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 الدورة الرابعة والستون
        من جدول األعمال٦٤البند 

 تقرير جملس حقوق اإلنسان   
  

 تقرير اللجنة الثالثة    
  

 )نيوزيلندا( هيل السيدة نيكوال :املقررة

 مقدمة -أوال  
، قـررت اجلمعيـة العامـة،       ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١٨ة الثانية املعقودة يف     يف اجللسة العام   - ١

يف جـدول   ‘‘ تقريـر جملـس حقـوق اإلنـسان       ’’ملكتـب، أن ُتـدرج البنـد املعنـون          بناء على توصـية ا    
 العامـة وإىل اللجنـة الثالثـة علـى أسـاس أن          اتأعمال دورهتا الرابعة والستني وأن حتيله إىل اجللـس        

تنظر اللجنة الثالثة يف مجيع التوصيات اليت يقدمها جملس حقوق اإلنسان إىل اجلمعيـة العامـة وأن                 
 .مبا يف ذلك التوصيات اليت تتناول تطوير القانون الدويل يف جمال حقوق اإلنسانتبت فيها، 

ــة  - ٢ ــستها العامـ ــودة يف ٢٧ ويف جلـ ــشرين األول٢٨ املعقـ ــوبر / تـ ــررت ٢٠٠٩أكتـ ، قـ
 دورتـه االسـتثنائية الثانيـة    عـن اجلمعية العامة كذلك أن تنظـر يف تقريـر جملـس حقـوق اإلنـسان             

 . مباشرة يف جلسة عامة )١(ةعشر

 املعقـودة يف    ٤٦  و ٤٤  و ٤٠  و ٣٥ونظرت اللجنة الثالثـة يف هـذا البنـد يف جلـساهتا              - ٣
ويــرد . ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣  و٢٠  و١٩  و١٠أكتــوبر ويف /تــشرين األول ٢٩

ــصلة     ــة يف احملاضــر املــوجزة ذات ال  40  وA/C.3/64/SR.35(ســرد للمناقــشة الــيت أجرهتــا اللجن
 ).46-44 و

__________ 
 ).A/64/53/Add.1 ( ألف٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم   )١(  
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 :ن معروضا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند الوثائق التاليةوكا - ٤

تقرير جملس حقوق اإلنسان عن دورتيه العاشرة واحلادية عشرة وعـن دوراتـه             )أ( 
 ؛)٢(االستثنائية الثامنة والتاسعة والعاشرة واحلادية عشرة

 واملقـررات   تقرير األمـني العـام عـن التقـديرات املنقّحـة النامجـة عـن القـرارات                  )ب( 
 ؛)A/64/353(اليت اختذها جملس حقوق اإلنسان يف دورتيه العاشرة واحلادية عشرة 

ــة      )ج(  ــة عـــن امليزانيـ ــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـ ــة االستـ ــع للجنـ ــر الرابـ التقريـ
التقــديرات املنقّحــة النامجــة عــن القــرارات  :٢٠١١-٢٠١٠الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني 

يت اختــــذها جملــــس حقــــوق اإلنــــسان يف دورتيــــه العاشــــرة واحلاديــــة عــــشرة  واملقــــررات الــــ
)A/64/7/Add.3(؛ 

 مـن رئـيس اجلمعيـة        موجهـة  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨رسالة مؤرخة     )د( 
 .(A/C.3/64/3)العامة إىل رئيس اللجنة الثالثة 

ــسة - ٥ ــودة يف ٣٥ ويف اجلل ــشرين األول٢٩ املعق ــيس جملــس ح / ت ــوبر، أدىل رئ قــوق أكت
  ).A/C.3/64/SR.35انظر (اإلنسان ببيان 

  
 النظر يف املقترحات -ثانيا   
 A/C.3/64/L.50مشروع القرار  -ألف  

نـــوفمرب، قـــام ممثـــل الربازيـــل، باســـم / تـــشرين الثـــاين١٠ املعقـــودة يف ٤٠يف اجللـــسة   - ٦
ا واجلمهوريـة  وأوروغواي وإيطاليا والربازيل والربتغال وبنما وبريو وتركي األرجنتني وإكوادور

الدومينيكيــة ومجهوريــة مولــدوفا وسويــسرا وشــيلي وغواتيمــاال واملكــسيك والنمــسا وهولنــدا   
. (A/C.3/64/L.50) ‘‘املبادئ التوجيهيـة للرعايـة البديلـة لألطفـال    ’’ اًبعرض مشروع قرار معنون 

ــا وويف وقــت الحــق، انــضمت أذربيجــان  ــا وأنغــوال وألباني  البوســنة واهلرســك وبــنن وأوكراني
الـرأس   و مجهورية ترتانيا املتحدة   و جزر القمر  و بيالروس و ) املتعددة القوميات  - دولة(بوليفيا  و

 ) البوليفاريـة -مجهوريـة  (فرتويـال   والفلـبني  وصـربيا  وسيـشيل  و سلوفينيا و السلفادور و األخضر
هولنـدا إىل مقـدمي مـشروع        و هنـدوراس ونيكـاراغوا    و مصروكولومبيا   و كوستاريكا و فنلنداو

 .رالقرا

انظـر  (نوفمرب، أدىل ممثل الربازيـل ببيـان        / تشرين الثاين  ٢٠ املعقودة يف    ٤٥ويف اجللسة    - ٧
A/C.3/64/SR.45 (    االستعاضـة عـن عبـارة      ب من منطـوق مـشروع القـرار         ١ونقّح شفويا الفقرة

__________ 
 .(A/64/53) ٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(  
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ــسياسات واملمارســة  ” ــع يف جمــال ال ــارة “توجيهــات تتب ــى وضــع   ” بعب ــساعد عل توجيهــات ت
 .“ستنريةسياسات وممارسات م

 بــصيغته A/C.3/64/L.50، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار   أيــضاويف اجللــسة نفــسها - ٨
 ).مشروع القرار األول ،١٦انظر الفقرة (املنقَّحة شفويا دون تصويت 

 
 A/C.3/64/L.61مشروع القرار  -باء  

م نــوفمرب، عــرض ممثــل زامبيــا، باســ    / تــشرين الثــاين ١٩ املعقــودة يف ٤٤يف اجللــسة  - ٩
ــة،         ــدول األفريقي ــة ال ــيت هــي أعــضاء يف جمموع ــم املتحــدة ال ــدول األعــضاء يف األم ــة ال جمموع

ويف وقــت الحــق، . (A/C.3/64/L.61) “تقريــر جملــس حقــوق اإلنــسان” اًمــشروع قــرار معنونــ
 . مشروع القراريانضم االحتاد الروسي إىل مقّدم

 ).A/C.3/64/SR.44انظر (  ببيانيف اجللسة نفسها، أدىل أمني اللجنةو - ١٠

نــوفمرب، تــال أمــني اللجنــة بيانــاً بــشأن / تــشرين الثــاين٢٣ املعقــودة يف ٤٦ويف اجللـسة   - ١١
 ). A/C.3/64/SR.46انظر (نص مشروع القرار 

 دون تــصويت  A/C.3/64/L.61ويف اجللــسة نفــسها، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار - ١٢
 ). مشروع القرار الثاين،١٦ انظر الفقرة(

وقبل اعتماد مـشروع القـرار، أدىل ممثـل زامبيـا ببيـان باسـم الـدول األعـضاء يف األمـم             - ١٣
 أدىل ببيانـات ممثلـو مـصر        ، وبعـد اعتمـاده    ؛املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الدول األفريقيـة        

 الــدول األعــضاء يف األمــم باســم(الدميقراطيــة وإســرائيل والــسويد  الــشعبية كوريــا ومجهوريــة
 ).A/C.3/64/SR.46انظر ) (االحتاد األورويب هي أعضاء يف املتحدة اليت

 
 A/C.3/64/L.63مشروع القرار  -جيم   

نــوفمرب، قــام ممثــل سويــسرا، باســم      / تــشرين الثــاين  ٢٠ املعقــودة يف  ٤٥يف اجللــسة  - ١٤
األرجنــــتني واألردن وفرنــــسا وكوســــتاريكا وليختنــــشتاين واملغــــرب واملكــــسيك والنــــرويج 

 “تقريـر جملـس حقـوق اإلنـسان       ” اًونيوزيلندا بعـرض مـشروع قـرار معنونـ        وسويسرا ونيجرييا   
(A/C.3/64/L.63) .              ويف وقت الحق، انضمت أذربيجـان وأوروغـواي والربازيـل وبـنن وتركيـا

واجلزائر والرأس األخضر ورومانيا وشـيلي والـصومال إىل مقـدمي مـشروع القـرار وانـسحبت                 
 . من جمموعة مقدمي مشروع القرارفرنسا

 دون تــصويت A/C.3/64/L.63ويف اجللــسة نفــسها، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار  - ١٥
 ). مشروع القرار الثالث،١٦ انظر الفقرة(
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 توصية اللجنة الثالثة -ثالثا  

  :توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد اجلمعية العامة مشاريع القرارات التالية - ١٦
  

  مشروع القرار األول    
  

  هية للرعاية البديلة لألطفالاملبادئ التوجي    
  

  ، إن اجلمعية العامة  
، )٢(واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل )١( اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنـــسانإذ تؤكـــد جمـــدداً  

  ،٢٠٠٩العشرين لالتفاقية يف عام السنوية حتتفل بالذكرى  وإذ
 مجيـع القـرارات الـسابقة املتعلقـة حبقـوق الطفـل الـصادرة عـن               وإذ تؤكد جمدداً أيـضاً        

 ٧/٢٩جملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، وآخرهـا قـرارات اجمللـس       
 ١٠/٨  و)٤(٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول٢٤ املــؤرخ ٩/١٣  و)٣(٢٠٠٨مــارس / آذار٢٨املــؤرخ 
/  كــانون األول٢٤ املــؤرخ ٦٣/٢٤١ة ، وقـــرار اجلمعيـــ ٢٠٠٩ )٥(مــارس/ آذار٢٦ املــؤرخ
  ، ٢٠٠٨ديسمرب 
 املبــادئ التوجيهيــة للرعايــة البديلــة لألطفــال، املرفــق نــصها هبــذا القــرار، أنوإذ تعتــرب   

 فيهــا علــى صــعيد الــسياسات واملمارســة بقــصد تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة   احتــدد توجيهــات مرغوبــ
حقوق الطفل وأحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة حبمايـة ورفـاه األطفـال احملـرومني           

   املعرضني لذلك،والدين أو األطفالمن رعاية ال
باملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال، بصيغتها الواردة يف مرفـق          ترحب    - ١  

  ؛تساعد على وضع سياسات وممارسات مستنريةهذا القرار، باعتبارها توجيهات 

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .٢٧٥٣١ الرقم ،١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
، الفـصل  (A/63/53/Add.1) ٥٣الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون، امللحـق رقـم            انظر    )٣(  

  .األول
  .، الفصل األول(A/63/53/Add.1)  ألف٥٣امللحق رقم املرجع نفسه،   )٤(  
  .(A/64/53)  ٥٣الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٥(  
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املبــــادئ التوجيهيــــة يف احلــــسبان،  الــــدول علــــى أن تأخــــذ هــــذه  تــــشجع   - ٢  
 احلكوميــة التنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية، واملــدافعني عــن  تــسترعي إليهــا انتبــاه اهليئــات  وأن

  حقوق اإلنسان واحملامني ووسائط اإلعالم واجلمهور بصفة عامة؛
إىل األمني العام أن يتخـذ خطـوات، يف حـدود املـوارد القائمـة، لنـشر                 تطلب    - ٣  

ملتحـدة، بـسبل منـها      املبادئ التوجيهية للرعايـة البديلـة لألطفـال جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم ا                
إحالتها إىل مجيع الدول األعضاء واللجـان اإلقليميـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات                 

  .غري احلكومية املعنية
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  املرفق
  املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال    

  
  الغرض  -أوالً   

وأحكـام   الطفـل،    تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق       القصد مـن هـذه املبـادئ التوجيهيـة 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 اجملموعـــة املتناميـــة مـــن املعـــارف     - ٢

 فيهـا علـى صــعيد   اغوبـ والتجـارب يف هـذا اجملـال، حتـدد هـذه املبــادئ التوجيهيـة توجيهـات مر       
ــسياسات واملمارســة  ــة      . ال ــع القطاعــات املعني ــى مجي ــصورة واســعة عل ــتعمَّم ب وهــي مــصممة ل

حنو مباشر أو غـري مباشـر مبـسائل متـصلة بالرعايـة البديلـة، وترمـي علـى وجـه اخلـصوص                        على
  :يلي ما إىل

اعهم دعم اجلهود الرامية إىل اإلبقاء على األطفال حتت رعاية أسرهم أو إرجـ              )أ(  
إليهــا، ويف حالــة فــشل ذلــك، إجيــاد حــل مناســب ودائــم، مبــا يف ذلــك التــبين أو الكفالــة وفقــاً  

  للشريعة اإلسالمية؛
ضــمان حتديــد أنــسب أشــكال الرعايــة البديلــة وتقــدميها يف ظــروف تعــزز منــو   )ب(  

االت الـيت  الطفل منواً كامالً ومتوازناً، وذلك يف أثناء السعي إىل إجياد حلـول دائمـة، أو يف احلـ                 
  ال تكون فيها هذه احللول ممكنة أو ال حتقق مصلحة الطفل الفضلى؛

مساعدة احلكومات وتشجيعها على حتمل مسؤولياهتا والوفاء بالتزاماهتا علـى            )ج(  
حنو أفضل يف هـذه اجملـاالت، مـع مراعـاة الظـروف االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـسائدة               

  كل دولة؛  يف
سات وقرارات وأنشطة مجيـع املعنـيني باحلمايـة االجتماعيـة وبرفـاه             توجيه سيا   )د(  

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

  املبادئ العامة واألبعاد  -ثانياً   
  الطفل واألسرة  - ألف   

ــة الطب  نظــراً إىل أن األســرة هــي    - ٣ ــة لنمــو اجملموعــة األساســية يف اجملتمــع، ومتثــل البيئ يعي
األطفال ورفاههم ومحايتهم، ينبغي تـسخري اجلهـود يف املقـام األول لـتمكني الطفـل مـن البقـاء                    
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ــا؛ أو     ــودة إليهم ــه، أو الع ــة والدي ــضاء  -حتــت رعاي ــد االقت ــارب آخــرين  - عن ــع أق ــاء م .  البق
الــدعم يف تأديــة أدوارهــا املتــصلة مــن أن تــضمن الدولــة حــصول األســر علــى أشكـــال  وينبغــي
  . الرعايةبتوفري

وينبغي أن يعيش كل األطفال والـشباب يف بيئـة تـوفر هلـم الـدعم واحلمايـة والرعايـة،                      - ٤
، أو غـــري مناســـبةوالدّيـــة فاألطفـــال الـــذين حيـــصلون علـــى رعايـــة . وتنـــهض جبميـــع قـــدراهتم

  .حيصلون عليها البتة، يتعرضون بصفة خاصة للحرمان من بيئة التنشئة هذه ال
سـرة، حـىت مـع حـصوهلا علـى الـدعم املناسـب، عـن تقـدمي الرعايـة                    ويف حالة عجز األ     - ٥

الكافية لطفلها، أو يف حالة هجرها لـه أو ختليهـا عنـه، تتحمـل الدولـة مـسؤولية محايـة حقـوق                  
الطفل وتأمني الرعاية البديلة املناسبة بالتعاون مع السلطات احملليـة املختـصة ومنظمـات اجملتمـع                

ــق األصــول     ــدة وف ــدين املعتم ــا امل ــن طريقه ــلطاهتا     . أو ع ــق س ــن طري ــة، ع ــل الدول ــا تتحم كم
املختصة، مسؤولية تأمني اإلشراف على سالمة أي طفل يتلقى الرعايـة البديلـة ورفاهـه ومنـوه،           

  .وإجناز مراجعة دورية لتقييم مدى مالءمة ترتيبات الرعاية املقدمة
ضمن نطـاق هـذه املبـادئ       وينبغي أن تستند مجيع القرارات واملبادرات والُنهج الواقعة           - ٦

التوجيهيــة إىل كــل حالــة علــى حــدة؛ كمــا جيــب أن تــستند إىل حتقيــق مــصلحة الطفــل املعــين    
ــز، ومــع مراعــاة املنظــور اجلنــساين مراعــاة تامــة       ــدأ عــدم التميي . الفــضلى، مبــا يتماشــى مــع مب

ر وأن أن حتتـرم هـذه القـرارات واملبـادرات والـُنهج حـق الطفـل بالكامـل يف أن ُيستـشا                     وينبغي
يؤخذ رأيه بعني االعتبار وفقـاً لقدراتـه املتناميـة، وعلـى أسـاس حـصوله علـى مجيـع املعلومـات                      

وينبغي بذل كل اجلهود من أجل أن تتم هذه االستشارة وُتوفَّر املعلومات باللغـة الـيت                . الالزمة
  . يفضلها الطفل

 الطفــل الفــضلى ولتطبيــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة، فــإن عمليــة حتديــد مــصاحل  -) مكرر( ٦
ــة احتياجــات وحقــوق األطفــال      جيــب أن ُتــصمم حبيــث تعــيِّن مــسارات العمــل األنــسب لتلبي

 تامــة حلقهــم  أو األطفــال املعرضــني لــذلك، يف ظــل مراعــاة    الوالديــة رعايــة الاحملــرومني مــن  
الشخصي يف أن تكون هلـم أسـرة وبيئـة اجتماعيـة وثقافيـة ومركـز كأصـحاب حقـوق، سـواء                      

وينبغـي أن تراعـي عمليـة حتديـد مـصلحة           . لحة الطفـل أو علـى املـدى الطويـل         عند حتديـد مـص    
ــاً لعمـــره     الطفـــل مجلـــة أمـــور مـــن بينـــها حقـــه يف أن ُتـــسمع آراؤه وتؤخـــذ يف االعتبـــار وفقـ

  .نضجه ودرجة
وينبغــي للــدول وضــع وتنفيــذ سياســات شــاملة بــشأن رفــاه الطفــل ومحايتــه يف إطــار      - ٧

مية االجتماعية والبشرية، مـع احلـرص علـى تطـوير خـدمات تـوفري               سياساهتا العامة املتصلة بالتن   
  .الرعاية البديلة القائمة أصالً، مبا جيسد هذه املبادئ التوجيهية
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وكجزء من اجلهـود الراميـة إىل احليلولـة دون فـصل األطفـال عـن والـديهم، ينبغـي أن              - ٨
  :فية، توخياً ملا يليتسعى الدول إىل ضمان اختاذ تدابري مناسبة تراعي اجلوانب الثقا

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

 الشعوب األصلية أو األقليات، والعيش يف مناطق نزاعات مسلحة أو حتت االحتالل؛ 

مي الرعايــة واحلمايــة املناســبتني لألطفــال املعرضــني للخطــر مثــل األطفــال   تقــد  )ب(  
ضحايا إساءة املعاملة واالستغالل واألطفال املهجورين وأطفال الـشوارع واألطفـال املولـودين             
خارج إطار الزواج واألطفال غري املصحوبني بذويهم واألطفال املنفصلني عن ذويهم وأطفـال             

ــاً والالجــ   ــشردين داخلي ــال      امل ــاليب اللجــوء واألطف ــال ط ــاجرين وأطف ــال امله ــال العم ئني وأطف
  .اإليدز أو بأمراض خطرية أخرى/املصابني مبرض نقص املناعة البشرية

وينبغي بذل جهود خاصة من أجل التصدي للتمييز القائم على أي وضع يتعلـق حبالـة                  - ٩
ــر، واالنتمــاء العرقــي أو      ــسبب الفق ــا يف ذلــك ب ــه، مب ــوع اجلــنس،  الطفــل أو والدي ــديين، ون  ال

اإليـدز أو بـأمراض خطـرية       /واإلعاقة العقلية أو اجلسدية، واإلصابة مبرض نقص املناعة البـشرية         
أخرى سواء كانت عقليـة أو جـسدية، وكـون الطفـل مولـوداً خـارج إطـار الـزواج، والوصـم                       

طفـل  االجتماعي واالقتصادي، ومجيع األوضاع والظروف األخرى اليت قـد تـؤدي إىل هجـر ال          
  .أو التخلي عنه أو إبعاده عن والديه

  
  الرعاية البديلة  - باء   

ينبغي أن تراعي مجيع القرارات املتعلقة بالرعاية البديلة، من حيث املبدأ، تفضيل إبقـاء                - ١٠
الطفل يف أقرب مكان من حمل إقامته املعتاد من أجل تسهيل االتصال وإمكانيـة إعـادة إدماجـه                  

ــة      يف أســرته، ومــن أجــل تقل  ــة والثقافي ــه التعليمي ــوازن يف حيات ــل احتمــاالت حــدوث عــدم ت ي
  .واالجتماعية

بالرعايــة البديلــة، مبــا يف ذلــك املتعلقــة باألطفــال احملــاطني وينبغــي أن تراعــي القــرارات   - ١١
الرعايــة غــري الرمسيــة، أمهيــة تــأمني مــأوى مــستقر للطفــل، وتلبيــة احتياجــه األساســي لالرتبــاط  

  . يقدمون له الرعاية، مع اعتبار االستمرارية هدفاً رئيسياًاآلمن واملستمر مبن
وجيب احترام األطفال وصون كرامتهم يف مجيع األوقـات، ومحايتـهم علـى حنـو فعـال                   - ١٢

من سـوء املعاملـة واإلمهـال ومجيـع أشـكال االسـتغالل، سـواء كـان ذلـك مـن جانـب مقـدمي                         
  .الرعاية اليت حيصلون عليهاالرعاية أو األقران أو أطراف أخرى، مهما كان شكل 
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وينبغي النظر إىل إبعاد الطفل عـن أسـرته علـى أنـه آخـر تـدبري ُيلجـأ إليـه، وأن يكـون                          - ١٣
وينبغي كذلك أن ُتراجـع قـرارات اإلبعـاد عـن     . تدبرياً مؤقتاً ما أمكن ذلك وألقصر فترة ممكنة    

ــه، مبجــرد       ــة والدي ــل إىل رعاي ــادة الطف ــام، وأن تكــون إع ــاد  األســرة بانتظ زوال أســباب اإلبع
األصلية، أو يف حالة التوصل إىل احللول املالئمـة ملعاجلـة تلـك األسـباب، أمـراً ال يتعـارض مـع                      

  . أدناه٤٨مصاحل الطفل الفضلى، متاشياً مع التقييم الوارد ذكره يف الفقرة 
وال تكفي أسباب الفقر املايل أو املادي وحدها، أو أيـة ظـروف ُتعـزى بـشكل مباشـر                - ١٤

وحــصري إىل هــذا الفقــر، لتربيــر إبعــاد الطفــل عــن رعايــة والديــه أو إحاطتــه بالرعايــة البديلــة، 
احليلولة دون إعادة إدماجه، بل جيب النظر إىل تلك األسباب باعتبارها مؤشراً يربز احلاجـة                أو

  .إىل توفري الدعم املناسب لألسرة
املتعلقــة بــصفة خاصــة بوضــع وجيــب االهتمــام بتعزيــز ومحايــة مجيــع احلقــوق األخــرى   - ١٥

 نيــل - علــى ســبيل املثــال ال احلــصر  -، مبــا يف ذلــك الوالديــةرعايــة الاألطفــال احملــرومني مــن 
التعلــيم واحلــصول علــى اخلــدمات الــصحية وغريهــا مــن اخلــدمات األساســية والتمتــع باهلويــة     

  .وحرية الدين أو املعتقد واللغة ومحاية حقوق امللكية واملرياث
 جتمعهــم أواصــر قائمــة عنــد إحاطتــهم بالرعايــة نبغــي الفــصل بــني األشــقاء الــذيوال ين  - ١٦

البديلة، ما مل تكن هنالك خماطر واضحة بشأن حدوث انتهاكات، أو مـربرات أخـرى متعلقـة               
ويف مجيع األحوال، ينبغـي بـذل كـل اجلهـود ليـتمكن األشـقاء               . بتحقيق مصاحل الطفل الفضلى   
  .يكن ذلك خمالفاً لرغباهتم أو مصاحلهممن االتصال فيما بينهم، ما مل 

 حيـصلون يف معظـم البلـدان        الوالديـة رعايـة   الوتسليماً بأن أغلبية األطفال احملرومني من         - ١٧
على رعاية غري رمسية من ِقبل األقارب أو غريهم، ينبغي أن تسعى الـدول إىل ابتكـار الوسـائل                    

 رفـاه األطفـال ومحايتـهم يف سـياق ترتيبـات            املناسبة واملتسقة مع هذه املبادئ التوجيهية لتـأمني       
هـــذه الرعايـــة غـــري الرمسيـــة، مـــع مراعـــاة الفـــروق الثقافيـــة واالقتـــصادية واجلنـــسانية والدينيـــة 

  .واملمارسات اليت ال تتعارض مع حقوق الطفل ومصاحله الفضلى
وينبغــي أال ُيحــرم أي طفــل، يف أي وقــت مــن األوقــات، مــن دعــم ومحايــة ويل أمــر      - ١٨
  .ي أو شخص بالغ مسؤول معترف به رمسياً أو هيئة عامة خمتصةشرع
وينبغـــي أال يكـــون الغـــرض الرئيـــسي مـــن تـــوفري الرعايـــة البديلـــة، يف أي حـــال مـــن    - ١٩

  .األحوال، تعزيز األهداف السياسية أو الدينية واالقتصادية ملقدمي هذه الرعاية
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علـى احلــاالت  الداخليـة  لرعايـة  وينبغـي أن يقتـصر اللجـوء إىل اإليـداع يف مؤســسات ا      - ٢٠
ــدة للطفــ      ل املعــين، الــيت تكــون فيهــا هــذه املؤســسات مناســبة بــصورة حمــددة وضــرورية ومفي

  .يتالءم متاماً مع مصاحله الفضلى ومبا
اتساقاً مع الرأي السائد يف أوساط اخلـرباء، ينبغـي أن تقتـصر الرعايـة البديلـة املقدمـة                و  - ٢١

 علـى الترتيبـات ذات الطـابع        - دون سـن ثـالث سـنوات          وخاصة مـن هـم     -لألطفال الصغار   
وميكن قبول بعض االستثناءات هلذه القاعدة من أجل احليلولـة دون تفريـق األشـقاء،               . األسري

مرافـق الرعايـة البديلـة ألسـباب طارئـة أو ملـدة       يف يف احلاالت اليت ُيـودع فيهـا الطفـل         كذلك  و
طـيط إلعــادة إدمــاج الطفــل داخــل األســـرة أو  حمـددة مقــررة مــسبقاً وحمــدودة للغايــة، مــع التخ 

  . لهإلجيـاد حلول أخرى طويلة األجل فيما يتعلق بتوفري الرعاية
ومع التسليم بأن مرافق الرعاية الداخلية والرعاية ذات الطابع األسـري ُيكمـل بعـضها                 - ٢٢

عايـة لألطفـال    بعضاً يف تلبية احتياجات األطفال، وحيثما توجد مرافق داخلية كبرية لتقـدمي الر            
، ينبغي تطوير البدائل يف سياق استراتيجية عامة من أجل االبتعاد عن هـذا الطـابع           )مؤسسات(

ــؤدي إىل وقــف          ــداف حمــددة ت ــى أه ــة عل ــذه االســتراتيجية مبني ــى أن تكــون ه املؤســسي، عل
ومن أجل ذلك، ينبغي أن تـضع الـدول معـايري للرعايـة     . االعتماد على هذه املؤسسات تدرجيياً   

ــ ــساهم يف منــ    لتكف ــيت ت ــة والظــروف ال ــة املقدم ــة    جــودة اخلدم ــة الفردي ــل الرعاي ــل، مث و الطف
ــيم املؤســسات          أو ــدول تقي ــي كــذلك لل ــات صــغرية؛ وينبغ ــدم ضــمن جمموع ــيت تق ــة ال الرعاي

وينبغــي أن تراعــي قــرارات إنــشاء مؤســسات جديــدة  . املوجــودة أصــالً يف ضــوء هــذه املعــايري 
 مراعــاة تامــة أهــداف - ســواء كانــت عامــة أو خاصــة -ها لرعايــة الطفــل أو التــصريح بإنــشائ

  .واستراتيجية هذا االبتعاد عن الطابع املؤسسي
  

  تدابري تعزيز التطبيق    
ينبغــي أن ختــصص الــدول، إىل أقــصى حــد ممكــن، وعنــد االقتــضاء، املــوارد البــشرية       - ٢٣

ــل      ــذ األمث ــأمني التنفي ــائي، لت ــاون اإلمن ــة، يف إطــار التع ــة الكافي ــادئ   واملالي ــذه املب ــدرجيي هل  والت
وينبغــي أن تيــّسر الــدول التعــاون الفعــال  . التوجيهيــة علــى امتــداد أراضــيها ويف الوقــت احملــدد 

بني مجيع السلطات املعنية وإدراج قضايا رفاه الطفـل واألسـرة يف أعمـال مجيـع الـوزارات          فيما
  . املعنية هبذه القضية على حنو مباشر أو غري مباشر

ــدول مــس   - ٢٤ ــادئ     وال ــذ هــذه املب ــدويل يف تنفي ــة حاجــة إىل التعــاون ال ــد أي ؤولة عــن حتدي
وينبغي إيالء هذه الطلبات االعتبار املطلـوب والـرد عليهـا           . التوجيهية، وعن طلب هذا التعاون    

وينبغــي إدراج التنفيــذ املعــزَّز هلــذه املبــادئ التوجيهيــة . إجيابــاً مــىت أمكــن ذلــك وعنــد االقتــضاء
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ــاون ا  يف ــرامج التع ــائيب ــساعدة إىل      . إلمن ــدمي امل ــد تق ــة، عن ــات األجنبي ــأى الكيان ــي أن تن وينبغ
  .ما، عن أية مبادرة ال تتسق مع املبادئ التوجيهية دولة
وال ينبغي تفسري أي مما جـاء يف هـذه املبـادئ التوجيهيـة باعتبـاره يـشجع علـى تطبيـق                        - ٢٥

و يتغاضـى عـن تطبيقهـا، مبـا يف          معايري أدىن من تلـك الـيت قـد تكـون مطبقـة يف الـدول املعنيـة أ                  
وباملثل، يشجع جملس حقوق اإلنسان الـسلطات املختـصة واملنظمـات           . ذلك تشريعاهتا الوطنية  

املهنية وغريها على تطوير مبادئ توجيهية وطنيـة أو خاصـة مبجـاالت مهنيـة حمـددة تـستند إىل                    
  .نص وروح هذه املبادئ التوجيهية

  
  وجيهيةنطاق تطبيق املبادئ الت  -ثالثاً   

ــة علــى املمارســات والظــروف املالئمــة املتعلقــة بتقــدمي       - ٢٦ ــادئ التوجيهي تنطبــق هــذه املب
 سـنة، مـا مل يـنص القـانون علـى سـن              ١٨البديلة إىل مجيع األشخاص دون سن       الرمسية  الرعاية  

وتنطبق املبادئ التوجيهية أيضاً، حيثما ترد اإلشـارة إىل ذلـك          . مبكرة لبلوغ الطفل سن الرشد    
ط، علـى أشـكال الرعايـة غـري الرمسيـة، بـالنظر إىل الـدور املهـم الـذي تلعبـه األسـرة الكـبرية                          فق

 احملـــرومني مـــن رعايـــة الوالـــدين واجملتمـــع احمللـــي وإىل التزامـــات الـــدول جتـــاه مجيـــع األطفـــال
  .القانون أو العرف، وفقاً ملا جاء يف اتفاقية حقوق الطفلإليهم حبكم مقدمي الرعاية  أو
 علــى اليــافعني احملــاطني - حــسب االقتــضاء -طبــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة أيــضاً  وتن  - ٢٧

أصــالً بالرعايــة البديلــة، والــذين هــم حباجــة إىل اســتمرار الرعايــة أو الــدعم لفتــرة انتقاليــة بعــد   
  . بلوغهم سن الرشد احملددة بنص القانون

االسـتثناءات الـواردة    املبادئ التوجيهية، ورهنـاً علـى وجـه اخلـصوص ب          هذه  وألغراض    - ٢٨
  : التاليةالتعاريف أدناه، ُتطّبق ٢٩يف الفقرة 
 مـع   يبيتـون لـيال   األطفال الذين ال    :  هم الرعاية الوالدية األطفال احملرومون من      )أ(  

.  علــى األقــل، ألي ســبب مــن األســباب ويف ظــل أي ظــرف مــن الظــروف        والــديهمأحــد 
وجودون خارج بلدان إقامتـهم املعتـادة أو ضـحايا     املالرعاية الوالديةاألطفال احملرومون من   أما

  :، فقد يشار إليهم باملسميات التاليةئحاالت الطوار
 إذا مل يكونوا حتت رعاية أحد األقارب أو شـخص           “أطفال غري مصحوبني  ”    

  بالغ مسؤول عن ذلك مبقتضى القانون أو العرف؛
ايـــة  إذا كـــانوا منفـــصلني عـــن مقـــدم رع“أطفـــال منفـــصلون عـــن ذويهـــم”    

 القـانون أو العـرف، ولكنـهم مـع ذلـك يف صـحبة       حبكـم يتوىل أمرهم يف الـسابق      كان
  أحد األقارب؛
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  :األشكال التاليةأحد وميكن أن تتخذ الرعاية البديلة   )ب(  
خــاص ُيتــاح يف وســط عــائلي وحيــصل فيــه  ترتيــب أي : الرعايــة غــري الرمسيــة  ‘١’  

 ِقبـل األقـارب أو األصـدقاء        الطفل على عناية مستمرة أو لفترة غري حمددة من        
ــة  ( ــة ذوي القــرىب غــري الرمسي ــادرة مــن الطفــل    أو غري) رعاي ــاء علــى مب هــم بن
ــه  أو ــدون أن تــ   أووالدي ــة   أي شــخص آخــر ب ــذا الترتيــب ســلطة إداري أمر هب
  جهة خمولة ذلك حسب األصول؛ قضائية أو أو

ي بـأمر مـن     هي مجيع أشكال الرعاية اليت ُتقّدم يف وسط عـائل         : الرعاية الرمسية     
وكـذلك مجيـع أشـكال الرعايـة الـيت تقـدم يف             جهة إداريـة أو سـلطة قـضائية،         

كـان ذلـك أو مل يكـن نتيجـة       أ، مبا يف ذلك املرافق اخلاصـة، سـواء          بيئة داخلية 
  لتدابري إدارية أو قضائية؛

  :وقد تتخذ الرعاية البديلة األشكال التالية من حيث البيئة اليت ُتقّدم فيها  )ج(  
هــي شــكل مــن أشــكال الرعايــة األســرية يف إطــار أســرة : ايــة ذوي القــرىبرع  ‘٢’  

الطفل الكبرية، أو باللجوء إىل أصدقاء مقربني لألسرة يعـرفهم الطفـل، سـواء              
  كانت ذات طابع رمسي أو غري رمسي؛

ــة     ــلكفال ــداع      :  الطف ــصة إي ــا إحــدى اجلهــات املخت ــوىل فيه ــيت تت احلــاالت ال
يلـة، يف بيئـة مرتليـة داخـل أسـرة غـري أسـرته               الطفل، هبدف إحاطتـه برعايـة بد      

ختتارها هذه اجلهات املختصة وتؤهلـها وتوافـق عليهـا وتـشرف علـى تقـدميها          
  هذه الرعاية؛

  األشكال األخرى للرعاية األسرية أو اليت تشبه الرعاية األسرية؛    
ــة داخــل املؤســسات      ــة   : الرعاي ــستند إىل بيئ ــع ال ي ــة يف أي موق ــة املقدم الرعاي

ة، مثل األماكن اآلمنة لتقدمي الرعاية الطارئة واملراكز العـابرة يف حـاالت         أسري
ــة قــصرية وطويلــة األجــل داخــل املؤســسات،     الطــوارئ ومجيــع مرافــق الرعاي

  يف ذلك املساكن اجلماعية؛ مبا
  الترتيبات املعيشية املستقلة اخلاصة باألطفال بإشراف جهة خمتصة؛    
  :الرعاية البديلة إىل ما يليتنقسم اجلهات املسؤولة عن   )د(  
اهليئــات، وهــي اجلهــات والــدوائر العامــة واخلاصــة الــيت تتــوىل تنظــيم الرعايــة     ‘٣’  

  البديلة للطفل؛
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املرافــق، وهــي منــشآت الرعايــة الفرديــة العامــة أو اخلاصــة الــيت تقــدم الرعايــة      
  .للطفل داخل املؤسسات

  : املبادئ التوجيهية ال يشمل احلاالت التاليةغري أن نطاق الرعاية البديلة الوارد يف هذه  - ٢٩
 سنة، احملرومون من حريتهم بقرار صـادر عـن جهـة            ١٨األشخاص دون سن      )أ(  

قضائية أو إداريـة نتيجـة ادعـاء أو اشـتباه أو إدانـة تتعلـق مبخالفـة القـانون، واألشـخاص الـذين                        
ن قـضاء األحـداث وقواعـد       ختضع حالتهم لقواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا إلدارة شـؤو           

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

وصــايتهم الفعليــة مبوجــب أمــر هنــائي خــاص بــالتبين، حيــث يعتــرب الطفــل منــذ هــذه اللحظــة،    
غـري أن هـذه املبـادئ التوجيهيـة تنطبـق           .  يف رعايـة الوالـدين     وألغراض هذه املبادئ التوجيهيـة،    

علـى األطفـال املـودعني يف مرحلـة مـا قبــل التـبين أو يف مرحلـة اختبــارية مــع الــوالدين بــالتبين           
احملــتملني مــا دامــا مــستوفيني للمتطلبــات الــيت تــنظم عمليــات اإليــداع تلــك، كمــا وردت يف     

  الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة؛
التــدابري غــري الرمسيــة الــيت ُيعهــد الطفــل مبوجبــها إىل أقربــاء أو أصــدقاء طوعيــاً   )ج(  

ألهداف وأسباب ترفيهية غري متعلقة بعدم مقدرة الوالدين على توفري الرعايـة املناسـبة أو عـدم                 
  .رغبتهما يف ذلك

ويــشجع جملــس حقــوق اإلنــسان الــسلطات املختــصة واجلهــات املعنيــة األخــرى علــى     - ٣٠
يــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة، عنــد االقتــضاء، يف املــدارس الداخليــة واملستــشفيات ومراكــز    تطب

األطفال ذوي اإلعاقات العقليـة واجلـسدية واملخيمـات وأمـاكن العمـل ويف األمـاكن األخـرى                  
 .اليت قد تكون مسؤولة عن توفري الرعاية لألطفال

  
  جتنب احلاجة إىل الرعاية البديلة  -رابعاً   

  الرعاية الوالديةعزيز ت  - ألف   
ينبغي أن تنتهج الدول سياسات تضمن دعـم األسـر يف حتمـل مـسؤولياهتا جتـاه الطفـل            - ٣١

ــه كليهمــا     ــة مــع والدي ــة عالق ــسياسات   . وتعــزز حــق الطفــل يف إقام وينبغــي أن تعــاجل هــذه ال
دة األسباب اجلذرية هلجر الطفل أو التخلي عنه أو انفصال الطفل عن أسرته، ويكون ذلك بعـ               

ــة       ــها ضــمان احلــق يف تــسجيل املــيالد واحلــصول علــى الــسكن الالئــق والرعاي وســائل مــن بين
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الــصحية األساســية والتعلــيم وخــدمات الرعايــة االجتماعيــة، إىل جانــب تعزيــز تــدابري مكافحــة 
ــسية      ــداءات اجلن ــة األطفــال واالعت ــز والتــهميش والوصــم والعنــف وإســاءة معامل الفقــر والتميي

  .وتعاطي املخدرات
وينبغي أن تضع الدول وتطبق سياسات متسقة ومتعاضدة موجهة حنو األسـرة هـدفها                - ٣٢

  .على رعاية أطفاهلمالوالدين تعزيز مقدرة 
 انفـصال  عنـهم أو  األطفـال أو التخلـي    ملنـع هجـر   وينبغي أن تطبق الدول تـدابري فعالـة           - ٣٣

ة إىل مجلـة أمـور مـن بينـها     وينبغي أن هتدف السياسات والـربامج االجتماعيـ     . الطفل عن أسرته  
متكــني األســر مبــساعدهتا علــى اختــاذ املواقــف واكتــساب املهــارات والقــدرات واألدوات الــيت    

وينبغـي، مـن أجـل حتقيـق        . متكنها من توفري احلماية والرعاية والنمـو ألطفاهلـا علـى حنـو مالئـم              
ــة للــدول واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذ     ــة القــدرات التكاملي لــك املنظمــات غــري  هــذا اهلــدف، تعبئ

وينبغـي أن تتـضمن تـدابري احلمايـة         . احلكومية واملنظمات اجملتمعية والقيـادات الدينيـة واإلعـالم        
  :االجتماعية هذه ما يلي

 األســرة، مثــل تنظــيم دورات تدريبيــة حــول مهــارات   متــتني أواصــرخــدمات   )أ(  
ــة بــني    ــز العالقــات اإلجيابي ــوة، وتعزي ــدين األمومــة واألب ــز مهــارات حــل  واألطفــاالوال ل وتعزي

ــدعم االجتمــاعي،       الرتاعــات ــدخل وتقــدمي ال ــدرة لل ــوفري فــرص العمــل وإقامــة املــشاريع امل وت
  اقتضى األمر؛ إذا

ــة وخــدمات        )ب(   ــة النهاري ــل خــدمات الرعاي ــساندة، مث ــة امل اخلــدمات االجتماعي
 لوالــدينباالوسـاطة والتـصاحل، وعـالج تعـاطي املخــدرات، والـدعم املـايل، واخلـدمات اخلاصـة         

ــات   ــن ذوي اإلعاق ــال م ــابع     . واألطف ــضَّل أن تكــون ذات ط ــيت ُيف ــذه اخلــدمات، ال وينبغــي هل
متكامل وغري تدخلي، أن تتوافر مباشرة على مستوى اجملتمعات احملليـة، وأن تتـضمن اإلسـهام                
الفعــال مــن جانــب األســر بوصــفها شــريكة، وذلــك بــضم مواردهــا إىل مــوارد اجملتمــع احمللــي    

  اية؛ومقدمي الرع
الــسياسات اخلاصــة بالــشباب الــيت هتــدف إىل متكــني هــذه الفئــة مــن مواجهــة    )ج(  

حتــديات احليــاة اليوميــة بإجيابيــة، وإىل إعــداد آبــاء وأمهــات املــستقبل الختــاذ قــرارات مــستنرية    
  .يتعلق بصحتهم اجلنسية واإلجنابية، وحتمل مسؤولياهتم يف هذا اخلصوص فيما
وأساليب تكميلية متعددة لدعم األسـر، تتنـوع خـالل عمليـة            وينبغي استعمال وسائل      - ٣٤

ــرى،         ــر األخـ ــع األسـ ــة مـ ــاءات اجلماعيـ ــة، واللقـ ــارات املرتليـ ــشمل الزيـ ــا يـ ــدعم مبـ ــدمي الـ تقـ
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. واالجتماعات اليت ُتعقـد للتـداول بـشأن قـضايا حمـددة، وتـأمني وفـاء األسـر املعنيـة بالتزاماهتـا                     
عالقات األسرية وتعزيز عملية إدماج األسرة داخـل        وينبغي أن ُتوجه هذه الوسائل حنو تيسري ال       

  .جمتمعها احمللي
ــوانني احملليـــة، ملــسألة تــوفري وتعزيــز الــدعم            - ٣٥ ــي إيــالء اهتمــام خــاص، وفقــاً للق وينبغ

وخدمات الرعاية املقدَّمني إىل األسر القائمة علـى أحـد الوالـدين أو الـيت تتكـون مـن مـراهقني                     
وينبغـي أن تـضمن     . ن خارج إطار الـزواج أم مل يكونـوا كـذلك          وأطفاهلم، سواء كانوا مولودي   

الــدول احتفــاظ اآلبــاء واألمهــات مــن املــراهقني جبميــع حقــوقهم الطبيعيــة اخلاصــة بوضــعهم،    
وذلــك بــصفتهم آبــاء وأمهــات مــن جهــة، وبــصفتهم أطفــاالً مــن جهــة أخــرى، مبــا يف ذلــك      

ــع اخلــدمات املناســبة الــيت حتقــق منــوهم مثــل     ــاء   احلــصول علــى مجي  العــالوات الــيت ُتمــنح لآلب
وينبغـــي كـــذلك اعتمـــاد التـــدابري الكفيلـــة حبمايـــة  . واألمهـــات ومحايـــة حقـــوقهم يف املـــرياث

وينبغـي أيـضاً بـذل اجلهـود الراميـة          . املراهقات احلوامل وضـمان عـدم انقطـاعهن عـن الدراسـة           
الـيت تتكـون مـن    ختفيف الوصم االجتماعي املـرتبط باألسـر القائمـة علـى أحـد الوالـدين أو             إىل

  .أبوين مراهقني
 أو مـــن يرعـــاهم والـــديهموينبغـــي تـــوفري الـــدعم واخلـــدمات لألشـــقاء الـــذين فقـــدوا   - ٣٦

واختاروا البقاء سوياً يف مرتل األسرة، مىت كان للـشقيق األكـرب االسـتعداد وُيعتـرب قـادراً علـى                    
يـق تـسمية ويل أمـر أو        وينبغي أن تضمن الدولة، مبا يف ذلك عن طر        . القيام بدور عائل األسرة   

آخر مسؤول أو هيئة عامـة مكلفـة مبوجـب القـانون لتتـوىل الوصـاية حـسبما ورد                شخص بالغ 
 أعاله، حصول هـذه األسـر علـى احلمايـة اإلجباريـة مـن أي شـكل مـن أشـكال                     ١٨ يف الفقرة 

، إساءة املعاملة، واالسـتفادة مـن إشـراف ودعـم اجملتمـع احمللـي وجهاتـه املختـصة                  االستغالل أو 
 االجتمــاعيني، مــع االهتمــام بــصفة خاصــة حبقــوق الطفــل يف الــصحة واملــسكن املرشــدينمثــل 

وينبغي كذلك االهتمـام علـى وجـه اخلـصوص بـضمان حـصول عائـل هـذه             . والتعليم واملرياث 
، مبــا يف ذلــك نيــل التعلــيم والترفيــه، باإلضــافة إىل املتأصــلةاألســرة علــى مجيــع حقــوق الطفولــة 

  .ألسرةحقوقه بوصفه عائل 
وينبغــي أن تــضمن الــدول تــوفري فــرص تقــدمي خــدمات الرعايــة النهاريــة، مبــا يف ذلــك   - ٣٧

 مـن التعامـل األفـضل مـع         الوالـدين تطبيق التوقيت الدراسي املستمر، والرعاية املؤقتة اليت متكّن         
جممــل مــسؤولياهتم جتــاه األســرة، مبــا يف ذلــك املــسؤوليات اإلضــافية املتــصلة برعايــة األطفــال     

  .االحتياجات اخلاصة ذوي
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  احليلولة دون تفريق أفراد األسرة    
ــاد    - ٣٨ املهنيــة الــسليمة وتطبيقهــا بطريقــة  ئ ينبغــي وضــع املعــايري املالئمــة املــستندة إىل املب

متسقة لتقييم حالـة الطفـل واألسـرة، مبـا يف ذلـك مقـدرة األسـرة حاليـاً ومـستقبالً علـى تـوفري                         
ت اليت يكون فيهـا للـسلطة أو اجلهـة املختـصة أسـباب معقولـة                الرعاية للطفل، وذلك يف احلاال    

  .لالعتقاد بأن رفاه الطفل معرض للخطر
وينبغي أن تستند القرارات املتعلقة بإبعاد الطفل عن األسرة أو إعادة إدماجـه فيهـا إىل                 - ٣٩

ن ، والذي جيريه أشـخاص خمتـصون مـدربون ومؤهلـون بطريقـة مناسـبة، بالنيابـة عـ                  هذا التقييم 
السلطة املختصة أو بتفويض منها وبالتشاور مع مجيـع اجلهـات املعنيـة، مـع مراعـاة احلاجـة إىل                    

  .التخطيط ملستقبل الطفل
ويشجع جملس حقوق اإلنـسان الـدول علـى اختـاذ التـدابري الـيت تـوفر احلمايـة الـشاملة                       - ٤٠

ــة، وذلـــك      ــاعة الطبيعيـ ــوالدة والرضـ ــرة احلمـــل والـ ــاء فتـ ــوق يف أثنـ ــل وتـــضمن احلقـ ــن أجـ مـ
ظــروف الكرامــة واملــساواة الــيت تــسمح باالســتمرار الــسليم للحمــل وحــصول الطفــل      تــأمني
ــة املناســبة علــى ــاء املــستقبل، خاصــة     . الرعاي ــدعم ألمهــات وآب ــرامج ال ــوفري ب ــذلك، ينبغــي ت ل
وينبغـي  . كانوا من املراهقني الذين يواجهون صعوبات يف تويل مسؤولياهتم كآباء وأمهـات            إذا

ه الــربامج إىل متكــني األمهــات واآلبــاء مــن تــويل مــسؤولياهتم بــصفتهم هــذه يف   أن هتــدف هــذ
ــدفعهم إىل التخلــي عــن      ظــروف تراعــي كرامتــهم وحتــول دون اســتجابتهم لإلغــراءات الــيت ت

  .أطفاهلم بسبب ضعفهم
يـضمن   ، ينبغي أن تضمن الدول أن يتم ذلك بسرية ومبا        يترك الطفل أو ُيهجر   وعندما    - ٤١

يكـون ذلـك     ، مع احتـرام حقــه يف احلـصول علـى معلومـات عـن أصـوله حينمـا                  سالمة الطفـل 
  .مناسباً وممكناً وفقاً لقوانني الدولة

 وينبغي أن تضع الدول سياسات واضحة للتعامل مـع حـاالت هجـر األطفـال جمهـويل                   - ٤٢
، توضــح مــا إذا كــان مــن الــضروري البحــث عــن أســرة الطفــل، وكيفيــة الــسعي إىل  الوالــدين

وينبغي كذلك أن تتيح هـذه الـسياسات        . ل األسرة أو إيداع الطفل داخل األسرة الكبرية       مش ملّ
إمكانيــة اختــاذ القــرارات يف الوقــت املناســب بــشأن أحقيــة الطفــل أن يــودع يف أســرة حتتــضنه    

  .بصورة دائمة، وإمكانية الترتيب هلذا اإليداع بسرعة
إحدى مؤســسات الرعايــة العامــة  أو ويل أمــر شــرعي بـــالوالــدينوعنــدما يتــصل أحــد   - ٤٣
اخلاصة من أجل التخلـي الـدائم عـن طفـل، ينبغـي أن تـضمن الدولـة حـصول األسـرة علـى                         أو
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ويف . املشورة والدعم االجتمـاعي اللـذين يـشجعاهنا وميكّناهنـا مـن االسـتمرار يف رعايـة الطفـل                  
ــيم مهــين مناســب لت        ــي إجنــاز حبــث اجتمــاعي أو تقي ــود، ينبغ ــذه اجله ــاق ه ــدحــال إخف   حدي

ما إذا كان هناك ِمن أفراد األسرة َمـن يرغـب يف حتمـل مـسؤولية رعايـة الطفـل رعايـة دائمـة،                        
وإذا كانت هذه الترتيبـات غـري ممكنـة         . وما إذا كانت هذه التدابري من مصلحة الطفل الفضلى        

أو ليست من مصلحة الطفل الفضلى، ينبغي بذل اجلهود من أجـل العثـور، خـالل فتـرة زمنيـة                    
  .، على أسرة لغرض اإليداع الدائممعقولة
 أو مقدمي الرعاية مبؤسسة عامة أو خاصـة لغـرض إيـداع             الوالدينوعندما يتصل أحد      - ٤٤

طفل لفترة قصرية أو غري حمددة، ينبغي أن تضمن الدولة حصول األسرة على املشورة والـدعم                
وال ينبغـي قبـول الطفـل       . االجتماعي اللذين يشجعاهنا وميكّناهنا من االستمرار يف رعاية للطفل        

يف الرعايــة البديلــة ســوى بعــد اســتنفاذ مجيــع هــذه اجلهــود، وبوجــود أســباب مقبولــة ومــربَّرة    
  .إلحاطته برعاية بديلة

وينبغي توفري تدريب خمصص للمعلمني وغريهم مـن العـاملني يف جمـال رعايـة الطفولـة                   - ٤٥
مهـال أو االسـتغالل أو تعـرض        من أجل مـساعدهتم علـى كـشف حـاالت إسـاءة املعاملـة أو اإل               
  .الطفل خلطر اهلجر، وإحالـة هـذه احلـاالت إىل اهليئات املختصة

 ضــد والديــهوجيــب أن تتخــذ الــسلطات املختــصة أي قــرار يتعلــق بإبعــاد الطفــل عــن     - ٤٦
إرادهتما وفقاً للقوانني واإلجراءات املعمول هبا، علـى أن خيـضع ذلـك للمراجعـة القـضائية وأن                  

  . حق االستئناف واحلصـول على التمثيـل القانوين املناسبالدينللوُيكفل 
وعندما يكون مقدم الرعاية الوحيد أو األساسـي للطفـل معرضـاً للحرمـان مـن احلريـة                - ٤٧

 - يف انتظـار احملاكمـة       -نتيجة الحتجاز وقـائي أو لقـرارات تتعلـق حبكـم صـادر حبقـه، ينبغـي                  
على احلبس يف احلاالت املناسـبة ومـىت أمكـن ذلـك، مـع      اختاذ تدابري وإصدار أحكام غري قائمة    

وينبغــي أن تأخــذ الــدول بعــني االعتبــار مــصاحل  . مراعــاة مــصاحل الطفــل الفــضلى مراعــاة تامــة 
وينبغـي  . والديـه الطفل الفضلى حينما تقرر إبعاد طفل ُولد يف السجن أو يعـيش فيـه مـع أحـد                   

ــهالتعامــل مــع مــسألة إبعــاد هــذا الطفــل عــن    هــذه احلالــة بــنفس الطريقــة الــيت تطبــق    يف والدي
ــة فــصل طفــل عــن     يف ــالنظر يف حال وينبغــي بــذل أقــصى  . والديــهاحلــاالت األخــرى املتعلقــة ب

 بالرعايــة واحلمايــة والــديهمالــضمان متتــع األطفــال الــذين يبقــون يف الــسجن مــع أحــد  اجلهــود
هـم يف ممارسـة األنـشطة       املناسبتني، مع كفالة املركـز اخلـاص هبـم بوصـفهم أفـراداً أحـراراً وحق               

  .داخل جمتمعاهتم احمللية
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  تشجيع إعادة اإلدماج يف األسرة  - باء   
من أجل إعداد ودعم كل من الطفل واألسرة توخياً لعودة الطفل احملتملـة إىل أسـرته،                  - ٤٨

ــه إمكانيــة احلــصول علــى مــشورة متعــددة التخصــصات،      ينبغــي تعــيني شــخص أو فريــق، لدي
الطفــل واألســرة ومقــدم (الطفــل بالتــشاور مــع األطــراف املعنيــة املختلفــة  إلجــراء تقيــيم حلالــة 

، وذلك هبدف اختاذ القرار بشأن مدى إمكانية إعادة إدمـاج الطفـل يف أسـرته،                )الرعاية البديلة 
وما إذا كانت عملية إعـادة اإلدمـاج مـن مـصلحة الطفـل الفـضلى، وبـشأن اخلطـوات الالزمـة                      

  .نوط هبا اإلشراف على ذلكإلمتام هذه العملية واجلهة امل
وينبغي أن ُتدّون كتابةً أهداف إعادة اإلدماج واملهام الرئيسية لألسـرة ومقـدم الرعايـة            - ٤٩

  .البديلة، وأن تتفق بشأهنا مجيع األطراف املعنية
ينبغي أن تتوىل اجلهة املختصة إقامة االتصال املنـتظم واملناسـب بـني الطفـل وأسـرته،                 و  - ٥٠

  .ض إعادة اإلدماج، وأن تدعم هذه العملية وتشرف عليهاوحتديداً لغر
ــة لتكــون         - ٥١ ــصميم العملي ــرار إعــادة إدمــاج الطفــل يف أســرته، ينبغــي ت ومبجــرد اختــاذ ق

تدرجيية وخاضعة لإلشـراف ومـصحوبة بتـدابري املتابعـة والـدعم الـيت تأخـذ بعـني االعتبـار سـن            
  .فصالالطفل واحتياجاته وقدراته املتنامية وأسباب االن

  
  اإلطار العام لتوفري الرعاية  -خامساً   

مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات النفــسية والعاطفيــة واالجتماعيــة واالحتياجــات األخــرى   - ٥٢
اخلاصة لكل طفل حمروم من رعاية الوالـدين، ينبغـي أن تتخـذ الـدول مجيـع التـدابري الـضرورية                     

إلتاحـة خيـارات الرعايـة البديلـة املناسـبة،          لضمان هتيئة الظروف التشريعية والسياساتية واملاليـة        
  .مع إعطاء األولوية للحلول املستندة إىل األسرة واجملتمع احمللي

وينبغي أن تضمن الدول إتاحة جمموعة من خيارات الرعاية البديلة، تكون متسقة مـع                - ٥٣
طويلـــة والرعايـــة الئ التوجيهيـــة، يف جمـــال الرعايـــة املقدمـــة يف ظـــروف الطـــوارئ هـــذه املبـــاد

  .والقصرية األجل
وينبغي أن تضمن الدول حصول مجيع األفراد واجلهـات املعنيـة بتـوفري الرعايـة البديلـة                   - ٥٤

لألطفال على إذن من سلطة خمتصة واخلضوع إلشراف هذه السلطة بانتظـام وللمراجعـة وفقـاً                
ملعــايري ومــن أجــل ذلــك، ينبغــي أن تــضع هــذه الــسلطات املختــصة ا  . هلــذه املبــادئ التوجيهيــة

املناســبة لتقيــيم األهليــة املهنيــة واألخالقيــة ملقــدمي الرعايــة ولغــرض اعتمــادهم ورصــد أدائهــم   
  .واإلشراف عليهم
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وفيما خيـص ترتيبـات الرعايـة غـري الرمسيـة للطفـل، سـواء كـان ذلـك يف إطـار األسـرة                          - ٥٥
 االقتــضاء، الكــبرية أو باالســتعانة بأصــدقاء أو أطــراف أخــرى، ينبغــي أن تــشجع الــدول، عنــد 

مقــدمي الرعايــة علــى إبــالغ اجلهــات املختــصة برعايتــها للطفــل حــىت يــتمكن الطفــل ومقــدم     
وينبغـي  . الرعاية من احلصول على ما يلزم من دعم مايل وغريه بغية تعزيز رفاه الطفـل ومحايتـه         

أن تشجع الدول، حسب اإلمكـان واالقتـضاء، مقـدمي الرعايـة غـري الرمسيـة علـى القيـام، بنـاء             
 املعنيني، بإضـفاء الطـابع الرمسـي علـى ترتيبـات الرعايـة بعـد فتـرة                  والوالدينى موافقة الطفل    عل

زمنيــة معقولــة، إذا ثبــت أهنــا مــن مــصلحة الطفــل الفــضلى ومــن املتوقــع أيــضاً اســتمرارها يف     
  .املستقبل املنظور

  
  حتديد أنسب أشكال الرعاية  -سادساً   

 بالرعايـة البديلـة الـيت تراعـي مـصاحل الطفـل الفـضلى               ينبغي أن ُتتخذ القرارات املتعلقـة       - ٥٦
عن طريق إجراء قضائي أو إداري أو أي إجراء آخـر مناسـب ومعتـرف بـه، تدعمـه ضـمانات                     

. قانونية، مبا يف ذلك، وعند االقتضاء، ضمان التمثيل القـانوين للطفـل يف أيـة إجـراءات قانونيـة         
مراجعة دقيقـة مـن خـالل هياكـل وآليـات          وينبغي أن يستند ذلك إىل عمليات تقييم وختطيط و        

راسخة هتتم بكل حالة علـى حـدة، بواسـطة خمتـصني لـديهم التأهيـل املناسـب يف فريـق متعـدد                       
وينبغي أن يتضمن ذلك التـشاور الكامـل مـع الطفـل يف مجيـع               . التخصصات حيثما ميكن ذلك   

ومـن أجـل ذلـك، ينبغـي        . ني أو أولياء أمره الـشرعي     والديهاملراحل، وفقاً لقدراته املتنامية، ومع      
وينبغـي كـذلك أن     . إتاحة املعلومات الضرورية جلميع لألطراف املعنيـة لتؤسـس عليهـا آراءهـا            

تبذل الدول كـل مـا يف وسـعها لتـوفري املـوارد والقنـوات املناسـبة لتـدريب واعتمـاد املختـصني                       
  .األحكاماملسؤولني عن حتديد أفضل أشكال الرعاية، وذلك من أجل تيسري امتثال هذه 

وينبغي أن يأخذ التقييم يف االعتبـار سـالمة         . وينبغي إجراء التقييم بسرعة ودقة وعناية       - ٥٧
الطفل ورفاهه املباشرين، وكذلك الرعايـة الـيت حيـصل عليهـا ومنـوه علـى املـدى األطـول، وأن                     

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

ــيم         - ٥٨ ــة املندرجــة يف إطــار هــذا التقي ــارير املراجع ــة وتق ــارير األولي وينبغــي اســتعمال التق
كأدوات أساسية الختاذ القرارات اخلاصـة بـالتخطيط منـذ حلظـة قبوهلـا مـن اجلهـات املختـصة،           

ي اختالل يف التوازن ال موجـب لـه أو صـدور قـرارات              وذلك بغية تاليف مجلة أمور من بينها أ       
  .ذات طبيعة متناقضة
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ويؤثر التغيري املتكرر للمكان الذي يتلقى فيـه الطفـل الرعايـة تـأثرياً سـلبياً يف منـوه ويف                      - ٥٩
وينبغـي أن هتـدف فتـرات اإليـداع القـصرية      . قدرته على إقامة صداقات، وهو أمر ينبغي تالفيه    

وينبغــي تــأمني االســتقرار للطفــل بــدون تــأخري . ترتيــب حلــل مناســب ودائــمإىل املــساعدة يف ال
موجــب لــه، وذلــك عــن طريــق إعــادة اإلدمــاج يف أســرته األصــلية أو الكــبرية أو، يف حالــة    ال

ــا         عــدم ــق فيه ــيت تنطب ــستقر أو، يف احلــاالت ال ــديل م ــك، يف وســط أســري ب ــن ذل ــتمكن م ال
  . ستقرة أعاله، يف مؤسسة رعاية مناسبة وم٢٠ الفقرة
وينبغــي التخطــيط لتقــدمي الرعايــة واســتمرارها منــذ وقــت مبكــر كلمــا أمكــن ذلــك،      - ٦٠

واألفضل قبـل أن يـودع الطفـل لـدى جهـة تقـدم لـه رعايـة بديلـة، مـع اعتبـار املزايـا والعيـوب                 
ــدمي املقترحــات القــصرية         ــارات املطروحــة وتق ــن اخلي ــة األجــل لكــل واحــد م املباشــرة وطويل

  .والطويلة األجل
وينبغـــي أن يـــستند التخطـــيط لتقـــدمي الرعايـــة واســـتمرارها، علـــى وجـــه اخلـــصوص،   - ٦١
ــوه         إىل ــاه الطفــل ومن ــى ضــمان رف ــدرة األســرة عل ــاط الطفــل بأســرته، وق ــة ارتب ــة ونوعي طبيع

املتناســق، وحاجــة الطفــل أو رغبتــه يف الــشعور بأنــه جــزء مــن أســرة، ورغبــة الطفــل يف البقــاء  
 الثقافية واللغويـة والدينيـة، وعالقتـه بأشـقائه، وذلـك بغيـة تـاليف                داخل جمتمعه وبلده، وخلفيته   

  .إبعاد الطفل عن أسرته
وينبغــي أن تــشري اخلطــة بوضــوح إىل مجلــة أمــور مــن بينــها أهــداف اإليــداع والتــدابري   - ٦٢

  .املتخذة لبلوغها
ــداهوينبغــي أن حيــصل الطفــل    - ٦٣ ــع املعلومــات    ووال ــى مجي ــشرعيني عل ــره ال ــاء أم  أو أولي

املتعلقة باخليـارات املتاحـة يف جمـال الرعايـة البديلـة ومـا يترتـب علـى كـل خيـار، ومبـا هلـم مـن                            
  .عليهم من التزامات يف هذا الشأن حقوق وما

ــا        - ٦٤ ــا وتقييمه ــل وإنفاذه ــة الطف ــة حبماي ــدابري املتعلق ــصى حــد  -وينبغــي اختــاذ الت  إىل أق
 أو أولياء األمر الشرعيني ومبشاركة الكافل ومقدم الرعايـة احملتمـل،            الوالدين مبشاركة   - ممكن

 بنـاء علـى     -وميكـن   . وذلك فيما يتعلق باحتياجات الطفل احملـددة ومعتقداتـه وأمنياتـه اخلاصـة            
 التـشاور مـع أشـخاص آخـرين هلـم أمهيـة          - أو أولياء األمر الـشرعيني       الوالدينطلب الطفل أو    

ــا يف ــدير       حيـ ــسب تقـ ــل، وذلـــك حـ ــصل بالطفـ ــرار يتـ ــاذ قـ ــة الختـ ــة عمليـ ــشأن أيـ ــل بـ ة الطفـ
  .املختصة اجلهات
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وينبغي أن تضمن الدول حق أي طفل ُيحـاط برعايـة بديلـة مبوجـب قـرار صـادر عـن                       - ٦٥
حمكمة أو هيئة حتكيم أو هيئة إدارية أو أية هيئة خمتصة منشأة على أساس سـليم وكـذلك حـق               

جتـاه الطفـل يف أن ُتتـاح هلـم فرصـة الطعـن أمـام           والديـة   ن لديـه مـسؤولية       أو غريمها ممـ    الوالدين
احملكمة يف قـرار اإليـداع، ويف أن ُيبلغـوا حبقهـم يف تقـدمي هـذا الطعـن ومـساعدهتم يف ممارســة                        

  .هذا احلق
وينبغــي أن تــضمن الــدول ألي طفــل حيــاط برعايــة مؤقتــة احلــق يف املراجعــة املنتظمــة      - ٦٦

 ومـن األفـضل أن تـتم هـذه العمليـة      -ءمة ما حيصل عليه من رعاية ومعاملـة      والدقيقة ملدى مال  
 على أن تأخـذ بعـني االعتبـار، علـى وجـه اخلـصوص، النمـو        -على األقل مرة كل ثالثة أشهر     

الشخــصي للطفــل واحتياجاتــه املــتغرية والتطــورات احلادثــة يف وســطه األســري ومــدى مالءمــة 
وينبغـي أن يتـوىل هـذه املراجعـة أشـخاص           .  األوضـاع  اإليداع احلـايل وضـرورته يف ضـوء هـذه         

مؤهلون ومفوضون على النحو السليم، وأن يشارك فيهـا الطفـل وأي أشـخاص معنـيني حبياتـه                  
  .مشاركة كاملة

ــة نتيجــة لعملــييت        - ٦٧ ــة تغــيريات حتــدث يف مكــان تقــدمي الرعاي وينبغــي إعــداد الطفــل ألي
  .التخطيط واملراجعة

  
  ية البديلةوفري الرعات  -سابعاً   

  السياسات  - ألف   
ضـمان وضـع وتنفيـذ      ة مـسؤولية    احلكومـ اجلهاز املخـتص يف     لى عاتق الدولة أو     تقع ع   - ٦٨

احملـرومني مـن    غري الرمسية جلميع األطفـال      الرعاية  الرعاية الرمسية و  توفري  منسقة بشأن   ت  سياسا
 وأن  إحـصائية بيانـات   سليمة و ىل معلومات    إ هذه السياسات وينبغي أن تستند    . الوالدينعاية  ر

الـذي يؤديـه    دور  مراعـاة الـ   ، مـع    لالطفـ رعايـة   تـوىل مـسؤولية     لتعـيني اجلهـة الـيت ت       عمليـةً حتّدد  
ــداه  ــّدوال ــسي ومأو مق ــة الرئي ــه ن يفو الرعاي ــشئته محايت ــه وتن ــوىل   .  ورعايت ــرض أن يت ــن املفت وم

  .كسيون، ما مل يثبت الع الرعاية الرئيسوأو مقدموالداه الطفل مسؤولية رعاية 
رعايـة  مـن   إحالة األطفال احملرومني    املعنية ب   احلكومية يع الكيانات وينبغي أن تعتمـد مج     - ٦٩

تـساعد علـى تبـادل      ت  سياسـات وإجـراءا   ،  جملتمـع املـدين   ا أو مساعدهتم، بالتعاون مـع     الوالدين
ل ااألطفـ  واألفراد من أجل ضمان فعالية رعايـة   ات  بني اهليئ عرب الشبكات   املعلومات والتواصل   

ة املـسؤولة  يئـ اهلأو تـصميم  / وموقـع وينبغي أن ُيحـدَّد   . ومدهم بسبل الرعاية الالحقة ومحايتهم    
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  على اخلـدمات ملـن    صول  احلفرص   توخياً إلتاحة أكرب     الرعاية البديلة توفري  عن اإلشراف على    
  .حيتاجون إليها

ؤسـسات ويف إطـار      املـوفرة داخـل امل     بديلـة الرعاية  الإيالء اهتمام خاص لنوعية     وينبغي    - ٧٠
عمليـة اختيـارهم    وملقدمي الرعاية   املهنية   هاراتامل، وخاصة فيما يتعلق ب    األسرة على حد سواء   

ائفهم على حنـو واضـح املعـامل    ووظارهم دووينبغي حتديد وتبيني أ . يهمواإلشراف عل هم  وتدريب
  . عليهوالدي الطفل أو األوصياء القانونينيباملقارنة مع أدوار ووظائف 

طفــل املُحــاط يف كــل بلــد وثيقــة حتــدد حقــوق الوينبغــي أن تــضع الــسلطات املختــصة   - ٧١
رعايـة بديلـة    احملـاطني ب  األطفـال   وينبغي متكني   . املبادئ التوجيهية هذه  مبا يتفق مع     ية بديلة برعا

م يف هــذا وواجبــاهتهم وحقــوقها وأهــدافتــها الرعايــة وأنظممؤســسات قواعــد مــن أن يفهمــوا 
  .الصدد فهماً تاماً

ــع احلــاالت إ       - ٧٢ ــة يف مجي ــة البديل ــوفري الرعاي ــستند ت ــي أن ي ــان وينبغ خطــي يوضــح  ىل بي
، ويتــضمن الطفــلجتــاه وطبيعــة مــسؤولياته تــه مــن تقــدمي خدماتــه وغايامقــدِّم الرعايــة أهــداف 

  . املعمــول بــه القــانون وهــذه املبــادئ التوجيهيــة   واتفاقيــة حقــوق الطفــل  ددة يف املعــايري احملــ 
 وفقـاً الرعايـة أشخاصـاً مـؤهلني أو معتمـدين علـى حنـو سـليم                مجيـع مقـدمي      وينبغي أن يكـون   

  .ة خدمات الرعاية البديلقدميللشروط القانونية لت
إىل إحـدى  طفـل  الإحالـة  معياريـة يف   عمليـة   اتبـاع   إطار تنظيمي لـضمان     وينبغي وضع     - ٧٣

  .ة أو قبوله فيهاالرعاية البديلمؤسسات 
يف ذلـك   سات الثقافية والدينية بشأن توفري الرعاية البديلـة، مبـا           املماروينبغي أن ُتراعى      - ٧٤
مـع  أن ُتعـزَّز ضـمن احلـدود الـيت ميكـن فيهـا إثبـات اتـساقها                   و ، بـاملنظور اجلنـساين     منـها  ملتعلقا

هـــذه ا كـــان ينبغـــي تعزيـــز النظـــر يف مـــا إذأمـــا عمليـــة . حقـــوق الطفـــل ومـــصاحله الفـــضلى 
ريقــة تــشاركية واســعة النطــاق يــسهم فيهــا الزعمــاء ، فهــي عمليــة جيــب إمتامهــا بطاملمارســات

رعايـة  ألطفال احملرومني مـن      واجلهات اليت توفر الرعاية ل     نوواملهنيالثقافيون والدينيون املعنيون    
  . عن األطفال أنفسهم، فضالًم من أصحاب املصلحة املعنينيوغريهالوالدين وأولياء األمور 

  
  الرعاية غري الرمسية  -  ١  

األفـراد  مـن لـدن   لرعايـة غـري الرمسيـة      توفري ا الظروف املالئمة ل  إىل ضمان استيفاء    سعياً    - ٧٥
وأن تتخـذ مـا يلـزم       النوع من الرعاية    ا   هذ يؤديهبالدور الذي   ينبغي أن تسلّم الدول     أو األسر،   

حتتــاج قـد   اجلهـات الــيت  أســاس تقيـيم توفريهـا بأمثــل مـستوى علـى    دعـم   راميــة إىل تـدابري مـن  
  .أو إشراف من نوع خاصاعدة مسحتديداً إىل 
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وينبغي أن حترص السلطات املختصة، كلما أمكن ذلك، على تشجيع مقدمي الرعايـة               - ٧٦
ضــمان إىل وأن تــسعى ، رعايــةغــري الرمسيــة علــى اإلخطــار مبــا يــضعوه مــن ترتيبــات يف جمــال ال 

مـن   يف أداء واجبـهم      ُيحتمل أن تساعدهم  هو متاح من خدمات ومنافع      ا  حصوهلم على كل م   
  .ة الطفل ومحايتهرعايأجل 
  .وينبغي أن تعترف الدولة باملسؤولية الفعلية ملقدمي الرعاية غري الرمسية لألطفال  - ٧٧
احملـاطني  محايـة األطفـال   الـدول تـدابري خاصـة ومناسـبة معـدة لغـرض       ضع وينبغي أن تـ    - ٧٨
، أشـكال االسـتغالل   سـائر   مـن    و أعمال السخرة واإلمهال و  املعاملةإساءة  من   رمسية رعاية غري ب

املقدمــة مــن اجلهــات الــيت ال تربطهــا صــلة قرابــة لرعايــة غــري الرمسيــة لإيــالء اهتمــام خــاص مــع 
  .امته املعتادبالطفل أو من أقارب الطفل الذين كان جيهلهم سابقاً أو البعيدين عن حمل إق

  
  ديلةالشروط العامة املطبقة على مجيع أشكال الترتيبات الرمسية للرعاية الب  -  ٢  

ن احلـرص   درجـة مـ   بأقـصى   لرعايـة البديلـة      إطـار ل   ىلإنقل الطفل   ينبغي أن ُتنفّذ عملية       - ٧٩
وبأسلوب ُمراع للطفل، مع االستعانة حتديداً مبـوظفني مـدربني تـدريباً خاصـاً يف هـذا امليـدان،                   

  .على أال يرتدوا زّياً رمسياً من حيث املبدأ
بــسائر و أســرتهه باتــصالغــي تــشجيع وتــسهيل وعنــد إحاطــة الطفــل برعايــة بديلــة، ينب   - ٨٠

 مبـا ينـسجم     ، وذلـك  نيالـسابق ة  األصدقاء واجلـريان ومقـدمي الرعايـ      األشخاص القريبني إليه، ك   
ــة الطفــل   ــع الط . ىالفــضلحيقــق مــصاحله  ومــع محاي ــسبل فــل وينبغــي أن يتمت احلــصول علــى  ب

  .متصال هب يف غياب االمعلومات عن حالة أفراد أسرته
بديلـة   رعايـة احملـاطني ب ألطفـال  أن تتاح للضمان  تويل الدول اهتماماً خاصاً   وينبغي أن   - ٨١

 فرصـة احلفـاظ علـى       لفترات طويلة يف املستشفى   وجود والديهم يف السجن أو رقودهم       بسبب  
  .ددالص ذويهم واحلصول على ما يلزم من مشورة ودعم يف هذااتصاهلم ب

 علــى كميــات كافيــة مــن الطعــام  ألطفــالوجيــب أن يكفــل مقــدمو الرعايــة حــصول ا   - ٨٢
كــذلك وفقــاً ، وذات الــصلةواملعــايري الغذائيــة   للعــادات الغذائيــة احملليــةفقــاًي واملغــذالـصحي و 

  .ةتغذية تكميلية عند الضروروجيب أيضاً إمداد الطفل مبا يلزمه من . الدينيةملعتقدات الطفل 
يتحملـون  ألطفـال الـذين    ايعمـل مقـدمو الرعايـة البديلـة علـى تعزيـز صـحة             أن  وينبغي    - ٨٣

ــاأن يــضعوا الومــسؤولية رعايتــهم  ــ تترتيب ــة تــوفري مــا يلــزم الطفــل مــن   ضمان الكفيلــة ب رعاي
  .طيبومشورة ودعم 
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غـري الرمسـي والتعلـيم املهـين يف         وينبغي أن حيصل الطفل علـى التعلـيم الرمسـي والتعلـيم               - ٨٤
  .لك، وفقاً ملا يتمتع به من حقوقي، ما أمكن ذاجملتمع احمللاملوجودة باملرافق التعليمية 

حق مجيع األطفال يف النمو مـن خـالل اللعـب    وينبغي أن يكفل مقدمو الرعاية احترام        - ٨٥
وممارســة األنــشطة الترفيهيــة، مبــن فــيهم األطفــال مــن ذوي االحتياجــات اخلاصــة أو املــصابون   

لذين لديهم أية احتياجـات      أو املتضررون منه أو األطفال ا      اإليدز/قص املناعة البشرية  وس ن بفري
خاصة أخرى، وأن يكفلوا إجياد الفرص الالزمة ملمارسة هذه األنشطة داخل مؤسـسة الرعايـة               

  .وينبغي تشجيع وتيسري االتصال باألطفال وباآلخرين يف اجملتمع احمللي. وخارجها
صـغار  وينبغي أن تليب الرعاية البديلة يف مجيع الظروف االحتياجـات اخلاصـة للرضـع و                - ٨٦

األطفال يف جماالت السالمة والصحة والتغذيـة والنمـو وغريهـا مـن االحتياجـات، مبـا يف ذلـك                    
  .ضمـان ارتباطهم على حنو مستمر بشخص معني يرعاهم

وينبغي إفساح اجملال أمام األطفال ليلبوا احتياجاهتم املتعلقة باملعتقدات الدينيـة واحليـاة               - ٨٧
ات من شخص مؤهل ميثل الـدين الـذي يعتنقونـه، وليختـاروا     الروحية، بوسائل منها تلقي زيار 

. حبرية املشاركة أو عدم املشاركة يف ممارسـة الطقـوس الدينيـة أو يف التربيـة أو املـشورة الدينيـة            
وينبغي احترام خلفية الطفل الدينية وعـدم تـشجيع أي طفـل علـى تغـيري دينـه أو إقناعـه بـذلك                       

  .خالل فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية
وينبغي أن حيترم مجيع البالغني املسؤولني عن األطفـال حـق الطفـل يف اخلـصوصية وأن                  - ٨٨

يعــززوا هــذا احلــق، بوســائل منــها تــوفري مرافــق الئقــة تلــيب احتياجاتــه املتعلقــة بالنظافــة العامــة    
والنظافة الـصحية، مـع احتـرام االختالفـات والتفاعـل بـني اجلنـسني، وتـأمني مـساحـات ختـزين              

  .الطفل الوصول إليها لالحتفاظ مبمتلكاته الشخصية ة وآمنة يسهل علىكافيـ
وينبغي أن يعي مقدمو الرعاية أمهية الدور الذي يؤدوه يف إقامة عالقات إجيابية وآمنـة                 - ٨٩

  .وُمثرية مع األطفال، وأن يكونوا قادرين على تأدية هذا الدور
ت الرعايـة البديلـة املتطلبـات الـصحية         وينبغي أن تستويف سبل اإلقامة يف مجيع مؤسسا         - ٩٠

  .وشروط السالمة
وينبغي أن تكفل الدول من خـالل سـلطاهتا املختـصة أن يتـيح إيـواء األطفـال احملـاطني                 - ٩١

. برعاية بديلة وعملية اإلشراف عليهم يف هذا الـسياق حـصوهلم علـى محايـة فعالـة مـن اإليـذاء             
ستوى نـضجه ومـدى تعرضـه للخطـر     ومن الضروري إيالء اهتمام خـاص لـسن كـل طفـل ومـ             

وينبغـي أن تكـون التـدابري الراميـة إىل محايـة الطفـل احملـاط             . عند حتديد التـدابري اخلاصـة بإقامتـه       
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بالرعاية مطابقة ألحكام القـانون وأال تنطـوي علـى فـرض قيـود علـى حريتـه وسـلوكه مقارنـة                      
  .بأقرانه يف اجملتمع احمللي

لرعاية البديلة محاية كافية لألطفـال مـن االختطـاف          وينبغي أن تؤمن مجيع مؤسسات ا       - ٩٢
ــة    ــع واالســتغالل بأشــكاله األخــرى كاف ــود    . واالجتــار والبي ــذلك قي ــاً ل وينبغــي أال ُتفــرض تبع

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

تطوير وممارسـة مهـارات     على  افة األطفال والشباب     مقدمو الرعاية ك   حيثوينبغي أن     - ٩٣
ــاة            متكنــهم مــن التّوصــل إىل خيــارات مــستنرية وأن يــشجعوهم علــى هــذا األمــر، مــع مراع

  .يترتب على ذلك من خماطر معقولة وأخذ سن الطفل يف احلسبان، وفقاً لقدراته املتنامية ما
 مـن الـدوائر االجتماعيـة أن        وعلى احلكومات واهليئات واملؤسسات واملدارس وغريهـا        - ٩٤

تتخذ ما يلزم من تدابري لضمان عدم وصم األطفال احملاطني برعاية بديلة خـالل فتـرة إيـداعهم      
وينبغي أن تشمل هذه التدابري بذل جهود تقلّل إىل أدىن حد من إبراز مـا يـدل                 . فيها أو بعدها  

  .على أن الطفل حماط برعاية بديلة
تـشمل  يـع التـدابري التأديبيـة وأسـاليب ضـبط الـسلوك الـيت               وجيب التشديد يف حظـر مج       - ٩٥

 مبا فيهـا احلجـز يف مكـان مغلـق أو احلـبس      التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،  
االنفرادي أو ممارسة أي أشـكال أخـرى مـن العنـف البـدين أو النفـسي الـيت ُيحتمـل أن تلحـق                        

ية، وذلك مبا يتماشى وأحكـام القـانون الــدويل حلقـوق            الضرر بصحة الطفل اجلسدية أو النفس     
املعاقبـة  وضـمان   مجيـع التـدابري الالزمـة ملنـع هـذه املمارسـات           وجيب أن تتخذ الـدول      . اإلنسان

ــاً ـــغي أال ُيلجــأ مطلقــاً إىل تقييــد  . عليهــا قانون ــأاتــصال وينب ن وغريهــم مــته فراد أســرالطفــل ب
  .كنوع من أنواع العقابهمني بالنسبة له بصفة خاصة، األشخاص امل

وينبغي أال ُيسمح باستعمال القوة مع الطفل أو فرض قيود عليه مهما كانـت طبيعتـها          - ٩٦
مــا مل تكــن هنــاك ضــرورة قــصوى للجــوء إليهــا محايــة لــسالمته أو ســالمة اآلخــرين اجلــسدية   

م حقـوق   النفسية، وذلك طبقاً ألحكام القانون وبطريقـة معقولـة ومتناسـبة ويف إطـار احتـرا                أو
وينبغي أن تكون القيـود املفروضـة علـى الطفـل باسـتخدام العقـاقري واألدويـة                 . الطفل األساسية 

مبنية على احتياجات عالجية، وأال ُيلجـأ إليهـا مطلقـاً دون تقيـيم أو توصـية مـن جانـب أحـد                       
  .اخلرباء املتخصصني
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ثق بـه ويـستطيع أن      وينبغي أن ُيتاح للطفل احملاط بالرعاية سبيل الوصول إىل شخص ي            - ٩٧
ــه علــى أســراره الشخــصية يف إطــار مراعــاة اخلــصوصية التامــة    وينبغــي أن تعــني الــسلطة  . يأمتن

ــة الطفــل املعــين     ــشخص مبوافق ــذا ال ــصة ه ــة     . املخت ــايري القانوني ــأن املع ــل ب ــالغ الطف وينبغــي إب
  .األخالقية قد تستدعي انتهاك مبدأ السرية يف ظل ظروف معينة أو
متع الطفل احملاط بالرعاية بسبيل الوصول إىل آلية معروفة وفعالـة ونزيهـة             وينبغي أن يت    - ٩٨

ــه أو ظــروف رعايتــه     ــها اإلبــالغ بــشكاواه وانــشغاالته بــشأن معاملت ــه مبوجب وينبغــي أن . ميكن
وآليـات  وتنفيـذ مـا يلـزم    وإبـداء التعليقـات     تنطوي هذه اآلليـات علـى إجـراء مـشاورات أوليـة             

ينبغي أيضاً إشراك الشباب ممن لديهم جتربة سابقة بـشأن الرعايـة يف         و. والتشاور الحقاً للتنفيذ  
وينبغـي أن يتـوىل إجـراء هـذه العمليـة           . هذه العملية مـع االهتمـام بـآرائهم علـى النحـو الـسليم             

  .أفراد متخصصون من املدربني على العمل مع األطفال والشباب
 يف االحتفـاظ بـسجل عـن تـاريخ          ولتعزيز إحساس الطفل هبويته الذاتية، ينبغي إشراكه        - ٩٩

حياته يتضّمن ما يليق من معلومات وصور ومقتنيـات شخـصية وذكريـات بـشأن كـل واحـدة        
  .من مراحل حياته، مع إتاحة إطالعه عليه طوال حياته

  
  املسؤولية القانونية عن الطفل  - باء   

الفــضلى،  يوميــة حتقــق مــصاحلهقــرارات ذ اختــاعجــزا عــن الطفــل أو إذا غــاب والــدا   - ١٠٠
أصــدرت إحــدى اهليئــات اإلداريــة أو الــسلطات القــضائية املختــصة أوامرهــا بإحاطــة الطفــل   و

 هـذه اختـاذ   كيان خمتص حـق     برعاية بديلة، أو مسحت بذلك، فإنه ينبغي أن ُيمنح فرد معّين أو             
. بالتشاور التام مع الطفـل    ذلك  ، و نيبدالً من الوالد    وأن يتحمل مسؤوليتها القانونية    القرارات
  .الكيانوضع آلية لتعيني هذا الشخص أو ل لدول أن تكفوعلى ا
أن تقوم السلطات املختصة بإسناد هذه املسؤولية القانونية واإلشـراف عليهـا            وينبغي    - ١٠١

وينبغـي أن   . مباشرة أو مـن خــالل كيانـات معتمـدة رمسيـاً، مبـا فيهـا املنظمـات غـري احلكوميـة                     
  .والً عن أفعاله أمام هيئة التعينييكون الفرد أو الكيان املعين مسؤ

وينبغي أن يتمتـع األشـخاص الـذين ميارسـون هـذه املـسؤولية القانونيـة بـسمعة طيبـة                      - ١٠٢
ودراية مناسبة بقضايا الطفل وبقـدرة علـى العمـل مباشـرة مـع األطفـال الـذين ُيؤمتنـون علـيهم                      

ء األشـخاص علـى مـا يلـزم     وينبغي أن حيـصل هـؤال    . وتفهم جلميع احتياجاهتم اخلاصة والثقافية    
مـــن تـــدريب ودعـــم مهـــين يف هـــذا اخلـــصوص، وينبغـــي أن يكونـــوا يف وضـــع ميكّنـــهم مـــن    

ــع         اختــاذ ــاه مجي ــزز رف ــيني وتع ــال املعن ــضلى لألطف ــصاحل الف ــق امل ــة حتق ــستقلة ونزيه ــرارات م ق
  .وحتميهم األطفال
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  :دة على ما يليوينبغي أن ينطوي دور الشخص أو الكيان املعّين ومسؤولياته احملد  - ١٠٣
ضمان محاية حقوق الطفل وتـأمني حـصوله بـصفة خاصـة علـى مـا يلـزم مـن                      )أ(  

رعاية وأسباب إقامة مرحية وعنايـة صـحية وفـرص منـو ودعـم نفـسي واجتمـاعي ومـساعدة يف                     
  اجملالني التعليمي واللغوي؛

 تــأمني ســبل حــصول الطفــل علــى التمثيــل القــانوين وعلــى غــريه مــن أشــكال   )ب(  
ل عند اللزوم، والتشاور معـه لكـي يتـسىن أخـذ آرائـه يف احلـسبان مـن جانـب الـسلطات                      التمثي

  املختصة باختاذ القرار، وإسداء النصح إليه وإطالعه أوال بأول على حقوقه؛
  اإلسهام يف إجياد حل مستقر حيقق مصاحل الطفل الفضلى؛  )ج(  
  وده باخلدمات؛إنشاء حلقة وصل بني الطفل وخمتلف املنظمات اليت قد تز  )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 مناسباً  )ز(  
  

  اهليئات واملرافق املسؤولة عن توفري الرعاية الرمسية  -  ١  
تنص التشريعات على أنه جيـب تـسجيل مجيـع هـذه اهليئـات واملرافـق لـدى        ينبغي أن     - ١٠٤

دوائــر الرعايــة االجتماعيــة أو لــدى غريهــا مــن الــسلطات املختــصة وأن ُيــؤذن هلــا بالعمــل مــن  
جانب هذه الدوائر أو السلطات، مع اعتبار عدم التقّيد هبـذه التـشريعات خمالفـة يعاقـب عليهـا                  

 أن تتوىل السلطات املختصة منح التـصاريح واستعراضـها بانتظـام علـى أسـاس              وينبغي. القانون
ــاملني        ــا وتوظيــف الع ــق ووظائفه ــات أو املراف ــاول كحــد أدىن أهــداف اهليئ ــايري قياســية تتن مع

  .ومؤهالهتم وظروف توفري الرعاية ومواردها املالية وشؤوهنا اإلدارية
ق بيانـات خطيـة مبـا تتبعـه مـن سياسـات             وينبغي أن يكون لـدى كـل اهليئـات واملرافـ            - ١٠٥

وممارســات تتفــق مــع هــذه املبــادئ التوجيهيــة وحتــدد بوضــوح أهــدافها وسياســاهتا وأســاليب     
عملــها واملعــايري الــيت تطبقهــا يف جمــال توظيــف مقــدمي الرعايــة املــؤهلني واملناســبني ويف جمــال   

  .رصدهم واإلشراف عليهم وتقييمهم ضماناً لبلوغ األهداف املذكورة
وينبغي أن تقوم مجيع اهليئات واملرافـق بوضـع مدونـة لقواعـد سـلوك املـوظفني تتفـق                     - ١٠٦

مع هـذه املبـادئ التوجيهيـة وحتـدد أدوار مجيـع املـوظفني املهنـيني ومقـدمي الرعايـة علـى وجـه                        
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اخلــصوص، وتتــضمن إجــراءات واضــحة لإلبــالغ عــن املــزاعم املتعلقــة بــسوء ســلوك أي مــن     
  .أعضاء الفريق

وينبغي أال تكون أمناط متويل الرعاية املقدمـة بـأي حـال مـن األحـوال مـشجعة مـثالً                      - ١٠٧
على إيداع الطفل دون داع يف مؤسسة الرعاية أو إيداعه فيها لفترة طويلة دومنا مربر يف إطـار                  

  .ترتيبات الرعاية اليت تنظمها أو توفرها إحدى هيئات أو مرافق الرعاية
سجالت شــاملة وحمّدثــة بــشأن إدارة خــدمات الرعايــة البديلــة،  وينبغــي االحتفــاظ بــ  - ١٠٨
فيهــا ملفــات تفــصيلية عــن مجيــع األطفــال احملــاطني بالرعايــة فيهــا، وعــن املــوظفني العــاملني  مبــا
  .وتعامالهتا املالية فيها
وجيب أن تكون ملفات األطفال املودعني يف مؤسسة الرعايـة كاملـة وحمّدثـة وسـرية              - ١٠٩

ضمن معلومات عن تاريخ دخوهلم إليها ومغادرهتم هلـا، وعـن طريقـة إيـداع كـل                ومأمونة، وتت 
طفل يف مؤسسة الرعاية وحيثياته وتفاصيله، إضافة إىل أية وثائق إلثبات اهلوية بـصورة سـليمة                

وينبغــي أيــضاً إدراج املعلومــات املتعلقــة بأســرة الطفــل يف  . وغريهــا مــن املعلومــات الشخــصية 
وينبغـي أن يتتبـع هـذا الـسجل      . رير املبنية على عمليات التقيـيم املنتظمـة       ملفه، وكذلك يف التقا   

ــة، وأن     ــة البديل ــرة إيداعــه يف مؤســسة الرعاي ــون املفوضــون   الطفــل طــوال فت ــه املهني ــع علي يطل
  . عن رعاية الطفلحسب األصول املسؤولون

ى وميكـــن، حـــسب االقتـــضاء، إطـــالع األطفـــال وأوليـــاء األمـــور أو األوصـــياء علـــ   - ١١٠
وينبغي إسـداء   . السجالت املذكورة أعاله يف حدود مراعاة حق الطفل يف اخلصوصية والسرية          
  .املشورة املناسبة قبل الرجوع إىل السجالت وأثناء الرجوع إليها وبعد ذلك

وينبغي أن تتبع مجيع دوائر الرعاية البديلة سياسة واضحة بـشأن احلفـاظ علـى سـرية                   - ١١١
  .ل طفل، وهي سياسة يتعني أن يلم هبا مقدمو الرعاية كافة ويتقّيدوا هبااملعلومات املتعلقة بك

وكممارسة حسنة، ينبغي أن تكفل مجيع هيئات الرعاية ومرافقها على حنـو منـهجي              - ١١٢
إجراء تقييم مناسب وشامل يـسبق توظيـف مقـدمي الرعايـة وغريهـم مـن املـوظفني الـذين هـم                      

  .ن مدى صالحية هؤالء للعمل مع األطفالعلى اتصال مباشر باألطفال للتحقق م
وينبغــي أن تكــون ظــروف العمــل الــيت يــزاول يف ظلــها مقــدمو الرعايــة العــاملون يف    - ١١٣

هيئات الرعاية ومرافقها مهنتهم، مبا فيها األجور اليت يتقاضوهنا، ظروفاً حتفز على أكمل وجـه               
ــا      ــها واســتمرارهم فيه ــها وشــعورهم بالرضــا عن ــم ملزاولت ــايل، اســتعدادهم ألداء  دوافعه ، وبالت

  .دورهم بأفضل وأكفأ طريقة
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وينبغــي تــدريب مجيــع مقــدمي الرعايــة وتوعيتــهم حبقــوق الطفــل احملــروم مــن رعايــة    - ١١٤
الوالدين وبسرعة تأثر األطفال بوجه خـاص، وال سـيما يف احلـاالت الـصعبة، مـن قبيـل إيـداع                     

وينبغي أيـضاً ضـمان توعيـة       . قامته املعتادة أو إيداعه خارج منطقة إ    ئ الطفل يف حاالت الطوار   
كمـا ينبغـي أن تـوفر       . مقدمي الرعاية باألبعاد الثقافية واالجتماعية واجلنسانية والدينية للمسألة       

الــدول مــا يلــزم مــن مــوارد وقنــوات لالعتــراف هبــؤالء املهنــيني مــن أجــل دعــم تطبيــق هــذه       
  .األحكام
ملني يف هيئات الرعاية ومرافقهـا علـى التـدريب          وينبغي أن حيصل مجيع املوظفني العا       - ١١٥

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

ا اقتـضى   وينبغي أن تكفل هيئات الرعايـة ومرافقهـا اسـتعداد مقـدمي الرعايـة، حيثمـ                 - ١١٦
وس بفـري  األمر، لالستجابة لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصـة، وال سـيما املـصابون منـهم              

أو بـأمراض مزمنـة أخـرى جـسدية أو نفـسية، ولألطفـال املعـاقني                اإليـدز   /قص املناعة البـشرية   ن
  .جسدياً أو عقلياً

  
  كفالة الطفل  -  ٢  

ظامــاً لتقيــيم احتياجــات الطفــل    أن تــستحدث الــسلطة أو اهليئــة املختــصة ن   ينبغــي   - ١١٧
وتلبيتها يتيح ما يلـزم مـن قـدرات ومـوارد للكـافلني احملـتملني، وإلعـداد مجيـع اجلهـات املعنيــة                 

  .بإيـداع األطفـال، وأن تـدّرب املوظفني املعنيني بناء على هذا األساس
علــى وينبغــي حتديــد جمموعــة مــن الكــافلني املعتمــدين يف كــل منطقــة مــن القــادرين     - ١١٨

إحاطة الطفـل بالرعايـة واحلمايـة واحلفـاظ يف الوقـت نفـسه علـى األواصـر الـيت تربطـه بأسـرته                        
  .واجملتمع والوسط الثقايف

وينبغــي تقــدمي وإتاحــة خــدمات خاصــة لتهيئــة مــا يلــزم مــن إعــداد ودعــم ومــشورة     - ١١٩
  .للكافلني على أساس منتظم قبل إيداع الطفل وخالله وبعده

ــنظم     وينبغــي أن   - ١٢٠ ــة وغريهــا مــن ال ــة العــاملون يف هيئــات الرعاي حيظــى مقــدمو الرعاي
برعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين بفرصة التعبري عن آرائهم والتـأثري يف عمليـة                املعنية

  .وضع السياسات
وينبغــي التــشجيع علــى إنــشاء رابطــات للكــافلني مبقــدورها أن تقــدم دعمــاً متبــادالً      - ١٢١
  .وتسهم يف وضع املمارسات والسياساتكبـرياً 
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  الرعاية داخل املؤسسات  - جيم   
ــة داخــل املؤســسات صــغرية احلجــم وأن        - ١٢٢ ــوفر الرعاي ــيت ت ينبغــي أن تكــون املرافــق ال

تتمحــور حــول حقــوق الطفــل واحتياجاتــه، وُتقــام يف موقــع هــو أقــرب مــا يكــون مــن إحــدى 
 عمومـاً أن يكـون هـدف املرافـق تـوفري رعايـة             وينبغي. األسر أو من جمموعة صغرية من األفراد      

مؤقتة للطفل واإلسهام بفعالية يف مل مشله بأسرته أو، إن تعـذر ذلـك، يف تـأمني رعايـة مـستقرة                
له داخل إطار أسرة بديلة، بوسائل منها التبين أو الكفالة وفقاً للشريعة اإلسالمية، كلمـا كـان                 

  .ذلك مناسباً
،  ومناسـباً  حيثمـا كـان ذلـك ضـرورياً       من تدابري ليتـسىن القيـام،       وينبغي اختاذ ما يلزم       - ١٢٣

ــاج حــصراً إىل    ــإيواء أي طفــل حيت ــة ب ــة والرعاي ــة  احلماي يف مكــان معــزول عــن األطفــال   البديل
  .اجلنائية نظام العدالةاخلاضعني ألحكام 

وينبغي أن تضع الـسلطات الوطنيـة أو احملليـة املختـصة إجـراءات فـرز صـارمة تكفـل                      - ١٢٤
  .متام املناسب فقط من حاالت القبول يف هذه املرافقإ

وينبغي أن تكفل الدول توفري عدد كاف من مقـدمي الرعايـة يف مؤسـسات الرعايـة                   - ١٢٥
الداخليــة إلفــساح اجملــال أمــام االهتمــام بكــل طفــل علــى حــدة وإتاحــة الفرصــة أمــام الطفــل      

كمــا ينبغــي نــشر مقــدمي  .اســباًلالرتبــاط بأحــد مقــدمي الرعايــة حتديــداً، كلمــا كــان ذلــك من
الرعاية داخل مؤسسة الرعاية بطريقة تساعد على بلوغ أهدافها وغاياهتـا بفعاليـة وعلـى تـأمني                 

  .محاية الطفل
وينبغــي أن حتظــر القــوانني والــسياسات واألنظمــة قيــام اهليئــات أو املرافــق أو األفــراد   - ١٢٦

  .ة الداخليةباستجالب األطفال أو اجتذاهبم إىل مؤسسات الرعاي
  

  التفتيش والرصد  - دال   
اهليئات واملرافق واجلهات املهنية املعنية بتـوفري الرعايـة مـسؤولة أمـام             ينبغي أن تكون      - ١٢٧

ســلطة عموميــة حمــددة تكفــل، يف مجلــة أمــور، إجــراء عمليــات تفتــيش متــواترة تــشمل القيــام    
إجـراء مناقـشات مـع املـوظفني        بزيارات جمدولة زمنياً وأخرى غري معلن عنها على حد سـواء و           

  .واألطفال ومراقبتهم
وينبغي قـدر املـستطاع وحـسب االقتـضاء أن تتـضمن وظـائف التفتـيش شـقاً متعلقـاً                     - ١٢٨

  .بتدريب مقدمـي الرعـاية وبناء قدراهتم
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وينبغي تشجيع الدول على أن تضع موضـع التنفيـذ آليـة رصـد مـستقلة تراعـي علـى                     - ١٢٩
مبـادئ  ( املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان         ئادالنحو السليـم املبـ  

وجيب أيضاً أن تكون آلية الرصد يف متناول األطفال وأولياء األمور واملـسؤولني عـن               ). باريس
  :وينبغي أن تشمل وظائف اآللية ما يلي. رعاية األطفال احملرومني من رعاية الوالدين

ــروف     )أ(   تــأمني اخلــصوصية مــع األطفــال احملــاطني بالرعايــة      التــشاور حــول ظ
ــة ــا        البديل ــشون فيه ــيت يعي ــة ال ــارات للوقــوف علــى ظــروف الرعاي ــة وإجــراء زي بأشــكاهلا كاف
ــى تقــدمي شــكوى        وإجــراء ــاء عل ــوقهم، بن ــة حلق ــهاك املزعوم ــع حــاالت االنت حتقيقــات يف مجي

  مببادرة مستقلة؛ أو
ات ذات الصلة بقصد حتسني معاملـة       توصية السلطات املختصة باتباع السياس      )ب(  

وضمان توافقها مع منهج ُيرّجح نتـائج األحبـاث املتعلقـة           الوالدية  رعاية  الاألطفال احملرومني من    
  حبماية الطفل وتعزيز صحته ومنوه ورعايته؛

  تقدمي مقترحات ومالحظات بشأن وضع مشاريع قوانني؛  )ج(  
لتقــارير مبوجــب اتفاقيــة حقــوق اإلســهام علــى حنــو مــستقل يف عمليــة إعــداد ا  )د(  

الطفــل، مبــا يــشمل التقــارير الدوريــة الــيت تقــدمها الــدول األطــراف يف االتفاقيــة املــذكورة عــن 
  .تطبيق هذه املبادئ التوجيهية

  
  الدعم يف إطار الرعاية الالحقة  - هاء   

 واضـحة وتـضطلع بتنفيـذ إجـراءات       سياسات  هيئات الرعاية ومرافقها    ينبغي أن تتبع      - ١٣٠
ُمّتفق عليها فيما يتصل باالختتـام املتوقـع أو غـري املتوقـع ألنـشطتها مـع األطفـال ضـماناً ملـدهم            

وينبغــي أن تتــوخى هــذه اهليئــات واملرافــق  . أو متابعتــهم علــى النحــو الــسليم/برعايــة الحقــة و
بــصورة منهجيــة، طــوال فتــرة إحاطــة الطفــل بالرعايــة، إعــداده ملرحلــة االعتمــاد علــى الــنفس    

دماج الكلي يف اجملتمع، وخاصـة مـن خـالل إكـسابه املهـارات االجتماعيـة واحلياتيـة الـيت                    واالن
  .تعززها املشاركة يف حياة اجملتمع احمللي

ــة        - ١٣١ ــة الرعاي ــة إىل مرحل ــة البديل ــة الرعاي ــة االنتقــال مــن مرحل وينبغــي أن تراعــي عملي
ة بـه وأن تنطـوي علـى    الالحقة جنس الطفل وسنه ومـستوى نـضجه والظـروف اخلاصـة احمليطـ        

وينبغـي تـشجيع    . إسداء املشورة إليه ودعمه، وخـصوصاً مـن أجـل جتنيبـه التعـرض لالسـتغالل               
األطفــال املغــادرين ملؤســسة الرعايــة علــى املــشاركة يف ختطــيط حيــاهتم يف مرحلـــة الرعـــاية         

مـن نظـام   أما األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة، كاملعاقني، فينبغي أن يستفيدوا         . الالحقة
. مناســـب لـــدعمهم يـــؤمن يف مجلـــة أمـــور تـــاليف إيـــداعهم يف مؤســـسات الرعايـــة دون مـــربر
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تشجيع القطاعني العام واخلاص على حد ســواء، بوسـائل منـها التحفيـز، علـى تـشغيل                   وينبغي
األطفــال الوافــدين مــن خمتلــف خــدمات الرعايــة، وال ســيما األطفــال مــن ذوي االحتياجــات    

  .اخلاصة
غــي بــذل جهــود اســتثنائية لتعــيني شــخص متخــصص لكــل طفــل، كلمــا أمكــن   وينب  - ١٣٢

ذلـك، حبيـث يكـون مـن القـادرين علـى تيـسري عمليـة اعتمـاد الطفـل علـى نفـسه عنـد مغـادرة               
  .مؤسسة الرعاية

وينبغــي إعــداد الرعايــة الالحقــة يف أســرع وقــت ممكــن يف فتــرة اإليــداع، وينبغــي يف   - ١٣٣
  . يسبق بكثري خروج الطفل من إطار الرعايةمجيع األحوال إعدادها يف وقت

وينبغي االستمرار يف إتاحة فـرص التـدريب التربـوي واملهـين، وذلـك يف إطـار تعلـيم             - ١٣٤
الــشباب الــذين خيرجــون مــن إطــار الرعايــة البديلــة املهــارات احلياتيــة الالزمــة ملــساعدهتم علــى  

  .االستقالل من الناحية املالية وكسب الدخل اخلاص هبم
وينبغي أيـضاً إتاحـة سـبل احلـصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة والقانونيـة والـصحية                     - ١٣٥

أمام الشباب الذين خيرجون من إطار الرعاية البديلة وأثناء حصوهلم على الرعاية الالحقـة، إىل               
  .جانب مدهم بالدعم املايل الكايف

  
  ادةتوفري الرعاية لألطفال خارج بلدان إقامتهم املعت  -ثامناً   
  إيداع الطفل يف إطار للرعاية باخلارج  - ألف   

الكيانــات العامــة واخلاصــة كافــة وعلــى  ينبغــي تطبيــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى    - ١٣٦
األشخاص املعنيني باختاذ التدابري الالزمـة إلرسـال الطفـل للحـصول علـى الرعايـة يف بلـد                    مجيع

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

ــد           - ١٣٧ وينبغــي أن تــؤمن الــدول املعنيــة تكليــف إحــدى اهليئــات املعّينــة مبــسؤولية حتدي
حمددة يتعني تلبيتها، وخـصوصاً املتعلـق منـها باختيـار مقـدمي الرعايـة يف البلـد املـضيف                      معايري

جــودة مــا ُيقــّدم فيــه مــن رعايــة ومتابعــة، وكــذلك املتعلــق منــها باإلشــراف علــى تنفيــذ هــذه  و
  .الربامج ورصدها

وضماناً لتحقيق ما يلـزم مـن تعـاون دويل ومحايـة للطفـل يف هـذه احلـاالت، ُتـشّجع                       - ١٣٨
 املتعلقـة   ١٩٩٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩الدول على التـصديق علـى اتفاقيـة الهـاي املؤرخـة             
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والتعــاون يف جمــال املــسؤولية األبويــة الواليــة القانونيــة والقــانون املنطبــق واالعتــراف والتنفيــذ  ب
  .، أو على االنضمام إىل هذه االتفاقيةماية األطفالحلتدابري الو
  

   يف اخلارجفعالتوفري الرعاية لألطفال املوجودين   - باء   
األحكـام الدوليـة ذات الـصلة علـى         ينبغي تطبيق هذه املبادئ التوجيهيـة وغريهـا مـن             - ١٣٩

الكيانات العامة واخلاصة كافـة وعلـى مجيـع األشـخاص املعنـيني باختـاذ التـدابري الالزمـة لتـوفري                     
الرعاية لطفل حيتاج إليها أثناء وجوده يف بلـد غـري بلـد إقامتـه املعتـادة، مهمـا كانـت األسـباب                  

  .الداعية لذلك
طفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املفــصولون وجيــب مــن حيــث املبــدأ أن يتمتــع األ  - ١٤٠

 يف اخلارج مبستوى احلماية نفسه الذي يتمتـع بـه األطفـال املواطنـون               فعالعنهم من املوجودين    
  .من سكان البلد املعين

وينبغي عند حتديد مـا يلـزم تـوفريه مـن رعايـة أن ُيؤخـذ يف احلـسبان تنـوع األطفـال                         - ١٤١
بــسبب انتمــائهم العرقــي  (صلون عنــهم وتفــاوت مــستوياهتم  غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــ 

، وذلـــك علـــى أســـاس كـــل حالـــة )وخلفيتـــهم املتعلقـــة بـــاهلجرة أو تنـــوع ثقافـــاهتم وأديـــاهنم
  .حدة على
وينبغــي مــن حيــث املبــدأ أال ُيحــرم األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصلون    - ١٤٢

 خمالفـة للقـانون، مـن حريتـهم جملـرد انتـهاكهم        عنهم، مبن فيهم الذين يصلون إىل بلد مـا بـسبل          
  .أي قانون ناظم للدخول إىل البلد واإلقامة فيه

ــشرطة          - ١٤٣ ــدى الـ ــخاص لـ ــار باألشـ ــحايا االجتـ ــن ضـ ــال مـ ــز األطفـ ــي أال ُيحتجـ وينبغـ
  .خيضعوا لعقوبات بسبب ضلوعهم بفعل قوة قاهرة يف أنشطة غري مشروعة وأال
 مـصحوب، ُتـشجع الـدول بـشدة علـى تعـيني وصـّي               ومبجرد التعرف على طفل غري      - ١٤٤

عليــه أو، عنــد االقتــضاء، ممثــل عنــه مــن جانــب إحــدى املنظمــات املــسؤولة عــن رعايــة الطفــل 
وحتقيق رفاهـه، لكـي يرافـق هـذا الوصـي أو املمثـل الطفـل طـوال عمليـة حتديـد وضـعه واختـاذ                          

  .بشأنه قرار
 عنــهم يف إطــار بــذويهم أو املنفــصلنيغــري املــصحوبني ومــا إن ُيــودع أحــد األطفــال   - ١٤٥

للرعاية، ينبغي بذل مجيع اجلهود املمكنة لتقفي أثر أسرته وإعادة إنـشاء األواصـر األسـرية الـيت          
ــراف            ــّرض األط ــضلى وال يع ــل الف ــصاحل الطف ــر م ــذا األم ــق ه ــدما حيق ــك عن ــا، وذل ــه هب تربط

  .للخطر املعنية
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ب بذويـه أو منفـصل عنـهم علـى     وللمساعدة يف ختطـيط مـستقبل طفـل غـري مـصحو        - ١٤٦
حنــو يــؤّمن لــه أفــضل محايــة، فــإن علــى الــدول وســلطات اخلدمــة االجتماعيــة املعنيــة أن تبــذل   
قصارى جهدها للحصول على ما يلزم من وثائق ومعلومات من أجـل إجـراء تقيـيم للمخـاطر                  

  .احملدقة بالطفل والظروف األسرية احمليطة به يف بلد إقامته املعتادة
ــدان      و  - ١٤٧ ــهم إىل بل ــذويهم أو املنفــصلون عن ــال غــري املــصحوبني ب ــاد األطف جيــب أال ُيع

  :إقامتهم املعتادة
إذا تبّين بعد إجراء تقييم للمخـاطر واجلوانـب األمنيـة أن هنـاك مـن األسـباب                    )أ(  

  ما يدعو إىل االعتقاد بأن سالمة الطفل وأمنه معرضان للخطر؛
هـا أحـد مقـدمي الرعايـة املقبـولني، كأحـد          ما عـدا يف احلـاالت الـيت يعـرب في            )ب(  

الوالدين أو غريمها من األقارب أو مقـدم رعايـة آخـر مـن البـالغني أو هيئـة حكوميـة أو وكالـة              
مرخــصة أو مرفــق معــني يف البلــد األصــلي، عــن موافقتــه وقدرتــه علــى تــويل مــسؤولية الطفــل   

   بلد إقامته؛وإحاطته مبا يلزم من رعاية ومحاية، وذلك قبل إعادة الطفل إىل
إذا كانت العودة ال حتقق ألسباب أخرى مصاحل الطفل الفـضلى وفقـاً لتقيـيم                 )ج(  

  .السلطات املختصة
وينبغي تعزيز التعاون فيما بني الدول واألقـاليم والـسلطات احملليـة ورابطـات اجملتمـع                  - ١٤٨

ــذكو        ــع أخــذ األهــداف امل ــستواه م ــهوض مب ــاون والن ــذا التع ــق عــرى ه ــدين وتوثي ــاله امل رة أع
  .احلسبان يف

مـن لـدن     أو إذا تعذر ذلك،      ،قنصليةال من لدن الدوائر  علة  امشاركة ف وينبغي توخي     - ١٤٩
الطفـل  ى وال يعـّرض  لطفل الفضلقق هذا األمر مصاحل ابلد املنشأ، عندما حيعن  ممثلني قانونيني

  . للخطرأو أسرته
 أي طفـل غـري مـصحوب بذويـه     ينبغي أن حترص اجلهات املسؤولة عن حتقيـق رفـاه   و  - ١٥٠

أو منفــصل عنــهم علــى تــسهيل إجــراء اتــصال منــتظم بينــه وأســرته، فيمــا عــدا احلــاالت الــيت     
  .يتعارض فيها هذا األمر مع رغباته أو يتبني فيها أنه ال حيقق مصاحله الفضلى

لـى  وجيب أال ُينظر إىل اإليـداع بغـرض التـبين أو الكفالـة وفقـاً للـشريعة اإلسـالمية ع           - ١٥١
وال ُتـشجع الـدول علـى    . أنه خيار أويل يناسب الطفل غري املصحوب بذويه أو املنفصل عنـهم     

النظر يف هذا اخليار إال بعد اسـتنفاذ اجلهـود املبذولـة لتحديـد مكـان والديـه أو أسـرته املوّسـعة                       
  .األفراد املعتادين على رعايته أو
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  توفري الرعاية يف حاالت الطوارئ  -تاسعاً   
  طبيق املبادئ التوجيهيةت  - ألف   

 االستمرار يف تطبيق هذه املبـادئ التوجيهيـة يف حـاالت الطـوارئ النامجـة عـن                  ينبغي  - ١٥٢
غـري الدوليـة،    وكوارث طبيعية وكوارث من صنع اإلنسان، مبا فيها الرتاعات املـسلحة الدوليـة              

ات يف العمـل  وُيـشّدد يف تـشجيع مـن يرغـب مـن األفـراد واملنظمـ           . وكذلك االحتالل األجـنيب   
علــى العمــل وفقــاً هلــذه  ئ يف حــاالت الطــوارالوالديــة رعايــة اللــصاحل األطفــال احملــرومني مــن  

  .املبادئ التوجيهية
وينبغي أن تويل الدولة أو السلطات الفعلية يف املنطقة املعنية واجملتمـع الـدويل ومجيـع                   - ١٥٣

خدمات تركز على رعاية الطفل أو تعتـزم     اهليئات احمللية والوطنية واألجنبية والدولية اليت تقدم        
  :تقدميها، اهتماماً خاصاً يف هذه احلاالت ملا يلي

أن تكفل تزويد مجيع اهليئـات واألشـخاص املعنـيني باالسـتجابة لألطفـال غـري          )أ(  
املصحوبني بـذويهم أو املنفـصلني عنـهم مبـا يلـزم مـن خـربة وتـدريب ومـوارد ومعـدات للقيـام              

  يم؛بذلك على النحو السل
  أن توفر حسب اللزوم رعاية أسرية مؤقتة وطويلة األجل؛  )ب(  
أال تلجـأ إىل الرعايـة داخـل املؤسـسات إال كتـدبري مؤقـت حـىت يتـسىن تــوفري           )ج(  

  الرعاية األسرية؛
أن متنع إنـشاء مؤسـسات رعايـة داخليـة جديـدة مـشّيدة لغـرض تـوفري رعايـة                      )د(  

  اس دائم أو طويل األمد؛فورية جملموعات كبرية من األطفال على أس
أن حتظــر تــشريد األطفــال عــرب احلــدود، باســتثناء احلــاالت الــوارد وصــفها يف   )ه(  
   أدناه؛١٥٩الفقرة 

ــر أســرة       )و(   ــة لتقفــي أث ــزام علــى التعــاون يف اجلهــود املبذول أن تــضفي طــابع اإلل
  .الطفل ومل مشله هبا

  
  منع االنفصال    

الطفـل عـن ذويـه      طات قصارى جهدها ملنع انفـصال       ينبغي أن تبذل املنظمات والسل      - ١٥٤
أو عن مقدمي الرعاية الرئيسيني، فيما عدا احلاالت اليت تقتضي فيها مـصلحته الفـضلى ذلـك،                 
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وأن تكفل العمل على أال ُتشجع دون قصد األنشطة اليت تضطلع هبا على تفريق أفـراد األسـرة     
  .ون أسرتهمن خالل قصر ما تقدمه من خدمات ومنافع على الطفل د

ــدي الطفــل أو غريمهــا مــن         - ١٥٥ ــادرة مــن وال ــع حــدوث حــاالت انفــصال مبب وينبغــي من
  :مقدمي الرعايـة الرئيسيـني بالوسائل التالية

ضــمان حــصول مجيــع األســر املعيــشية علــى اإلمــدادات األساســية مــن لــوازم     )أ(  
  غذائية وطبية وغريها من اخلدمات، مبا فيها التعليم؛

إتاحة خيارات توفري الرعاية داخـل املؤسـسات وتقييـد اللجـوء إليهـا              احلد من     )ب(  
  .حباالت الضرورة القصوى

  
  ترتيبات الرعاية  - باء   

رصد ما يواجهه الطفـل يف الـسياق   ينبغي دعم اجملتمعات لتؤدي دوراً فاعالً يف جمال         - ١٥٦
  .ملسائلاحمللي من مسائل تتعلق برعايته ومحايته، ويف جمال االستجابة هلذه ا

وينبغي تعزيز الرعـاية املقدمــة للطفــل داخـل جمتمعـه حتديـداً، مبـا فيهـا كفالتـه، ألهنـا               - ١٥٧
  .تؤمن استمرار تنشئته اجملتمعية ومنوه

ونظــراً إىل أن األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصلني عنــهم قــد يتعرضــون     - ١٥٨
اعـاة رصـد مقـدمي الرعايـة ودعمهـم بوجـه       لإلساءة واالسـتغالل بـشكل كـبري، فإنـه ينبغـي مر          

  .خاص ضماناً حلماية الطفل
إىل بلـد آخـر غـري بلـد إقامتـه املعتـادة             ئ وينبغي أال ُيرّحل الطفـل يف حـاالت الطـوار           - ١٥٩

وجيـب يف هـذه     . سباب صحية أو طبية أو أمنية قاهرة      وألإلحاطته برعاية بديلة إال لفترة مؤقتة       
ل أقــرب مــا يكــون إىل وطنــه، وينبغــي أن يرافــق الطفــل أحــد    احلالــة أن يكــون مكــان الترحيــ 

  .الطفل الوالدين أو مقـدم رعـاية يـعرفه الطفل، كما ينبغي وضع خطة واضحة إلعادة
ارُتئـي أن ذلـك   أو وإذا ثُبت أن مل مشل الطفل بأسرته متعذر يف غضون فترة معقولـة     - ١٦٠

إجياد حلول مستقرة وهنائية، من قبيـل التـبين         يتعارض مع مصاحله الفضلى، فإنه ينبغي النظر يف         
أو الكفالة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسـالمية؛ وإن تعـذر ذلـك، ينبغـي النظـر يف إجيـاد خيـارات                     
أخرى طويلة األجل، مثل الكفالة أو اإليداع يف مؤسسة الئقـة للرعايـة الداخليـة، مبـا يف ذلـك                    

  .اضعة لإلشرافاملساكن اجلماعية وغريها من ترتيبات السكن اخل
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  تقفي أثر األسرة ومل الشمل  - جيم   
التعرف على األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصولني عنهم وتـسجيل أمسـائهم               - ١٦١

، وينبغــي النــهوض هبــا بأســرع ئوتوثيقهــا مــن األمــور ذات األولويــة يف مجيــع حــاالت الطــوار
  .ميكن ما

سجيل من جانـب الـسلطات احلكوميـة واهليئـات       وينبغي أن ُيضطلع بتنفيذ أنشطة الت       - ١٦٢
املكلفــة صــراحة مبــسؤولية النــهوض هبــذه املهمــة واملتمتعــة خبــربة النــهوض هبــا، أو أن ُيــضطلع    

  .بتنفيذها بإشراف هذه السلطات واهليئات مباشرة
وينبغي أن ُيراعى طابع السرية الذي تتسم به املعلومات اجملّمعة، وأن ُيوضع مـا يلـزم               - ١٦٣
ــها  مــن ــأمني إرســال املعلومــات وختزين ــات املرخــصة حــسب   .  نظــم لت ــادل اهليئ وينبغــي أال تتب

األصـــول هـــذه املعلومـــات فيمـــا بينـــها إال ألغـــراض تقفـــي أثـــر أســـرة الطفـــل ومل مشلـــه هبـــا    
  .بالرعاية وإحاطته
 أثـر أفـراد األسـرة أو اجلهـات      يوينبغي أن يندرج عمـل مجيـع األطـراف املعنيـة بتقفـ              - ١٦٤
سية املعنية بتقدمي الرعايـة مبقتـضى القـانون أو العـرف، كلمـا أمكـن ذلـك، يف إطـار نظـام                        الرئي

تكفـل هـذه اجلهـات    ينبغـي أن  و .بينـها  ة فيمـا افقـ تخدم مناذج موحدة وإجراءات متو    منّسق يس 
  . بفعل ما تتخذه من إجراءاتلخطرعدم تعريض املعنيني من األطفال وغريهم ل

 عالقات القرىب اليت تربط كل طفل والتأكد من اسـتعداده           وجيب التحقق من شرعية     - ١٦٥
ومـا مل ُتـستنفذ مجيـع اجلهـود املبذولـة لتقفـي أسـرة        . واستعداد أفراد أسـرته املقـرر مل مشلـه هبـم       

، كتبنيـه،   الطفل، فإنه ينبغي أال ُتتخذ أية إجراءات قد تعرقـل مل مشلـه بأسـرته يف هنايـة املطـاف                   
  .أماكن بعيدة عن املوقع الذي ُيحتمل أن توجد فيه أسرتهأو تغيري امسه، أو نقله إىل 

وينبغي إعداد ما يلزم من سجالت جبميع حـاالت إيـداع األطفـال واالحتفـاظ هبـذه                   - ١٦٦
  .السجالت بشكل آمن ومأمون تسهيالً للم مشل الطفل بأسرته يف املستقبل
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  مشروع القرار الثاين    
  

  تقرير جملس حقوق اإلنسان    
ية العامة، وقد نظرت يف التوصيات الواردة يف تقرير جملس حقـوق اإلنـسان،        إن اجلمع   

  . وتسلم بالتوصيات الواردة فيه)١(حتيط علما بتقرير جملس حقوق اإلنسان

__________ 
  .(A/64/53) ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم : انظر  )١(  
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  مشروع القرار الثالث    
  

  مكتب رئيس جملس حقوق اإلنسان    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 وقـرار جملـس حقـوق       ٢٠٠٦ مـارس / آذار ١٥ املـؤرخ    ٦٠/٢٥١ إىل قرارها    إذ تشري   
  ،)١(٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١اإلنسان 
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤ املـؤرخ    ٩/١٠٣ إىل مقرر جملس حقـوق اإلنـسان         وإذ تشري أيضا    
  ، وتؤكد األمهية البالغة إلتاحة املوارد املناسبة لدعم أعمال اجمللس وآلياته العديدة،)٢(٢٠٠٨

حقــوق اإلنــسان يعقــد بانتظــام خــالل الــسنة ثــالث  أن جملــس وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
  دورات على األقل لفترة ال يقل جمموعها عن عشرة أسابيع،

 بتوصــية جملــس حقــوق اإلنــسان بإنــشاء مكتــب لــرئيس جملــس حقــوق اإلنــسان،  تقــر  
وتطلب إىل اجمللس أن يتناول مسألة إنشاء املكتـب وطرائـق عملـه يف سـياق اسـتعراض أعمالـه                    

  .٦٠/٢٥١وفقا للقرار  س سنوات من إنشائهوأدائه بعد مخ
  

__________ 
  .، الفصل الرابع(A/62/53)  ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم انظر   )١(  
  .، الفصل الثاين(A/63/53/Add.1)، ألف ٥٣ امللحق رقم ،الدورة الثالثة والستوناملرجع نفسه،   )٢(  


