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لقد متّ وضع هذه املبادئ التوجيهية باالس��تناد إلى املدخالت واخلبرات التي تتمتع بها مجموعة واس��عة من 
الزم��الء العاملني ف��ي امليدان، إلى جانب املش��ورة املقدّمة من املنظمات احلكومية وغي��ر احلكومية الدولية 
األخرى، ال سيما منظمة األمم املتحدة للطفولة - اليونيسيف، واللجنة الدولية للصليب األحمر، وجلنة األمم 
املتحدة املعنية بحقوق الطفل، وجلنة اإلنقاذ الدولية واملكتب الدائم التابع ملؤمتر الهاي املعني بالقانون الدولي 
اخلاص، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والهيئة اللوثرية للهجرة والالجئني، وغيرها. وتود املفوضية أن تتقدم بالشكر 
والتقدير حيال هذه املساهمات القّيمة، إلى جانب التعاون النشط الذي أبداه الزمالء في كل من املركز الرئيس 

للمفوضية في جنيف ومختلف عملياتها امليدانية.

2008 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

كن نسخ وترجمة هذا الدّليل شرط  اإلقرار مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   جميع احلقوق محفوظة. يمُ
كمصدره الرئيسي. 

ملزيد من املعلومات أو احلصول على نسخ إضافية، يمُرجى االتصال ب�: 
مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

قسم التنمية اجملتمعية واملساواة بني اجلنسني والطفولة
عبة خدمات احلماية الدولية  شمُ

صندوق بريد 2500 
1211 جنيف، سويسرا 

الترجمة إلى العربية: عبد امللك عب�ّ�ود
Abboudmalik@yahoo.com
  صنعاء – اجلمهورية اليمنية

ور  الصمُ
الغالف : طفلة الجئة أفغانية عائدة من باكس��تان تنظر عبر النافذة من على منت إحدى احلافالت في مركز 

بولي تشاركي لالجئني. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني / ن. بهرينغ- تشيشولم. 
الفصل 1 : فتاة أفغانية عائدة ممّن ومُلِدوا في املنفى في باكس��تان، تبتس��م للكاميرا في حيّ الشيخ مصري، 
الذي متّ بناؤه بتمويل من احلكومة، في ضواحي جالل آباد. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني / م. ماغواير. 
الفصل 2 : أطفال الجئون غير مصحوبني من دارفور في السودان. مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني/ ه�. 

كوكس. 
الفصل 3 : فتاتان الجئتان من الشيشان في أحد مراكز االستقبال البولندية. مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني/ ب. سزانديلزكي.
املالحق: فتى سريالنكي من أصل هندي يمُلقي نظرة من غرفته في منزل يقع في والية ستراثسبي، سري النكا. 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني / ج. أماراسينغ. 

تصميم: فرانشيسكا فيغانيي. 
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متهيــد

إّن مب��دأ املصال��ح الفضلى للطفل كان وال يزال موضوع بحث واس��ع النطاق ف��ي امليادين األكاديية   
والتنفيذية وغيرها من األوس��اط. كم��ا أن الوثائق القانونية املتعلقة بحماية األطف��ال، مبا في ذلك الوثائق 
املعتم��دة م��ن قبل اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني بش��أن األطفال املش��مولني 
باختصاص املفوضية غالباً ما تش��ير إلى هذا املبدأ بش��كل منهجي. غير أن كيفي��ة تطبيق هذا املبدأ في 
مُمارسة العملية تش��كّل حتدياً بالنسبة إلى املفوضية وشركائها. فتقّل التوجيهات حول كيفية تطبيق  امل
مبدأ املصلحة العليا للطفل. لذا، فقد صّممت هذه املبادئ التوجيهية كإحدى اخلطوات للمس��اعدة على 

سدّ هذه الثغرة.

من بني أمور أخرى، تمُعدّ  املبادئ التوجيهية مبثابة آلية رسمية لتحديد املصالح الفضلى للطفل. غير   
أنه ال ينبغي وضع أي نظم لتحديد املصالح الفضلى مبعزل عن تدابير احلماية األخرى املّتخذة لصالح األطفال 

املشمولني باختصاص املفوضية. لذا، فقد صّممت هذه اآللية كجزء من نظام شامل حلماية األطفال.
 

لقد متّ إعداد هذه املبادئ التوجيهية بصيغتها النهائية بعد اختبار ميداني استمرّ ملدة عامني للصيغة   
املؤقت��ة الص��ادرة في أيار / مايو 2006. أودّ هنا أن أمُع��رب عن تقديري خملتلف العمليات امليدانية التي بادرت إلى 
تنفي��ذ هذه املب��ادئ التوجيهية، خاصة العمليات التي نفذتها املفوضية ف��ي كّل من إثيوبيا وغينيا وكينيا 
وماليزيا وطاجاكس��تان وتنزانيا وتايالند، ملا كان لها م��ن دور قّيم في املرحلة التجريبية التي لم تكن املبادئ 
التوجيهية بدونها في صيغتها النهائية هذه. وأعربت أيضاً عن امتناني للعديد من الوكاالت الشريكة التي 
س��اهمت بش��كل أساس��ي في صياغة هذه املبادئ من خالل خبرته��ا الطويلة في مج��ال رعاية األطفال 
وحمايته��م. ويبقى بالطبع املقي��اس احلقيقي لتحديد قيمة ه��ذه املبادئ التوجيهية مدى اس��تخدامها، 
وبالتالي، االس��تناد إليها في املمارسة العملية. أحّث في هذا السياق كافة العاملني الذين سيتّم تزويدهم 
بهذه املبادئ على اس��تخدامها إلى أقصى حدّ ممكن، وأش��جعهم على إب��داء مالحظاتهم وفقامُ لتجاربهم 

ورفعها إلى املفوضية، ملساعدتنا على حتسني هذه املبادئ التوجيهية وتعزيز فعاليتها. 

جورج أوكوث - أوبو 
مدير شعبة خدمات احلماية الدولية 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
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بعض التعاريف 

فل« وفقاً للتعريف الوارد في املادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل »كل إنس��ان  يمُقصد مبصطلح »الطِّ  
لم يتجاوز الثامنة عش��رة، ما لم يبلغ س��ّن الرش��د قب��ل ذلك مبوجب القانون املنطب��ق عليه«. ومن حيث 
اإلج��راءات التي تتخذه��ا مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني، فإّن كلمة »أطفال« تش��ير إلى س��ائر 
األطفال الذين هم موضع اهتمام املفوضية، مبن فيهم األطفال طالبو اللجوء واألطفال الالجئون واألطفال 

النازحون داخلياً واألطفال العائدون وعديو اجلنسية الذين يتلّقون املساعدة واحلماية من املفوضية. 

»األطفال غير املصحوبني« )ويمُّسمون أيًضا »القّصر غير املصحوبني«( هم األطفال الذين انفصلوا   
عن كال والديهم وغيرهم من األقارب، وال يتلقون الرعاية من أي شخص بالغ مسؤول عنهم  سواء بحكم 

القانون أو العرف.
 

ــون عن ذِويهم«، فه��م الذين انفصل��وا عن كال أبويهم أو عن األش��خاص  ــال املنَفصل أّم��ا »األطف   
املس��ؤولني ع��ن رعايتهم مبوجب القان��ون أو العرف، ولكن لي��س بالضرورة عن أقاربه��م اآلخرين. لذا، فقد 

تشمل هذه الفئة أطفاالً مصحوبني من قبل أفراد بالغني آخرين من األسرة.
 
 

األطف��ال »األيتام« هم الذين توف��ي كال والداهم. وفي بعض البلدان، يمُعتب��ر الطفل الذي فَقد أحد   
والديه يتيماً أيًضا.

أّما »حتديد املصالح الفضلى«، فهو عبارة عن عملية رسمية تنطوي على ضمانات إجرائية صارمة    
لتحدي��د مصالح الطفل الفضلى في س��ياق اتخاذ الق��رارات ذات األهمية اخلاصة الت��ي تؤثر في الطفل. 
ينبغي لهذه العملية تيسير مشاركة طفل بالشكل املالئم ومن دون متييز، وإشراك صانعي القرار من ذوي 

اخلبرة في اجملاالت ذات الصلة، واملوازنة بني مختلف العوامل ذات الصلة من أجل حتديد أفضل خيار ممكن. 

»تقييم املصالح الفضلى« هو عبارة عن تقييم يقوم به املوظفون املس��ؤولون عن اتخاذ اإلجراءات   
حيال بعض األطفال األفراد، ما لم يس��تلزم األمر القيام بعملية حتديد للمصلحة العليا، وذلك لضمان أن 
هذه اإلجراءات تولي االعتبار الرئيس��ي ملصالح الطفل الفضل��ى. يكن القيام بهذا التقييم إّما على نحو 

منفرد أو بالتشاور مع موظفني آخرين من ذوي اخلبرة املطلوبة، كما أنه يستلزم مشاركة الطفل. 
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مقدمة 

تقض��ي إح��دى األولويات الرئيس��ة ملفوضية األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني بتوفي��ر احلماية لكافة   
األطف��ال املش��مولني باختصاصها وتعزيز حقوقهم ضمن حدود إمكانياته��ا. ولتحقيق ذلك، ينبغي على 

املفوضية وشركاؤها دعم عملية تعزيز أو إنشاء نظم شاملة حلماية الطفل. 

ينبغي لهذه النظم أن تشمل آليات لتحديد املصالح الفضلى للطفل. وتبعاً آلثار اإلجراءات الواجب   
اتخاذه��ا عل��ى األطفال، قد تتراوح ه��ذه اآلليات من عملية تقييم لتحديد اخلي��ار األفضل خلدمة مصالح 

الطفل إلى عملية رسمية مع ضمانات إجرائية صارمة.

تش��مل النظم الوطنية حلماية الطفل ع��ادةً ضمانات إجرائية صارم��ة لتحديد املصالح الفضلى    
للطفل قبل اتخاذ قرارات رئيس��ية معّينة، مثل فصل الطف��ل عن والديه على كره منهما، وحتديد حقوق 
الوالدين واحلضانة في حالتي االنفصال والتبنّي. ال يكن عادةً اتخاذ مثل هذه القرارات إال من ِقَبِل السلطات 

مُتوخاة مبوجب القانون. الوطنية اخملتصة، مثل القضاء، على أن تخضع للضمانات اإلجرائية امل

إن حتدي��د املصالح الفضلى هو عبارة عن عملية رس��مية، تنطوي على ضمانات إجرائية صارمة، وضعتها 
املفوضي��ة التخاذ قرارات  بالغة األهمية. وهي ذات أهمية خاصة لألطفال الالجئني، على الرغم من أنه قد 
يجدر باملفوضية االضطالع بتحديد املصالح الفضلى لفئات أخرى من األطفال في بعض احلاالت اخلاصة.

بناًء على املمارس��ة العملية للنظم احمللية حلماية الطفل، يقّدم هذا الدليل اإلرش��ادات )الفصل 1(   
بش��أن كيفية تطبيق مبدأ املصالح الفضلى من الناحية العملي��ة، كما يحّدد )الفصل 2( احلاالت الثالث 
التي تس��توجب من املفوضية إجراء حتديد للمصالح الفضلى، وهي تشمل )1( حتديد أكثر احللول الدائمة 
مالءمًة ملش��كلة األطفال الالجئني غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، )2( اتخاذ قرارات بتقدمي الرعاية 
املؤقتة لألطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم في بعض الظروف االستثنائية، و)3( اتخاذ القرارات 

التي قد تنطوي على فصل الطفل عن والديه على كره منهما. 

إّن الضمان��ات اإلجرائي��ة الصارم��ة املتصلة بتحديد املصال��ح الفضلى غير ضرورية بالنس��بة إلى   
اإلجراءات األخرى التي تتخذها املفوضية بشأن األطفال. غير أنه يجدر باملفوضية  ضمان اتسام املوظفني 
مُ اتخاذها  املسؤولني عن هذه اإلجراءات باملعرفة واملهارات املطلوبة  لتقييم ما إذا كانت اإلجراءات التي يتعنينَّ

بُّ في مصلحة الطفل العليا. تَصمُ

يتضّمن الفصل 3 من املبادئ التوجيهية إرشادات مفّصلة بشأن العملية. وهي تتألّف من خطوتني   
أساسيتنِي هما: جمع وحتليل كافة املعلومات ذات الصلة، وحتقيق التوازن بني مختلف العوامل ذات الصلة 
لتحدي��د أي من اخلي��ارات املمكنة تصّب في مصلحة الطفل الفضلى. يكن االضطالع باخلطوة األولى إّما 
من جانب املفوضية مباش��رةً أو من جانب ش��ركائها، أي املنظمات غير احلكومية، في حني يتّم االضطالع 
باخلط��وةَ الثانية في األحوال العادية من جانب فريق متعّدد الوظائف. كما يقّدم الفصل 3 أيًضا توجيهات 

بشأن كيفية تقييم أهمية العوامل ذات الصلة عند حتديد مصالح الطفل الفضلى.  

لق��د متّ إرف��اق هذا الدليل بق��رص مدمج يحتوي على املزي��د من املعلومات األساس��ية. وهو يتناول   
مجموعة من القضايا املتصلة بتحديد املصالح الفضلى، مبا في ذلك، عملية البحث عن أفراد األسرة، ولّم 
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ش��مل األس��رة، وترتيبات الرّعاية املؤقّتة، وتقييم الس��ن، وإجراء املقابالت مع األطفال، باإلضافة إلى املواد 
والتقارير اخلاصة بتحديد املصالح الفضلى. كما يتضمن القرص املدمج نصوص عدد من الوثائق األساسية 

املشار إليها في املبادئ التوجيهية. 

للش��ركاء دور بالغ األهمية في تطبيق هذه املبادئ التوجيهية، وذلك لضمان حتديد مصالح الطفل   
الفضلى كجزء من نظام شامِلِ حلماية األطفال. عالوة على ذلك، وعلى الرغم من أن هذه املبادئ التوجيهية 
قد ومُضعت في املقام األول كأداة عمل للمفوضية وشركائها في امليدان، إالّ أن محتوياتها قد تكون مفيدة 
أيض��اً للدول عند توس��يع نظمها احمللية حلماية األطفال لتش��مل األش��خاص النازح��ني داخلياً أو عديي 

اجلنسية. 



11املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حتديد املصالح الفضلى

الرسم البياني 1 
أين ميكنك العثـور على إجابات ألسـئلتك 
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املصالح؟

أنظر الفصل 1

متى وملاذا تشارك 
املفوضية في حتديد 

هذه املصالح؟
أنظر الفصل 2

كيفية حتديد املصالح 
الفضلى؟

أنظر الفصل 3
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1

القانوني  اإلطار  بإيجاز  الفصل  هذا  يستعرض 
مسؤوليات  يناقش  كما  الفضلى.  املصالح  ملبدأ 
جهة  من  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية 
الفضلى،  الطفل  مصالح  لتحديد  آليات  وضع 

وذلك كجزء من نظام شامل حلماية األطفال.
 يوضح الفصل أيضاً االختالف بني تقييم املصالح 
الفضلى وعملية حتديد املصالح الفضلى الرسمية. 
متى  حول  العريضة  اخلطوط  بإيجاز  ويستعرض 
وكيف يكن ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

دعم النظم الوطنية حلماية الطفل.

ى
ضل

لف
ح ا

صال
امل

دأ 
مب 1

مبدأ املصالح الفضلى



1
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1.1 اتفاقية حقوق الطفل   

تش��كّل اتفاقية حق��وق الطفل )1989( )1( الّصك القانوني األساس��ي بش��أن حماية األطفال. وهي   
جتّسد أربعة مبادئ عامة: 

•   يول��ى االعتب��ار الرئيس��ي ملصالح الطف��ل الفضلى في جميع اإلج��راءات التي تتعّل��ق باألطفال   
)املادة 3(. 

•   ال يجوز التمييز على  أس��اس العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياس��ي أو   
غيره، أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو الثروة، أو العجز، أو املَوْلد، أو أي وضع آخر )املادة 2(. 

ْكن بقاء  ــاً أصيالً في  احلياة وتكفل إلى أقص��ى حد مممُ •   تعت��رف ال��دول األطراف بأن لكل طفل حق  
الطفل ومنوه )املادة 6(. 

•   تكفل  الدول األطراف للطفل احلق في التعبير عن آرائه بحرية في جميع املس��ائل التي متّس��ه،   

وتولي آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسّن الطفل ونضجه )املادة 12(. 

 

باإلضافة إلى هذه املبادئ األربعة، تنّص اتفاقية حقوق الطفل على عدد من احلقوق 
األساسية التي تشمل على سبيل املثال ال احلصر، احلاجة إلى احلماية من سوء 

املعاملة واالستغالل واإلهمال، وأهمية النمّو البدني والفكري للطفل. كما تولي  
اهتماماً خاًصا بدور األسرة في توفير الرعاية للطفل، وتوفير متطلبات احلماية 

اخلاصة لألطفال احملرومني من بيئتهم العائلية واألطفال طالبي اللجوء والالجئني.

 

استخدام مصطلح »املصالح الفضلى« في اتفاقية حقوق الطفل   
 

يمُس��تخدم مصطل��ح »املصالح الفضل��ى« للداللة عل��ى رفاه الطف��ل. ويمُحّدد ه��ذا الرفاه مبوجب   
مجموعة متنوعة من الظروف اخلاصة، مثل العمر، ومس��توى نضج الطفل، ووجود أو عدم وجود الوالدين، 
وبيئة الطفل وجتاربه. أما تفس��ير هذا املصطلح وتطبيقه، فيجب أن يكونا متس��قني مع اتفاقية حقوق 
الطف��ل وغيره��ا من املعايي��ر القانونية الدولي��ة، ومع التوجيه��ات التي قدمتها جلنة حق��وق الطفل في 
تعليقها العام الس��ادس للعام 2005 بشأن معاملة األطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج 
بلدهم األصلي. ال تقّدم اتفاقية حقوق الطفل تعريًفا دقيقاً، كما أنها ال حتدد بوضوح العوامل املش��تركة 

بني املصالح الفضلى للطفل، بْي�د أنّها تنص على ما يلي:

1. اإلطار القانوني الدولي 

 مبدأ مصالح الطفل 
الفضلي
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حددة، ال سيما في ما يتصل  •   يجب إيالء مصالح الطفل الفضلى االعتبار األول في اتخاذ إجراءات ممُ  
بعمليات التبنّي )املادة 21(، وفصل الطفل عن والديه على كره منهما )املادة 9(؛

•   يجب أن تكون املصالح الفضلى االعتبار األول )وليس االعتبار الوحيد( بالنس��بة لكافة اإلجراءات   
العامة  االجتماعي��ة  األخرى التي تتعّلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية 

أو اخلاصة أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية )املادة 3(. 

2.1 املصادر القانونية األخرى ذات الصلة   

مُهِم أخذ كافة حقوق الطفل في االعتبار.  عند حتديد مصالح الطفل الفضلى، من امل  
باإلضافة إلى املعايير الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، ثّمة قواعد قانونية أخرى ذات صلة، على الصعيدين 
الدول��ي والوطن��ي، يكن أن تؤثر في مثل هذه القرارات. ووفقاً للم��ادة 41 من اتفاقية حقوق الطفل، يجب 

دائماً تطبيق احلكم األسرع إفضاًء إلى إعمال حقوق الطفل.

•   تشمل الصكوك الدولية واإلقليمية  ذات الصلة تلك املتعلقة بحقوق اإلنسان العامة، والقانون   
اإلنس��اني الدول��ي، )2( وقانون الالجئ��ني )3( واالتفاقيات اخلاصة باألطفال )أنظ��ر اإلطار أدناه(. أما 
مُلزم، مثل التعليق العام رقم 6 املش��ار إليه أعاله الص��ادر عن جلنة حقوق الطفل،  القان��ون غي��ر امل
مُعرّضني  واستنتاج اللجنة التنفيذية التابعة لبرنامج املفوض السامي رقم 107 بشأن األطفال امل

للخطر فتعد مصادر تفسيرية قيمة للغاية )4(.

ــريعات احمللية أن توفر توجيهات أكثر حتديداً بش��أن املبادئ  •   يك��ن أيًضا للقوانني الوطنية والتش  
كوك الدولي��ة، وينبغي حتليلها بدقة، مع األخذ بعني االعتبار أن  العام��ة املنصوص عليها في الصمُ
مبادئ املصالح الفضلى السائدة على الصعيد الوطني قد تكون منحصرة مبسألة حّل املنازعات 

اخلاصة باحلضانة أو طلبات التبنّي.
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الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى اخلاصة باألطفال: 

مُسلنَّحة،  •    البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بش��أن إش��راك األطفال في النزاعات امل  
2000؛ 

•   البروتوك��ول االختي��اري التفاقية حقوق الطفل بش��أن بيع األطفال، واس��تغالل األطفال في   
البغاء وفي املواد اإلباحية، 2000 ؛

•   االتفاقية املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدولي لألطفال، 1980 ؛   
•   اتفاقية حماية الطفل والتعاون في مجال  التبني على الصعيد الدولي للعام 1993،والتوصيات   
الصادرة ع��ام 1994اخلاصة بتطبيقها على األطفال الالجئني وغيرهم من األطفال املش��رّدين 

دوليا )5( ؛ 
•   االتفاقي��ة املتعلق��ة باالختصاص والقانون الس��اري واالعت��راف واإلنفاذ والتع��اون في مجال   

املسؤولية األبوية وتدابير حماية األطفال، 1996 )6( ؛ 
•   امليثاق  األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه، 1990 ؛  

•   اتفاقيتا منظمة العمل الدولية  رقم 182 )أسوأ أشكال عمل األطفال(، 1999، ورقم 138 )احلد   
األدنى لسن االلتحاق بالعمل(، 1973. )7(
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يضّم أي نظام ش��امل حلماية األطفال مجموعة من القوانني والسياس��ات واإلجراءات واملمارس��ات   
الرامية إلى منع والتصدي بشكل فعال لسوء معاملة األطفال وإهمالهم واستغاللهم وتعنيفهم. تقع 
على عاتق الدول مسؤولية تعزيز وضع وتطبيق نظم حماية الطفل، وفقاً اللتزاماتها الدولية. كذلك، فان 
األطفال املش��مولني بسلطتها يجب أن يتمتعوا بقدرة الوصول إلى هذه النظم واالستفادة منها من دون 
متييز. يكن ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغيرها من الوكاالت والشركاء املعنيني مساعدة الدول 

على تعزيز واستكمال النظم الوطنية املعنية بحماية الطفل في اجملاالت التي تعاني من الثغرات)8(.

يوضح الرس��م البياني 2 أدناه بعض العناصر املتعلقة بالنظم الش��املة حلماية األطفال  الالجئني   
غير املصحوبني  واملنفصلني عن ذويهم. وتش��مل هذه العناصر على س��بيل املثال ال احلصر، تدابير للتعرف 
عل��ى األطفال غي��ر املصحوب��ني واملنفصلني عن ذويه��م، وآليات تس��جيل مراعية للطف��ل، وتعيني أحد 
األوصي��اء، وتوفير الرعاية املؤقتة والرصد، ومنح صفة الالجئ، والتوثيق الفردي، والبحث عن أفراد األس��رة، 

والتحقق من العالقة األسرية، ولم شمل األسرة، وحتديد وتنفيذ حلول دائمة. 

عند القيام بأي من هذه اإلجراءات، ينبغي احترام مبدأ املصالح الفضلى للطفل. ويتطلب ذلك وضع   
آليات لتحديد املصلحة الفضلى للطفل كجزء من نظام ش��امل حلماية الطفل يهدف إلى تعزيز حماية 

مُعرّضني للخطر.  األطفال امل

من شأن توفر العناصر الرئيسة للنظام اخلاص بحماية الطفل، ال سيما وثائق  التسجيل الدقيقة،   
تيس��ير حتديد املصالح الفضلى للطفل. وعلى النحو املبنّي في املبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت 
بش��أن األطفال غير املصحوب��ني  واملنفصلني عن ذويهم، ينبغي تخصيص الوق��ت الكافي واملوارد الالزمة 
لتس��جيل املعلوم��ات، من أجل تلبية االحتياج��ات احملددة للطفل. يجدر بهذه العملي��ة، التي تمُعتبر أيضاً 
كأداة توثي��ق، أن تش��كّل تابع��اً مكّمالً لعملية التس��جيل. يجب املباش��رة بها في مرحل��ة مبكرة جًدا، 
مُس��تِمر مع الطفل، على احلصول على املزيد  ومواصلتها مع األش��خاص القادرين من خاللهم تواصلهم امل

من املعلومات)9(.

2. النظم الشـاملة حلمايـة الطفـل 
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وم��ن املوصى ب��ه كذلك توثيق اإلجراءات اخلاص��ة بتقدمي الرعاية من حيث التنفي��ذ واملتابعة ووضع   
ملف��ات فردية لكل حال��ة من حاالت األطفال غير املصحوبني واملنفصلني ع��ن ذويهم. يجب تقييم اخملاطر 
األمنية احملتملة جرّاء حفظ املعلومات بش��كل دقيق، باإلضافة إلى اتخاذ التدابير الالزمة في هذا الش��أن 
)10(. من ش��أن عملية جمع املعلومات وحفظها أن تضمن عدم اس��تغراق عملية حتديد املصالح الفضلى 
وقتاً طويالً، وبالتالي، اس��تلزامها عدد أقّل من املقابالت مع األطفال، حيث أنه يتّم جمع املعلومات الالزمة 

على نحو منتظم.
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الرسم البياني 2
 العناصر اخلاصة بالنظام الشامل حلماية األطفال الالجئني غير املصحوبني

 واملنفصلني عن ذويهم



املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حتديد املصالح الفضلى 20

1.3 نطاق املبدأ   

تلتزم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بحماية وتعزيز حقوق األطفال املشمولون باختصاصها،    
مب��ن فيهم املراهقون )11(. وهي تسترش��د في مع��رض قيامها بذلك باحلقوق واملبادئ ال��واردة في اتفاقية 
حق��وق الطف��ل. يجب بالتالي تطبيق املبدأ الذي تتضمنه املادة 3 من ه��ذه االتفاقية الذي ينص على إيالء 
االعتبار األساس��ي ملصالح الطف��ل الفضلى بطريقة منهجية عند  اتخاذ أي إج��راء من جانب املفوضية 
مُترتبة على األطفال املش��مولني باختصاصها. ينطبق هذا املب��دأ أيضاً على اإلجراءات التي  ملعاجل��ة اآلثار امل
حّددة من األطفال، باإلضافة إلى تلك املتعلقة باألطفال األفراد  تؤثر في األطفال بشكل عام أو في فئات ممُ

املتأثرين املشمولني باختصاص املفوضية.
 

ــكل عام أو في فئات  معّينة من األطفال  ــبة إلى اإلجراءات التي تؤثر في األطفال بش •   بالنس  
ــمولني باختصاص املفوضية، مثل جمع البيانات، و التخطيط، وتخصيص املو ار د، و تنفيذ  املش
املش��اريع، واملتابع��ة، أو تطوي��ر املبادئ التوجيهية والسياس��ات، فيتطّلب مب��دأ مصالح الطفل 
الفضلى إيالء االهتمام املطلوب مبعاجلة وضعهم اخلاص واخملاطر املتصلة باحلماية. من هذه التدابير: 
التش��اور مع األطفال من خالل التقييم التش��اركي على نحو منهجي، ومراع للعمر والفوارق بني 
اجلنسني؛ وجمع البيانات بحسب اجلنس والعمر ؛ وإيالء االعتبار األساسي ملصالح الطفل الفضلى 
في تخصيص املوارد؛  ودمج اجلوانب احملمُّددة اخلاصة باألطفال ضمن املبادئ التوجيهية والسياسات 

وخطط العمل القطرية، واتفاقيات املشاريع الفرعية، وإجراءات التشغيل املوّحدة و غير ها. 

•   بالنسبة إلى اإلجراءات التي تؤثر في األطفال املشمولني باختصاص املفوضية، مثل التسجيل   
وتوفير الرعاية املؤقتة املالئمة أو البحث عن أفراد األسرة، فيتطّلب مبدأ مصالح الطفل الفضلى 
م��ن املفوضي��ة العمل عل��ى تقييم ما يصب ف��ي مصلحة الطف��ل الفضلى، وذل��ك قبل اتخاذ 
اإلجراءات، وإيالء هذا اجلانب االعتبار الالزم. وفي حني أن هذه اإلجراءات هي ذات صلة بكافة األطفال 
املشمولني باختصاص املفوضية، إال أن األطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم يستلزمون 

اهتماماً خاصاً في حتديد مصاحلهم الفضلى، نظراً إلى اخملاطر احملّددة التي يو اجهو نها.  

2.3 اإلجراءات التي تؤثر في األطفال األفراد  

تبع��اً ألهمية القرار بالنس��بة إلى الطفل، فال بد من توفر ضمانات إجر ائي��ة مختلفة لتحديد اخليارات   
املتاح��ة التي تَصّب في مصلحة الطف��ل الفضلى. مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، ال ب��ّد من ضمانات إجرائية 
صارم��ة لعملي��ات التبني )املادة 21( والقرارات بش��أن الفصل ع��ن الوالدين على كره منهم��ا، مبا في ذلك تلك 
املتعلقة باحلقوق األبوية واحلضانة )املادة 9(، التي ال يكن اتخاذها إالّ من ِقَبل السلطات الوطنية اخملتصة، مثل 
القض��اء، واخلاضعة للضمانات اإلجرائية املتوخاة في إطار القانون الوطني. أما جلنة حقوق الطفل، فقد حددت 
أيض��اً في تعليقها العام رقم 6 بش��أن معاملة األطفال غير املصحوبني واملنفصل��ني عن ذويهم خارج بلدهم 
األصلي، أن القرارات املتعلقة بالعودة الطوعية وإعادة التوطني اخلاصة بهؤالء األطفال تتطلب توفير الضمانات 

بشأن احترام مبدأ املصالح الفضلى )اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، الفقرات 84 و 92 - 93(.

3. كيفية تطبيق مبدأ املصالح الفضلى
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يلّخص الرسم البياني 3 في الصفحة التالية كيفية تطبيق مبدأ املصالح الفضلى من جانب املفوضية.  
التعرّف  الكافي بعملية  االهتمام  إيالء  إجرائية صارمة للحرص على  إلى ضمانات  احلاجة  تدعو  وعندما 
إلى ما يصّب في مصلحة الطفل، يجب على املفوضية القيام بتحديد ملصالح الطفل الفضلى. يصّح 
ذلك في ثالث حاالت معّينة. أّما في كافة احلاالت األخرى، فينبغي حتديد املصالح الفضلى من خالل إجراء 

تقييم لهذه املصالح.

الرسم البياني 3
تطبيق مبدأ املصالح الفضلى للطفل من جانب مفوضية األمم املتحدة

لشؤون الالجئي 
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3.3 تقييم املصالح الفضلى  

ال ب��ّد م��ن إجراء تقييم للمصال��ح الفضلى )املبنّي في الرس��م أعاله(  قبل اتخ��اذ أي إجراء يؤثر في    
األطفال املشمولني باختصاص املفوضية، ما لم تكن هناك حاجة إلى عملية حتديد للمصالح الفضلى. ال 
يتطّلب التقييم أي شكليات معّينة، بل ينبغي أن يتّم بصورة منتظمة في العديد من الظروف التي حتدث 
منذ اللحظة التي يتم التعرف فيها على الطفل بأنه غير مصحوب أو منفصل عن ذويه أو معرّض للخطر، 
إل��ى ح��ني التوّصل إلى حّل دائم لوضعه. على س��بيل املث��ال، ينبغي القيام بالتقييم قب��ل البدء بالبحث 
عن أفراد أس��رة الطفل أو توفير الرعاية املؤقتة له. يكن إجراء التقييم إّما بش��كل منفرد أو بالَتش��اور مع 
اآلخري��ن. وه��و ال يتطلب ضمانات إجرائية صارمة مث��ل تلك املرافقة لعملية التحديد الرس��مية، بيد أنه 

ينبغي على املوظفني املعنيني االتسام باملعرفة واملهارات املطلوبة.

في مختلف احلاالت، يجب إفساح اجملال أمام األطفال للتعبير عن وجهات نظرهم. كما ينبغي توثيق   
أعمال التقييم، ال سيما في حال احلاجة للرجوع إليها في املستقبل. 

 

4.3 حتديد املصالح الفضلى  

  يمُقصد بتحديد املصالح الفضلى العملية الرس��مية الرامية إلى حتديد هذه املصالح التخاذ قرارات 
ذات أهمية بالغة، الس��يما تلك التي تؤثر في الطفل، وتتطلب اتخاذ ضمانات إجرائية أكثر صرامة. ينبغي 
أن تضمن هذه العملية مش��اركة الطفل على النحو املالئم ومن دون متييز، فضالً عن الس��ماح له بطرح 
أرائ��ه  وإي��الء تلك اآلراء االهتمام الواجب، وذلك ِوفقاً لس��ّن الطفل املعني ومس��توى نضجه. تنطوي هذه 
العملي��ة أيضاً على مش��اركة أصحاب القرار م��ن ذوي اخلبرات في اجملاالت ذات الصل��ة، واملوازنة بني كافة 

العوامل ذات الصلة من أجل تقييم وحتديد أفضل خيار. 

كما هو مبنّي في الرس��م 3 أعاله، ثمة ثالث حاالت تس��تلزم من املفوضية القيم بتحديد للمصالح   
الفضلى لإلجراءات التي تؤثر في األطفال املشمولني باختصاصها:

•   حتديد احللول الدائمة لألطفال الالجئني غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم؛  
ــة لألطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم في حاالت اس��تثنائية   ــات الرعاية املؤقت •   ترتيب  

على النحو املبني أدناه؛ و
•   إمكاني�ة فصل الطفل عن والديه على كره منهما.  

يش��تمل الفصل )2( على املزيد من التفاصيل عن كّل من هذه احلاالت. ومن بني الفوائد املتوخاه من   
حتديد املصلحة الفضلى: 

•   ضمان توفير احلماية والرعاية للطفل احملروم أو الذي قد يصبح محروماً من حماية  أسرته.   
•   متكني موظفي املفوضية والش��ركاء من اس��تعراض وضع الطفل على نحو شامل، وضمان اتخاذ   

قرارات تتماشى مع أحكام وروح اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة.
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•   الس��ماح للطف��ل بطرح آرائه بحيث يتم االس��تماع إليه��ا وإيالؤها االعتبار الواجب وفقاً لس��ّن   
الطفل ونضجه وقدراته. 

•   املساعدة، عبر النهج الذي يمُركز على األطفال، على حتديد ثغرات احلماية التي تؤثر في أطفال أفراد   
معّينني أو مجموعات األطفال املش��مولني باختصاص املفوضي��ة، ورصد فعالية التدابير املتخذة 
س��ابقاً ومعاجلة الثغرات التي مت حتديدها والتمكني من املتابعة والقيام بإجراءات تصحيحية عند 

الضرورة؛ 
•   تأمني تقييم شامل ملستوى نضج الطفل عندما يكون سنّه غير معروًف أو موضع نزاع، ممّا يسمح   

للمفوضية باتخاذ اإلجراء املناسب.
•   إجتناب، من خالل إشراك األشخاص ذوي اخلبرات اخملتلفة، اتخاذ القرارات التي لها أثر جوهري على   

الطفل بشكل فردي ومبعزل عن اآلخرين.

على الرغم من أن املفوضية تقوم بعملية حتديد املصالح الفضلى في املقام األول لألطفال الالجئني،   
إال أن ه��ذه العملي��ة ق��د تنطبق أيضاً عل��ى األطفال عديي اجلنس��ية في حالة مش��اركة املفوضية في 

العمليات امليدانية املتصلة بهم.

في ح��االت العودة والنزوح الداخلي، ال بّد للمفوضية واليونيس��يف والش��ركاء اآلخرين من العمل   
م��ع أجه��زة الدولة اخملتصة من أجل إنش��اء نظ��م وطنية حلماية الطف��ل أو تعزيز فعالي��ة تلك القائمة. 
أّم��ا اإلج��راءات اخلاصة  بتحديد املصال��ح الفضلى التي يتّم تطويرها خارج إط��ار النظم الوطنية حلماية 
الطفل، فينبغي أن تبقى مبثابة وضع اس��تثنائي. في عمليات النزوح الداخلي، ال سيما عند اعتماد النهج 
العنق��ودي، يكن للف��رق العاملة املعنية بحماية الطف��ل )التي تكون عادة بقي��ادة منظمة األمم املتحدة 
للطفول��ة - اليونيس��يف( أن حتّدد بالتش��اور مع الفرق األخرى القائمة حول م��ا إذا كان يجب دعم النظم 

الوطنية حلماية الطفل بعمليات حتديد للمصالح الفضلى استنادا إلى هذه املبادئ التوجيهية.
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أين ميكن العثور على إرشادات حول كيفية التعامل مع األطفال غير املصحوبني واملنفصلني
  :عن ذويهم 

•   املبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت املتعّلقة باألطفال غير املصحوبني واملنفصلني   
عن ذويهم )اللجنة الدولية للصليب األحمر، وجلنة اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة في 
 اململكة املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة -

 اليونيسيف، واملنظمة الدولية للرؤية العاملية(، جنيف، كانون الثاني/ يناير 2004؛ 

ــة والرعاية البديلة لألطفال احملرومني من  ــودة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية للحماي •   مس  
 الرعاية األبوية( املقدمة من ِقَبِل اخلدمات االجتماعية الدولية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة -

اليمُونيس��يف بالتعاون مع الفريق العامل التابع للمنظم��ات غير احلكومية واملعني باألطفال 
احملرومني من الرعاية األبوية(، 2006؛ 

•   األطفال الالجئون: مبادئ توجيهية بشأن احلماية والرعاية، )املفوضية( جنيف، 1994؛   

ــل مع األطفال غير املصحوبني: نهج مجتمعي املنحى )املفوضية(، جنيف، نس��خة  •   العم   
منقحة أيار/مايو 1996؛

•   املبادئ التوجيهية اخلاصة بالسياسات واإلجراءات املعتمدة في التعامل مع األطفال غير    
املصحوبني طالبي اللجوء )املفوضية(، جنيف، 1997؛  

ــر لألطفال املنفصلني  •   املفقودون: تقدمي الرعاية في حاالت الطوارئ والبحث عن أفراد األس   
عن ذويهم منذ الوالدة حتى سن اخلامسة. )اليونيسيف(، 2007؛ 

ــة اجليدة )املفوضية  ــني عن ذويهم في أوروبا: بيان حول  املمارس ــج األطفال املنفصل •   برنام   
والتحالف الدولي إلنقاذ الطفولة(، بروكسل، الطبعة الثالثة، تشرين األول/أكتوبر 2004؛ 

ــة )منظمة إنقاذ  ــل ميداني ومتارين تدريبي ــال املنفصلني عن ذويهم، دلي ــل مع األطف •   العم   
الطفولة )اململكة املتحدة(، لندن، 1999؛

•   مسألة غير بسيطة. ضمان احلماية واحللول الدائمة  لألطفال غير املصحوبني     
واملنفصلني عن ذويهم )الهيئة اللوثرية للهجرة والالجئني(، بالتيمور، 2007. 
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تقع مسؤولية تنفيذ مبدأ مصالح الطفل الفضلى أوالً وأخيراً على عاتق الدولة، وذلك انطالقا من   
التزاماته��ا القانوني��ة الدولية. ضمن إطار نظم حماية الطفل لكّل دول��ة، ينبغي للدول اعتماد اإلجراءات 
املناس��بة للنظر في مصالح الطفل الفضلى ممّ يضمن مش��اركة الطفل عل��ى النحو املالئم، إلى جانب 

اخلبراء املعنّيني، من أجل حتديد وتقييم أفضل خيار متاح. )12( 

ينبغي للمفوضية وشركائها السعي بالتالي إلى دعم نظم احلماية الوطنية لألطفال في ظّل روح   
من الش��راكة، بدال من اس��تبدالها بنظم جديدة حتل محّلها، “وذلك من خالل االس��تناد إلى املزايا املتوفرة 

لدى كل طرف لتعزيز األثر االيجابي املتصل بحماية األطفال”)13(.

عندم��ا تكون ال��دول قد وضعت اإلجراءات املناس��بة لتحديد املصالح الفضلى أو كانت مس��تعّدة   
للقيام بذلك، يرتكز دور املفوضية بش��كل رئيس��ي على الرصد وبناء القدرات وحش��د الدعم. على سبيل 

كن للمفوضية أن تقوم باالتي:  املثال، يمُ

•   رصد تطبيق الضمانات اإلجرائية على النحو احملّدد في  اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي.  
•   حتديد، مبش��اركة الس��لطات اخملتصة واليونيسيف والش��ركاء اآلخرين، مبا في ذلك املنظمات غير   
احلكومية ذات الصلة العاملة في البالد، الدعم املطلوب من اجملتمع الدولي من أجل توسيع نطاق 
نظم حماية الطفل الوطنية لتش��مل األش��خاص املش��مولني باختصاص املفوضية، أو معاجلة 

الثغرات األخرى التي مت حتديدها؛ 
•   تعزي��ز قدرات اجلهات  املس��ؤولة ف��ي الدولة، خاص��ة الهياكل املعني��ة برعاية الطف��ل، لتنفيذ   
التزاماتها مبوجب اتفاقية حقوق الطفل )وقد يش��مل ذلك التدريب، وتقدمي املش��ورة حول القانون 

الدولي، وخدمات الترجمة الفورية والتحريرية(؛
•   تقدمي املشورة بشأن  احلاالت الفردية، بحسب االقتضاء.   

قد يس��اعد حتديد املصالح الفضلى املنفذ من قبل املفوضية اس��تنادا إلى هذه املبادئ التوجيهية   
على تكملة نظم حماية الطفل الوطنية في ظرفني متمّيزين: 

•   كإجراء استثنائي يقضي باالستعاضة عن مسؤوليات الدولة، عندما ال تكون النظم  الوطنية املعنية   
بتحدي��د املصال��ح الفضلى للطفل متاح��ة أو ال يكن الوصول إليها من  جانب األطفال املش��مولني 
باختصاص املفوضية )انظر على سبيل املثال الفصل 2،  القسم 3، حول فصل الطفل عن والديه(، و

•   لإلج��راءات التي تنفذها املفوضية بصورة  مس��تقلة، تقرير م��ا إذا كان يجب التقّدم بطلب إعادة   
توط��ني األطفال الالجئني غي��ر املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم في بلدان ثالثة، أو دعم عودتهم 

الطوعية إلى الوطن.

يتعنّي على املفوضية أن تبذل كافة اجلمُهود املمكنة إلش��راك السلطات الوطنية اخملتصة في اإلجراءات   
اخلاصة بتحديد املصالح الفضلى التي تقوم بها كلما كان ذلك ممكناً، وذلك كجزء من اللجنة املعنية بتحديد 
هذه املصالح وفي جمع املعلومات. من ذلك التش��جيع على تفعيل دور هذه الس��لطات وتيس��ير مش��اركة 

احلكومة في تطبيق القرارات املتخذة )على سبيل املثال، إصدار تأشيرات خروج في حاالت إعادة التوطني(.

4. دعم النظم الوطنيـة حلمايـة الطفــل
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يتضّمن هذا الفصل توجيهات بشأن األوضاع التي 
تتطلب القيام بتحديد املصالح الفضلى في سياق: 
حتديد احللول الدائمة لألطفال غير املصحوبني   •

أو املنفصلني عن  ذويهم.
في  املؤقتة  الرعاية  ترتيبات  أنسب  حتديد   •

احلاالت االستثنائية.
كره  على  والديه  عن  الطفل  فصل  إمكانية   •

منهما.
 كما يوضح الفصل محدودية إمكانيات املفوضية 
مع  التعامل  حول  املشورة  ويقّدم  املشاركة،  على 

التعقيدات التي قد تطرأ.
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1.1 الغرض من حتديد املصالح الفضلى  

يس��تلزم حتديد أنس��ب حل دائم لألطفال الالجئني غير املصحوب��ني أو املنفصلني عن ذويهم عموماً   
املوازنة الدقيقة بني عدة عوامل مختلفة. غالباً ما تكون القرارات اخلاصة بالعودة الطوعية وإعادة التوطني 
أو الدمج احمللي ذات أثر جوهري على األطفال في املدى البعيد. فقبل اتخاذ أي من هذه القرارات، يجب حتديد 

املصالح الفضلى لضمان التركيز بالقدر الكافي على حقوق الطفل عند اختيار: 

•   أنسب احللول الدائمة، و  
•   الوقت املناسب لتطبيق هذه احللول.  

ف��ي حال تبنّي أثناء القيام بتحديد املصالح الفضلى أنه ال يكن حتديد احلل الدائم األكثر مالءمة مع   
مصلح��ة الطفل الفضل��ى، وفي حال اندمج الطفل متاماً ضمن مجتمع��ه، ينبغي احملافظة على ترتيبات 
الرعاية املؤقتة واس��تعراض احلالة في أسرع وقت ممكن، في غضون سنة واحدة على أبعد تقدير. قد يكون 
ه��ذا ه��و احلال بعد توقيع اتفاقية الس��الم، عندما تدعو احلاجة إلى املزيد من الوق��ت لتحديد ما إذا كانت 
العودة الطوعية تش��كّل خي��ارًا واقعًيا، أو عندما تك��ون نتائج البحث عن أفراد األس��رة ال تزال معّلقة؛ أو 
عندما تكون املفوضية قد باش��رت بعقد مناقش��ات مع احلكومة بش��أن االندماج احمللي الذي قد يؤدي إلى 

إيجاد حل دائم لألسرة احلاضنة وبالتالي للطفل غير املصحوب أو املنفصل عن ذويه.

2.1 متى يتوجب حتديد املصالح الفضلى؟  

تعتمد حاجة املفوضية للقيام بعملية حتديد للمصالح الفضلى على درجة انحراطها  ومشاركتها   
في معاجلة وضع الطفل. عندما تقوم تتولّى السلطات احلكومية عملية البحث عن حّل دائم للطفل في 

ظل عدم مشاركة املفوضية، ال يمُفترض باملفوضية القيام بتحديد املصالح الفضلى.  

غير أنه ينبغي ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إجراء عملية حتديد كاملة للمصالح الفضلى:  
  

1. احللول الدائمة لألطفال الالجئني غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

حتديد املصالح الفضلى من جانب 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي
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)1(  لكافة األطفال الالجئني غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم الذين يتلقون الرعاية املباش��رة   
أو غير املباشرة من جانب املفوضية، ال سيما

•   أولئك املعترف بهم كالجئني مبوجب والية املفوضية.   
•   أولئ��ك الذي��ن يقيمون في مخّيمات أو مرافق تخضع إلدارة وتنس��يق املفوضية أو عبر ش��ركائها   

بدعم منها.
•   أولئك الذين يحظون بدعم املفوضية ويعيشون في أماكن متفرقة، و   

)2(  لكافة األطفال الالجئني غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم الذين يتلقون   
املس��اعدة من املفوضية في إيجاد حلول دائمة، مثل توفير وثائق السفر أو غيرها من الوثائق، ما لم يسبق 
للس��لطات الوطنية أو اجلهات الش��ريكة األخرى املس��ؤولة ع��ن أداء هذه املهمة حتدي��د مصالح الطفل 
الفضل��ى من خ��الل عملية حتترم احلقوق املنصوص عليها في اتفاقية حق��وق الطفل، واملعايير احملددة في 

التعليق العام رقم 6 للجنة حقوق الطفل في )أنظر بصفة خاصة الفقرة 20(.

  
ق��د يش��كّل حتديد املصالح الفضل��ى أداة مفيدة بالنس��بة إلى فرق العمل امليدان��ي لتحديد أكثر     
احللول الدائمة مالءمة لألطفال املشمولني باختصاص املفوضية، مثل األطفال عديي اجلنسية أو النازحني 

داخلياً أو العائدين غير املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم. 

وعلى النحو املبنّي أدناه، ثمة اعتبارات معّينة تنطبق على عمليات لّم شمل األسرة.   
 

3.1 لّم شمل األسرة   

يجب اعتبار لّم ش��مل األس��رة، كّلما كان ممكناً، وبصفة عامة، كتدبير يصّب في مصلحة   
الطفل الفضلى. عند العثور على أفراد األس��رة والتحقق من العالقات األس��رية والتأكد من رغبة الطفل 
وأفراد األسرة في لم شملهم، يجب عدم تأخير عملية لّم الشمل بسبب إجراءات حتديد املصالح الفضلى.
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لكن قبل دعم عملية لّم الشمل، يجدر باملفوضية القيام بتقييم ملعرفة ما إذا كان من شأن   
ه��ذه العملية أن تعرّض الطفل لس��وء املعاملة أو اإلهمال. كما ينبغي أن يك��ون هذا التقييم مبنًيا على 
جملة من األمور، من بينها أي عملية حتقق سبق للسلطات احلكومية اخملتصة في الدولة املضيفة للطفل 
القي��ام بها. وإذا كانت هناك أس��باب معقولة حتمل على االعتقاد بأن لّم الش��مل يمُعرّض أو من احملتمل أن 
يعرّض الطفل ملثل هذا اخلطر، يجب عندها على املفوضية أن تتحّقق من خالل حتديد املصالح الفضلى ممّا 
إذا كان لّم شمل األسرة يصّب في الواقع في مصلحة الطفل الفضلى. يكن استخدام القائمة املرجعية 
املرفق��ة بامللحق )4( للتأكد م��ن ذلك وحتديد مدى ضرورة القيام بتحدي��د للمصالح الفضلى. كما أن هذا 

اإلجراء الوقائي يمُعّد ضروريًا أيضا للحّد من مخاطر اإلجتار باألطفال. 

لتمكني املفوضية من اتخاذ قرار عاجل بشأن ما إذا كان يجدر بها دعم لّم شمل األسرة،   
يكن تطبيق إجراءات مبّسطة لتحديد املصالح الفضلى )أنظر الفصل 3، القسم 7.1(.

في البلدان التي تسعى عادةً إلى مشاركة املفوضية في تيسير لّم شمل األسرة لألطفال من خارج   
البالد، يكن للمفوضية تش��جيع س��لطات احلكومية املعنية على وضع آليات س��ريعة لتقييم احتماالت 

التعرّض لسوء املعاملة أو اإلهمال، وذلك قبل إصدار وثائق الدخول.

4.1 متى يتم البدء بتحديد املصالح الفضلى؟  

لقد أشارت جلنة حقوق الطفل، في تعليقها العام رقم 6 )الفقرة 79( إلى ضرورة “بذل   
اجله��ود إليج��اد حلول دائمة لألطفال غي��ر املصحوبني أو املنفصل��ني عن ذويهم خ��ارج بلدانهم األصلية” 
والشروع في تنفيذها من دون تأخير ال مبرّر له، وحيثما كان ممكنا، فور االنتهاء من تقييم وضع الطفل غير 

املصحوب أو املنفصل عن ذويه”.
  

يترت��ب على ذلك ضرورة القيام بتحديد للمصالح الفضل��ى في أقرب وقت ممكن منذ مراحل النزوح   
األولى، كما ينبغي على املفوضية أالّ تنتظر حتى بروز احتماالت لتوفير حل دائم. لكن، ومبا أن نتائج عملية 
البحث عن أفراد األسرة تمُعّد عامالً رئيساً في حتديد أنسب احللول الدائمة بالنسبة لطفل غير مصحوب أو 
منفصل عن ذويه، فال بّد من إعطاء فس��حة معقولة من الوقت لعملية البحث هذه  التي يجب املباش��رة 
به��ا ف��ور التأكّد من أن الطفل غي��ر مصحوب أو منفصل عن ذويه ومتابعتها عل��ى نحو منتظم. أما مّدة 
االنتظ��ار للحص��ول عل��ى نتائج عملية البح��ث، فتختلف بحس��ب كل حالة تبعاً جملموع��ة متنوعة من 
العوامل، منها س��ّن الطفل، والتجارب الس��ابقة املس��تفادة من عمليات البح��ث املتصلة بحاالت مماثلة، 
وم��دى إحلاح هذه القضية، ونوعية املعلومات املتاحة عن األس��رة، وقدرة الوصول إلى املناطق األصلية. في 
مختل��ف األحوال، يتعنّي على املفوضية القيام بتحديد املصالح الفضلى ضمن مهلة ال تتعدى الس��نتني 
من حلظة التحّقق من أن الطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه. ال بّد هنا من اعتماد نهج معاجلة كل 
حالة على حدة. فقد تكون هناك حاالت، ال س��يما بني أوس��اط األطفال األصغر سنا، ال حتتمل االنتظار ملّدة 

سنتني.
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ثّمة رسم بياني في امللحق 1 يجّسد النقاط احلاسمة ويلّخص اخلطوات املضمنة في حتديد املصالح   
الفضلى ملعرفة أنسب احللول الدائمة بالنسبة إلى األطفال غير املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم. 

5.1 ما العمل في حال ردّ األبوين أو طردهما؟  

في احلالة االس��تثنائية التي يصبح فيها الطف��ل الالجئ منفصالً عن ذويه أو غير مصحوب نتيجة   
لردّهم��ا، ينبغ��ي القي��ام بتحديد للمصال��ح الفضلى ملعرفة أنس��ب احللول الدائمة والتوقيت املناس��ب 
لتطبيق هذه احللول. وفي حالة ردّ الوالدين بالتبني اللذين يكون الطفل قد تعّلق بهما واربط بهما بعالقة 

أسرية فعلّية، يتم الَتحّقق من العالقة األسرية، ويمُطبق النهج تفسه.

ف��ي حال��ة ردّ الوالدين أو طردهما، ينبغ��ي القيام بتحديد املصالح الفضلى عل��ى الفور ما لم تكن   
هنالك مؤشرات قوية ترّجح أنه سيمُسَمح لهما بالعودة إلى بلد اللجوء في وقت قريب. 
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ينبغي تقدمي الرعاية املؤقتة لألطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم إلى أن يتم لّم شملهم   
مع أسرهم أو مع أوليائهم السابقني، على أن تقوم هذه الرعاية على أساس مصالح الطفل الفضلى.

يك��ن بناء الق��رارات املتعلقة بالرعاية املؤقتة عادة على أس��اس الترتيبات القائمة والنظم املعمول   
بها ضمن اجملتمع. يجدر مبوظفي املفوضية أو الش��ركاء املس��ؤولني عن القرارات املتعلقة بالرعاية املؤقتة 
أن يكون��وا مؤهل��ني لتقييم ما إذا كانت الترتيب��ات املتعلقة بالرعاية املؤقتة تص��ّب في مصلحة الطفل 
الفضلى. كما ينبغي أن يتم اتخاذ هذا القرار على نحو عاجل مع تفادي أي تأخير قد تسببه إجراءات حتديد 

املصالح الفضلى. 

غير أن ثّمة حاالت استثنائية حيث التقييم وحده ال يكفي، وحيث يكون هنالك العديد من العوامل   
واحلقوق التي ال بّد من اس��تعراضها من ِقَبِل أكثر من ش��خص واحد، مع وجوب توثيق كل خطوة من هذه 

العملية. وهي كالتالي: 

•   إذا كان��ت هنالك أس��باب معقولة حتمل على االعتقاد بأن الطفل غي��ر املصحوب أو املنفصل عن   
ذويه يتعرّض أو من احملمُتمل أن يتعرَّض لسوء املعاملة أو اإلهمال من قبل الشخص البالغ املرافق 
ــه، فيجب بالتال��ي اتخاذ قرار حول ما إذا كان يجب وضع الطفل في مكان آخر. مبكن للش��كوك  ل
حول ش��رعية عالقة الطفل مع الش��خص البالغ الذي يرافقه أن تكون مبثابة مؤشر لوجود عالقة 

تتسم بإساءة املعاملة أو االستغالل.

•   في بعض احلاالت، حيث توجد أسباب معقولة حتمل على االعتقاد بأن الترتيبات املتعلقة بالرعاية   
ــت مناسبًة للطفل )على س��بيل املثال، بسبب خلفية الطفل الثقافية والعرقية  القائمة ليس
أو الديني��ة، أو ارتباطه باجلماعات املس��لحة أو القوات، أو ارتباط املس��ؤولني عن رعايته باجلماعات 
املس��لحة( أو في حال��ة االحتياجات اخلاصة املتعددة، مثل تلك اخلاص��ة باألطفال غير املصحوبني 

املعوقني، التي تستلزم املزيد من اإلجراءات الداعمة. 

ف��ي حال تولّي الدول الترتيبات املتعلق��ة بالرعاية املؤقتة، تنتفي احلاجة ألن تقوم املفوضية بتحديد   
املصالح الفضلى، على الرغم من أنها قد تضطلع بدور املتابعة.

ينبغ��ي البدء بتحدي��د املصالح الفضلى فور التعرف إلى احلاالت االس��تثنائية. أّما إذا كانت  هنالك    
أسباب معقولة حتمل على االعتقاد بأن الطفل معرّض خلطر وشيك يهّدد حياته أو سالمته اجلسدية من 
جانب الش��خص البالغ الذي يرافق��ه، فانه من الضروري فصل الطفل عن ذلك الش��خص، كإجراء وقائي، 

وذلك قبل حتديد املصالح الفضلى. كما ينبغي القيام بهذه اإلجراءات في أقرب فرصة سانحة. 

2. الترتيبات املؤقتة لرعاية األطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن 
ذويهم في بعض احلاالت االستثنائية.
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غير أن أي انفصال عن األولياء بالتبني الذين تربطهم بالطفل عالقة أسرية قوية وعاطفية يجب أن   
يخضع لإلرشادات األكثر صرامة الواردة في القسم 1.3.

 
يتضمن امللحق 2 رسماً بيانياً يجسد النقاط احلاسمة ويلخص اخلطوات التي تنطوي عليها عملية   
حتديد املصالح الفضلى ملعرفة أنس��ب ترتيبات الرعاية اخلاص��ة باألطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن 

ذويهم، في احلاالت االستثنائية املذكورة أعاله.

أهمية متابعة الترتيبات املتعلقة بالرعاية 

املسؤولني عن  أو عن  أسرهم  األطفال منفصلني عن  فيه  يكون  الذي  الوقت  خالل 
رعايتهم، يجب أن يكونوا قادرين على العيش في بيئة آمنة، توفر لهم احلماية والرعاية 
املالئمتني. كما ينبغي تقدمي الرعاية املؤقتة لألطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن 
عادةً  األهل  يقّدمها  التي  والبدنية  العاطفية  للرعاية  مماثلة  تكون  أن  على  ذويهم، 
ألطفالهم.  كما يجدر بهذه البيئة تلبية االحتياجات الصحية والتعليمية لهؤالء 
األطفال. من الضروري أن تقوم املفوضية مع شركائها برصد هذه الترتيبات بعناية 
وبشكل مستمر لضمان حماية الطفل ورفاهه، على أن يشمل هذا الرصد االستماع 
دعم  ينبغي  االقتضاء،  عند  والتصدي.  لإلبالغ  سرية  آلية  واعتماد  الطفل  آراء  إلى 
األسر في االضطالع مبسؤولياتها، من خالل أنشطة مجتمعية واسعة النطاق من 

شأنها تعزيز قدرة تلك األسر على دعم األطفال الذين تتولى رعايتهم.



املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حتديد املصالح الفضلى 34

 3. إمكانيـة فصل الطفـل عن والديـه على كره منهما 

1.3 الطبيعة االستثنائية ملشاركة املفوضية   

تنص املادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل »على عدم فصل الطفل عن والديه على كره   
منهما، إالّ عندما يكون ]هذا االنفصال[ ضروريا لصون مصالح الطفل الفضلى«. كما تنص االتفاقية على 
ح��ق الطفل الذي مت فصله عن كال والديه أو أحدهما »في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات ش��خصية 

واتصال مباشر بكال والديه، إالّ إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى«. 

يقع قرار فصل الطفل عن والديه ضمن اختصاص الدول. في حال تنّبه املفوضية إلى   
أي وضع خطير يتعرض فيه الطفل لس��وء املعاملة أو اإلهمال من جانب الوالدين، سواء من خالل أنشطة 
الرص��د الت��ي تقوم بها، أو عن طريق اإلحالة من قبل الش��ركاء أو من خالل عملي��ات اإلبالغ التي يقوم بها 
األطف��ال أنفس��هم، تقضي مس��ؤوليتها األولى بإبالغ الس��لطات احلكومية اخملتصة بذل��ك وحثها على 
االضط��الع مبس��ؤولياتها مبوجب املادة 9 م��ن اتفاقية حقوق الطفل. كما يك��ن للمفوضية أن تتولّى عند 

الضرورة رصد هذه العملية. 

لكن في احلاالت التي تنعدم فيها اإلجراءات املتخذة من قبل الدولة أو تكون تلك   
اإلج��راءات غي��ر متاحة، قد تضطرّ املفوضية، انطالقاً من واليتها الت��ي تقضي بتوفير احلماية الدولية، إلى 
اتخاذ تدابير حلماية احلقوق األساس��ية للطفل املشمول باختصاصها. وفي بعض احلاالت االستثنائية، قد 
يتضم��ن ذل��ك فصل الطفل عن والديه عل��ى كره منهما، كما يجري في احل��االت التي يكون فيها الطفل 
معرض��اً لس��وء املعاملة من قبل والديه داخل مخيمات الالجئني اخلاضع��ة إلدارة املفوضية، في ظل غياب 

كامل للسلطات الوطنية. 

نظراً إلى خطورة اآلثار املترتبة على الطفل جرّاء فصله عن والديه، حتى ولو كان   
ذل��ك ترتيب��اً مؤقتا، ال ب��ّد من حتديد املصل��ح الفضلى قبل اتخاذ أي قرار من ش��أنه أن ي��ؤدي إلى الفصل. 

ولضمان حدوث الفصل كمالذ أخير، يجب أوالً مساعدة األسرة اجتماعياً، قبل النظر في أي قرار بالفصل.

حت��ّد اتفاقية حق��وق الطفل من صالحية اتخاذ القرارات بش��أن فصل الطفل ع��ن والديه على كره    
منهما »بالسلطات اخملتصة، رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية »)املادة 9(. كما أن أي تدخل من جانب املفوضية 
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كن إال أن يكون ذا طابع مؤقت، مع االحتفاظ باحلق في اتخاذ القرارات بشأن  لفصل الطفل عن والديه ال يمُ
احلقوق أو املسؤوليات األبوية للجهات احلكومية اخملتصة. 

يتناول القس��م أدن��اه احلالتني اللتني ق��د يتعني على املفوضي��ة فيهما القي��ام بتحديد للمصالح   
الفضلى وهما: حاالت سوء معاملة الطفل أو إهماله من قبل والديه، حيث يتم النظر في فصله عنهما 
على كره منهما؛ وحاالت انفصال الوالدين أو احتمال انفصالهما، وبروز احلاجة إلى حتديد الذي س��يحظى 
بالطفل. ثّمة رسم بياني مضمن في امللحق 3 يجّسد النقاط احلاسمة التي قد تدعو إلى القيام بعملية 

حتديد للمصالح الفضلى للنظر في قرار الفصل واخلطوات الواجب اتباعها.

حتظر اتفاقية حقوق الطفل التدخل غير الشرعي بشؤون أسرة الطفل )املادة 16(    
وصالته العائلية على النحو الذي يقره القانون )املادة 8(. يجب تفسير مصطلح »العائلة« باملعنى الواسع 
رف  مُوس��عة أو اجلماعة حس��بما ينص عليه العمُ الذي يش��مل الوالدين أو، عند االنقضاء، أعضاء األس��رة امل
احملل��ي )امل��ادة 5(. على الرغم من أن هذا القس��م يتناول مس��ألة الفصل عن الوالدي��ن، ثمة عالقات أخرى 
تستلزم  املوازنة الدقيقة بني مخاطر سوء املعاملة أو اإلهمال، واآلثار الناجمة عن االنفصال بالنسبة إلى 

الطفل. يجب في هذا الصدد، تطبيق التوجيهات املضمنة في هذا القسم، وهي تشمل: 

•   اإلبع��اد ع��ن أي ش��خص يتمت��ع بحقوق الرعاي��ة، مثالً ع��ن ولي األم��ر األولي مبوج��ب القانون أو   
العرف؛  

•   اإلبعاد عن أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل )مثل الوالدين بالتبني( تربطه بالطفل    
عالقة عاطفية حميمة مبا يكفي لتش��كيل عالقة أس��رية. يجب تقييم العالقة بني الطفل ومن 

يقوم برعايته على أساس كل حالة على حدة. 

2.3 األذى الشديد الذي يسببه الوالدان  
  

تتضمن احلاالت األولى أمناطاً خطيرة من سوء املعاملة أو اإلهمال ضمن األسرة.   
ينبغي للمفوضية القيام بتحديد للمصالح الفضلى فقط عندما ال تكون الس��لطات احلكومية اخملتصة 
راغبة أو قادرة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة. وملا كانت هذه الس��لطات أكثر ميالً إلى ممارس��ة مسؤولياتها 
في حاالت العودة أو النزوح الداخلي، فستش��مل مش��اركة املفوضية في املق��ام األول، إن لم يكن حصراً، 

األطفال الالجئني املشمولني باختصاصها. 
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تش��مل حاالت س��وء املعاملة العنف البدني )أي إحلاق األذى بالطفل بشكل متعّمد( والعنف   
النفس��ي )أي ما من ش��أنه أن يتس��بب في األذى النفس��ي(، باإلضافة إلى االعتداء اجلنس��ي. أما اإلهمال 
فينطوي على حرمان الطفل من تلقي احتياجاته األساس��ية )على س��بيل املثال، الغذاء والكساء واملأوى 

والرعاية الطبية(. 

يمُع��د إبعاد األطف��ال عن والديهم م��ن دون مبرر واحداً من أخط��ر االنتهاكات الصارخ��ة التي يكن   
ارتكابها ضد األطفال. لذا، فال يجدر النظر في مسألة الفصل إالّ من قبل املفوضية، وذلك فقط عند وجود 
أس��باب معقول��ة حتمل على االعتقاد أنه نتيجًة ألفعال يقوم بها الوال��دان أو تقصير ما يرتكبانه، يتعرض 

الطفل لسوء املعاملة الشديدة أو اإلهمال، مثل: 

•   األضرار اجلس��دية أو النفس��ية اخلطيرة الناجمة، على س��بيل املثال، عن الَتعرِّض للضرب املبرح،   
والتهديد بالقتل والتشويه، واحلبس لفترة طويلة من قبل الوالدين كعقاب، واإلكراه على االنخراط 

في أسوأ أشكال َعمالِة األطفال، والتعرض املستمر للعنف املنزلي الشديد داخل البيت؛ 

•   االعتداء أو االس��تغالل اجلنسي، مثل إغراء الطفل أو إكراهه على املشاركة في أي نشاط جنسي   
غير مش��روع؛ االس��تغالل في الدعارة أو غيرها من املمارسات اجلنس��ية غير املشروعة؛ إلى جانب 

االستغالل في األعمال واملواد اإلباحية. 

ولتحديد ما إذا كان الطفل معرضاً لس��وء املعاملة الش��ديدة أو اإلهمال، يكن النظر في العناصر   
التالي��ة: مدى تردد أمناط احل��وادث املاضية، واجتاهات العن��ف، وإمكانيات املعاجلة والرص��د على نحو فعال، 

واستمرار األسباب اجلذرية لسوء املعاملة أو اإلهمال. 

يجدر بعملية فصل الطفل أن تكون املالذ األخير. ال ينبغي أبداً اتخاذ هذه اخلطوة في حال وجود   
تدابير أقّل قس��اوة من ش��أنها ضمان حماية الطفل. أما حتديد املصالح الفضلى، فينبغي القيام به 
فق��ط بع��د بذل كافة اجله��ود املمكنة ملعاجلة الوضع. يج��ب القيام بهذه العملي��ة التمهيدية على 

مرحلت��ني: 
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أ( التقييم األولي للضرر الوشيك   

كخط��وة أولى، ينبغي للموظفني املؤهلني للتعامل مع مث��ل هذه احلاالت حتديد ما إذا كانت هنالك   
أس��باب معقولة حتمل على االعتقاد بأن الطفل معرّض خلطر وشيك يهدد حياته أو سالمته البدنية. في 
هذه احلالة، ينبغي اتخاذ قرار بإبعاد الطفل فورا عن األسرة، وتوفير الرعاية املؤقتة له. ال بّد أيضاً من القيام 
بالتقييم نفس��ه في حال إبعاد الطفل كتدبير ط��ارئ، أو من قبل اجليران أو اجملمُتمع، أو غير ذلك. في حال متّ 

توفير الرعاية املؤقتة من جانب أشخاص آخرين، فال بد من تقييم مدى مالءمة تلك الرعاية. 

مُشرف على عملية  إن قرار إبعاد الطفل أو عدم إعادته يجب أن يمُصّدق من قبل امل  
حتدي��د املصالح الفضلى )أو، في حال غيابه، من قبل كبار موظفي املفوضية( وذلك قبل اإلبعاد الطارئ، أو، 
إن لم يكن ذلك ممكنا، في غضون 48 س��اعة كحّد أقصى. كما يجب أن يتضمن القرار أيضا احلد األقصى 
مل��ّدة الفصل إلى ح��ني حتديد املصلحة الفضلى للطف��ل املعني، على أن تكون ه��ذه الفترة قصيرة بقدر 
اإلمكان. ينبغي تس��جيل كافة األسباب املتعلقة بالقرار خطياً وإدراجها ضمن ملف الطفل. أما املشرف 

على حتديد املصالح الفضلى، فيجب عليه إبالغ السلطات الوطنية وفقا لذلك. 

ف��ي حال إبع��اد الطفل أو عدم إعادته، يجب إطالع والديه على اإلجراءات التي س��يتم اتباعها. كما   
ينبغي تقييم ما إذا كان مش��ارك إعالم والدي الطفل مب��كان تواجده يصّب في مصلحة الطفل الفضلى 

في هذه املرحلة، وتنظيم مسألة الزيارات، إذا ما كانت آمنة ومناسبة. 

ب( دعم األسرة   

بغض النظر عّما إذا كان الطفل يمُقيممُ مع والديه أو ال، ينبغي تقدمي الدعم للوالدين  ملس��اعدتهما   
عل��ى حتمل مس��ؤولياتهما األبوية، واس��تعادة أو تعزيز قمُدرة األس��رة على رعاية الطف��ل. يجب تقدمي هذا 
الدعم األس��ري من خالل موظفني يتمتعون باخلبرة الالزمة في رعاية الطفل ورفاهه، وذلك في أسرع وقت 

ممكن. 
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ــي. أما إذا  م��ن املوصى ب��ه إضفاء الطابع الرس��مي على العمل مع األس��رة، م��ن خالل اتفاق خّط  
كان الوالدان أميني، ينبغي ش��رح االتفاق لهما بش��كل واضح. كما يجدر به��ذا االتفاق حتديد كافة املهام 
وااللتزام��ات املطلوب��ة من جان��ب الوالدين من جه��ة رعاية الطف��ل، باإلضافة إلى امله��ل الزمنية للوفاء 
بالتزاماتهما. وإذا وافق الوالدان على تنفيذ املهام املنوطة بهما، يجب على كافة الشركاء املعنيني التوقيع 

عليه. 

يج��ب بع��د ذلك رصد تنفيذ االتف��اق من قبل املفوضية و/ أو ش��ركائها. على س��بيل املثال، إذا كان   
االتف��اق ينص على وجوب اصطحاب الوالدين للطفل إلى املدرس��ة كل صباح، فمن الضروري أن يقوم أحد 
املدرسني أو موظفي املدرسة اآلخرين بإبالغ الوكالة املعنية عّما إذا كان الوالدان يقومان بهذه املهمة أم ال، 

وما إذا كان الطفل يأتي بنفسه إلى املدرسة، أو ال يقصدها على اإلطالق. 

ف��ي ح��ال جناح االتفاق، ولم يع��د الطفل في خط��ر، ال حاجة للمفوضية للنظر في مس��ألة فصل   
الطف��ل، وبالتالي، تنتف��ي احلاجة إلى حتديد املصالح الفضلى للطفل. أّما في حال فش��ل االتفاق، أو عدم 
موافقة الوالدين عليه، وظّل الطفل عرضة لس��وء املعاملة الش��ديدة أو اإلهم��ال، ينبغي حتديد املصالح 

الفضلى على أساس هذه املبادئ التوجيهية. 

3.3 انفصال الوالدين   

تتصل احلالة الثانية التي قد تس��توجب من املفوضية القيام بتحديد للمصالح الفضلى، بانفصال   
الوالدي��ن الفعل��ي أو احتمال انفصالهما، واحلاجة إلى حتديد أي من الوالدين س��يحظى بالطفل. في هذه 
احل��االت، يج��در بتحديد املصالح الفضل��ى من جانب املفوضي��ة أن يقتصر على احلاالت الت��ي تكون فيها 

السلطات اخملتصة غير راغبة أو غير قادرة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة. 

في ما يلي، أمثلة لسيناريوهات محتملة تتطلب القيام بتحديد للمصالح الفضلى :   

•   انفصال الوالدين والتخلي عن الطفل.  
•   انفصال الوالدين ورغبة كل منهما في االحتفاظ بالطفل.  

•   عدم اتفاق الوالدين على حتديد الطرف الذي سيتّم تقدمي طلب إعادة توطني الطفل معه، واحلاالت   
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التي يتقّدم فيها الوالدان بطلب إعادة التوطني بش��كل منفصل، كما هو الوضع في حاالت تعدد 
الزوجات أو عند إعادة توطني أحد الوالدين فقط. في ما يتل بتعدد الزوجات، ال تقبل معظم بلدان 
إعادة التوطني إال زوجة واحدة وذلك متاشياً مع قوانينها التي حترّم تعدد الزوجات. ونظراً إلى أن ذلك 
ق��د يؤدي إلى انفصال األطف��ال من الزوجات األخريات عن آبائهم، ال بّد م��ن القيام بعملية حتديد 

للمصالح الفضلى للمساعدة على املطالبة بحق األطفال في البقاء مع كال الوالدين )14(.

•   في اخلتام، من الضروري  حتديد املصالح الفضلى في تلك احلاالت االستثنائية التي يوافق الوالدان   
فيها على حّل معنّي للطفل بعد انفصالهما، غير أن املفوضية متتلك أسباباً وجيهة لالعتقاد بأن 
من ش��أن خيار الوالدين أن يعرض الطفل لألذى الش��ديد. في مختلف احلاالت، ينبغي أيضاً حتديد 
املصالح الفضلى التي تقوم فيها إعادة توطني أحد الوالدين على أس��اس احلماية من اخملاطر التي 

حتدث في إطار األسرة )مثل حاالت العنف املنزلي(.

4.3 القيام بعملية حتديد للمصالح الفضلى تتضّمن فصل الطفل عن والديه   

ينبغ��ي حتدي��د املصالح الفضل��ى على الفور في حال حتدي��د أي خطر يتعّلق باحلماي��ة أو إذا تعذرت   
معاجل��ة تلك اخملاطر عبر تدخالت أخرى، مثل التوصل إلى اتفاق م��ع الوالدين. يجب القيام بإجراءات حتديد 

املصالح الفضلى وتنفيذ القرار في هذا الشأن في أقرب فرصة سانحة. 

نظ��را ألهمية القرار اخلاص بتحديد املصالح الفضلى بالنس��بة إلى الطفل، ال بّد من احلصول على   
رأي مهني، كما ينبغي أن إيالء عناية قصوى بإشراك املوظفني ذوي املهارات واخلبرات املطلوبة. من جانبها، 
ينبغي على املفوضية أن تس��عى للحصول على اخلبرة املهنية بني موظفي شركائها، عندما ال تكون هذه 
اخلبرة متوفرة في أوساط موظفيها. كما ينبغي للمفوضية بذل كافة اجلهود إلشراك السلطات الوطنية 

أو احمللية اخملتصة في حتديد املصالح الفضلى. 

كما س��بق وأش��رنا أعاله، يجدر بفصل الطفل عن والديه بسبب سوء املعاملة الشديدة أو اإلهمال   
أن يك��ون مبثاب��ة املالذ األخير، فال يتم اللجوء إليه إال في حال عدم توّفر أي تدابير بديلة حلماية الطفل، على 
أن ي��دوم ألقصر فت��رة ممكنة. يجدر بالقرار اخلاص بتحديد املصالح الفضل��ى أن يحّدد أيضاً املهلة الزمنية 
الالزمة لتوضيح أهمية فصل الطفل، وإذا كان هنالك بعض األمل في إعادة لم ش��مل الطفل مع والديه، 

وضع جدول زمني إلعادة النظر في القرار. 
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يجدر بأي عملية حتديد للمصالح الفضلى لهدف فصل الطفل عن والديه على كره منهما أن حتّدد   

طريقة ومُصول الوالدين إلى الطفل، مبا في ذلك وتيرة وطبيعة التواصل بني الطفل املذكور ووالديه. 

5.3 حقوق احلضانة  

كج��زء من واليتها التي تقضي بتوفي��ر احلماية الدولية، طالب اللجن��ة التنفيذية التابعة لبرنامج   
مُعرّضني للخطر، وتيس��ير  املفوض الس��امي املفوضية باتخاذ اإلجراءات إلعادة توطني النس��اء و األطفال امل
مغادرة النساء املعرنَّضات للخطر ومن يقمن بإعالتهم على وجه السرعة.)15( في هذا السياق، من احملتمل 

دة تتعلق باحلضانة.  عقنَّ أن تنشأ قضايا ممُ

وفق��اً للم��ادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل، تقع س��لطة فصل الطفل ع��ن والديه على كره منهما   
ضمن اختصاص الدول. أما اتفاقية الهاي الصادرة في 19 تشرين األول/أكتوبر 1996 املتعلقة باالختصاص 
والقانون الس��اري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون في مجال املس��ؤولية األبوية وتدابير حماية األطفال، فتنص 

على أن هذه املسؤولية تقع بالنسبة إلى الالجئني، على عاتق الدولة التي يتواجد فيها الطفل )املادة 6(. 

إن نقل الطفل إلى بلد ثالث من دون موافقة والديه أو أي ش��خص آخر، أو مؤسس��ة أو جهة تتمتع   
عّينة كاختطاف دولي للطفل. أما املادة 3)1( من اتفاقية 25 تشرين  بحقوق حضانة، قد تعتبر في ظروف ممُ
األول/أكتوب��ر 1980 املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدولي لألطف��ال، فتعتبر إبعاد الطفل كأمر غير 
مشروع »)أ( حيث أن ذلك يمُعّد خرقًا حلقوق احلضانة املنسوبة إلى شخص ما ]...[ مبوجب القانون الساري في 
بلد إقامة الطفل مباشرةً قبل اإلبعاد أو االستبقاء، و )ب( وفي وقت اإلبعاد أو االستبقاء، كانت هذه احلقوق 

ارس فعال، سواء بصورة مشتركة أو على نحو منفرد، أو كانت لتطّبق لوال اإلبعاد أو االستبقاء«.  متمُ

يترت��ب على ذلك أن نقل الطفل من دون موافقة الش��خص أو املؤسس��ة أو أي��ة جهة أخرى تتمتع   
بحقوق حضانته ال يش��كّل اختطافا في حال عدم ممارس��ة حقوق احلضانة. تبعاً للظروف، قد يحدث ذلك 
في حال عدم اتصال الش��خص أو اجلهة املعنية بالطفل أو بالقّيمني على رعايته لفترة طويلة من الزمن، 

من دون إبداء أسباب وجيهة. 
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ف��ي احلاالت التي تتم فيها ممارس��ة حقوق احلضانة من جان��ب كال الوالدين، يجب على املفوضية أن   
تتخذ كافة التدابير املناس��بة لتوضيح حقوق احلضانة قبل تيسير إعادة توطني الطفل الالجئ من دون أي 
من والديه. وفي تلك احلاالت التي تس��تخلص املفوضية خاللها في معرض ممارس��تها لوظائفها القاضية 
بتوفير احلماية الدولية لالجئني، وبعد عملية اس��تعراض شاملة وجوب إعادة توطني أحد الوالدين بصفته 
احلل األنس��ب والوحيد لتفادي تعرض الطفل للمزيد من مخاطر احلماية، كما ينبغي للمفوضية أن تتخذ 

اإلجراءات التالية حلماية الطفل: 

•   احلصول على موافقة خطية بش��أن مغ��ادرة الطفل لهدف إعادة توطينه م��ن أحد الوالدين غير   
الراحل مع الطفل.

  
•   في حال غياب أحد  الوالدين أو رفضه منح املوافقة، يتم التحقق من أي قرارات حضانة س��ابقة،   
وفي حال وجودها، احلصول عليها، ما لم يتس��بب االتصال بس��لطات بلد املنشأ بتعريض سالمة 

الطفل أو والديه للخطر.

•   في حال عدم وجود أي قرارات حضانة س��ابقة أو إذا كانت تلك القرارات غير قائمة بش��كل واضح   
على املعايير الدولية ذات الصلة بتحديد املصالح الفضلى للطفل، ينبغي الطلب  من السلطات 
اخملتص��ة في بلد اللجوء البّت مبوضوع احلضانة قبل املغادرة. يكن للمفوضية، عند الضرورة، دعم 
بناء قدرات السلطات اخملتصة في بلد اللجوء، مبا في ذلك وضع إجراءات خاصة للحاالت الطارئة. 

•   في حال لم تقم الس��لطات الوطنية  اخملتصة بتوضي��ح حقوق احلضانة، مبا في ذلك احلاالت التي   
تتّم فيها إعادة توطني أحد الوالدين وتكون اخلالفات املتعلقة باحلضانة ال تزال من دون حل )نتيجة 
لع��دم توف��ر أو عدم إمكانية الوصول إلى الس��لطات اخملتصة، أو اس��تحالة احلصول على الوثائق 
الرس��مية من بلد املنش��أ(، يجدر باملفوضية بتحديد املصالح الفضلى ملعرفة ما إذا كانت إعادة 
التوط��ني مع أح��د الوالدين تصّب في مصلح��ة الطفل الفضلى )16(. ينبغي ب��ذل كافة اجلهود 
املمكنة إلش��راك ممثل��ني عن بلد اللجوء ف��ي إجراءات حتدي��د املصالح الفضل��ى إلعطائها أقوى 

شرعية ممكنة.
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•   عندم��ا ال يتّم البّت في مس��ائل احلضانة، ينبغي نصح الطرف الذي س��تتم إعادة توطني الطفل   
مع��ه بالش��روع بإجراءات احلصول على كامل حقوق احلضانة ل��دى وصوله إلى بلد إعادة التوطني. 
باإلضاف��ة إل��ى ذلك، ينبغي التقدم بطلب رس��مي إلى بلد إعادة توطني التخاذ قرار بش��أن حقوق 
احلضان��ة في أق��رب وقت ممكن، بعد إعادة توطني الطفل، وفقاً للم��ادة )25( من اتفاقية عام 1951 

اخلاصة بوضع الالجئني )املساعدة اإلدارية(. كما ينبغي لهذا القرار أن يحّدد حقوق الوصول.

•   ينبغي احتفاظ الطفل أو ولي أمره، عند اإلمكان، بنسخة من كتاب املوافقة أو قرارات احلضانة أو   
غيرها من الوثائق ذات الصلة بحضانة الطفل. من شأن هذه الوثائق املساعدة على حتديد احلضانة 

في كل من بلد العودة أو بلد إعادة التوطني.
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اإلجراءات املتعلقة 
بتحديد املصالح الفضلى 

واتخاذ القرارات

يقدم هذا الفصل األخير إرشادات أكثر حتديداً بشأن إجراءات 
حتديد املصالح الفضلى واتخاذ القرارات، ال سيما 

الضمانات واملعايير اإلجرائية؛    •
األشخاص املشاركون وأدوارهم في هذه العملية؛   •

كيفية جمع املعلومات والتحقق منها؛   •
املوازنة بني كافة العوامل ذات الصلة لتحديد املصالح   •

الفضلى للطفل؛  

إعالم الطفل؛  •
تسجيل القرارات واستعراضها  •
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1.1 الضمانات اإلجرائية  

لضمان نزاهة عملية حتديد املصالح الفضلى، ال بّد من االلتزام بالضمانات اإلجرائية   
األساسية على النحو املوصى به في هذه املبادئ التوجيهية : مشاركة األطفال على نحو مالئم، باإلضافة 
إلى مشاركة األشخاص ذوي اخلبرات اخملتلفة ذات الصلة، والتوثيق املنهجي لكل خطوة من هذه العملية.

  

في هذا السياق، من املهم جداً جمع معلومات شاملة عن الطفل وبيئته وحتليلها. يجب  
عه��د ه��ذه املهّمة إلى أش��خاص ذوي خبرة في مج��ال احلماية أو اخلدم��ات اجملتمعي��ة أو الرعاية اخلاصة 
باألطفال كأس��اس لقرار متخذ من جانب فريق متعدد االختصاص��ات، مكلف بتحديد املصالح الفضلى. 
يكن االطالع على رسوم بيانية توضح العناصر الرئيسة لعملية حتديد املصالح الفضلى لكل من احلاالت 
الث��الث املذك��ورة في الفصل )2( ضمن املالح��ق. ثّمة قائمة مرجعية أيضاً )امللح��ق 9( تقدم حملًة عامًة عن 
العوامل التي ينبغي أخذها بعني االعتبار عند حتديد املصالح الفضلى للطفل. سيس��اعد اس��تخدامها 

على تيسير كّل من جمع املعلومات وعملية اتخاذ القرارات. 

يجب إشراك موظفني مؤهلني تأهيالً مناسًبا من ذوي اخلبرات العملية في مختلف   
القطاع��ات في عملية التحديد. ومبا أن هذه اخلبرة قد ال تكون متوفرة في إطار املفوضية، يوصى بإش��راك 
بعض الش��ركاء ممن لديهم خبرة في حماية األطفال وحتديد املصالح الفضلى س��واء في جمع  املعلومات 

املطلوبة وحتليلها وفي اتخاذ القرارات. 

ولضمان نزاهة وجودة عملية حتديد املصالح الفضلى:   
•   يج��ب على جمي��ع املعنيني أن يوقع��وا على مدونة الس��لوك اخلاصة باملفوضية، أو ما ش��ابهها   
م��ن تعهدات معمول بها من جانب املنظمة أو اجلهة الت��ي يعملون لديها، باإلضافة إلى التعهد 

باحترام مبدأ السرية )أنظر امللحق 5(، على أن يتم االحتفاظ بالنسخ املوقعة لدى املفوضية.

•   في حال وجود تضارب في املصالح، يجوز لهم أال يش��اركوا  في أي عملية حتديد فردية للمصالح   
الفضلى، كما هو احلال في القضايا التي تنطوي على األصدقاء أو األقارب؛ و

•   ينبغي لهم اخلضوع للتدريب على هذه املبادئ التوجيهية، ومدونة الس��لوك وغيرها من املس��ائل   
ذات الصلة.

.1 وضع إجراءات لتحديد املصالح الفضلى

اإلجراءات املتعلقة بتحديد 
املصالح الفضلى واتخاذ القرارات
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2.1 وضع إجراءات تشغيلّية موّحدة   

لضم��ان النزاهة والش��فافية والكفاءة في عملي��ة حتديد املصالح الفضلى، يج��ب وضع  إجراءات   
تش��غيلية موّحدة. ينبغي، عند اإلمكان، أن تكون هذه املعايير مبنية على أس��اس اإلجراءات التش��غيلية 
املوحدة القائمة، مع إضافة أقس��ام أخرى ذات صلة بتحديد املصالح الفضلى، وذلك عن طريق اس��تخدام 
هذه املبادئ التوجيهية. يجب وضع هذه اإلجراءات بالتعاون مع الش��ركاء، مع األخذ بعني االعتبار الس��ياق 

الوطني واحلقائق العملية.  

كما سبق وأشرنا في الفصل )1(، ال ينبغي وضع اإلجراءات اخلاصة بتحديد املصالح الفضلى بشكل   
منف��رد، بل كجزء من نظام ش��امل حلماي��ة األطفال. يجب أيضاً إقامة الروابط مع اإلجراءات التش��غيلية 

املوّحدة ملنع حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس والتصّدي لها.

تصبح عملية حتديد مصلحة الطفل الفضلى أس��هل وأس��رع مع توفر العناصر الرئيس��ة حلماية   
األطف��ال غير املصحوب��ني واملنفصلني عن ذويهم. وتش��مل هذه العناصر التس��جيل الف��ردي، والتوثيق، 
وإقرار صفة الالجئ، والبحث عن أفراد األس��رة، باإلضافة إلى آلي��ات الرصد واإلبالغ واإلحالة. لذا، فإن جمع 

املعلومات الالزمة لتحديد املصالح الفضلى سيتطلب قدراً أقّل من الوقت واملوارد.
  

في حني أن حتديد املصالح الفضلى من جانب املفوضية يقتصر عادةً على األطفال،   
إال أنه في بعض العمليات قد يكون هنالك شباب يعيشون ضمن مجموعات مع األطفال غير املصحوبني، 
فيتش��اركوا التجارب نفس��ها التي مروّا بها. في مثل هذه احلاالت، قد تقرّر املكاتب امليدانية متديد عملية 
حتديد املصالح الفضلى لتش��مل الشباب حتى عمر 21 عاماً، عند االقتضاء، ألسباب تتعّلق بحمايتهم أو 

للمساعدة على اختيار حل دائم لهم. 
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3.1 تعيني مشرف على عملية حتديد املصالح الفضلى  

من اخلطوات الهامة للمكتب امليداني الذي يتعامل مع أطفال يستلزمون عمليات حتديد مصاحلهم   
الفضلى تكمن في تعيني موظف مسؤول عن تنظيم واإلشراف على عملية حتديد تلك املصالح. يتم ذلك 
من قبل رئيس املكتب الذي يختاره من بني املوظفني ذوي اخلبرة الالزمة في مجال حماية األطفال ورعايتهم، 

أو على األقل، في مجال اخلدمات اجملمُتمعية أو احلماية. 

يكون املشرف على عملية حتديد املصالح الفضلى مسؤوالً بصفة أساسية عن املهام التالية )انظر   
أيضا القائمة املرجعية في امللحق 8(: 

•   تصمي��م ومتابع��ة عملية حتديد املصال��ح الفضلى، مبا في ذلك، تش��كيل فري��ق العمل وتعيني    
املوظفني أو املنظمات الشريكة التي ستتولى جمع املعلومات. 

•   وضع أو تعديل اإلجراءات التشغيلية املوّحدة   
•    توفي��ر التدريب واحلفاظ على نزاهة عملية حتديد املصالح الفضلى وس��ريتها والتأكد من توقيع   
مدون��ة الس��لوك، والتعهد باحترام مبدأ الس��رية من قبل كافة املش��اركني ف��ي حتديد املصالح 

الفضلى، 

•   إقامة حوار دائم مع الس��لطات احمللية والوطنية املعنية، وإبقاؤها على علم باملس��تجدات بصفة   
منتظمة في حال عدم مشاركتها بشكل مباشر في حتديد املصالح الفضلى

•   تبعاً للس��ياق، استعراض التحليالت والتوصيات املتصلة بتحديد املصالح الفضلى التي ستقدم   
إلى فريق العمل 

•   تشكيل فريق العمل والتفاعل معه ورصد عملية متابعة القرارات الصادرة بشأن حتديد املصالح   
الفضلى.

•   ضمان توثيق عملية حتديد املصالح الفضلى على النحو املناسب   
•    إعادة فتح ملفات خاصة بتحديد املصالح الفضلى، في الظروف املذكورة  في القس��م )6( أدناه )   

“إعادة النظر في قرار ناجم عن حتديد املصالح الفضلى”(؛

•   بناًء على الس��ياق العملي، حتديد كيفية ترتيب القضايا التي تستلزم حتديداً للمصالح الفضلى   
من حيث األولوية على نحو عادل.

  يجدر بأي حتديد لألولويات األخذ بعني االعتبار وجود مخاطر تهدد حماية فئات محددة من األطفال، 
وأي شواغل صحية خطيرة باإلضافة إلى عمر الطفل وفرص توفير احللول الدائمة. ينبغي بشكل عام منح 
األولوي��ة لألطفال الصغار. لكن في بعض احلاالت، عندما تكون فرص إعادة التوطني متاحة فقط لألطفال، 
ق��د يكون من احلكمة إعطاء األولوية لألطفال األقرب إلى س��ن البلوغ للحف��اظ على إمكانية حتقيق هذا 
اخليار واالس��تفادة من الدعم املقدم عند الوصول إلى بلد إعادة التوطني. وفي حاالت أخرى، قد تواجه فئات 
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مح��ّددة م��ن األطفال غير املصحوبني أو املنفصل��ني عن ذويهم )مثل الفتيات، واألطفال في س��ن معينة، 
واألطفال املعيلني ألس��رهم واألطفال املعوقني( قد يواجهون خطر التعرّض لسوء املعاملة من خالل اإلجتار 

واالستغالل اجلنسي والرّق، فينبغي بالتالي أن يحظى هؤالء باألولوية.

تقطع مع األطف��ال غير املصحوبني أو  ف��ي العملي��ات األصغر حجماً حيث يتم التعامل بش��كل ممُ  
املنفصل��ني ع��ن ذويهم، والتي ال متتلك فيها املفوضية أو ش��ركاؤها القدرة عل��ى القيام بتحديد املصالح 
الفضل��ى على نحو كامل، ينبغي الس��عي للحصول على الدعم من املش��رف عل��ى عملية التحديد في 
املكتب اإلقليمي املعني. يكن عندها استخدام اآلليات التي أنشئت هناك، مبا في ذلك فريق العمل اخلاص 
بتحديد املصالح الفضلى، ش��رط متّتع أعضاء الفريق باملعرفة الالزمة للتعامل مع األطفال املوجودين في 

بلد آخر. 

أم��ا ف��ي العمليات الكبيرة حيث يتولى العديد من املكاتب امليداني��ة حتديد املصالح الفضلى، فقد   
ــح الفضلى ضمن أي فرع أو مكتب إقليمي، وذلك  ــق لعملية حتديد املصال تدعو احلاجة إلى تعيني منّس
لضمان االتس��اق في اإلجراءات املعمول بها في مختلف املواقع، وتقدمي الدعم املس��تمر وتنس��يق عملية 
حتديد املصالح الفضلى. يّتس��م دور املنس��ق بأهمية خاص��ة في العمليات القطرية الت��ي تتضمن قراراً 
بإنش��اء فريق عمل واحد على املس��توى الوطني، بدالً من تش��كيل عدة فرق في مختلف املواقع امليدانية. 
وفي هذه احلالة، تكون مهام املنسق شبيهة بتلك املنوطة باملشرف على عملية حتديد املصالح الفضلى. 

4.1 حتديد املسؤولية عن جمع املعلومات  
 

يج��ب العه��د مبهّمة جمع كافة املعلوم��ات الالزمة لعملية حتديد املصال��ح الفضلى إلى  واحد أو   
أكثر من املسؤولني عن رفاه األطفال، سواء من قبل املشرف على حتديد املصالح الفضلى داخل املفوضية 
ّفضل، إلى إحدى الوكاالت  )على س��بيل املثال، من بني موظفي احلماية واخلدمات اجملتمعية(، أو على نحو ممُ
الش��ريكة. يمُس��تخدم مصطلح “املس��ؤول عن رف��اه األطفال” في ه��ذه املبادئ التوجيهي��ة للداللة على 
الشخص املسؤول عن اإلجراءات العملية احملددّة ضمن عملية حتديد املصالح الفضلى، وليس على وظيفة 

أو منصب معنّي. 

يج��در باملس��ؤول عن رفاه األطفال امتالك اخلب��رة في مجال حماية األطف��ال واخلدمات اجملتمعية أو   
رفاه الطفل. في حال عدم توّفر هذه اخلبرة، ينبغي على املكاتب امليدانية محاولة بنائها من خالل إش��راك 
املوظف��ني احملليني الذين ق��د ال يتمتعون باملؤهالت العلمية في مجال رعاي��ة األطفال، بيد أنهم يصبحون 
قادرين بعد خضوعهم للتدريب الكافي على العمل حتت إشراف وثيق ومتابعة من قبل املشرف على حتديد 

املصالح الفضلى.
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وألس��باب تتعلق باالس��تقاللية، يوصى بأال يتم اختيار املس��ؤول عن رفاه األطفال من داخل مجتمع   
الالجئني، مع العلم أنه يجدر به فهم ذلك اجملتمع والعمل معه بشكل وثيق. 

يجب بذل كافة اجلهود املمكنة الستخدام اإلناث إلجراء املقابالت والقيام بالترجمة الفورية للفتيات،   
ما لم تطلب الطفلة نفسها خالف ذلك. 

ثّمة إرشادات ذات صلة جلمع املعلومات الالزمة لعملية حتديد املصالح الفضلى في القسم )3( أدناه   
) “املوازن��ة بني احلقوق املتنافس��ة ضمن عملية اتخاذ القرارات”(. وهي تش��مل مراجعة املعلومات املتوفرة، 
وإج��راء املقاب��الت مع الطفل واألش��خاص الذين يتمتعون باحلق��وق األبوية )عند تواجده��م(، وغيرهم من 
األشخاص الوثيقي الصلة بالطفل. يجدر أيضاً باملسؤول عن رفاه األطفال حتليل املعلومات التي مت جمعها 

وصياغة مسودات التوصيات التخاذ القرارات )انظر أيضا القائمة املرجعية املضمنة في امللحق 7(.

تتضمن اخلبرة املطلوب توفرها لدى املسؤول عن رفاه األطفال ما يلي :   
اإلملام بتقنيات املقابالت املراعية للسّن    »

القدرة على تقييم العمر ومستوى النضج   »
فهم حقوق الطفل    »

مراعاة الفوارق بني اجلنسني   »
«  معرف��ة كيفية تأثر س��لوكيات الطفل وإدراكه بالعوام��ل الثقافية والدينية 

واالجتماعية واالقتصادية
«   اخلب��رة في تقدمي املش��ورة النفس��ية واالجتماعي��ة، مبا في ذلك فه��م النمّو 
العقل��ي والبدن��ي لدى  األطف��ال، والقدرة عل��ى التعرف إلى أع��راض الضيق 

والتوتّر. 
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5.1 تشكيل فريق عمل لتحديد املصالح الفضلى   

تقض��ي مهم��ة هذا الفريق بالنظ��ر في التوصيات املقدمة من املس��ؤول عن رف��اه األطفال،  والتي   
بمُ في  مُتاحة واتخاذ قرار يصمُ سبق استعراضها من جانب املشرف على هذا الفريق، وذلك لتقييم اخليارات امل

مصالح الطفل الفضلى.
  

أما مس��ؤولية تشكيل هذا الفريق، فتقع على عاتق املش��رف على حتديد املصالح الفضلى. ينبغي   
للجنة أن تكون متعددة االختصاصات ومراعية للتوازن بني اجلنس��ني، وأن تتألّف من 3 إلى 5 أش��خاص من 
ذوي اخلبرة املهنية في منّو الطفل وحمايته. يتوقع من األعضاء املش��اركة في الفريق كخبراء مس��تقلني. 
وكما س��بق وأش��رنا في القسم السابق، في حال القيام بعمليات حتديد املصالح الفضلى في العديد من 
املواقع امليدانية ضمن إطار عملية ما، يكن إنشاء فرق محلية في كل منطقة، أو فريق مركزي في املكتب 

ال إليه مختلف القضايا، وذلك تبعاً للسياق.  الفرعي، حتمُ

حيثم��ا كان ذلك ممكناً، ينبغي تش��كيل فري��ق لتحديد املصالح الفضلى بالتعاون مع  الس��لطات   
الوطنية أو احمللية املس��ؤولة عن رفاه األطفال والتي يجدر بها ممارسة دور نشط في عملية اتخاذ القرارات. 
ينبغ��ي أيضاً دعوة املنظم��ات الدولية و/أو املنظمات الوطنية واملنظمات غي��ر احلكومية التي تتعامل مع 
األطفال واملطلعة على أوضاع األش��خاص املشمولني باختصاص املفوضية، للمشاركة ضمن فريق حتديد 
املصالح الفضلى. أّما املنظمات التي لديها تضارب في املصالح، مثل تلك التي تشارك في جوانب محددة 
من الرعاية والعناية باألطفال أو في معاجلة عمليات إعادة التوطني للمفوضية، فال ينبغي أن متثل الغالبية 
ضم��ن ه��ذا الفريق. لفهم اجملتمع احملّلي بش��كل أفضل، يكن دعوة أحد أفراده من ذوي اخلبرة للمش��اركة 
ضمن الفريق املذكور، ش��رط توفر الضمانات الكافية لتعزيز النزاهة واحترام مبدأ الس��رية، باإلضافة إلى 
ضمان س��المته الش��خصية. يجب متثيل املفوضية ضمن هذا الفريق، إال أنه ال يحق للمشرف على حتديد 

املصالح الفضلى التمتع بحق التصويت. 

يج��ب حتدي��د اإلجراءات املتعلق��ة بعمل الفريق ضمن اإلجراءات التش��غيلية املوح��دة. يجب اتخاذ   
القرارات بواس��طة الغالبية أو الغالبية املؤهلة، وذلك تبعاً لتشكيلة الفريق. أما القرارات التي حتدِّد إعادة 
التوطني كاحلل األنسب، فينبغي أن تصّدق من جانب املفوضية. يقّدم القسم )3( أدناه ) “املوازنة بني احلقوق 
املتنافس��ة ضمن عملية اتخاذ القرارات”( اإلرش��ادات ح��ول كيفية حتقيق التوازن ب��ني كافة العوامل ذات 
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الصل��ة لتحديد املصالح الفضلى للطفل في أي حالة فردية. كم��ا أن امللحق )9( يتضمن قائمة مرجعية 
بالعوامل للنظر فيها عند اتخاذ القرار. 

يجب تسجيل مداوالت الفريق في القسم )3( من استمارة التقرير اخلاص بتحديد  املصالح الفضلى   
)أنظر امللحق 6(. من املهم تس��جيل طريقة اتخاذ القرار س��واء من جانب الغالبي��ة أو باإلجماع، باإلضافة 
إل��ى ذك��ر كافة األس��باب املتعلقة بهذا القرار. في ح��ال رفض أي من املعلومات )على س��بيل املثال لعدم 

املصداقية(، يجب تسجيل ذلك في استمارة التقرير. 

يج��ب أيضاً على الفريق حتديد وتس��جيل أي من املعلومات التي ال ينبغ��ي إطالع الطفل عليها في   
استمارة التقرير، إذا ما اعتمُبر ذلك مخالفاً ملصلحة الطفل الفضلى.

يجدر بفرقي العمل االتسام باملعرفة واخلبرة الالزمة  في ما يلي:  
حقوق الطفل والسياق القانوني احمللي      »

«    القان��ون الدولي لالجئني، والسياس��ات املتعلقة بإيج��اد حلول دائمة لالجئني 
واخلبرة في العمل مع الالجئني

«    اآلث��ار العملية خملتل��ف مراحل من��ّو األطف��ال واملراهقني ورفاههم النفس��ي 
واالجتماعي  

«    بع��ض مخاط��ر احلماية احمل��ددة، مثل اإلجت��ار باألطفال والتجنيد العس��كري 
لألطفال، والعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس  

«  اجلوانب اإلجرائية لتحديد املصالح الفضلى
«  اجملتمع احمللي، مبا في ذلك املمارسات التقليدية املتصلة برعاية األطفال. 

6.1 العمل مع املترجمني الفوريني واألوصياء  

يجدر باألشخاص الذين يعملون كمترجمني فوريني في عملية حتديد املصالح الفضلى تلقي تدريب   
ح��ّدد )17(.  فباإلضاف��ة إل��ى مهاراتهم اللغوية، ينبغ��ي عليهم توخي احلياد في عماه��م واحترام مبدأ  ممُ

السرية، وامتالك القدرة على مراعاة نوع اجلنس والعمر واملسائل الثقافية.
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يختلف الدور احملدد وطريقة تعيني الوصي من بلد إلى آخر. فعلى الرغم من ضرورة استشارته دائماً   
أثناء جمع املعلومات ذات الصلة، يختلف دور الوصي في عملية حتديد املصالح الفضلى تبعاً ملركزه. يجب 
عادةً دعوة األوصياء املعّينني من قبل الس��لطات لتمثيل الطفل أثناء اإلجراءات القضائية حلضور جلسات 
عمل الفريق. في املقابل، عندما تش��ير عبارة “الوصاية” إلى الكبار الذين يتولون مسؤوليات رعاية الطفل 

)مثل الوالدين بالتبني(، فال ينبغي دعوتهم للمشاركة في فريق حتديد املصالح الفضلى. 

7.1 اإلجراءات املبّسطة لبعض احلاالت اخلاصة  
  

يكن تطبيق إجراءات حتديد املصالح الفضلى املبّسطة أثناء البّت في احللول الدائمة أو   
ترتيب��ات الرعاي��ة املؤقتة ف��ي حاالت اس��تثنائية، عندما تكون هنالك إرش��ادات واضحة بش��أن ما يصّب 
ف��ي مصلح��ة طفل مع��نّي أو مجموعة من األطفال الذين يتش��اركون اخلصائص نفس��ها )مثل اخللفية 
العرقي��ة، ومنطقة املنش��أ، أو ترتيبات الرعاي��ة(. في مثل هذه الظروف، يكن اس��تخدام أداة التعرف على 
اخملاطر املتزايدة )18( أو القوائم املرجعية لتحديد األطفال الذين يستلزمون عملية حتديد كاملة ملصاحلهم 

الفضلى، وأولئك الذين يستلزمون إجراءات مبّسطة. 

يجدر بعملية حتديد املصالح الفضلى املبمُّسطة أن تقتصر على احلاالت التالية:  
  

•   قبل لم شمل األسرة،  

•   للحاالت الطبية الطارئة أو تلك املتصلة باحلماية، والتي تستلزم استجابة فورية  من خالل إعادة   
التوطني، 

•   ف��ي حالة احلراك املفاجئ ألعداد كبيرة من األطفال غير املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم خالل   
فت��رة قصيرة من الزمن، حيث حتّد القيود العملية من قدرة املفوضية وش��ركائها على االضطالع 
بتحدي��د املصال��ح الفضلى على نحو كام��ل. قد ينطبق ذلك مثالً على ح��االت العودة الطوعية 
الواس��عة النطاق ح��ني يتطلب األم��ر مراجعة عمليات حتدي��د املصالح الفضل��ى التي متت في 
الفترات السابقة أو في حال لم يسبق القيام بتحديد املصالح الفضلى لتوفير حلول دائمة نظراً 

إلى قصر مدة النزوح. 

مُبّسطة:  يجب العمل بالضمانات األساسية لعملية حتديد املصالح الفضلى في حاالت اإلجراءات امل  
ينبغ��ي مقابل��َة كل طفل عل��ى حدة، وجمع املعلومات املتعلقة به؛ يجدر بعدة أش��خاص املش��اركة في 
عملي��ة حتديد املصال��ح الفضلى، كما ينبغي توثي��ق كل حالة مبفردها على نحو مناس��ب. غير أنه يكن 

تبسيط عملية اتخاذ القرارات عن طريق:
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ضوية الفريق، أو   •   احلّد من أو تعديل عمُ  
األطف��ال.  حماي��ة  مج��ال  ف��ي  اخلب��رة  ذي  االس��تعراض  ع��ن  مبس��ؤول  الفري��ق  •   اس��تبدال    

مُبّس��طة بضمانات حماي��ة أخرى للتقليل من اخملاطر  يج��ب إقران إجراءات حتديد املصالح الفضلى امل  
التي يتعرض لها الطفل. وهي قد تشمل إجراء مناقشات جماعية مركّزة مع األطفال للتعرف على أي من 
مخاط��ر احلماي��ة، وتعزيز ترتيبات الرصد لدى وصول الالجئ إلى بلد الع��ودة أو بلد إعادة التوطني، واملرافقة 
أثن��اء الس��فر، والتحّقق النهائي من القرار الناجم عن عملية حتديد املصال��ح الفضلى يوم املغادرة، ورصد 

واستعراض ترتيبات الرعاية في بلد العودة أو إعادة التوطني.
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2. جمع املعلومات 

مب��ا أن حتدي��د املصالح الفضل��ى يتطلب فهماً واضحاً وش��امالً خللفية الطفل، فال ب��ّد من التعرف   
بقدر اإلمكان على احتياجاته ومخاطر احلماية التي يواجهها وارتباطاته العاطفية وقدراته ومصاحله، إلى 
جانب قدرة األشخاص البالغني املستعدين لرعاية الطفل.  كما يجدر بهذه العملية التركيز على الطفل 

ومراعاة الفوارق بني اجلنسني وضمان مشاركة الطفل وتبني نهج قائم على التطّلع إلى املستقبل.
  

يج��در بالنتائج أن تكون واقعية وتَس��تند إلى معلومات موثوق بها، إذ أنها حت��ّدد النتيجة النهائية   
لعملي��ة حتدي��د املصالح الفضلى. فإذا كانت املعلومات ناقصة أو متناقضة )على س��بيل املثال، يس��بب 
عدم إمكانية الوصول إلى بلد املنش��أ أو انعدام األمن في املواقع قيد النظر أو عدم إمكانية احلصول على 
املعلومات الس��رية(، يتوّجب على أصح��اب القرار حتقيق التوازن املعقول بني احلاج��ة إلى اتخاذ قرار عاجل 

بشأن املصالح الفضلى للطفل، وضمان استناد هذا القرار إلى معلومات شاملة. 

م��ن امله��م أيضاً احلفاظ على الس��رية. قد ال يكون الطفل على علم مبس��ألة تبني��ه أو رعايته وقد   
يطل��ب اآلباء بالتبني، وألس��باب وجيهة، عدم الكش��ف عن هذه املعلومات للطف��ل أو للمجتمع. ينبغي 
بالتال��ي للموظفني املس��ؤولني عن حتديد املصالح الفضل��ى احترام هذا الطلب، إذ أن الكش��ف عن هذه 

املعلومات قد يؤدي إلى التمييز ضد الطفل، أو قد يلحق الضرر مبصاحله الفضلى. 

يج��در باملعلوم��ات الت��ي يتم جمعها من قبل املس��ؤول عن رف��اه األطفال االش��تمال على ما يلي:    

•   التحقق من الوثائق املعتمدة للحصول على معلومات عن الطفل  
•   إجراء مقابالت مع الطفل، وعند اإلمكان جلسات مراقبة    

•   إجراء مقابالت مع األشخاص املتواجدين ضمن حلقة الطفل، مبن فيهم مقّدمو الرعاية، واألقارب،   
واألشقاء، واألصدقاء، واجليران، واملعّلمني، وقادة اجملتمعات  احمللية، والعاملون اآلخرون، واألوصياء  

•   معلومات أساسية عن الظروف  السائدة في املواقع اجلغرافية قيد النظر، و  
مُبراء، حسب  االقتضاء.  •   آراء اخل  

على املس��ؤول عن رفاه األطفال أن يمُقدم إلى الفريق ملفاً فردياً حول الطفل املعني، يمُفّضل أن يكون   
على ش��كل نسخة مطبوعة )ألن ذلك من ش��أنه احلّد من تداوله على نطاق واسع(. يشمل امللف املذكور: 
لخصاً عن خلفية الطفل واخلي��ارات املتاحة وآثارها احملتمل��ة على الطفل، فضالً  اس��تمارة التس��جيل وممُ
عن التوصيات املبنية على أس��اس حتليل مختلف العوامل ذات الصلة. كما ينبغي أن يعكس امللف كافة 
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��ّجلت، باإلضافة إلى أي معلومات أساسية أخرى متّ جمعها. أما في ما يتعّلق  اآلراء ووجهات النظر التي سمُ
بالقرارات بشأن فصل الطفل عن الوالدين، ينبغي تقدمي وجهات النظر اخلاصة بالوالدين إلى الفريق. يجب 
استخدام استمارة التقرير اخلاص بتحديد املصالح الفضلى، )أنظر امللحق 6( لعرض املعلومات بطريقة 

منهجية. 

1.2 التحقق من املعلومات املتوفرة عن الطفل  

يج��ب البدء بجمع املعلومات في أقرب وق��ت ممكن منذ حلظة التأكّد من أن الطفل غير مصحوب أو   
��رِض للخطر. كما ينبغي فتح ملف فردي لكل طف��ل. إن كافة املعلومات التي مت  عنَّ منفص��ل عن ذويه أو ممُ
جمعها خالل عملية التسجيل، وتلك املتصلة برفاه الطفل التي مت جمعها من قبل املفوضية أو الشركاء 
خ��الل أنش��طة الرصد، باإلضافة إل��ى اجلوانب املتعلقة بتحدي��د صفة الالجئ، هي عل��ى درجة بالغة من 
األهمية بالنسبة إلى عملية حتديد املصالح الفضلى، ال سيما عندما تكشف النقاب عن التعرض للعنف 
أو عن مس��توى النضج. يكون ملف القضية الذي مت فتحه في البداية مبثابة نقطَة انطالق لعملية حتديد 

املصالح الفضلى.

كم��ا أن التحقق من هذه املعلومات يمُعّد ضروري��اً لتفادي تعريض الطفل للمقابالت املتكررة، خاصة   
في احلاالت التي تنطوي على أحداث مؤملة. 

يجب تزويد املس��ؤول عن رفاه األطفال بقدرة الوصول إل��ى كافة املعلومات ذات الصلة لكي يتمكن   
من رفع التوصيات الالزمة إلى فريق العمل. ويشمل ذلك الوصول إلى البيانات املتعلقة بالتسجيل املتوفرة 
لدى املفوضية، وموجز عن طلبات اللجوء اخلاصة باألطفال التي عادة ما تتم مش��اركتها مع الفريق. كما 
ينبغي متكينه من الوصول إلى األجزاء ذات الصلة من امللفات الفردية التي حتتفظ بها املفوضية والشركاء 
املنفذي��ن واملنظم��ات غير احلكومية ف��ي احتوائها على معلوم��ات ذات صلة بتحدي��د املصالح الفضلى 
للطفل. ال تمُس��تخدم هذه املعلومات عادةً إالّ كمعلومات أساسية، وال تتم مشاركتها مع الفريق لضمان 
حماية تلك البيانات. يجب عقد االتفاقيات بشأن تبادل املعلومات والبيانات مع الشركاء أو في ما بينهم.
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ف��ي حال ارتأى املس��ؤول عن رفاه األطفال ضرورة احلصول على معلوم��ات إضافية من ملفات حتديد   
ستنير )مثالً، العالج املضاد  صفة الالجئ أو غيرها من املصادر السرية، كي يتمكن الفريق من اتخاذ قرار ممُ
للفيروس��ات أثناء العودة الطوعية إلى بلد ال يتوفر فيه العالج ملثل هذه احلاالت(، يجدر به طلب املش��ورة 
من املمُشرف على عملية حتديد املصالح الفضلى. كما يجدر بهذا األخير املوافقة في األحوال العادية على 

ستنير، مع احلّد من أي خطر قد يتعرّض له الطفل أو أسرته. تبادل املعلومات الالزمة التخاذ قرار ممُ
  

2.2 اسـتطالع آراء الطفـل   

من حق الطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة أن يعّبر عنها بحرية  في كافة املسائل التي تؤثر فيه.   
للمقاب��الت الت��ي تتم مع الطفل دور مركزي في عملية حتديد مصاحله الفضلى.  للتمكن من تقييم اآلثار 

املترتبة عن أي إجراء مقترح على نحو مالئم، من املهم معرفة أفكار الطفل ومشاعره وآرائه. 

يتناول هذا القسم سبل تقدمي الدعم للطفل في الكشف عن آرائه، ويوضح ماهية املعلومات التي   
يكن جمعها من الطفل. وعليه، ينبغي مطالعته جنباً إلى جنب مع املبادئ التوجيهية املتوفرة حول طرق 

إجراء املقابالت وجمع األدلة من األطفال. ثّمة قائمة بتلك املبادئ في جزء الحق من هذا القسم.

دعم الطفل للتعبير عن آرائه  

منذ البداية، ينبغي شرح عملية حتديد املصالح الفضلى ومناقشتها مع الطفل والبالغني املعنيني،   
مثل الوالدين أو الوالدين بالتبني. كما يجدر إطالعهم على كافة املستجدات في مختلف مراحل العملية. 
يجب على املسؤول عن رفاه األطفال التأكد من أن سائر املعنيني بعملية حتديد املصالح الفضلى هم على 

دراية كاملة بتفاصيلها.
  

وفقاً ملس��توى نضج الطفل، يجب إطالعه أيضاً على النية في اس��تخدام املعلومات التي سبق له   
تقديه��ا إلى املفوضية وش��ركائها ألغراض تتعلق بعملية حتديد مصاحلة الفضلى. يجب س��ؤال الطفل 
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عّم��ا إذا كان لدي��ه أي اعتراض على اس��تخدام أي من ه��ذه املعلومات. بعد التأكد من اس��تيعاب الطفل 
للغاي��ة من عملية حتديد مصاحله الفضلى، ينبغي على املس��ؤول عن رفاه األطفال تس��جيل أس��باب أي 
اعتراض من جانب الطفل. في حال عدم رغبة الطفل في الكش��ف عن املعلومات التي س��بق له تقديها 
في املاضي، ينبغي استش��ارة املش��رف على عملية حتديد املصالح الفضلى ملعرفة ما إذا كان الكشف عن 

تلك املعلومات أو حجبها عن الفريق املعني يصّب في مصلحة الطفل الفضلى.
  

من القضايا التي ينبغي تذكرها:   

•   ال يكن التوقّع من األطفال أن يكونوا قادرين على سرد جتاربهم بالطريقة نفسها مثل األشخاص   
البالغني. ينبغي اس��تخدام لغة بس��يطة ومراعية لس��ّن الطفل. كما يجب األخذ بعني االعتبار 
عمر الطفل ومرحلة منوه عند وقوع األحداث، إلى جانب الوقت الذي متت فيه املقابالت. قد ال يكون 
مبق��دور األطفال تقدمي املعلومات ذات الصلة بالس��ياق أو التوقيت أو األهمية أو التفاصيل بدرجة 
الدقة نفس��ها مث��ل الكبار، وقد ال يكون لديه��م إال معرفة محدودة بالظروف الس��ائدة في بلد 
املنش��أ. فمن املرّجح أن ينجح التواصل بش��كل أكبر في حال تنّبه الشخص الذي يجري املقابلة 

إلى أن قدرة األطفال وكفاءتهم في سرد رواياتهم تختلف عن تلك اخلاصة ب الكبار. 

•   لك��ي يتمكن الطفل من التعبير عن آرائه بطريقة مجدية، يجب ش��رح كامل اخليارات على نحو   
يمُراعي سن الطفل. 

•   يستسهل العديد من األطفال التحدث في وجود صديق أو وصي. غير أنه ال بد من توخي احلذر في   
هذا الصدد، إذ قد يكون لألوصياء احلاليني أو اآلباء بالتبني، وغيرهم من األشخاص، مصلحة خاصة 
ف��ي هذه العملية فيمنعوا الطفل من التعبير عن آرائه بحرية. يجب اجتناب حضور أي ش��خص 

بالغ مُيشتبه بتورطه بسوء املعاملة. 

•   ينبغي إجراء املقابالت مع الطفل في بيئة تتس��م بالسرية والود. كما يجب، عند اإلمكان إفساح   
اجمل��ال أمام الطفل الختيار املكان الذي س��تتّم فيه املقابلة. ينبغي التش��ديد على جعل الطفل 
مُستخدمة أثناءها  يش��عر باالرتياح وإقامة عالقة من الثقة معه. يجدر ببيئة املقابالت واللهجة امل

أن تكون أبعد ما يكن عن الرسمية. 
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•   ينبغي السماح دائماً لألطفال بقول “ال” أو رفض اإلجابة على األسئلة. كما ينبغي السماح لهم   
بتغيير رأيهم وارتكاب األخطاء أثناء إجاباتهم.

  

•   قد ال يتمكن األطفال من التفاعل عاطفياً مع ما يسردون بالطريقة نفسها مثل الكبار. فهم قد   
ال يبدون أي رد فعل عاطفي أو يتفاعلون مع تلميحات الش��خص الذي يمُجري املقابلة. لذا، فيجدر 
بهذا األخير احلرص على عدم استخالص األحكام حول طبيعة شعور الطفل حيال حدث أو وضع 

معنّي بحسب ردود الفعل التي يقوم بها الكبار. 

•   يكن لتجربة الصدمة النفس��ية التي مرّ بِها الطفل أن تؤثر في قدرته على نقل املعلومات خالل   
وس��ائل ونهج أخرى، مثل املراقبة  املقابالت. لذا، فيجدر باملسؤول عن رفاه األطفال استخدام  
وإكمال اجلمل واأللعاب والرس��م، ملس��اعدة الطفل على التعبير عن التجارب املؤملة التي مرّ بها 

)مثل الهروب واالنفصال عن والديه(. 

•   يجب حتديد مدة املقابلة وفقاً لس��ّن الطفل ومس��توى نضجه ووضعه النفسي. وللتخفيف من   
إجهاد الطفل، يوصى بإجراء مقابلتني أو ثالث مقابالت قصيرة، بدال من مقابلة واحدة طويلة. كما 
يمُفّضل االس��تعانة باألشخاص واملترجمني أنفسهم الذين أجروا املقابالت إذ أن األطفال يحتاجون 
ع��ادةً إل��ى وقت طويل لبناء العالقات م��ع اآلخرين. أّما إذا أعرب الطفل ف��ي أي وقت عن تفضيله 

لبعض األشخاص، ينبغي عندها مناقشة هذا األمر. 

•   في احلاالت االستثنائية البالغة الشدة، مثل حوادث االعتداء وسوء املعاملة، ينبغي وضع  ترتيبات   
مُرّجح  معّين��ة لضمان قدرة وصول الطفل املباش��رة إلى خدمات املش��ورة، الس��يما إذا  كان من امل

التطرّق إلى املعلومات التي قد تتسبب بالضغوط النفسية خالل املقابلة.  

طبيعة املعلومات التي سيتم جمعها من األطفال   

يتوقّف نوع املعلومات التي يكن احلصول عليها من الطفل على مجموعة من العوامل، مبا في ذلك   
عمر الطفل ومس��توى نمُضجه ونوع القرار الذي يتعني اتخاذه، باإلضافة إلى املعلومات املتوفرة من مصادر 

أخرى. في ما يلي بعض األمثلة للقضايا التي يكن استكشافها: 
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•  نوعية العالقة بني الطفل واألشخاص الذين تولوا رعايته في املاضي    
•  أسباب الفصل أو أسباب بعض اخملاطر اخلاصة في مجال احلماية    

•  التجارب السابقة  لدى الطفل التي قد تؤثر في القرار   
•  وجهات نظر الطفل واخملاوف التي تساوره  حيال مختلف اخليارات قيد النظر.   

أين ميكن احلصول على إرشادات حول كيفية إجراء املقابالت مع األطفال :

ــة والقانون  ــا متصلة بالثقاف ــني واملهاجرين: قضاي ــع األطفال الالجئ •   العمل م   
والتنمية )والهيئة اللوثرية للهجرة والالجئني( 1998؛

•   العمل من أجل حقوق الطفل، دليل العمل مع األطفال )منظمة إنقاذ الطفولة،    
اليونيسيف، مفوضية حقوق اإلنسان، ومفوضية شؤون الالجئني(، 2002؛

•   هل تسمعني؟ حق األطفال في املشاركة  في القرارات التي تؤثر فيهم )مؤسسة    
برنارد فان لير(، 2005؛

•   رصد احلراك والرسوم البيانية لتدفق األفراد: أدوات للبحث عن أفراد األسرة وإعادة    
ــي والعمل مع األطفال املنفصلني عن ذويهم )بريجيتي دو الي(،  اإلدماج االجتماع

.2003
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م��ا من منوذج موّحد لتس��جيل املقابالت مع األطفال. من املهم إذن تس��جيل كافة املعلومات التي   
ها الطفل، مع تدوين، بش��كل خاص، أي إجراء من إج��راءات املتابعة املتصلة بحماية الطفل وغيرها  يمُقدممُ
من الشواغل التي تقتضي معاجلة. في نهاية املقابلة، ينبغي إجراء تقييم لعمر الطفل ومستوى نضجه. 

يجب تس��جيل املعلومات األساسية عن الطفل ضمن االستمارة املشتركة بني الوكاالت لتسجيل   
األطف��ال غير املصحوبني واملنفصلني ع��ن ذويهم )يكن اإلطالع عليها ضمن الق��رص املدمج املرفق بهذا 
الدليل(. في حال ملء هذه االس��تمارة أو أي منوذج مماثل أثناء عملية التس��جيل )كما ينبغي أن يكون عليه 

احلال(، يجب التحّقق من تلك املعلومات. 

3.2 إجراء مقابالت مع أفراد أسرة الطفل وأشخاص آخرين مقرّبني منه   

ينبغ��ي جمع املعلوم��ات ذات الصلة من األش��خاص املقربني من الطف��ل، إذ أن معرفتهم املعّمقة   
بالطف��ل ق��د تكون قّيمة جًدا أثناء عملية حتديد املصالح الفضلى للطفل. قد ينطبق ذلك بصفة خاصة 
على الوالدين )في حال وجودهما( واألشقاء واآلباء بالتبني وكذلك األوصياء. يجب تسجيل وجهات نظرهم 
بش��أن ما يصّب في مصلحة الطفل. يكتسب دور هؤالء أهميًة خاصة في حالة األطفال الصغار أو الذين 
تعرّضوا لضغوطات نفس��ية ش��ديدة والذين ال يكن احلصول منهم مباش��رة إال على معلومات محدودة، 

وذلك بسبب الظروف التي مرّوا بها.

يكن ملس��اعدة الطفل املساهمة في رصد شبكة األشخاص املقرّب بني منه وعالقتهم به. تقضي   
إحدى الطرق بالمُطلب من الطفل رسم األشخاص الذين يعرفهم أو الذين تربطهم به عالقة حميمة. 

عند التحدث إلى هؤالء األش��خاص،  يجدر باملس��ؤول ع��ن رفاه األطفال توخي احل��ذر واحلفاظ على   
الس��رية التام��ة. يجب االمتن��اع عن اإلفصاح عن أي معلوم��ات أو رغبات يكون الطفل ق��د أدلى بها إذ أن 
ذلك قد يعرّضه للخطر ويؤثر س��لباً في العالقة مع املس��ؤول عن رفاه األطفال. في حال االش��تباه باإلجتار 
واالعتداء على األطفال، فوحدها معايير س��المة الطف��ل وأمنه تمُعتمد لتحديد ما إذا كان يجدر التحقيق 

مع األشخاص املقرّبني من الطفل، وبالتالي، اختيار طريقة التحقيق املناسبة.



املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حتديد املصالح الفضلى 62

  عن��د االتص��ال بوالدي األطفال الالجئني غي��ر املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم الذي��ن ال يزالون في بلد 
املنش��أ، ينبغي أيضاً توخي احلذر. فمن ش��أن هذه االتصاالت أن تكش��ف لس��لطات بلد املنشأ أن الطفل 
يح��اول التم��اس اللجوء إلى بلد آخر، مم��ا يعرّض والديه أو الطفل نفس��ه للضرر. وفي ح��ال جناح عملية 
البحث عن أفراد األسرة، غالباً ما تكون املعلومات املقّدمة من اللجنة الدولية للصليب األحمر أو أي وكالة 
أخرى تتولى عملية البحث حول أوضاع األسرة ومدى استعدادها الستقبال الطفل، كافية لعملية حتديد 

املصالح الفضلى للطفل. 

في حاالت فصل األطفال عن والديهم على كره منهما، يحقّ للوالدين في التعبير عن   
وجهات نظرهم وتس��جيل هذه اآلراء بش��كل منفصل وعرضها على فريق العمل. ينطبق ذلك أيضاً على 
الق��رارات التي تنط��وي على احتمال فصل الطفل عن الش��خص البالغ الذي يرافقه عن��د حتديد ترتيبات 

الرعاية املؤقتة في حاالت اإلبعاد عن األولياء باحلضانة، التي تتطلب القيام بتحديد للمصالح الفضلى. 

ن��ورد هن��ا بعض األمثلة عل��ى املعلومات التي ينبغي جمعها من األش��خاص املقرّب��ني من الطفل:    

•   مدة وطبيعة العالقة مع الطفل، مبا في ذلك، اآلثار احملتملة على الطفل جراء  عملية الفصل؛   
•   حتديد مكان األشقاء وترتيبات الرعاية اخلاصة بهم؛   

•   وجهات النظر حيال اخملاوف والش��واغل والرغبات املعّبر عنها من قبل الطفل )يجدر بهذه اآلراء أن   
تكون مبنية على أساس احلقائق املتوفرة أجرى املقابلة معه، وليس على تلك اخلاصة باملسؤول عن 

رفاه األطفال(؛ 

•   اجملاالت التي قد تنطوي على احتمال وجود  تضارب في املصالح؛   
•   ع��ادات الطفل في اللع��ب والتفاعل مع األطف��ال اآلخرين وأعضاء اجملتمع احملل��ي )في حال وجود   
األطفال ضمن عائلة حاضنة، التفاعل مع األطفال اآلخرين ضمن األسرة   ومع األولياء باحلضانة( 

•   كيفي��ة اندماج الطفل في  املدرس��ة، مبا في ذلك قدرته على التركيز أثن��اء الدروس والتفاعل مع   
األطفال اآلخرين واملدرسني؛ 

•   معلومات عن عملية الهروب والوالدين والوضع في بلد املنشأ قبل الفرار منه.   
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4.2 معلومات أساسية ذات صلة   

يجدر بعملية اتخاذ القرار بشأن مصلحة الطفل الفضلى األخذ أيضاً بعني االعتبار   
املعلومات التي يتم احلصول عليها من مصادر خارجية من خالل القيام بأبحاث مستقلة. وتبعاً للظروف، 

قد تشمل هذه املعلومات التي متّ جمعها من مصادر داخلية أو عامة: 

•   الوض��ع األمني في مختلف املواق��ع اجلغرافية واخملاطر التي تعترض س��المة الطفل )مبا في ذلك   
احتياجات احلماية الدولية، والَتعرِّض لسوء املعاملة واالستغالل اجلنسي، باإلضافة إلى املمارسات 

التقليدية الضارة واآلثار احملتملة التي قد تنجم عن الوضع األمني ومتّس الطفل؛

•   أمناط التمييز ضد الفتيات، ال سيما غير املصحوبات أو املنفصالت عن ذويهّن  في مختلف املواقع   
اجلغرافية؛ 

•   مدى إمكانية ضمان االس��تمرارية في تربية الطفل واحلفاظ عل��ى الروابط التي تصله بخلفيته   
اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية؛ 

•   توّف��ر اخلدمات الصحية وجودتها في مختلف املواقع، مع إي��الء اهتمام خاص باملتطلبات الطبية   
نق��ص  والنفسية واالجتماعية اخلاصة باألطفال، مثل تلك الناجمة عن اإلعاقات أو فيروس 

املناعة البشرية املكتسب/اإليدز أو العنف املنزلي أو غير ذلك من أشكال العنف اجلنسي والعنف 
القائم على نوع اجلنس؛

•   توّف��ر اخلدمات  التعليمي��ة وجودتها في مختلف املواقع، ليس فقط من حيث املرافق املتاحة، وإمنا   
أيض��اً من حيث نوعية التعليم وس��المة البيئة املدرس��ية، وكيف يكن له��ذه  اخلدمات أن تمُعدنَّ 

الطفل ليعيش حياة فاعلة ضمن اجملتمع؛ 

•   املواقف العرفية والدعم املقدم من جانب اجملتمع لألطفال بشكل عام، ولألطفال غير املصحوبني   
واملنفصلني عن ذويهم على وجه اخلصوص، س��واء قبل مغادرتهم بلدانهم أو أثناء تواجدهم في 
املنف��ى، واملوارد املتاح��ة لهذا الدعم، مبا في ذلك ف��رص االندماج ضمن اجملتم��ع احمللي وقدرة هذا 

اجملتمع على رعاية األطفال وحمايتهم، ال سيما ذوي االحتياجات اخلاصة. 
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5.2 االستعانة بوجهـات نظر اخلبـراء   

في بعض احلاالت، قد يكون من املفيد أو من الضروري االستعانة بوجهات نظر   
اخلبراء الطِبّيني - النفس��يني واالجتماعيني، ال س��يما في تقييم حاالت األطف��ال الذين تعرضوا لصدمات 
نفسية، أو الذين يعانون من اإلعاقات العقلية أو اجلسدية. قد يساعد ذلك في حتديد مدى تأثر قدرة الطفل 
عل��ى توفير املعلومات، مثالً بس��بب تعرّضه للصدمات النفس��ية. ال يج��در بالتحقيقات، في أي ظرف من 
الظروف، انتهاك سالمة الطفل من الناحية البدنية أو العقلية. وفي حال غياب اخلبرات احمللية، يكن تدبير 

عملية الوصول إلى خدمات اخلبراء املتوفرة في العواصم أو في أي مكان آخر.
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3. املوازنة بني احلقوق املتنافـسة ضمن عملية اتخاذ القرارات

يجدر بنتيجة عملية حتديد املصالح الفضلى أن تأخذ بعني االعتبار كافة حقوق الطفل   
وبالتال��ي مجموعة مختلفة من العوامل ذات الصلة، حيث أنه من النادر حتديد املصالح الفضلى للطفل 

استناداً إلى عامل واحد طاغ. 

يكمن االعتبار األساسي بالنسبة ألصحاب القرار في حتديد أنسب اخليارات املتاحة   
لضم��ان متّت��ع الطفل بحقوقه، وال��ذي يصّب بالتالي ف��ي مصلحته الفضلى. يجب تقيي��م األثر القريب 
والبعيد املدى لكل خيار، وذلك قبل اتخاذ أي قرار بشأن اخليار األنسب لظروف الطفل املعني. يجدر بالتالي 
بتحدي��د املصالح الفضلى في إطار ترتيبات الرعاية املؤقت��ة أو غيرها من متطلبات احلماية الفورية األخذ 

بعني االعتبار احتماالت التوصل إلى حل دائم على املدى البعي�د.
 

تبعاً للظروف، يجب تغذية عملية حتديد املصالح الفضلى بالقرارات التي سبق اتخاذها أو تلك التي   
ال تزال قيد البحث من قبل الس��لطات احلكومية اخملتصة، ال س��يما قرارات احملاكم بش��أن احلضانة. على 
الرغ��م من وجوب احترام املفوضية لهذه القرارات بش��كل عام، إال أنه قد تك��ون هناك أدلٌة على أن القرار 
املتخ��ذ لم يكن مبنياً على أس��اِس املصلحة الفضلى للطفل. في هذه احلال��ة، يجب على املفوضية أوالً 

السعي إلى تصحيح هذا القرار من خالل سبل اإلنصاف احمللية املتاحة. 

يتطّل��ب حتديد املصالح الفضلى للطفل إذن مراعاة كافة الظ��روف ذات الصلة، مع مراعاة طبيعة   
اتفاقية حقوق الطفل غير القابلة للتجزئة والترابط بني مختلف موادها. ولذلك، يجدر بالقرارات الناجمة 
عن حتديد املصالح الفضلى االس��تناد إلى أّي من الترتيبات اخلاصة بحماية الطفل ورعايته القائمة ضمن 
اجملتمعات احمللية، شرط انسجامها مع املعايير الدولية. قد يصعب أحياناً أخذ كافة هذه العوامل اخملتلفة 

بعني االعتبار. حتاول األقسام التالية أدناه توفير بعض التوجيهات في هذا الشأن. 
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  1.3 وجهات نَظـر الطفـل 

تنص املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل على وجوب »إيالء آراء الطفل االعتبار   
الواجب وفقا لسّن الطفل ونضجه«. أثناء الوفاء بهذا االلتزام، ال بّد من التنّبه إلى العوامل التالية لكافة 

الفئات العمرية:
  

•   اعتماد موقف مرن حيال مسألة العمر، مع مراعاة العوامل الثقافية وتلك املتصلة بنمو الطفل.   
يكن لألطفال ابتداًء من س��ن الثامنة اتخاذ قرارات مدروس��ة وواعية بشأن املسائل اخلطيرة التي 

تؤثر في حياتهم.   

•   عل��ى الغرم من أن امل��ادة 12 من اتفاقية حقوق الطف��ل ال تعرّف »النضج«، إال أنها تش��ير ضمناً   
إلى قدرة الطفل على فهم وتقييم اآلثار املترتبة على اخليارات اخملتلفة. على سبيل املثال،  

ق��د ال يتلك الطفل الق��در الكافية من املعرفة والفهم التخاذ قرار بش��أن إعادة التوطني في بلد 
معنّي. 

•   أما األطفال الذين تعرّضوا لصدمات نفسية، فهم يواجهون، على غرار الكبار، صعوبًة في التعبير   
عن أنفسهم واكتساب املعرفة وحل املشكالت. يمُنصح عند الضرورة باالستعانة إلى اخلبراء.

•   في حاالت لّم شمل األسر، ينبغي تقييم أي تردّد من جانب الطفل أو أسرته حيال لّم الشمل وذلك   
بشكل دقيق. قد يعود سبب ذلك إلى الذكريات املؤملة التي رافقت عملية االنفصال والتي يصعب 
التغلب عليها، أو مش��اعر الغضب الناجمة عن تخلي األس��رة عن الطفل، أو اخلوف من االضطرار 
إلى العيش مع أش��خاص مجهولني )ال س��يما في حاالت زواج أحد األبوين من جديد(. ينبغي عند 
اإلمكان معاجلة العقبات من خالل اخلدمات االجتماعية والوس��اطة واملش��ورة األِس��ريّة بدالً من 

مجرّد االعتماد على تفضيالت الطفل. 

•   قد تعكس آراء الطفل بش��كل كلي أو جزئي تأثيرات أش��خاص آخرين؛ في هذه احلالة، يجب بذل   
اجلهود لتحديد وجهات النظر احلقيقية للطفل.
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2.3  وجهات نظر أفراد أسرة الطفل واألشخاص اآلخريـن املقرّبني منه    

ق��د تس��اعد املعلومات التي يتّم جمعها من األش��خاص املقرّبني من الطفل ف��ي كثير من األحيان   
على توضيح بعض التفاصيل عن طبيعة العالقة بني الطفل واألش��خاص اآلخرين املقرّبني منه واألسباب 
الكامنة وراء بعض التفضيالت التي يعّبر عنها الطفل، باإلضافة إلى نقاط القوة واملهارات لدى الطفل. 

•   كلم��ا كانت العالقة بالش��خص مهمة وقّيمة بالنس��بة إل��ى الطف��ل، زادت األهمية املمنوحة   
لوجهات نظره. 

•   غير أنه ينبغي التنّبه إلى احتمال وجود تضارب في املصالح، مثل وجود مؤش��رات على أن العالقة   
قد تكون مسيئة أو استغاللية. 

في بعض احلاالت، تتخطى وجهات نظر األش��خاص املقرّبني من الطفل مجرّد املس��اعدة  على فهم   
وجهات نظر الطفل لتشكل عامالً مستقالً قّيماً بحذّ ذاته. ينطبق ذلك في احلاالت التالية:

   

•   عندما يمُطلب من أحد األقرباء التأكيد على اس��تعداده وقدرت��ه على االضطالع برعاية الطفل، ن   
كن أن يمُنّفذ من دون موافقته؛  هذا الترتيب ال يمُ

•   عن��د ضرورة اتخاذ قرار بش��أن ما إذا كان يجدر بالطفل البقاء م��ع أحد الوالدين أو كالهما. يتعنّي   
هنا أخذ احليطة عند تقييم وجهات نظر الوالدين لتحديد مصلحة الطفل الفضلى. 

3.3 السالمة كأولوية   

إن احلق في احلياة واحلماية من التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية   
أو املِهين��ة على النحو املنصوص عليه في اتفاقيات حقوق اإلنس��ان الدولية )19( يحّدد بش��كل حاس��م 
اجلوانب املتعلقة بتحديد املصالح الفضلى. تتصل املواد 19، 34، 35، 36، 37 و 38 من اتفاقية حقوق الطفل 
بش��كل محّدد بحماية األطفال وس��المتهم، مبا في ذلك احلماية من العنف البدني والنفس��ي واإلس��اءة 
واإلهمال، واالس��تغالل اجلنسي، واملمارسات التقليدية الضارة، واالجتار بهم واختطافهم، وعمالَة األطفال 

واحلماية من التهديدات التي يشكلها النزاع املسّلح على حياة األطفال، مثل جتنيد القاصرين. 



املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن حتديد املصالح الفضلى 68

ل��ذا، فل��و ارتأى الفريق املعن��ي بتحديد املصالح الفضل��ى أن الطفل قد تع��رّض أو معرّض النتهاك   
حقوقه اإلنس��انية األساس��ية الواردة في الفقرة السابقة، من ش��أن ذلك عادةً التفوق على أي عامل آخر. 
يجب إعطاء األولوية نفس��ها للحصول على عالج إلنقاذ حياة األطفال الذين يعانون من أمراض عقلية أو 
جس��دية أو األطفال املعوقني. أّما اعتبارات الس��المة، فيجب أن تظّل عامالً مهّماً، لكنها ال تتفوق بشكل 
تلقائي على العوامل األخرى في احلاالت التي تبنّي خاللها، بعد إجراء تقييم شامل، أن الضرر احلاصل إمنا هو 

أقّل حدة. 

في معرض إيالء األهمية لسالمة الطفل، ينبغي اتباع اإلرشادات التالية:   

•   تصّب إعادة التوطني عموًما في املصلحة الفضلى للطفل الالجئ غير املصحوب أو املنفصل عن   
ذويه، وذلك عندما تشكّل الوس��يلة الوحيدة ملنع االنتهاكات اخلطيرة حلقوق اإلنسان األساسية، 

سواء في بلد املنشأ أو في بلد اللجوء. 
  

•   ف��ي ما يتص��ل بالعودة إلى بلد املنش��أ،  ينبغي دعم مبدأ ع��دم ردّ الالجئ��ني. باإلضافة إلى ذلك،   
وحت��ى عندما يكون الطفل راغباً حقاً في الع��ودة، ويحظى بدعم ولي أمره، ال يكن اعتبار العودة 
الطوعي��ة إلى الوطن كتدبير يصّب في مصلحة الطفل الفضلى في حال وجود احتمال بأن تؤدي 
ه��ذه العودة إل��ى انتهاك حقوق الطفل األساس��ية« )املالحظة العامة رق��م 6 الصادرة عن جلنة 
حقوق الطفل، الفقرة 84(. كما أن العودة ال تكون في مصلحة الطفل الفضلى في حال عدم توفر 

ترتيبات مالئمة لرعاية الطفل بعد العودة. 

•   بالنسبة إلى الطفل الذي يعاني من ضغوط نفسية بالغة نتيجًة لألحداث السابقة التي  تعرّض   
لها، على سبيل املثال كنتيجة لالنتهاكات اخلطيرة حلقوقه األساسية، ال ينبغي اتخاذ أي قرار من 
شأنه التسّبب في املزيد من الضغوط النفسية، إذ أن ذلك ال يصّب في مصالح الطفل الفضلى. 
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4.3 أهمية األسرة والعالقات احلميمة   

تنّص مختلف الصكوك الّدولية حلقوِقِ اإلنس��ان، مبا في ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس��ان للعام   
1948 )املادة 16( على أن األسرة هي الفئة االجتماعية الطبيعية واألساسية التي لها حق التمتع باحلماية 
م��ن ِقبل اجملتمع والدولة. أما امل��ادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل فتنّص على إل��زام الدول بدعم الوالدين 
واألوصياء القانونيني في االضطالع مبسؤوليات تربية الطفل، على النحو املنصوص عليه في املواد 3 )2(، 7، 
9، 10، 18 و 29 من االتفاقية. لذا، فيجدر بكافة عمليات حتديد املصالح الفضلى للطفل املتصلة باألطفال 

غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم التركيز في نهاية املطاف على مدى إمكانية لّم شمل األسرة. 

تش��كّل الروابط القائمة مع األسرة )املوّسعة( التي تش��مل الوالدين واألشقاء واألشخاص اآلخرين   
مُهِمنّي في حياة الطفل عامالً رئيس��اً في حتديد مصالح الطفل الفضلى. وعلى الرغم من وجوب النظر  امل
ف��ي الظروف الفردية اخملتلفة ونوعية العالق��ات، إال أنه ينبغي أيضاً التركيز على اس��تمرارية العالقة بني 

الطفل والوالدين واألشقاء وأفراد األسرة اآلخرين لألسباب التالية: 

•   تمُعّد هذه االستمرارية أمراً حيوياً بالنسبة إلى شعور الطفل باألمان؛    
•   يمُعتبر التماهي مع الش��خصيات األبوية أساس��ياً لالنخراط في اجملتم��ع، إذ يعتنق الطفل القيم   

واألعراف السائدة في اجملتمع ويكتسب القدرة على التفاعل مع اآلخرين، 

•   يكون الس��تمرار تواصل الطفل مع محيطه اخلارجي، مبا في ذلك األشخاص واألماكن، أثر نفسي   
هام على تنمية االستقرار الداخلِي للطفل واحملافظة عليه. 

مُشار إليها أعاله، تتحقق مصالح الطفل الفضلى عادة عندما  هكذا، وباستثناء اعتبارات السالمة امل  
يبقى الطفل مع أسرته أو يعاد لّم شمله معها. تقّدم العوامل املبّينة أدناه املزيد من التوجيهات في هذا 

اخلصوص:
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حتديد املصالح الفضلى املتعلقة باحللول الّدائمـة:   

•   ينبغي بذل كل جهد ممكن للمحافظة على شمل األشقاء.   

•   تصّب إعادة التوطني ضمن املصالح الفضلى للطفل عندما تؤدي إلى لّم شمل األسرة.   

•   على الرغم من اعتبار لم ش��مّل األس��رة كتدبير يصّب في مصلحة الطفل الفضلى، إال أنه  قد   
ال يك��ون كذلك في ظروف معينة، مثل احلاالت التي تؤدي فيها إعادة التوطني إلى تعريض الطفل 
ألذى شديد، أو عندما تتم معارضتها من جانب الطفل أو الوالدين، وفي حال فشل كافة املساعي 
ملعاجلة هذه املش��كلة من خالل العمل االجتماعي والوساطة واملشورة األسرية. من األمثلة على 

ذلك، عندما يتزوج أحد الوالدين من جديد ويظّل غير مستعّد لقبول الطفل. 

•   من احملتمل أن تكون عالقة الطفل بأس��رته احلاضنة قد تنامت وترّسخت درجة أن االنفصال عنها   
قد يتس��ّبب بصدمة نفسية ش��بيهة بتلك التي أصابته عند االنفصال عن والديه األصليني. قد 
يمُفّضل اعتماد تنفيذ مرحلي للّم شْمل األسرة، ما لم تتم معارضته من قبل الوالدين أو املوافقة 

على تبنّي الطفل من قبل األولياء باحلضانة. 

•   في حال عدم إمكانية لم ش��مل األس��رة، يحقّ للطفل البقاء على اتصال مباش��ر مع والديه. قد   
يتطلب ذلك النظر في املسائل العملية وتكاليف البقاء على االتصال، ملنع أي دحض إلمكانية َلّم 

شمل األسرة في املستقبل. 

•   قد تصّب إعادة التوطني في بلد آخر غير بلد الوالدين ضمن املصالح الفضلى للطفل، ال سيما إذا   
لم يكن باإلمكان لم ش��مل األسرة في مكان إقامة الوالدين )على سبيل املثال، العتبارات خاصة 
بالس��المة( أو في بلد اللجوء، وكان الطفل يواجه مخاطر ش��ديدة تهّدد حياته وال يكن التصدي 
له��ا ف��ي تلك البيئة. غي��ر أنه ينبغي القي��ام بإعادة التوط��ني على نحو ال يدح��ض أي احتماالت 
مستقبلية للّم شمل األسرة. كما يجب التشاور مع الوالدين وإبالغهما مبكان تواجد الطفل، ما 

لم يكن من شأن ذلك تعريض األسرة أو الطفل للخطر.
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•   ف��ي بع��ض احلاالت، قد تنمو لدى مجموعة من األطفال رواب��ط وثيقة بعضهم مع بعض في بلد   
اللجوء حيث كانوا يعيش��ون في ظّل رعاية جماعية. في هذه احلاالت، يوصى بطلب إعادة توطني 

هؤالء األطفال كمجموعة واحدة.
  

حتديد املصالح الفضلى في إطار ترتيبات الرّعاية املؤقتـة :   

•   إن ترتيبات الرعاية القائمة على أس��اس حضانة األطفال ضمن أسر بديلة هي أفضل من الرعاية   
املؤسسية التي ينبغي عادة اجتنابها. 

•   يجب اس��تخدام نظ��م الرعاية القائمة ف��ي اجملتمع، ش��رط أن تكون فعالة وال تع��رّض األطفال   
للمخاطر. 

•   يجب منح األولوية للرعاية ضمن األس��ر املوّس��عة. وإذا لم تكن هذه الرعاية ممكنة أو مناس��بة،   
ينبغ��ي تأمني الرعاية املؤقتة ضمن أس��ر حاضنة مع إجراء كافة الترتيبات لعدم فصل األش��قاء 

بعضهم عن بعض.

•   ينبغي أال تمُبنى القرارات على فرضية أو احتمال حتّس��ن العالقة في املس��تقبل، بل يجب االعتماد   
أكثر على التجارب السابقة املثبتة. 

•   يجدر بالقرار أن ينّص على اآلليات التي س��يتّم العمل م��ن خاللها لرصد ترتيبات الرعاية املؤقتة   
املوصى بها. 

حتديد املصالح الفضلى من حيث إمكانية فصل الطفل عن والديه على كره منهما:   

•   يج��ب أالّ يتّم اتخ��اذ القرار بفصل الطفل عن والدي��ه على كره منهما إالّ في ح��ال تبنّي للفريق   
املعني بتحديد املصالح الفضلى أن الطفل قد يتعرض لس��و املعاملة أو اإلهمال الشديد الذي ال 
يكن معاجلته من خالل اتخاذ إجراءات أقّل صرامة مثل إجراءات املراقبة أو املساعدة احملددة الهدف 
مثل القيام بزيارة أس��بوعية من قبل أحد األطباء في احلاالت التي يهمل فيها الوالدان احتياجات 

الطفل الطبية. 
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•   يجدر بعملية فصل الطفل عن والديه أن تدوم ألقصر وقت ممكن. كما أنه يجدر بالقرار الناجم عن   
حتدي��د املصالح الفضلى للطفل حتديد مّدة االنفصال، ووضع موعد نهائي إلعادة النظر في القرار 

والبحث في إعادة لّم شمل األسرة في املستقبل. 

•   في حال وضع الطفل في عهدة أفراد آخرين من األسرة، يجدر بالقرار أن ينص على ترتيبات املتابعة   
التي يجب وضعها لضمان احترام أي قيود مفروضة على االتصال بني الوالدين والطفل.

•   ف��ي حالة فصل الطفل ع��ن والديه، يجب حتديد وتيرة ونوع االتصاالت الت��ي تتم مع الوالدين من   
قب��ل فريق العمل ومناقش��ته مع كافة األطراف ذات الصلة، مبا ف��ي ذلك الطفل. كما يجب على 
الفريق توضيح الغاية من الزيارات على املدى البعيد والقريب وأي ترتيبات إش��راف ضرورية ومدتها 
والتكاليف املترتبة عليها واختيار ش��خص أو وكالة لتولّ��ي متابعة وتقييم أثر هذه الزيارات على 

الطفل. 

5.3 تلبية احتياجـات منّو الطفـل   

تدع��و امل��ادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل الدول إلى أن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه.   
ويش��مل ذلك النمو اجلس��دي والعقل��ي والروحي واملعن��وي واالجتماعي للطفل، على نحو يتماش��ى مع 

الكرامة اإلنسانية.

إن ش��عور امل��رء بأنه مقب��ول وذو مكانة في اجملتمع هو األس��اس حلياة عاطفية صحي��ة. ومبا أن هذه    
املش��اعر تتجذّر في عمق العالقات األس��رية وتتوسع مع منّو الش��خص ونضجه لتشمل نطاقاً أوسع من 
األق��ارب واألقران واجملتمع احمللي واملدني. كما أن حاجة اإلنس��ان إلى اإلحس��اس بقيمت��ه ينمو ليتحّول إلى 
حاجة لالنتماء إلى فئات اجتماعية واتخاذ مكانة خاصة في اجملتمع. لذا، فمن املهم تفادي أي اس��تئصال 
للشخص من محيطه كنتيجة لقرار حتديد املصالح الفضلى. الستمرارية االتصال مع احمليط اخلارجي، مبا 

في ذلك األشخاص واألماكن، أثر نفسي بالغ األهمية على منو الطفل وشعوره باالستقرار الداخلي. 
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م��ن العوامل الهام��ة التي يجب أخذها بعني االعتبار عند حتديد احتياج��ات الطفل التنموية، وفًقا   
للتعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل:

•   »احلق )...( في احلفاظ على هويته، مبا في ذلك جنسّيته واسمه وصالته العائلية« )املادة 8(؛   
•   إيالء االعتبار الواجب الستصواب االستمرارية في تربية الطفل وخللفية الطفل اإلثنية والدينية    

والثقافي��ة واللغوي��ة » )امل��ادة 20(؛ مع التنّبه إلى أالّ ي��ؤدي ذلك إلى تقّبل املمارس��ات التقليدية 
الضارة، وإلى قدرة الطفل من اختيار دينه بحرية حني ينضج.

•   حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يكن بلوغه« )املادة 24(؛   
•   حق كل طفل في مستوى معيشي مالئم لنمّوه البدني والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي«   

)املادة 27(؛ 

•   احلق في التعليم )املادتان 28 و 29(؛  
•   حق الطفل في الراحة ووقت الَفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام املناسبة لسّن الطفل«   

)املادة 31(. 

بش��كل عام، تتم تلبية هذه االحتياجات التنموية على أفضل وجه عندما يبقى الطفل مع  أسرته   
أو على اتصال وثيق بها وبالشبكة االجتماعية والثقافية اخلاصة به. ال ينبغي ألي عملية حتديد للمصالح 
الفضل��ى متصل��ة باحلل��ول الدائمة إعط��اء األولوية للحصول عل��ى أفضل اخلدمات الصحي��ة أو املرافق 
التعليمية في موقع معنّي على حساب إمكانية لّم شمل األسرة في موقع آخر، أو النظر إلى تلك اخلدمات 

على أنها أكثر أهمية من احلفاظ على اجلانب الثقافي. 

ف��ي بعض احل��االت اخلاصة، مثل حالة املراهق��ني الذين تمُعّد قدرة الوصول إل��ى التعليم العالي أمراً   
ضرورياً بالنس��بة إليهم ملكن من تلبية احتياجاتهم التنموية، يكن إعطاء األولوية ملسألة التعليم. لكن 
لضم��ان ان��دراج ذلك ضمن مصالح الطفل الفضل��ى، ينبغي تأمني قدرة الوصول إل��ى املرافق التعليمية 

بطريقه ال حتول دون بقاء الطفل على اتصال بأسرته وثقافته.
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6.3 املوازنة بيـن املصـالح الفضلى للطفل وحقـوق اآلخـرين  

في بعض األحيان، قد تتعارض مصالح الطفل مع مصالح أشخاص أو مجموعات أخرى في اجملتمع.   
ينّص املبدأ العام الوارد في اتفاقية حقوق الطفل على وجوب إعطاء األولوية إلى املصالح الفضلى للطفل. 
إالّ أن االتفاقية ال تستبعد حتقيق التوازن بني االعتبارات األخرى التي قد تطغى في بعض احلاالت النادرة على 

اعتبارات أفضل املصالح إذا ما كانت حقوقية املنحى.

عن��د االنتهاء من حتديد املصالح الفضلى للطفل، قد يمُطلب من املفوضية املوازنة بني هذه املصالح   
والشواغل املشروعة األخرى القائمة على أساس حقوق األشخاص اآلخرين. على سبيل املثال، فوضع طفل 
يعاني من مرض الس��ل بعهدة أس��رة حاضنة قد يصّب في مصلحته الفضلى على املدى القصير؛ بيد أن 
من شأن ذلك أن يؤدي إلى انتقال العدوى إلى أفراد العائلة في حال انتقاله لإلقامة معها قبل معاجلته من 
املرض. تستلزم مثل هذه احلاالت االستثنائية التي تقرّر فيها املفوضية تخّطي اعتبارات املصالح الفضلى، 

عملية حتليل وتوثيق دقيقة.
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يجدر باملشرف على عملية حتديد املصالح الفضلى إبالغ الشركاء املعنيني   
بالتدابير التي مت اتخاذ قرار بشأنها من جانب فريق العمل ومتابعة تنفيذها.

كما يجدر به أيضاً وضع نظام لضمان إبالغ الطفل بالقرار الذي متّ اتخاذه في أقرب    
فرصة س��انحة. في حال اشتراك الطفل في كافة مراحل هذه العملية منذ البداية، كما ينبغي أن يكون 
علي��ه احلال، فلن يك��ون القرار مفاجئاً بالنس��بة إليه. عندما يش��عر األطفال بأن أصواته��م تلقى اآلذان 
مُتخذّ، حتى وإن كان��وا في البداية  الصاغي��ة والفه��م واالحترام الواجبني، يس��هل عليهم تقّبل الق��رار امل

يمُعارضونه. 

غي��ر أن الطفل قد يكون عدائياً في بع��ض احلاالت. ال بد هنا من إقامة حوار نزيه وصريح بني الطفل   
واملسؤول عن رفاه األطفال، ال سيما بشأن إمكانية تطبيق اخليار املطلوب، ومختلف اخليارات املتاحة. كما 

أن املشورة املسبقة قد تساعد في بعض احلاالت، على أالّ تؤدي إلى تأخير ال مبرّر له. 

كما أن كل حالة من حاالت حتديد املصالح الفضلى قد تختلف عن غيرها، فردود فعل   
الطف��ل حيال النتيجة قد تختل��ف بدورها. لذا، فينبغي منح كل طفل الوق��ت الكافي لتقّبل القرار، مع 
اإلش��ارة إلى أن بعض األطفال قد يس��تغرقون وقتاً أطول من غيرهم. من جانبه، ينبغي على املسؤول عن 
ستعداً الستيعاب مختلف ردود األفعال والتفكير بعدة طرق مختلفة، مبا يتماشى  رفاه األطفال أن يكون ممُ

مع مصالح الطفل الفضلى، إلدخال تغييرات في حياة الطفل بأكبر قدر ممكن من السالسة.

تبعاً للظروف، قد يكون من املناس��ب إضفاء طابع رس��مي أو االحتفال بتنفيذ هذا القرار. في حاالت   
لم شمل األسرة كما في حاالت اختيار أسر حاضنة بديلة، قد يكون من املفيد إقامةمُ حفل والتوقيع على 
سجّل يشهد على هذا احلدث للمساعدة على التأكيد على مسؤوليات األولياء واألوصياء، وبالتالي ضمان 

حماية الطفل في بيئته اجلديدة.

4. إبـالغ الطفل وإجـراءات املتابعة
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5. حفظ السجالت 

ينبغ��ي حفظ كاف��ة املعلومات التي مت جمعها، مب��ا في ذلك املقابالت وغيرها من اس��تمارات حتديد   
املصال��ح الفضل��ى واملواد األخرى، بحيث توضع ف��ي ملف واحد. كما يكن وَضَع ورق��ة عمل في كّل ملف 
لتسجيل مختلف مراحل تنفيذ القرار الناجم عن عملية حتديد املصالح. سيساعد ذلك على رصد عملية 
التنفي��ذ. يكون الوصول إلى الوثائ��ق اخلاصة بتحديد املصالح الفضلى مقتصراً على املوظفني اخملّولني من 
قب��ل املفوضي��ة. كما يجب حف��ظ امللفات في مكان مغل��ق وآمن. يوصى  أيضاً بإبقاء نس��خة إلكترونية 
بنس��ق الق��راءة فقط عن التقرير اخلاص بتحديد املصالح الفضلى. أما القس��م الثال��ث من التقرير الذي 
يش��تمل على تواقي��ع أعضاِء الفريق، فينبغي القيام بنس��خة مصّورة عنها وربطه��ا بالصيغة النهائية 
ِهَد إليهم  املواَف��ِقِ عليها. ينبغي أيضاً على الش��ركاء املعنيني بتحدي��د املصالح الفضلى، مثل الذي��ن عمُ
القي��ام بجم��ع املعلومات أو املش��اركة ضمن فريق حتديد املصال��ح الفضلى، التأكد م��ن أّن كافة الوثائق 

املتعلقة بتلك املصالح قد مت حفظها في مكان آمن. 

عّينة.  يكن لفريق العمل حتديد في قراره الوثائق التي يكن إطالع الطفل عليها عند بلوغه س��ن ممُ  
أما في ما يتعلق بالوصول إلى ملف الطفل، بناء على طلبه، فينبغي الس��ماح به عند بلوغ الطفِل س��ّن 

الرُّشد، وكذلك احلال بالنسبة ألصحاب احلقوق األبوية. 
 

تقع مس��ؤولية حفظ امللفات وتبادل املعلومات عادةً على عاتق املش��رف على عملية حتديد املصالح   
الفضلى. يجدر باس��تمارة التقرير اخلاص بتحديد املصالح الفضلى وغيرها من الوثائق الرئيس��ة املتعلقة 
به��ذه العملي��ة، مثل اتفاقيات احلضانة، أن تتبع الطفل، مع احتفاظ املفوضية بنس��خة منها، يفّضل أن 
تك��ون إلكترونية، طوال فترة حياة الطفل. وفي ما يتعلق بإجراءات حفظ امللفات املقفلة ونقلها إلى املقرّ 
الرئيس��ي للمفوضية، فينبغي أن توضع وتطبنَّق ِوفًقا للتوجيهات الصادرة عن قس��م األرش��يف في املقرّ 

الرئيسي للمفوضية. 

يجدر باملكاتب امليدانية التي تستخدم »نظام ProGres إلدخال البيانات« تسجيل اخلطوات الرئيسة   
لعملي��ة حتدي��د املصال��ح الفضلى ضمن قاع��دة البيانات »كأح��داث تتعلق باحلماي��ة«. يكن للموظفني 
املش��اركني في عمليات أخرى اس��تخدام اس��تمارة حتديد املصال��ح الفضلى املدرجة في قاع��دة البيانات 
املشتركة بني الوكاالت اخلاصة بحماية الطفل )أنظر القرص املدمج(. عندما يوصى بإعادة التوطني، ينبغي 
اإلش��ارة إلى وجود إجراءات لتحديد املصالح الفضلى ضمن القس��م ذي الصلة في اس��تمارة التس��جيل 

اخلاصة بإعادة التوطني. 
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تت��م إع��ادة فتح ملف خاص بتحدي��د املصالح الفضلى مبوجب قرار من قبل املش��رف اخملتص. يكن   
اتخاذ قرار بإعادة فتح امللف في حال:

  

•   ط��رأت تغّيرات في الظ��روف، مثل النجاح في البحث عن أفراد األس��رة أو ظه��ور أدلة جديدة من   
شأنها التأثير على القرار األولي الذي مت اتخاذه من قبل؛ 

•   عدم إمكانية تنفيذ القرار املبدئي الناجم عن حتديد املصالح الفضلى في غضوِن فترة  معقولة،   
يجب أال تتجاوز في سياق احللول الدائمة السنة الواحدة ابتداًء من تاريخ اتخاذ القرار األولي. 

عالوة على ذلك، قد يعمد الفريق املعني بتحديد املصالح الفضلى في بعض احلاالت   
إلى إرجاِء القرار أو يوصي بإعادة النظر فيه ضمن مهلة زمنية محّددة. غالباً ما ينطبق ذلك في عمليات 
حتديد املصالح الفضلى للتوّصل إلى حل دائم التي ال يكن خاللها التوصية بأي من احللول الدائمة الثالثة. 
في هذه احلالة، ينبغي إعادة النظر في عملية حتديد املصالح الفضلى على ضوء املتغيرات، ضمن مهلة ال 

تتجاوز السنة الواحدة ابتداًء من تاريخ من القرار األولي. 

في اخلتام، يكن إعادة النظر في قرار بفصل الطفل عن والديه على كره منهما، بناء على طلب من   
الوص��ي على الطفل )أو الطفل نفس��ه، إذا لم يكن هنالك وصي( أو أصحاب احلق��وق األبوية. على الرغم 
من أن القرار النهائي بش��أن احلقوق األبوية يقع على عاتق الس��لطات احلكومية اخملتصة، إال أنه يجب على 
املفوضية اس��تعراض التدابير التي اتخذت، بناًء على طلب الوصي على الطفل أو والديه، وذلك على ضوء 
وقائ��ع أو أدلّ��ة أو اعتبارات قانونية جديدة قد تؤثر في القرار األولي الذي س��بق اتخاذه. يوصى هنا بتضمني 
اإلجراءات التش��غيلية املوّحدة إمكانية حدوث مثل هذه االس��تعراضات من قبل فريق موّس��ع، أو من قبل 
فريق مختلف عن ذلك الذي اتخذ القرار الس��ابق. يجب متك��ني الوالدين أو الوصي من الوصول إلى الوثائق 

املقّدمة إلى الفريق خالل عملية حتديد املصالح الفضلى السابقة.

6. إعادة النظر في قرار ناجم عن حتديد املصالح الفضلى
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احلواشي 

1.    لإلطالع على نص اتفاقية حقوق الطفل ومعظم الوثائق القانونية الدولية واإلقليمية األخرى التي مت االقتباس منها في هذه املبادئ 
التوجيهية، يرجى الرجوع إلى مجموعة الصكوك الدولية والنصوص القانونية املتصلة بالالجئني وغيرهم من األشخاص املشمولني 

 .www.unhcr.org/publ/PUBL/455c460b2.html :باختصاص املفوضية على موقعها 
 www2.ohchr.org/english/law/index.htm # :لالطالع على اتفاقيات حقوق اإلنسان، أنظر أيضاً: موقع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

كما يقدم هذا املوقع أيضا قائمة حديثة بالدول األطراف في عدد من املعاهدات املتعلقة بحقوق اإلنسان. 
2.    أنظر اتفاقيات جنيف األربع: )األولى( لتحسني حالة اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة في امليدان، و)الثانية( لتحسني حالة 

اجلرحى واملرضى والناجني من السفن الغارقة من أفراد القوات املسلحة في البحار، و)الثالثة( املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب، و)الرابعة( 
املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب، التي اعتمدت في 12 آب/أغسطس 1949. أنظر أيضا البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف 

املعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة )البروتوكول األول(، 8 حزيران/يونيو 1977 
والبروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف املعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية 

)البروتوكول الثاني(، 8 حزيران/يونيو 1977. 
3.    أنظر على وجه اخلصوص االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، 28 متوز/يوليو 1951؛ والبروتوكول اخلاص بوضع الالجئني، 31 كانون الثاني/يناير 

 1967، واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية املعنية بالالجئني التي تنظم جوانب محددة ملشاكل الالجئني في أفريقيا،
10 أيلول/سبتمبر 1969. 

4.    أنظر استنتاج اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوض السامي رقم LVIII( 107(، 2007، بشأن األطفال املعرّضني للخطر. 
 5.    يكن االطالع على النص عبر املوقع:

  www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=934&dtid=2
   www.hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=70. :6.    املرجع نفسه على املوقع

  R190/1999،،7.   انظر أيضاً التوصية املتعلقة االتفاقية املتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها
التي اعتمدت في 17 حزيران/يونيو 1999، والتوصية بشأن احلد األدنى لسن االلتحاق بالعمل،،R146/19  التي اعتمدت في 26  حزيران/

 .www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm :يونيو 1973، وهي متاحة على موقع منظمة العمل الدولية
 .))ii- iii(( 107 بشأن األطفال املعرّضني للخطر )الفقرتان بLVIII(، 2007، 8.     أنظر استنتاج اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوض السامي رقم
9.     املبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت بشأن األطفال غير املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، كانون الثاني / يناير 2004، ص. 34-33. 

10.   املرجع نفسه، صفحة 34. 
 11.   أنظر »سياسة املفوضية بشأن الالجئني من األطفال«، EC/SCP/82 اللجنة التنفيذية 

لبرنامج املفوض السامي، الدورة الرابعة واألربعون للجنة الفرعية اجلامعة املعنية باحلماية الدولية، االجتماع 23، بتاريخ 6 آب/أغسطس 
 71 )XLIV(، 1993. 1993 الفقرة 1. لقد رحبت اللجنة التنفيذية بهذه السياسة في استنتاجها رقم

12.   أنظر استنتاج اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوض السامي رقم ،LVIII(، 2007( 107 بشأن األطفال املعرّضني للخطر. 
 .)iii( 13.   املرجع نفسه، ب

 .))xviii 14.   املرجع نفسه، ز
15.   إستنتاج اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوض السامي رقم ،LVII(، 2006( 105 بشأن النساء والفتيات املعرّضات للخطر – س)ii( استنتاج 

.)xviii( 107 بشأن األطفال املعرّضني للخطر – ح )LVIII(، 2007، اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوض السامي رقم
16.   املرجع نفسه.  

الالجئني« RLD 3، جنيف، حزيران/يونيو  17.   يكن استخدام الدليل التدريبي الصادر عن املفوضية بعنوان: »الترجمة الفورية في سياق 
1993 كأداة تعليم ذاتي لتدريب املترجمني الفوريني. وملزيد من اإلرشادات حول كيفية إجراء املقابالت مع األطفال، يكن االطالع على 
»كيفية إجراء املقابالت مع طالبي اللجوء«، دليل تدريب صادر عن املفوضية، RLD 4، جنيف، 1995؛ املعايير اإلجرائية لتحديد صفة 

الالجئ في إطار والية املفوضية، 4.3.7؛ العمل من أجل حقوق األطفال، والعمل مع األطفال؛ »دليل إعادة التوطني« الصادر عن املفوضية، 
تشرين الثاني/نوفمبر 2004، الفصل 5.6. الوثائق املتعلقة بإجراءات حتديد صفة الالجئ، مبا في ذلك: مجلس الهجرة والالجئني، »املبدأ 

التوجيهي 3، األطفال الالجئون امللتمسو اللجوء: املسائل اإلجرائية اإلثباتية«، أوتاوا، كندا،30 أيلول/سبتمبر 1996؛ مجلس الهجرة 
الفنلندي، إدارة الهجرة، »املبادئ التوجيهية إلجراء املقابالت مع األطفال املنفصلني عن ذويهم( فنلندا، 2002؛ وزارة العدل في الواليات 

املتحدة، دائرة الهجرة واجلنسية، »املبادئ التوجيهية لطلبات اللجوء املقدمة من األطفال«، 1999. عالوة على ذلك، أنظر اللجنة 
األسترالية إلصالح القوانني، »رأينا وسمعنا: األولوية لألطفال في اإلجراءات القانونية«، التقرير رقم 84، أيلول/سبتمبر 1997، املتوفر 

على املوقع: www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/84/ALRC84.html ومنظمة إنقاذ الطفولة في اململكة املتحدة، 
»التواصل مع األطفال«، 1 كانون الثاني/يناير 2000. 

 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=46f7c0cd2 :18.   أنظر املوقع
19.   أنظر على وجه اخلصوص العهد الدولي للعام 1966 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة )7(؛ اتفاقية العام 1984 ملناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، املادة 37.

http://www.hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=70
http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm
http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/84/ALR%09C84.html
http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/84/ALR%09C84.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=46f7c0cd2
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=46f7c0cd2
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 لّم شمل األسرة 
قائمة مرجعية لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتحديد املصالح الفضلى

ينبغي ملء هذه القائمة قبل البدء بتنظيم عملية لّم شمل األسرة. يجب عادة القيام بعملية حتديد 
مُبّسط في حال انطباق أي من احلاالت التالية: للمصالح الفضلى بشكلها امل

 ) يرجى وضع عالمة  في اخلانات املناسبة(:  

  الطفل غير مسّجل لدى املفوضية واملعلومات التي متّ جمعها إثر جهود معقولة عن الطفل وأسرته ال تزال 
ستنير بشأن ما إذا كان لّم شمل األسرة قد يؤدي إلى انتهاك حقوق الطفل.  غير كافية التخاذ قرار ممُ

  وجود شكوك حول شرعية العالقة األسرية.  
  قيام أفراد األسرة بتقدمي معلومات مزيفة حول بعض احلقائق األساسية املتعلقة بلّم الشمل )مثل هوية 

أفراد األسرة(. 
  ثّمة مؤشرات حلوادث سابقة اشتملت على إساءة معاملة الطفل أو إهماله داخل األسرة    التي سينضم 

إليها. 
منطقة    إقامة الشخص الذي سينضم الطفل إليه في بيئة غير آمنة )في السجن، أو في  

متضررّة من جرّاء النزاعات املسّلحة أو الكوارث الطبيعية، ..الخ( قد تعرّض الطفل ألذى بدني أو 
عاطفي. 

  اعتراف الطفل بتعرضه في املاضي لسوء املعاملة أو اإلهمال، أو اإلعراب عن خشيته من التعرض ملثل هذا 
األذى في املستقبل. 

  قد يؤدي لّم الشمل إلى تعريض الطفل لسوء  املعاملة أو اإلهمال. 
  الشخص الذي سينضم الطفل إليه هو فرد من أسرته ولكن غير والده أو والدته. 

  تردد الطفل حيال لّم شمله مع أفراد أسرته.  
  لم يسبق للطفل وأفراد األسرة التي سينضم إليها العيش معاً أبداً أو لفترة طويلة. 

  سيؤدي لّم الشمل إلى انفصال الطفل عن قريب له تربطه به عالقة وثيقة أو سبق له االعتماد عليه و/أو 
قد يؤثر في حقوق احلضانة أو االتصال بأحد أفراد األسرة )انظر املبادئ التوجيهية حول حتديد املصالح 

 الفضلى، قسم 3.11(. 

)االسم والوظيفة(   قام مبلء القائمة :  
)التوقيع(     
التاريخ :    

)االسم والوظيفة(   قام باملراجعة:  
)التوقيع(     

التاريخ :   
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االسم: .....................................

الدور: ........................................

 
أنا املوقع أدناه، أتعهد بعدم إفشاء أو مناقشة أي معلومات اطلعت عليها نتيجة لدوري في عملية   
حتدي��د املصالح الفضلى م��ع أي جهات من خارج نطاق هذه العملية. وأنا أدرك وأقبل أن االلتزام بالس��رية 

سيستمر بعد االنتهاء من قيامي بدوري الرسمي املتعلق بتحديد املصالح الفضلى. 

كم��ا أنني أدرك أن املفوضية س��تحتفظ به��ذا التعهد املوقّع. وأفهم أيض��اً أن أي خرق ألحكام هذا   
التعهد قد يؤدي إلى استبعادي عن املشاركة في عملية حتديد املصالح الفضلى في املستقبل، وتقدمي بالغ 

في حقي إلى رب عملي واتخاذ املفوضية ألي تدابير قد تراها مناسبة.
 

 
 .لقد اطلعت على مضمون هذا التعهد اخلاص بااللتزام بالسرية وفهمته ووافقت على شروطه

التوقيع: ....................................................

التاريخ: ..............................................................................

املكان: ................................................................................

  مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني

UNITED NATIONS 
HIGH COMMISSIONER  

FOR REFUGEES

تعهــد بااللتزام بالســرية
الفضلى)  املصالح  (إجراءات حتديد 
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التقرير اخلاص بتحديد املصالح الفضلى

القسم 1 : نظرة عامة

أولوية احلالة )أذآر األسباب)

طارئة

عادية

يرجى التحديداحتياجات خاصة لدى الطفل

البيانات األساسية حول الطفل )يتم الرجوع إلى استمارات التسجيل)

مع اإلش��ارة إلى الطبيعة التقديري��ة للمعلومة حيثما 
كان ذلك مناسباً

االسم الكامل

الكنية

العمر

اجلنس

تاريخ الوالدة

محل الوالدة

تاريخ الوصول إلى البالد

اخمليم / املوقع :
رقم ملف حتديد املصالح الفضلى:

رقم التسجيل:

قضايا مرتبطة:

متت اإلحالة من قبل:

الغرض من حتديد املصالح الفضلى

حل دائم   
ترتيبات الرعاية املؤقتة  
الفصل عن الوالدين  
غير ذلك   

وضع الطفل

غير مصحوب 
منفصل عن ذويه 

يتيم   
غير ذلك  
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تاريخ الوصول إلى املوقع احلالي

اجلنسية

العرق

الدين

العنوان احلالي

العنوان املسجل

إسم مقدم الرعاية احلالية

القضية /القضايا ذات الصلة

عملية/عمليات حتديد املصالح 
الفضلى املرتبطة بهذه احلالة

اسم األب

اسم األم

امللحق 6

اإلخوة واألخوات

البح��ث  عملي��ة 
عن أفراد األسرة

تاريخ البدء

الوضع

املقابالت

قابلته تاريخ املقابالتعدد املقابالتالشخص الذي جرت ممُ
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املنظمةاالسم

اسم الشخص الذي أجرى
املقابلة

اسم املوظف الذي قام
باملراجعة

اسم املترجم

الوثائق املرفقة

1

2

3

القسم 2 : اخليارات والتوصيات

اجلزء األول: عرض موجز للمعلومات املتعلقة بهذه احلالة
يرجى تلخيص القضايا األساسية، مثل ترتيبات الرعاية احلالية، ومعلومات عن الوالدين واألسرة، 

واخليارات قيد البحث.
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اجلزء الثاني: اخللفية قبل املغادرة/ االنفصال
يرجى تسجيل ما يتذآره الطفل عن املغادرة / االنفصال، واألدلة التي قّدمها األشخاص الوثيقي 

الصلة بالطفل )في حال متت مقابلتهم(. أذآر آيف مت التحقق من هذه املعلومات.

اجلزء الثالث: الوضع الراهن
يرجى وصف الوضع املعيشي احلالي للطفل، مع تضمني ما يلي:

- ترتيبات الرعاية احلالية والظروف املعيشية والسالمة والعالقات مع األولياء بالتبني / اإلخوة 
واألخوات / ومقدمي الرعاية / وأفراد األسرة اآلخرين؛ - الشبكات اجملتمعية، والتعليم، وارتياد املدرسة

والصحة البدنية والعقلية وتقييم االحتياجات احملددة. . تقييم سن الطفل ونضجه .
يرجى ذآر األشخاص الذين مت االتصال بهم والذين قدموا معلومات، على سبيل املثال الطفل، األسرة، 

أشخاص مقرّبون من الطفل، مقدمو الرعاية، واملدرّسون، اجليران، العاملون االجتماعيون وموظفو 
املنظمات غير احلكومية.

اجلزء الرابع: اخليارات املُتاحة والقيام بتحليل املعلومات
مُتابعة والتحليل لكل منها. يرجى ذآر آافة اخليارات املتاحة وآليات امل

مُدرجة في امللحق 9 حول القائمة املرجعية املتصلة بالتوصية مبا  يرجى اإلشارة إلى جميع العوامل امل
يصّب في مصالح الطفل الفضلى، حتت العناوين التالية:

— آراء الطفل
— األسرة والعالقات الوثيقة

— البيئة اآلمنة
— احتياجات التنمية والهوية



91

امللحق 6

التوصيات النهائية
يرجى تقدمي التوصيات النهائية وأسبابهاا.

التاريخ: اسم الشخص الذي قام بالتقييم:    
توقيع الشخص الذي قام بالتقييم:

اسم املراجع:
مالحظات املُراجع حول التقرير:

التاريخ: توقيع املُراجع:     

القسم 3: قرار اللجنة
ينبغي استكمال هذا القسم والتوقيع عليه أثناء جلسة حتديد للمصالح الفضلى. آما يجب تصوير 

الصفحة التي مت التوقيع عليها حلماية املعلومات التي تتضمنها، وإرفاقها بالقسمني 1 و 2 من 
.)pdf( االستمارة وحتويلها إلى مستند إلكتروني غير قابل للتعديل

الفريق:
  يوافق على التوصيات.

  يؤجل إصدار القرار )يرجى توضيح السبب(
  ال يوافق على التوصيات )يرجى توضيح السبب، وتقدمي توصيات بديلة(

  إعادة فتح ملف القضية )يرجى توضيح السبب، واجلهة التي طالبت بإعادة فتح امللف(
  إقفال القضية.

األسباب الكاملة التخاذ القرار
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اإلجراءات املطلوب اتخاذها ألغراض املتابعة )يرجى وضع اإلشارة  في املربّع املناسب(
  ال يوجد.

  تقدمي املشورة إلى:
       - الطفل

       - الوالدين البيولوجيني
       - األولياء بالتبني / مقدمي الرعاية

  الشروع في البحث عن أفراد األسرة بصفة رسمية
  إحالة الطفل لغرض:

       - ترتيبات الرعاية البديلة
       - تدابير احلماية

       - تقدمي املساعدة التعليمية
       - الدعم النفسي واالجتماعي

       - املساعدة املادية
       - تقدمي املساعدة الطبية
  متفرقات )يرجى شرحها(.

مالحظات / تعليقات

توقيع أعضاء اللجنة:

التوقيعاملنظمةاالسم
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امللحق 7 قائمة مرجعية للمسؤول عن رفاه األطفال
اإلجراءات املوصى باتخاذها قبل استعراض عملية حتديد للمصالح الفضلى 

  الزيارات املنزلية   
هل قمت بزيارة  الطفل في منزلة / بيئته؟ في حال اإلجابة بالنفي فما هو السبب؟      

هل قمُمت بتسجيل مالحظاتك وتقييم العالقات في املنزل؟      

  املقابالت
هل قمت مبقابلة الطفل ضمن بيئة ودّية؟       

هل أجريت مقابالت مع أشخاص وثيقي الصلة بالطفل؟       
الوالدين وأفراد آخرين من األسرة )مثل األشقاء(     

    مقدمي الرعاية احلالية واملستقبلية )على سبيل املثال    
األولياء بالتبني( 

    موظفي املنظمات غير احلكومية ذات الصلة  
    اجليران )الفترة الزمنية املعروفة( 

    غيرهم؛  
  قبل سؤال وهم عن وجهات نظرهم، هل أوضحت لهم الغرض من حتديد املصالح الفضلى؟    

  مصادر أخرى   
هل مت استعراض املعلومات املسجلة في امللفات الفردية ؟       

هل مت جمع املعلومات الالزمة عن املواقع اجلغرافية قيد البحث؟      

  التحقق من املعلومات  
هل مت التحّقق من دقّة كافة املعلومات؟       

  هل مت التحقق من املعلومات املتعلقة بخلفية الطفل من قبل شخص من خارج األسرة؟    
يمُرجى التوضيح في حال اإلجابة بالنفي. 

  ستمارة التقرير اخلاص بتحديد املصالح الفضلى  
هل مت عرض املعلومات التالية بالتفصيل في االستمارة :      

خلفية الطفل       
الوضع املعيشي احلالي للطفل ورفاهه       

شبكة الطفل     
    األمن والوجود / نوعية اخلدمات األساسية )التعليم، الصحة( في كل موقع 

جغرافي قيد النظر
آراء الطفل بشأن أفضل خيار       

آراء أفراد األسرة وغيرهم  بشأن أفضل خيار؛     
  هل مت عرض مجمل اخليارات، مبا في ذلك اجلدول  الزمني، وآليات املتابعة األخرى واإلجراءات    

الالزمة لكل خيار؟
مر، والعناوين، والتحقق من      هل مت التدقيق في األسماء وتواريخ امليالد، والعمُ   

مُدرجة ضمن قائمة االتصال؟   أرقام التسجيل، وأرقام الهواتف امل
  هل مت تسجيل أماكن إقامة األقارب، مبا في ذلك االسم، وأرقام التسجيل اخلاصة بهم    

لالتصال بهم عند االقتضاء؟ 

  التـوثيــق
  هل مت التوقيع على الوثائق الداعمة واتفاقيات احلضانة وترجمتها )عند الضرورة( وإرفاقها؟    

  هل متت ترجمة الوثائق األخرى مثل التقارير الطبية أو املدرسية  وإرفاقها مع      
استمارة التقرير اخلاص بتحديد املصالح الفضلى؟   

  في حال عدم توّفر أي وثائق، هل مت توضيح السبب؟    
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قائمة مرجعية للمشرف املسؤول عن حتديد املصالح الفضلى

  وضع / تعزيز عملية حتديد املصالح الفضلى 
تشكيل فريق عمل متعدد الوظائف لتحديد املصالح الفضلى؛         

إعداد وتعديل وحتديث كافة اإلجراءات التشغيلية املوحدة،        
تزويد فريق حتديد املصالح الفضلى بالتدريب املناسب في اجملاالت التالية:      

    املبادئ التوجيهية بشأن حتديد املصالح الفضلى  
    جمع البيانات  

    كيفية إجراء املقابالت مع األطفال 
    تقنيات التحرير والكتابة؛  

  التأكد من أن كافة أعضاء الفريق املعني بتحديد املصالح الفضلى قد وقّعوا مدوّنة    
السلوك والتعهد بااللتزام مببدأ السرية؛ 

  التعرف على السلطات احمللية أو الوطنية اخملتصة، وإبالغها بشكل منتظم مبستجدات    
عملية حتديد املصالح الفضلى وإشراكها، عند اإلمكان، في هذه العملية؛ 

  التشاور مع كافة املنظمات غير احلكومية العاملة في مجال حماية الطفل أو القضايا    
املتصلة برفاهه من أجل حتديد األدوار واملسؤوليات في عملية حتديد املصالح الفضلى؛ 

الفضلى؛  مُتوخى من عملية حتديد املصالح   حتديد كيفية إبالغ اجملتمع بالغرض امل     
حتديد كيفية ترتيب القضايا من حيث األولويات.      

  استعراض االستمارة اخلاصة بتحديد املصالح الفضلى )عند االقتضاء(  
  التأكد من صحة البيانات الشخصية التي مت اإلبالغ عنها وإدراجها في االستمارة اخلاصة    

بتحديد املصالح الفضلى؛ 
  التأكد من اإلبالغ بشكل واضح عن املعلومات املتعلقة بخلفية انفصال الطفل / املغادرة أو    

سوء املعاملة أو اإلهمال؛ 
رفقة  وممُ   التأكد من أن كافة الوثائق التي استخدمت لصياغة التوصيات هي متاحة    

باستمارة التقرير اخلاص بتحديد املصالح الفضلى؛ 
  في حالة إعادة التوطني لغرض لّم شمل األسرة، التأكد من أن االتصال باآلباء / واألقارب    

ومقابلتهم قد متّت. 
  مراجعة التوصيات املقترحة لضمان اتساقها مع املبادئ التوجيهية اخلاصة بتحديد املصالح    

الفضلى. 

  التنسيق مع فريق حتديد املصالح الفضلى
  تقدمي مناذج التقرير اخلاص بتحديد املصالح الفضلى مع الوثائق ذات الصلة إلى الفريق بناًء    

على إشعار مسبق. 
  القيام بدور مركز اتصال وتنسيق بالنسبة للفريق عنالبروز احلاجة إلى املزيد من املعلومات أو    

التوضيحات بشأن القضايا املتعلقة بتحديد املصالح الفضلى. 
استالم القرارات من الفريق واإلشراف على تنفيذها ومتابعة تنفيذ اإلجراءات األخرى؛      

التأكد من إبالغ الطفل ووالديه أو األوصياء بالقرار في أسرع وقت ممكن.      

  االحتفاظ بالسجالت  
  إنشاء نسخة إلكترونية بنسق للقراءة فقط  عن استمارة التقرير اخلاص بتحديد املصالح     

الفضلى. 
  ضمان توفير مكان آمن حلفظ امللفات اخلاصة بتقارير حتديد املصالح الفضلى ومجمل    

الوثائق األخرى ذات الصلة. 
  في حال مغادرة الطفل إلى بلد آخر، التأكد من أن حصوله على نسخة عن التقرير اخلاص    

بتحديد املصالح الفضلى وغيرها من الوثائق الرئيسة، مثل قرارات احلضانة. 

  إعادة فتح امللف  
  رصد احتمال بروز احلاجة إلعادة  فتح امللف اخلاص بقرار حتديد املصالح الفضلى والشروع في    

هذه العملية إذا تطلب األمر.
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قائمة مرجعية بالعوامل التي حتّدد “املصالح الفضلى للطفل” 

إن كافة العوامل املذكورة أدناه هي ذات صلة أثناء حتديد اخليار األنسب الذي يصّب في مصلحة الطفل 
الفضلى، مبا في ذلك حتديد تدابير املتابعة املطلوبة. يختلف كل عامل من هذه العوامل تبعاً حلالة كّل 

طفل. يتضّمن الفصل 3 من املبادئ التوجيهية إرشادات حول مهمة املوازنة بني هذه العوامل.

  آراء الطفل  
ما هي رغبات الطفل ومشاعره، وهل مت االطالع عليها من الطفل بشكل مباشر؟       

مدى أهمية هذه الرغبات واملشاعر على ضوء سن الطفل ونضجه؛      
قدرة الطفل على إدراك وتقييم اآلثار الناجمة عن اخليارات اخملتلفة.       

  البيئة اآلمنة 
     تشكّل سالمة الطفل عادة أولوية. لذا فالتعرض أو احتمال التعرض ألذى شديد يطغى عادةً 

على غيره من العوامل. يرجى النظر في ما يلي:  
شروط السالمة في املوقع اجلغرافي / ضمن األسرة قيد النظر     

توفر العالج الطبي إلنقاذ حياة األطفال املرضى      
سوابق األذى )الوتيرة واألمناط واالجتاهات(      

القدرة على املتابعة      
استمرار األسباب اجلذرية حلاالت األذى املاضية.      

  األسرة والعالقات احلميمة 
أ( العوامل العامة :   

نوعية العالقة ومدتها، ودرجة تعّلق الطفل ب�:       
األشقاء        

أفراد األسرة اآلخرين      
األشخاص البالغني أو األطفال اآلخرين ضمن اجملتمع الثقافي      

أي مرّشح لتقدمي الرعاية البديلة      
التأثير احملتمل لالنفصال عن األسرة أو تغيير املسؤولني عن الرعاية بالنسبة إلى الطفل.        

القدرات احلالية واملستقبلية ملقدمي الرعاية احملتملني؛      
آراء األشخاص الوثيقي الصلة بالطفل، حيثما كان ذلك مناسبا.       

ب( العوامل ذات الصلة بإيجاد حلول دائمة لألطفال غير املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم :   
يمُرجى النظر في ما:  إمكانية لم شمل األسرة )املفترض بها أن تكون ضمن أفضل املصالح(        

قد بدأ البحث عن أفراد األسرة ونتائج هذا البحث      
اجلهود املبذولة لالتصال بالوالدين/أفراد األسرة بشكل مباشر       

قد متّ التحقق من العالقة األسرية بالطفل.      
    إذا كان الطفل وأفراد األسرة على استعداد للّم الشمل، وإذا لم يكن األمر 

كذلك، أسباب هذا النفور. 

ج(  العوامل ذات الصلة بترتيبات الرعاية املؤقتة :    
االحتفاظ  بالعالقات األسرية واألخوية.      

احتماالت تأمني الرعاية ضمن إطار األسرة؛      
احتماالت استخدام نظم الرعاية اجملتمعية )شرط أن تكون آمنة وفعالة(.      

د(  العوامل ذات الصلة بفصل الطفل عن والديه على كره منهما )ال يتم عادة تشجيع هذا    
اخليار(: 

وجوب أخذ وجهات نظر كال الطرفني بعني االعتبار.      
نوعية العالقة  بني الوالدين والطفل، واآلثار التي قد تترتب على االنفصال.      

قمُدرة الوالدين على رعاية الطفل؛      
قدرات أفراد األسرة اآلخرين على رعاية الطفل؛       

  اعتبارات النسبية في احلاالت التي تنطوي على إبعاد الطفل عن األسرة.  يمُرجى النظر في:    
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اخليارات املتاحة ملعاجلة املشاكل بشكل أقّل صرامة        
    احملافظة على احلد األدنى من استمرارية االتصال )مثال ً اتصال حتت إشراف جهة 

مسؤولة( 
    استمرار االنفصال ألقصر مدة ممكنة مع حتديد موعد نهائي مبكر إلعادة النظر 

فيه؛  
  حقوق الوصول.    

  احتياجات التنمية والهوية  
شبكة الطفل الثقافية واجملتمعية       

  االستمرارية على صعيد خلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية.    
من اخلصائص التي    اعتبارات محددة تقوم على أساس العمر واجلنس والقدرة، وغير ذلك     

يتمتع بها الطفل؛
املتطلبات اخلاصة البدنية أو العاطفية؛        

االعتبارات البدنية والصحة العقلية؛       
االحتياجات التعليمية؛        

والزواج وتكوين األسرة(. احتماالت جناح عملية االنتقال إلى مرحلة البلوغ )العمل،      






