلما أمكن ذلك، حبيث يكـون مـن                  - ١٣٢
  .اية عملية اعتماد الطفل على نفسه عند مغادرة مؤسسة الرعريالقادرين على تيس

اإليداع، وينبغي يف مجيع األحوال فترة مستلزمات الرعاية الالحقة يف أسرع وقت ممكن يف    ينبغي إعداد   و  - ١٣٣
  .وقت يسبق بكثري مغادرة الطفل مؤسسة الرعايةيف إعدادها 

افق  يف إطار تعليم الشباب الذين يغادرون مر       ،االستمرار يف إتاحة فرص التدريب التربوي واملهين      ينبغي  و  - ١٣٤
  . املهارات احلياتية الالزمة ملساعدهتم على االستقالل من الناحية املالية وكسب الدخل اخلاص هبم،الرعاية البديلة

 إتاحة سبل احلصول على اخلدمات االجتماعية والقانونية والصحية أمام الـشباب الـذين              وينبغي أيضاً   - ١٣٥
  .مدهم بالدعم املايل الكايفلرعاية الالحقة إىل جانب يغادرون مرافق الرعاية البديلة وأثناء حصوهلم على ا

   توفري الرعاية لألطفال خارج بلدان إقامتهم املعتادة-  ثامناً
  إيداع الطفل يف مؤسسة رعاية باخلارج -  ألف

الكيانات العامة واخلاصة كافة وعلى مجيع األشخاص املعنـيني         ينبغي تطبيق هذه املبادئ التوجيهية على         - ١٣٦
 التدابري الالزمة إلرسال الطفل للحصول على الرعاية يف بلد غري بلد إقامته املعتادة، سواء كان ذلك ألسباب باختاذ

  . أو لغريها من األسبابحمددةالعالج الطيب أو ألغراض االستضافة املؤقتة أو احلصول على رعاية 

ؤولية حتديد معايري حمددة يتعني تلبيتـها،       تكليف إحدى اهليئات املعّينة مبس    الدول املعنية   أن تؤمن   ينبغي  و  - ١٣٧
م فيه من رعاية ومتابعة، وكذلك       املتعلق منها باختيار مقدمي الرعاية يف البلد املضيف وجودة ما ُيقدّ           وخصوصاً

  .املتعلق منها باإلشراف على تنفيذ هذه الربامج ورصدها

على تصديق ال احلاالت، ُتشّجع الدول على  لتحقيق ما يلزم من تعاون دويل ومحاية للطفل يف هذهوضماناً  - ١٣٨
املتعلقة بالوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتـراف        ١٩٩٦أكتوبر  /  تشرين األول  ١٩اتفاقية الهاي املؤرخة    

  .، أو على االنضمام إىل هذه االتفاقيةماية األطفالحلتدابري الوالتعاون يف جمال املسؤولية األبوية ووالتنفيذ 
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   يف اخلارجأصالًتوفري الرعاية لألطفال املوجودين  -  باء

الكيانات العامة واخلاصة ينبغي تطبيق هذه املبادئ التوجيهية وغريها من األحكام الدولية ذات الصلة على   - ١٣٩
د غري ده يف بلوكافة وعلى مجيع األشخاص املعنيني باختاذ التدابري الالزمة لتوفري الرعاية لطفل حيتاج إليها أثناء وج

  .بلد إقامته املعتادة، مهما كانت األسباب الداعية لذلك

 الًأصن عنهم من املوجودين ووجيب من حيث املبدأ أن يتمتع األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصول             - ١٤٠
  .يف اخلارج مبستوى احلماية نفسه الذي يتمتع به األطفال املواطنون من سكان البلد املعين

د حتديد ما يلزم توفريه من رعاية أن ُيؤخذ يف احلسبان تنوع األطفال غري املصحوبني بذويهم أو عنينبغي و  - ١٤١
ة أو تنـوع ثقافـاهتم     املتعلقة بـاهلجر  من قبيل انتمائهم العرقي وخلفيتهم      (ن عنهم وتفاوت مستوياهتم     واملفصول
  .، وذلك على أساس كل حالة على حدة)وأدياهنم

ن عنهم، مبن فيهم الـذين      و أال ُيحرم األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصول        وينبغي من حيث املبدأ     - ١٤٢
  .يصلون إىل بلد ما بسبل خمالفة للقانون، من حريتهم جملرد انتهاكهم أي قانون ناظم للدخول إىل البلد واإلقامة فيه

ضعوا لعقوبات بـسبب    وينبغي أال ُيحتجز األطفال من ضحايا االجتار باألشخاص لدى الشرطة وأال خي             - ١٤٣
  .ضلوعهم بفعل قوة قاهرة يف أنشطة غري مشروعة

ومبجرد التعرف على طفل غري مصحوب، ُتشجع الدول بشدة على تعيني وصّي عليه أو، عند االقتضاء،                  - ١٤٤
ممثل عنه من جانب إحدى املنظمات املسؤولة عن رعاية الطفل وحتقيق رفاهه، لكي يرافق هذا الوصي أو املمثل                  

  .طفل طوال عملية حتديد وضعه واختاذ قرار بشأنهال

ن عنهم يف مؤسسة الرعاية، ينبغي بـذل  ووما إن ُيودع أحد األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصول         - ١٤٥
هبا، وذلك عندما حيقق هذا األمر       مجيع اجلهود املمكنة لتقفي أثر أسرته وإعادة إنشاء األواصر األسرية اليت تربطه           

  .ض األطراف املعنية للخطرلطفل الفضلى وال يعّرمصاحل ا

ن له أفضل محاية، وللمساعدة يف ختطيط مستقبل طفل غري مصحوب بذويه أو مفصول عنهم على حنو يؤّم  - ١٤٦
فإن على الدول وسلطات اخلدمة االجتماعية املعنية أن تبذل قصارى جهدها للحصول على ما يلزم من وثـائق                  

  .تقييم للمخاطر احملدقة بالطفل والظروف األسرية احمليطة به يف بلد إقامته املعتادةومعلومات من أجل إجراء 

  :عنهم إىل بلدان إقامتهم املعتادةن ووجيب أال ُيعاد األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصول  - ١٤٧

و إىل االعتقاد   إذا تبّين بعد إجراء تقييم للمخاطر واجلوانب األمنية أن هناك من األسباب ما يدع               )أ(  
  بأن سالمة الطفل وأمنه معرضان للخطر؛

، كأحد الوالدين أو غريمها مـن       املقبولنياحلاالت اليت يعرب فيها أحد مقدمي الرعاية        يف  ما عدا     )ب(  
األقارب أو مقدم رعاية آخر من البالغني أو هيئة حكومية أو وكالة مرخصة أو مرفق معني يف البلد األصلي، عـن                     

  .إعادة الطفل إىل بلد إقامتهوذلك قبل  ،مبا يلزم من رعاية ومحاية درته على تويل مسؤولية الطفل وإحاطتهموافقته وق
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  . لتقييم السلطات املختصةإذا كانت العودة ال حتقق ألسباب أخرى مصاحل الطفل الفضلى وفقاً  )ج(  

 ورابطات اجملتمع املدين وتوثيق عرى هذا وينبغي تعزيز التعاون فيما بني الدول واألقاليم والسلطات احمللية  - ١٤٨
  . مع أخذ األهداف املذكورة أعاله يف احلسبانالتعاون والنهوض مبستواه

بلد عن  ممثلني قانونينيمن لدن  أو إذا تعذر ذلك، ،قنصليةال الدوائرمن لدن علة امشاركة فتوخي وينبغي   - ١٤٩
  . للخطرالطفل أو أسرتهض ال يعّرى ولطفل الفضلقق هذا األمر مصاحل ااملنشأ، عندما حي

اجلهات املسؤولة عن حتقيق رفاه أي طفل غري مصحوب بذويه أو مفصول عنهم على              ينبغي أن حترص    و  - ١٥٠
أو يتبني فيها أنه  تسهيل إجراء اتصال منتظم بينه وأسرته، فيما عدا احلاالت اليت يتعارض فيها هذا األمر مع رغباته

  .ال حيقق مصاحله الفضلى

 ألحكام الشريعة اإلسالمية على أنه خيار أويل        وجيب أال ُينظر إىل اإليداع بغرض التبين أو الكفالة طبقاً           - ١٥١
وال ُتشجع الدول على النظر يف هذا اخليار إال بعد استنفاذ . يناسب الطفل غري املصحوب بذويه أو املفصول عنهم
  .ة أو األفراد املعتادين على رعايتهاجلهود املبذولة لتحديد مكان والديه أو أسرته املوّسع

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

 االستمرار يف تطبيق هذه املبادئ التوجيهية يف حاالت الطوارئ النامجة عن كوارث طبيعية وكوارث ينبغي  - ١٥٢
وُيشّدد يف . الرتاعات غري الدولية، وكذلك االحتالل األجنيبمن صنع اإلنسان، مبا فيها الرتاعات املسلحة الدولية و

ئ تشجيع من يرغب من األفراد واملنظمات يف العمل لصاحل األطفال احملرومني من رعاية الوالدين يف حاالت الطوار
  . هلذه املبادئ التوجيهيةعلى العمل وفقاً

 املعنية واجملتمع الدويل ومجيع اهليئات احملليـة والوطنيـة         الدولة أو السلطات الفعلية يف املنطقة     ينبغي أن تويل    و  - ١٥٣
  : يلي يف هذه احلاالت ملا خاصاًواألجنبية والدولية اليت تقدم خدمات تركز على رعاية الطفل أو تعتزم تقدميها، اهتماماً

هم أو أن تكفل تزويد مجيع اهليئات واألشخاص املعنيني باالستجابة لألطفال غري املصحوبني بذوي  )أ(  
  ؛على النحو السليماملفصولني عنهم مبا يلزم من خربة وتدريب وموارد ومعدات للقيام بذلك 

  أن توفر حسب اللزوم رعاية أسرية مؤقتة وطويلة األجل؛  )ب(  
  أال تلجأ إىل الرعاية داخل املؤسسات إال كتدبري مؤقت حىت يتسىن توفري الرعاية األسرية؛  )ج(  
دة لغرض توفري رعاية فورية جملموعات كبرية       سات رعاية داخلية جديدة مشيّ    أن متنع إنشاء مؤس     )د(  

  من األطفال على أساس دائم أو طويل األمد؛
   أدناه؛١٥٩أن حتظر تشريد األطفال عرب احلدود، باستثناء احلاالت الوارد وصفها يف الفقرة   )ه(  
  .تقفي أثر أسرة الطفل ومل مشله هباأن تضفي طابع اإللزام على التعاون يف اجلهود املبذولة ل  )و(  
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  منع االنفصال

الطفل عن ذويه أو عن مقـدمي       املنظمات والسلطات كافة قصارى جهدها ملنع انفصال        ينبغي أن تبذل      - ١٥٤
الرعاية الرئيسيني، فيما عدا احلاالت اليت تقتضي فيها مصلحته الفضلى ذلك، وأن تكفل العمل على أال ُتـشجع               

األسرة من خالل قصر ما تقدمه من خدمات ومنافع علـى           تفريق أفراد   ليت تضطلع هبا على     دون قصد األنشطة ا   
  .الطفل دون أسرته

الطفل أو غريمها من مقدمي الرعاية الرئيـسيني        ينبغي منع حدوث حاالت انفصال مببادرة من والدي         و  - ١٥٥
  :بالوسائل التالية

األساسية من لوازم غذائية وطبية وغريها من ضمان حصول مجيع األسر املعيشية على اإلمدادات    )أ(  
  اخلدمات، مبا فيها التعليم؛

  . القصوىاحلد من إتاحة خيارات توفري الرعاية داخل املؤسسات وتقييد اللجوء إليها حباالت الضرورة  )ب(  

  ترتيبات الرعاية -  باء

فل يف السياق احمللي مـن مـسائل   رصد ما يواجهه الط يف جمال  فاعالًدعم اجملتمعات لتؤدي دوراً ينبغي    - ١٥٦
  .تتعلق برعايته ومحايته، ويف جمال االستجابة هلذه املسائل

، مبا فيها كفالته، ألهنا تؤمن استمرار تنـشئته         وينبغي تعزيز الرعاية املقدمة للطفل داخل جمتمعه حتديداً         - ١٥٧
  .اجملتمعية ومنوه

ستغالل بشكل الإلساءة وال املفصولني عنهم قد يتعرضون أن األطفال غري املصحوبني بذويهم أوإىل  ونظراً  - ١٥٨
  . حلماية الطفلكبري، فإنه ينبغي مراعاة رصد مقدمي الرعاية ودعمهم بوجه خاص ضماناً

إىل بلد آخر غري بلد إقامته املعتادة إلحاطته برعاية بديلة إال ئ وينبغي أال ُيرّحل الطفل يف حاالت الطوار  - ١٥٩
وجيب يف هذه احلالة أن يكون مكان الترحيـل         . ءها أسباب صحية أو طبية أو أمنية قاهرة       لفترة مؤقتة تقف ورا   

وضـع  كما ينبغي   ن يرافق الطفل أحد الوالدين أو مقدم رعاية يعرفه الطفل،           وينبغي أ أقرب ما يكون إىل وطنه،      
  .خطة واضحة إلعادة الطفل

 أن ذلك يتعارض مع مـصاحله       ارُتئيرة معقولة   وإذا ثُبت أن مل مشل الطفل بأسرته متعذر يف غضون فت            - ١٦٠
 ألحكـام الـشريعة     وفقـاً الفضلى، فإنه ينبغي النظر يف إجياد حلول مستقرة وهنائية، من قبيل التبين أو الكفالة               

النظر يف إجياد خيارات أخرى طويلة األجل، مثل الكفالة أو اإليداع يف مؤسسة ينبغي اإلسالمية؛ وإن تعذر ذلك، 
  .اية الداخلية، مبا يف ذلك املساكن اجلماعية وغريها من ترتيبات السكن اخلاضعة لإلشرافالئقة للرع
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  تقفي أثر األسرة ومل الشمل -  جيم

األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصولني عنهم وتسجيل أمسائهم وتوثيقها من األمور ذات             التعرف على     - ١٦١
  .النهوض هبا بأسرع ما ميكن ينبغي، وئاألولوية يف مجيع حاالت الطوار

وينبغي أن ُيضطلع بتنفيذ أنشطة التسجيل من جانب السلطات احلكومية واهليئات املكلفة صراحة مبـسؤولية                 - ١٦٢
  .النهوض هبذه املهمة واملتمتعة خبربة النهوض هبا، أو أن ُيضطلع بتنفيذها بإشراف هذه السلطات واهليئات مباشرة

عة، وأن ُيوضع ما يلزم من نظم لتأمني إرسال ع السرية الذي تتسم به املعلومات اجملّمن ُيراعى طابينبغي أو  - ١٦٣
وينبغي أال تتبادل اهليئات املرخصة حسب األصول هذه املعلومات فيما بينها إال ألغـراض              . املعلومات وختزينها 

  .تقفي أثر أسرة الطفل ومل مشله هبا وإحاطته بالرعاية

لرئيسية املعنية بتقـدمي    مجيع األطراف املعنية بتقفي أثر أفراد األسرة أو اجلهات ا          ينبغي أن يندرج عمل   و  - ١٦٤
تخدم مناذج موحـدة وإجـراءات    ، كلما أمكن ذلك، يف إطار نظام منّسق يس        الرعاية مبقتضى القانون أو العرف    

 بفعل ما تتخذه لخطر لتكفل هذه اجلهات عدم تعريض املعنيني من األطفال وغريهمينبغي أن و .بينها ة فيماافقمتو
  .من إجراءات

وجيب التحقق من شرعية عالقات القرىب اليت تربط كل طفل والتأكد من استعداده واستعداد أفراد أسرته   - ١٦٥
وما مل ُتستنفذ مجيع اجلهود املبذولة لتقفي أسرة الطفل، فإنه ينبغي أال ُتتخذ أية إجراءات قد                . م هب املقرر مل مشله  

، كتبنيه، أو تغيري امسه، أو نقله إىل أماكن بعيدة عن املوقع الذي ُيحتمل أن             أسرته يف هناية املطاف   تعرقل مل مشله ب   
  .توجد فيه أسرته

إعداد ما يلزم من سجالت جبميع حاالت إيداع األطفال واالحتفاظ هبذه السجالت بشكل آمن              ينبغي  و  - ١٦٦
  . للم مشل الطفل بأسرته يف املستقبلومأمون تسهيالً

 -  -  -  -  -  

  


