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 مخصالم  

عند الحديث عف حقوؽ الطفؿ  عمى أىمية ومركزية البيئة األسرية بالنسبة لمطفؿينص القانوف الدولي 
يحتوي العديد مف الدولي  التشريع ال أفاف تمتع الطفؿ بحقوقو األساسية، إِ وارتباطيا بضم ،بشكؿ عاـ
واسعة سمطة إعطاء الدوؿ ، وذلؾ بسبب مر بحؽ الطفؿ في الرعاية البديمةعندما يتعمؽ األ التناقضات

في بعض  عدـ ضماف الوسط األسري لمطفؿ في تحديد شكؿ الرعاية البديمة، األمر الذي قد يؤدي إلى
القانوف الدولي فيما يتعمؽ بمسألة الحؽ في  في الواردةالتناقضات ة أف سبب . تناقش ىذه الرسالالدوؿ

الرعاية البديمة لمطفؿ أساسيا أختبلؼ مفيوـ األسرة مف دولة إلى أخرى، تضارب مصالح الدوؿ حوؿ 
عيد الدولي. تمخص ىذه الدراسة أشكاؿ الرعاية البديمة، والقمؽ مف مسألة التبني بيف البمداف عمى الص

أف الحؽ في الرعاية البديمة وعمى الرغـ مف أىميتو اال انو ال زاؿ ميمشًا مقارنتًا مع الحقوؽ األخرى 
الحؽ وحماية األسرة بشكؿ عاـ بالتالي  ـ القانوف الدولي فيما يتعمؽ بيذاأحكا تساىؿوذلؾ بسبب 

 جراءاتاإل اتخاذوعندما تتقاعص الدولة عف  تمعاتوالمجحقاؽ ىذا الحؽ عمى إرادة الدوؿ ايتوقؼ 
تثبت . الحرماف مف األسرةباب البلزمة لضماف حؽ الطفؿ في األسرة فإنيا تصبح بذلؾ سبب مف أس

المثالية ىذه الدراسة أف التشريع الدولي يتعاطى مع الحؽ في الرعاية البديمة مف منظور الدولة 
الـ الحؽ في بعض بمداف العالـ ال سيما دوؿ الع ىذاعدـ ضماف  ال الواقع مما قد يؤدي إلى والمتطورة

 الدوؿ التي ال تنتشر فييا ثقافة رعاية األطفاؿ. تجادؿ ىذه الدراسة في أف الثالث الضعيفة أقتصاديًا أو
ضماف الحؽ في البيئة األسرية والوسط ل تقميص أو الحد مف الرعاية المؤسسية ليس النيج األساسي

وف بؿ بمدة توافؽ أحكاـ القان -التي تعتبر رعاية بديمة جوىرية في بعض البمداف  -ؿ األسري البدي
 إلى المجتمع الدوليلبيئة األسرية في ىذا العالـ بالتالي أىمية أف يسعى فاقدي االدولي وواقع األطفاؿ 

ى الدولي نيا الولوج إلى ىؤالء األطفاؿ ومخاطبة أوضاعيـ عمى المستو إبتكار الوسائؿ التي مف شأ
نعكاس أحكاـ القانوف إلى إِ  األمر الذي تؤدي نتائجو لتكافؿ الدولي بخصوص ىذه المعضمةوضماف ا

 .بلـز وبصورة فعالةلالدولي عمى القوانيف الوطنية عمى الوجو ا
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Abstract 

 

International law stipulates importance and centrality of family environment 

for the child when it comes to children‘s rights in general and its connection 

to ensure the child access to his or her fundamental rights. However, 

international legislation contains many contradictions specially when it comes 

to the child‘s right to alternative care due to the fact that States are given wide 

authority to determine the forms of alternative care and thus alternative 

family-based placement is often not guaranteed in some countries. This thesis 

argues that the causes of contradictions with respect to the child‘s right to 

alternative care are based on different understandings of family environment 

from one state to another, conflict of interest with regard to alternative forms 

of care, and international concern about inter-country adoption care. This 

study summarizes that the right to alternative care, despite its importance, is 

still marginalized compared to other rights because of the leniency of 

international provisions in relation to this right and family protection 

commonly. Therefore, the realization of this right depends on States will and 

societies. When a State fails to take necessary measures to guarantee the 

child‘s right to family, it becomes one of the reasons of family deprivation. 

This study demonstrates that international legislation deals with the right to 

alternative care from the ideal and developed state perspective rather than 

reality, which may lead to the failure to guarantee this right in some nations of 

the world, especially the economically weak Third World countries or nations 

where the culture of children care is not spread. This study argues that 

minimizing or reducing institutional care is not the major approcarch to 

guarantee the right to a family environment and substitute family placement - 

which is considered to be an essential alternative care in some countries - but 

in terms of compatibility of international law with children‘s reality. It is 

therefore important for the international community to seek the means to 

access these children and to address their situations at the international level 

and to ensure international solidarity on this dilemma, which will result in the 

effective reflection of international law provisions on national laws. 



1 
 

 4المقدمة

عنواف ىذه الدراسة ىي: ما عبلقة الرعاية  يقرأة التي قد تتبادر إلى ذىف مف بعض األسئمة الرئيس
في الواقع يصرح القانوف  ؟ ومتى يكونوا مؤىميف ليذا الحؽ؟البديمة بحؽ األطفاؿ في البيئة األسرية

. كما أف البيئة 1اة األسريةالدولي بأف أفضؿ فرصة لمطفؿ في حياة سعيدة وممتعة تبدأ في بيئة الحي
األسرية ليست فقط قيمة أساسية لمطفؿ بؿ يعتبرىا القانوف الدولي أيضًا "الوحدة األساسية لممجتمع" أي 

. حيث أف العائبلت القوية، الحامية، 2جتماعية التي تقوـ عمى أساسيا الدولةا جزء مف البيئة اإلِ نيأً 
يط الرئيسي التي مف خبلليا يتـ إيصاؿ التغذية، الصحة، والراعية ىي أساس الدولة الفاعمة، والوس

. وضعت ىذه القيـ المذكورة أعبله في 3والتعميـ وغيرىا مف المنافع المادية واإلجتماعية لؤلطفاؿ 
ديباجة اتفاقية حقوؽ الطفؿ لكي تؤكد عمى األىمية المركزية لؤلسرة في تحقيؽ أىداؼ االتفاقية 

 المتعددة.

( وغيرىا مف أحكاـ الصكوؾ 1989مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ الطفؿ ) 20لمادة لكف تنص أحكاـ ا
الدولية عمى الحقيقة التي مفادىا أف ليس جميع العائبلت بإمكانيا توفير تمؾ السعادة والحب والتفاىـ 

قد يولد الطفؿ بدوف  ذإ .4أو توفير المناخ البلـز لنمو ورفاىية الطفؿ سواء بصورة دائمة أو مؤقتة
. وقد تكوف بعض العائبلت 5ويف أحياء أو قادريف أو راغبيف في راعيتو أو حتى دوف أسرة ممتدة أب

، وقد يعود 7، وفي أحياف أخرى قد تشكؿ األسرة ذاتيا خطر عمى الطفؿ6غير قادرة عمى رعاية الطفؿ

                                                

ذ تقر بأف 1577، األمـ المتحدة، مجموعة المعاىدات، المجمد األوؿ. 1989تشريف الثاني / نوفمبر  20اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 1 ، الديباجة. "وا 
 والتفاىـ...".الطفؿ، كي تترعرع شخصيتو ترعرعا كامبل ومتناسقا، ينبغي أف ينشأ في بيئة عائمية في جو مف السعادة والمحبة 

، الديباجة. "واقتناعا منيا بأف األسرة، باعتبارىا الوحدة األساسية لممجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاىية مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  2
 داخؿ المجتمع...". جميع أفرادىا وبخاصة األطفاؿ، ينبغي أف تولى الحماية والمساعدة البلزمتيف لتتمكف مف االضطبلع الكامؿ بمسؤولياتيا

 ، الديباجة. مرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 3
، 1990تموز / يوليو  11.  الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 20، المادة مرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 4

CAB/LEG/24.9/49 العرب في دورتو الرابعة التي عقدت اقره مجمس وزراء الشؤوف االجتماعية . ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي: 25، المادة
 .6، المادة 1982كانوف أوؿ  6إلى  4في تونس مف يوـ 

، الغرض، 64/142، القرار 2009تشريف الثاني / نوفمبر  20، المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: 5
< http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/64/434.  متاح عمى الموقع االلكتروني التالي: >3المادة 

 (.2018يناير/ كانوف ثاني  10)تاريخ أخر زيارة: 
، المواد مرجع سابؽالمبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  . الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة:18، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  6
4 ،5. 
، المواد مرجع سابؽالمبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  . الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة:19، المادة مرجع سابؽ ية حقوؽ الطفؿ:اتفاق7
5 ،9. 
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رى بسبب ، أو الحكـ بالسجف عمى أحدىما أو نزوح البشر مف مناطؽ إلى أخ8السبب أيضًا إلى الفقر
الحروب أو الكوارث الطبيعية أو تعرض األطفاؿ لمخطؼ أو المتاجرة بيـ لمعمؿ بعيدًا عف مناطقيـ 
ساءة استعماؿ  وأسرىـ، باإلضافة إلى األطفاؿ المولوديف خارج نطاؽ الزواج الشرعي، أو اإلعاقة وا 

األقميات، والعيش في المخدرات والكحوؿ، والتمييز ضد األسر التي تنتمي إلى الشعوب األصمية أو 
، أو بسبب تقصير المجتمع والدولة بحقيـ وذلؾ ما سوؼ 9مناطؽ نزاعات مسمحة أو تحت االحتبلؿ

 .10محصورة الغير ذه الدراسة. وغيرىا مف األسباب مف خبلؿ ى يثبتو الباحث

األسرية لذلؾ يعود أساس الحؽ في الرعاية البديمة إلى الحقيقة المأساوية التي مفادىا أف البيئة 
أف المبلييف مف أطفاؿ ىذا العالـ يعيشوف لفترات طويمة مف  إذالطبيعية  ليست مكفولة دائمًا لطفؿ 

 2009حياتيـ بعيدًا عف كنؼ أسرىـ، ويشير تقرير لميونيسيؼ عف أوضاع األطفاؿ في العالـ لمعاـ 
مميوف  15، ف أو كبلىمامميوف طفؿ في العالـ قد فقدوا رعاية أحد الوالدي 145إلى أف ىناؾ حوالي 

. 11مميوف منيـ يعيشوف في رعاية المؤسسات  2ما يقارب ( ، و SDIAبسبب مرض نقص المناعة )
وعند الحديث عف بدائؿ أسرة التنشئة وفقًا لتشريع الدولي فيي قد تكوف في أسر بديمة )في أفضؿ 

رعاية ذوي القربى، ، التبني، اإلسبلميةتحت مسميات عدة مثؿ الحضانة، الكفالة  12األحواؿ(
شراؼ 14. وقد تكوف ىذه األسر البديمة رسمية أو غير رسمية13وغيرىا . أو في مؤسسات تحت سمطة وا 

                                                

 . 9، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  8
اإلطار العربي جامعة الدوؿ العربية: .  5، المادة مرجع سابؽمتحدة، المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العامة لؤلمـ ال9 

، 2001مارس  28عماف ، -، المصادؽ عميو مف مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى مستوى القمة المممكة األردنية الياشمية 2001لمطفولة 
 المقدمة.

)أ(. " األطفاؿ المحروموف مف الرعاية  28، المادة مرجع سابؽ المتحدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العامة لؤلمـ10
ف الظػػروؼ. أما الوالدية ىـ: األطفاؿ الذيف ال يبيتػوف لػيبل مػع أحػػد والػػدييـ عمػػى األقػػؿ، ألي سػػبب مػػف األسػػباب وفي ظػػؿ أي ظػػرؼ مػػ

 اؿ المحروموف مف الرعاية الوالدية الموجودوف خارج بمداف إقامتػيـ المعتػادة أو ضػحايا حاالت الطوارئ...".األطف
11 UNICEF: Children and AIDS: Third Stocktaking Report, 2008. Available at 

<http://www.unicef.org/publications/files/CATSR_EN_11202008.pdf> (Last visited date 10 August 2018). 

وخاصة مػف ىػـ دوف سػف ثػبلث  -"واتساقًا مع الرأي السائد في أوساط الخػبراء، ينبغػي أف تقتػصر الرعايػة البديمػة المقدمػة لؤلطفاؿ الصغار  12
ػة دوف تفريػؽ األشػقاء، وكذلؾ في عمػى الترتيبػات ذات الطػابع األسري. ويمكف قبوؿ بعض االستثناءات ليذه القاعدة مف أجؿ الحيمول -سػنوات 

مػع التخطػيط إلعػادة الحاالت التي ُيػودع فييػا الطفػؿ في مرافػؽ الرعايػة البديمػة ألسػباب طارئػة أو لمػدة محػددة مقػررة مػسبقًا ومحػدودة لمغايػة، 
ير الرعاية لو". المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ: إدمػاج الطفػؿ داخػؿ األسػػرة أو إليجػاد حموؿ أخرى طويمة األجؿ فيما يتعمؽ بتوف

 .52، المادة مرجع سابؽ
 (.3) 25، المادة مرجع سابؽ(. الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 3) 20، المادة مرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 13
عػائمي ويحػصؿ فيػو الطفؿ عمى عناية مستمرة أو لفترة غير محددة مف تعريؼ الرعايػة غػير الرسميػة: أي ترتيػب خػاص ُيتػاح في وسػط  14

أي شػػخص آخػػر بػػدوف أف ِقبػؿ األقػارب أو األصػدقاء )رعايػة ذوي القػػربى غػػير الرسميػػة( أو غيرىػـ بنػػاء عمػػى مبػػادرة مػف الطفػػؿ أو والديػػو أو 
ضائية أو جية مخولة ذلؾ حسب األصوؿ. تعريؼ الرعاية الرسمية: ىي جميع أشكاؿ الرعاية التي تُقّدـ تػػأمر بيذا الترتيػػب سػػمطة إداريػػة أو ق
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وقد تحمؿ ىذه المؤسسات أسماء عديدة مثؿ مبلجئ األيتاـ، دور األطفاؿ،  15سمطات معنية بالرعاية
أو الجمعيات األىمية أو  دور الرعاية وغيرىا، وقد تقوـ بإدارة مثؿ ىذه المؤسسات جيات حكومية

جيات خاصة مثؿ الشركات أو األفراد. أما بحكـ الواقع فقد يكونوا في مواضع ال تتفؽ ومصالح الطفؿ 
  .16الفضمى وتعرضيـ لمخطر

ا ترتيب رسمي أو غير رسمي يتـ بموجبو رعاية طفؿ ما نيأوتعرؼ الرعاية البديمة في القانوف الدولي ب
ا خارج منزؿ الوالديف، إما بقرار مف سمطة قضائية أو إدارية أو ىيئة عمى األقؿ بيف عشية وضحاى

معتمدة حسب األصوؿ، أو بمبادرة مف الطفؿ، أو أحد والديو )الوالديف( أو مقدمي الرعاية األساسية، 
 .17أو بشكؿ عفوي مف قبؿ مقدـ الرعاية بسبب غياب الوالديف

 

                                                                                                                                              

رافؽ في وسط عػائمي بػأمر مػف جية إداريػة أو سػمطة قػضائية، وكػذلؾ جميػع أشػكاؿ الرعايػة الػتي تقػدـ في بيئة داخمية، بما في ذلؾ الم
المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة  ػف نتيجػة لتدابير إدارية أو قضائية. الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة:الخاصػة، سػواء أكػاف ذلػؾ أو لـ يك

 (.1) 28، المادة مرجع سابؽ لؤلطفاؿ،
العامة (. الجمعية 3) 25، المادة مرجع سابؽ(. الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 3) 20، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  15

 )ب(. 28، المواد مرجع سابؽلؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 
األطفاؿ غير المصحوبيف والمنفصميف عف ذوييـ ُيعرَّضوف أكثر مف غيرىـ لمجموعة مف األخطار منيا االستغبلؿ واإليذاء الجنسياف، 16

ساب األسر الحاضنة( واالحتجاز. كما يتعرض ىؤالء األطفاؿ في كثير مف األحياف لمتمييز، والتجنيد العسكري، وعمؿ األطفاؿ )بما في ذلؾ لح
وُيحرموف مف الحصوؿ عمى الغذاء واإليواء والسكف وخدمات الصحة والتعميـ. وتكوف الفتيات غير المصحوبات والمنفصبلت عف ذوييف 

ؼ األسري. وفي بعض الحاالت ال تتوفر ليؤالء األطفاؿ النظـ المناسبة معرضات بوجو خاص لمعنؼ الذي يستيدؼ اإلناث، بما في ذلؾ العن
ثيرة، ُيحـر والمبلئمة لتحديد اليوية، والتسجيؿ، وتحديد السف، والتوثيؽ، والبحث عف أفراد األسرة، والوصاية، أو المشورة القانونية. وفي بمداف ك

ف الدخوؿ إلى البمد أو يقع احتجازىـ مف جانب موظفي إدارة الحدود أو اليجرة. األطفاؿ غير المصحوبيف أو المنفصموف عف ذوييـ باستمرار م
 وفي حاالت أخػرى، ُيسمح ليـ بالدخوؿ ولكنيـ ُيحرموف مف الوصوؿ إلى إجراءات طمب المجوء أو ال تعاَلج طمباىتـ ىذه بطػريقة تػراعي سف

يف عف ذوييـ المعترؼ ىبـ كبلجػئيف طمب جمع شمؿ العائمة؛ وىناؾ بمداف الطفؿ ونوع جنسو. وُيحرِّـ بعض البمداف عمى األطفاؿ المنفصم
أخرى تجيز جمع شمؿ األسرة ولكف الشروط التي تفرضيا تكوف متشددة بدرجة يستحيؿ فييا عمميًا نيؿ ىذا المبتغى. ويحصؿ الكثيروف مف 

القميؿ مف البرامج الفعالة الخاصة بالعودة. لجنة حقوؽ الطفؿ: ىؤالء األطفاؿ عمى وضع مؤقت ينتيي ببموغيـ الثامنة عشرة، وال يتوفر إال 
 .4، ص 3، فقرة 2015، معاممة األطفاؿ غير المصحوبيف والمنفصميف عف ذوييـ خارج بمدىـ المنشأ ،6التعميؽ العاـ رقـ 

17 Alternative Care: A formal or informal arrangement whereby a child is looked after at least overnight 

outside the parental home, either by decision of a judicial or administrative authority or duly accredited body, 

or at the initiative of the child, his/her parent(s) or primary caregivers, or spontaneously by a care provider in 

the absence of parents. See Better Care Network, (Better Care Network is an international network of 

organizations committed to supporting children without adequate family care around the world, porviding a 

glossary related to the CDEF based on international instruments),  Available at 

<https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/attachments/glossary.pdf> (last date visited: 17 Dec 2017). 

See Also Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family environment: A foucs on Islamic 

Kafalh as an alternative care option, LLM degree (Human rights and democratisation in Africa), Faculty of 

law, University of Paetoria, 2009, glossary. 
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مف االتفاقية"، "كؿ إنساف لـ يتجاوز الثامنة  1ادة وتعني عبارة "الطفؿ حسب التعريؼ الوارد في الم
.  ويعرؼ األطفاؿ محؿ ىذا 18عشرة، ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بموجب القانوف المنطبؽ عميو "

ؿ األطفاالمحروميف مف بيئتيـ األسرية،  األطفاؿانوف الدولي بالمسميات التالية: الدراسة في الق
األطفاؿ المصحوبيف أو األطفاؿ غير ، األطفاؿ فاقدي الرعاية الوالدية، المحروميف مف الرعاية الوالدية

 .عف ذوييـ المنفصميف

لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، يدؿ مصطمح الحرماف الوارد  اإلفريقيفي سياؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ، والميثاؽ 
أو  والديوية رعامف الطفؿ  حرمافعمى األطفاؿ المحروميف مف بيئتيـ األسرية" في المسمى األوؿ "

ألي سبب. بالتالي فإف الحرماف ينصب عمى فقداف العبلقة، وليس فقط عمى الخسارة نتيجًة األسرة 
 19.الجسدية )المادية( لموالديف

كما إف استخداـ مصطمح "الحرماف" يشير إلى مكونات البيئة األسرية )في الوضع المثالي(، حيث أف 
 الرئيسة. وتتمثؿ مكونات البيئة األسرية ع غير مؤاتٍ غياب أحد تمؾ المكونات يضع الطفؿ في وض

. وتشمؿ أيضًا، 20في اإلستقرار أو اإلستمرارية في العبلقة "غير اإلستغبللية" بيف أعضاء األسرة
العبلقة الدافئة القائمة عمى القبوؿ والتقارب بيف الطفؿ ومقدـ الرعاية، وتحفيز الطفؿ في مرحمة 

يعي لمغة، الذكاء، وغيرىا مف السمات األخرى. ويستخدـ مفيـو الطفولة مف أجؿ التطور الطب
"الحرماف" أيضًا لوصؼ عواقب العيش في المؤسسات مما يؤدي إلى غياب المودة والعناية الشخصية 

 21.ا موجودة في البيئة األسرية الطبيعيةانيفترض والعبلقات العاطفية العميقة، التي يُ 

في الحقيقة ال يوجد تعريؼ واضح لمصطمحات "األسرة" أو "الحياة ف"، البيئة األسريةبيما يتعمؽ "أما ف
اإلختبلؼ في فيميا وممارستيا مف  إلىاألسرية" أو "البيئة األسرية" في القانوف الدولي وذلؾ يعود 

                                                

، مرجع سابؽ ،معاممة األطفاؿ غير المصحوبيف والمنفصميف عف ذوييـ خارج بمدىـ المنشأ، 6التعميؽ العاـ رقـ لجنة حقوؽ الطفؿ:  18 
 ريؼ.التعا

19 David Tolfree: ‗Roofs and Roots: The Care of Separated Children in the Developing World‘, London,  

Save the Children Fund, 1995, p24. 

 (.3)25، المادة مرجع سابؽ (. الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:3)20، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  20
21 SOS children‘s villages: The effects of institutionalisation on children. Available at 

<https://www.soschildrensvillages.lk/blog/july-2017-(1)/the-effects-of-institutionalisation-on-children> (last 

date visited: 4 March 2018). 
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 23قدمتو اتفاقية حقوؽ الطفؿ اً جديد اً . لكف مصطمح "البيئة األسرية" يعتبر مفيوم22دولة إلى أخرى
، وميثاؽ حقوؽ الطفؿ 24لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو اإلفريقيسبيؿ المثاؿ كؿ مف الميثاؽ  واعتمده عمى

 إذ. 26ىذه المفاىيـ السابقة مفاىيـ متداخمة تستخدـ عمومًا بشكؿ متبادؿ عتبارإ. لكف يمكف 25العربي
مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، كاف ىناؾ أفضمية إلستخداـ مصطمح "البيئة  20أثناء صياغة المادة 

عتبار ا لـ تأخذ في اإلنيمف "الرعاية الوالدية"، إذ اعتبرت ىذه األخيرة ضيقًا جدًا، ال سرية" بدالً األ
. يعني ىذا بأف األسرة الفعمية لمطفؿ يمكف أف 27عبلقات القرابة المعموؿ بيا في العديد مف الثقافات

بديمة" ألف  "رعاية القربىذي تتكوف منذ البداية مف أشخاص غير الوالديف. لذلؾ لـ تكف تعتبر رعاية 
ا تشكؿ جزءًا مف البيئة األسرية لمطفؿ. ومف ثـ يمكف القوؿ بأف الحؽ انيعترفت باتفاقية حقوؽ الطفؿ ا

عندما  في الرعاية البديمة ال ينطبؽ عمى وجو الدقة عمى فقداف الرعاية الوالدية، إذ يصبح قاببًل لمتطبيؽ
ف يتحمموف المسؤولية عف رعاية الطفؿ عند فقداف أو متاحيال يكوف ىناؾ أقارب مناسبيف أو راغبيف 

 حقوؽ الطفؿ. وىذا كمو مف وجية نظر واضعي صياغة اتفاقية  ،الرعاية األبوية

ترحيبًا مف القرار المتعمؽ بالرعاية  لمصطمح "البيئة األسرية" لـ يبلؽِ أف ىذه الفيـ  يجد الباحث لكف
ستخداـ عبارة "المحروميف مف الرعاية عبلقة(، إذ فضؿ انظومة دولية ذات )أحدث م 2009البديمة 

ف مف الرعاية الوالدية األسرية". ويعرؼ األطفاؿ المحرمو الوالدية" عمى مفيوـ "المحروميف مف بيئتيـ 
بانيـ "األطفاؿ الذيف ال يبيتوف ليبل مع أحد والدييـ عمى األقؿ، ألي سبب مف األسباب وفي ظؿ أي 

 28.ظرؼ مف الظروؼ"

 

                                                

وتبلحظ المجنة أف . “. 19، الفقرة 2005، بشأف إعماؿ حقوؽ الطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة ،7ـ رقـ التعميؽ العالجنة حقوؽ الطفؿ:  22
أنماط األسرة تكوف مف حيث الواقع العممي مختمفة وتتغير في كثير مف المناطؽ، شأىنا في ذلؾ شأف توافر شبكات غير رسمية لتقديـ الدعـ 

 زيادة التنوع في حجـ األسرة وأدوار الوالديف وترتيبات تربية األطفاؿ....". إلى الوالديف، مع وجود اتجاه عالمي نحو
 (. 1)20، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  23
 (.3)25، المادة مرجع سابؽالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  24

كانوف  6إلى  4دورتو الرابعة التي عقدت في تونس مف يوـ  اقره مجمس وزراء الشؤوف االجتماعية العرب فيميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي: 25 
 .6، المادة 1982أوؿ 

26 Geraldine Bueren: The International Law on the Rights of the Child, Brill  Nijhoff, 1995, p 69. Citied in 

Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family environment: A foucs on Islamic Kafalh as 

an alternative care option, Ibid, p 11. 

27 Cantwell, Holzscheiter: Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child, Martins Nijhos Publishers, Boston, 2008, p 59. 

 )أ(.  28، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  28
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قصد "باألطفاؿ غير المصحوبيف" )ويشار إلييـ أيضًا بعبارة القصَّر غير المصحوبيف( ىـ األطفاؿ، وي
مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، المنفصموف عف كبل األبويف وعف أقربائيـ  1حسب التعريؼ الوارد في المادة 

 29.قياـ بذلؾاآلخريف، والذيف ال يقوـ عمى رعايتيـ راشد مسؤوؿ بحكـ القانوف أو العرؼ عف ال

مف اتفاقية حقوؽ  1أما "األطفاؿ المنفصموف عف ذوييـ" ىـ األطفاؿ، حسب التعريؼ الوارد في المادة 
الطفؿ المنفصموف عػف كػبل األبويف، أو عف الشخص الذي كاف مسؤواًل مف قبؿ عف رعايتيـ األولية 

ف عف أقربائيـ اآلخريف. ولذلؾ سواء بموجب القانوف أو العرؼ، ولكف دوف أف يكونوا بالضرورة منفصمي
 30.يمكف أف تشمؿ ىذه الفئة األطفاؿ الذيف يرافقيـ أحد أفراد أسرتيـ الراشديف

أما "األطفاؿ فاقدي الرعاية الوالدية" فيو مفيوـ تستخدمو العديد مف المؤسسات الدولية المعنية بيؤالء 
 children who have lostلوالدية )لييـ باألطفاؿ فاقدي الرعاية افضؿ اإِلشارة إاألطفاؿ التي ت

parental care( وليس المحروموف مف بيئتيـ األسرية )deprived of their family 
environment( أو الرعاية الوالدية )deprived of parental care وذلؾ بيدؼ توسيع نطاؽ )

إلى رعاية أو حماية  الطفؿ قد يكوف بحاجة ذلؾ ألف .31الحؽ في الرعاية البديمة ليؤالء األطفاؿ
ومساعدة خاصتيف ليس فقد عندما يكوف محروـ مف بيئتو األسرية )الرعاية الوالدية(. بعبارة أخرى، أف 

منيا بالمطمؽ، وذلؾ بسبب عدـ حصولو عمى  اً لرعاية الوالدية وليس محروم اً الطفؿ قد يكوف فاقد
مف بيئة التنشئة  اً والحالة ىذه ال يكوف محروممف "ناحية المثالية"، أي أف الطفؿ  32رعاية والدّية مناسبة

. ويشير الباحث التي تضمف الحؽ في البيئة األسرية لجودة الرعاية البلزمة اً األولى لكنو قد يكوف فاقد
أف الحؽ في الرعاية البديمة ال يطبؽ فقط عمى األطفاؿ فاقدي الرعاية الوالدية بؿ يطبؽ أيضًا  إلى

وىذا ما سوؼ  ع ال تضمف الوسط األسري البديؿ مثؿ الرعاية المؤسسيةعندما يكوف الطفؿ في مواض
بسبب  "فاقدي لمبيئة األسرية"عتبار ىؤالء األطفاؿ فضؿ الباحث إ، ذلؾ. بناءًا عمى تتناولو ىذه الدراسة

الحؽ في البيئة  تضمف برعاية مناسبة فقدانيـ لرعاية الوالديف، الرعاية المناسبة، أو عدـ تمتعيـ
                                                

، مرجع سابؽ ،معاممة األطفاؿ غير المصحوبيف والمنفصميف عف ذوييـ خارج بمدىـ المنشأ، 6التعميؽ العاـ رقـ لجنة حقوؽ الطفؿ:  29
 )أ(.  28، المادة مرجع سابؽلجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ، ا  التعاريؼ.

، مرجع سابؽ ،معاممة األطفاؿ غير المصحوبيف والمنفصميف عف ذوييـ خارج بمدىـ المنشأ، 6التعميؽ العاـ رقـ لجنة حقوؽ الطفؿ:   30
 )أ(.  28، المادة مرجع سابؽدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العامة لؤلمـ المتح  التعاريؼ.

31 SOS Childrens Villages: who we are, https://www.sos-childrensvillages.org/who-we-are. 
"وينبغي أف يعيش كؿ األطفاؿ والػشباب  4، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  32

ة غػػير مناسػػبة، أو ال في بيئػة تػوفر ليػـ الػدعـ والحمايػة والرعايػة، وتنػػيض بجميػػع قػػدراىتـ. فاألطفػػاؿ الػػذيف يحػػصموف عمػػى رعايػػة والدّيػػ
 يحصموف عمييا البتة، يتعرضوف بصفة خاصة لمحرماف مف بيئة التنشئة ىذه".
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فقداف البيئة  مفيوـأي أف الباحث يدرج الخمسة مفاىيـ السابقة تحت  ية مف الناحية المثاليةاألسر 
شارة إلى أف ، مع اإلأكثر الرعاية البديمة البذلؾ إلى توسيع نطاؽ الحؽ في  وييدؼ الباحث .األسرية

اىيميًا، بؿ في جميع التسميات التي أطمقت عمى األطفاؿ موضوع ىذه الدراسة ال تختمؼ فيما بينيا مف
الخمسة سابؽ نطاؽ األطفاؿ المشموليف بذلؾ الحؽ وىذا ما يبلحظ مف فحوى تعاريؼ المسميات 

قد يكوف  و، ولكنقانونياً الذكر أعبله، مع االشارة إلى أنو ال يجوز أف يحـر الطفؿ مف البيئة األسرية 
لؾ خمؽ الحؽ في الرعاية البديمة لذلبيئة األسرية الحؽ في ا التي تضمفلجودة الرعاية البلزمة  فاقد

بأنيـ األطفاؿ  "األطفاؿ فاقدي البيئة األسرية"عرؼ الباحث يُ ، وعميو لضماف الحؽ في البيئة األسرية.
"مف الحؽ في البيئة االسرية بشكؿ مثاليفي  التي تضمف تمتعيـ المناسبة بالرعاية الذيف ال يتمتعوف
 وأ بيئتيـ األسرية، ، الحرماف مفودة الرعاية الوالدية البلزمةبسبب فقدانيـ لج وذلؾ الناحية المثالية"

 .أخرى أسباب ألي أو ال تضمف الوسط األسري البديؿ عف أسرىـ ضعيـ في مواضع بديمةو 
المجتمع الدولي لحماية األطفاؿ موضوع ىذا النقاش جيودًا كبيرة لوضع  َس في السنوات األخيرة، كرَ 

الرعاية البديمة. رحبت بيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في عاـ  معايير ومبادئ توجييية لتعزيز
 الباحث يعتبر. األمر الذي 33مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ 20وترتكز بشكؿ خاص عمى المادة  2009

ع أف ( لـ تستط2009البديمة لؤلطفاؿ ) أقرار بأف الصكوؾ الدولية السابقة لمقرار المتعمؽ بالرعاية
ت أو حقوؽ األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة. لكف ىؿ القرار سابؽ الذكر حسـ تخاطب حاجات وتطمعا

ؿ وخصوصًا حقيـ في مسألة الحؽ في الرعاية البديمة عمى الوجو الذي يتوافؽ مع واقع ىؤالء األطفا
 في ىذه الدراسة. يبحث؟ ىذا ما سوؼ تضمف الوسط األسري البديؿ أسرة أو عائمة

 4أىمية الدراسة

خبلؿ ىذه الدراسة تقديـ مساىمة في موضوع حقوؽ األطفاؿ فاقدي البيئة األسرية  مف يحاوؿ الباحث
مف خبلؿ التطرؽ إلى حقيـ في الرعاية البديمة مف المنظور الدولي. لذلؾ تكمف أىمية ىذه الدراسة 

ا تقوـ عمى دراسة القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف الذي يتناوؿ مسألة ىؤالء األطفاؿ نياالنظرية في 
ومدى فعاليتو في ضماف حؽ الطفؿ في البيئة األسرية الذي يعتبر أحد الحقوؽ األساسية لمطفؿ 

 بشكؿ مفصؿ.األخرى والمنشئ لبعض الحقوؽ 
                                                

ذ تعتػبر أف المبػادئ التوجيييػة لمرعايػة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  33 ، المقدمة " وا 
ز تنفيػذ اتفاقيػة حقوؽ البديمػة لؤلطفػاؿ، المرفػؽ نػصيا بيذا القػرار، تحػدد توجييػات مرغوبػا فييػا عمػى صػعيد الػسياسات والممارسػة بقػصد تعزيػ

 ". الطفؿ وأحكاـ الصكوؾ الدولية األخرى ذات الصمة بحمايػة ورفػاه األطفػاؿ المحػروميف مف رعاية الوالديف أو األطفاؿ المعرضيف لذلؾ...
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عمى تحميؿ  يقتصرلف  أف الباحثأما بالنسبة ألىمية الدراسة مف الناحية العممية فيي تتمثؿ في 
العديد مف العوامؿ مف بينيا التشريعية، السياسية،  ؿيتناو التشريع الدولي ذات العبلقة بؿ أيضًا سوؼ 

الثقافية، االجتماعية، واالقتصادية التي قد تشكؿ عقبات وتحديات أماـ حؽ الطفؿ في البيئة األسرية 
سيما وأف  ال األستفادة مف ىذه الدراسة مف قبؿ كافة األطراؼ المعنية يأمؿ الباحثو عمى أرض الواقع. 
وذلؾ ألف الحؽ في الرعاية البديمة المنصوص عميو  -مف وجية نظر الباحث  -ىذه الدراسة حديثة 

قد تطرؽ اليو التشريع الدولي وبشكؿ مفصؿ حديثًا وبتحديد مف  1989في اتفاقية حقوؽ الطفؿ عاـ 
، مما يشير إلى أىمية 2009خبلؿ القرار المتعمؽ بالرعاية البديمة الصادر عف األمـ المتحدة في عاـ 

 .راسة مف الناحية النظرية والعمميةىذه الد

 4شكالية الدراسةإ

تتمحور أشكالية ىذه الدراسة حوؿ مدى نجاعة المنظومة الدولية في توفير وسط أسري )عائمي( بديؿ 
 ؟يئة األسريةلؤلطفاؿ فاقدي الب

 4أسئمة الدراسة

 : األسئمة الرئيسة تتمثؿ فيما يميستعالج ىذه الدراسة عددًا مف األسئمة، و 

 : في الفصؿ األوؿ

، وما مة لؤلطفاؿ فاقدي البيئة األسريةما الصكوؾ التي تتطرؽ إلى الحؽ في الرعاية البدي ●
 ؟اللتزامات التي تفرضيا عمى الدوؿا
اإلقميمية التي عناصر الحؽ في الرعاية البديمة عمى النحو المستمد مف الصكوؾ الدولية و ما  ●

 ؟تحكـ ىذا الموضوع
العامة الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ مع حؽ الطفؿ في الرعاية البديمة، كيؼ تتداخؿ المبادئ  ●

 ؟ لخاصة المتعمقة بالرعاية البديمةوما المبادئ ا
؟ وما الغرض مف مفيوـ الحماية والمساعدة الدوؿ عمى توفير الرعاية البديمةىؿ يتوقؼ دور  ●

 ؟ في سياؽ الحؽ في الرعاية البديمةالخاصتيف 
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 ني: في الفصؿ الثا

، وما حدود ي واإلقميمي؟لمرعاية البديمة المنصوص عمييا في التشريع الدول الرئيسةما األشكاؿ  ●
، وىؿ تضمف تمؾ الدوؿ الوسط األسري البديؿ ؟سمطة الدوؿ في تحديد شكؿ تمؾ الرعاية

 ، وما العوامؿ التي تؤثر عمى ضماف الحؽ في الرعاية البديمة؟؟لمطفؿ
الحؽ في  جتماعية لضمافبدورىا مف خبلؿ تقديـ الرعاية اإلقوـ ىؿ مجتمعات بعض الدوؿ ت ●

 البيئة األسرية لمطفؿ؟
إلى ، وىؿ الحد مف المؤسسات سوؼ يؤدي ؟ما أسباب الدعوى إلى الحد مف الرعاية المؤسسية ●

 ؟ضماف الحؽ في البيئة األسرية
ـ الدوؿ أو األطراؼ ىؿ تقو أسرتو؟ و و كيؼ يعالج القانوف الدولي أحكاـ حماية ومساعدة الطفؿ  ●

في سبيؿ حماية فاؿ وعائمتيـ عمى الوجو المطموب المعنية بتقديـ الحماية والمساعدة لؤلط
، ومتى ؟، وما التحديات التي تواجييـ في سبيؿ ذلؾ؟األطفاؿ المعرضيف لفقداف بيئتيـ األسرية

 يكوف لمدولة الحؽ في سحب رعاية الوالديف؟

 4مبررات الدراسة

ميتـ في قضايا  انوت الذاتية التي دفعت الباحث إلى التطرؽ إلى موضوع ىذا البحث في تتمثؿ المبررا
حقوؽ اإلنساف وبتحديد حقوؽ الطفؿ وذلؾ ألف الباحث قد عاش تجربة الرعاية البديمة األسرية بعد أف 

 .2000فقد رعايتو الوالدية في عاـ 

ىـ مراحؿ حياة اإلنساف، ففي ىذه المرحمة أما المبررات الموضوعية تكمف في أف الطفولة تعتبر مف أ
تنمو القدرات وتتفتح المواىب حيث قابمية الطفؿ المرتفعة لكؿ أنواع التوجيو والتشكيؿ. فالطفولة ىي 
الغد واألمؿ، وطفؿ اليوـ ىو رجؿ المستقبؿ، وثروة األمة ولبنة أساسية في بناء مجتمع الغد، ومستقبؿ 

باألطفاؿ ورعايتيـ وتييئة اإلمكانات التي  اكبير عمى مدى اىتمامي الدوؿ ومجتمعاتيا يتوقؼ إلى حد
يصؿ بيـ إلى مرحمة النضج السوي، لذلؾ مف الميـ جدًا أف تسعى  سميماً  تتيح ليـ حياة سعيدة ونمواً 

الشعوب واألمـ إلى مخاطبة حاجات وتطمعات حقوؽ األطفاؿ فاقدي البيئة األسرية أو مف ىـ في 
حقاؽ حقوقيـ لضماف حصوليـ عمى عمؿ عمى عمى حمايتيـ ومساعدتيـ واحكميـ مف خبلؿ ال

 ـ المتمثمة في فقداف السند األوؿ.مستقبؿ مشرؽ يعوض خسارتي
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 4سةنطاق الدرا

ية مف اتفاق 20ترتكز ىذه الدراسة عمى تحميؿ ومناقشة أحكاـ القانوف الدولي وخصوصًا نص المادة 
ىا اعتبار ب -كثر قبواًل عمى صعيد األمـ المتحدة ممزمة واألتفاقية وذلؾ ألف ىذه اال -حقوؽ الطفؿ 

يف الحقًا. وفي المادة األكثر أرتباطًا بحؽ الطفؿ محؿ ىذه الدراسة في الرعاية البديمة كما سوؼ نب
إلى أحكاـ المواد األخرى في اتفاقية الطفؿ ال سيما تمؾ التي ليا  الباحث طرؽذات الوقت، سوؼ يت
عمى  الباحث عمؿالمادة المذكورة أعبله. كما سوؼ يباشر أو غير مباشر بأحكاـ عبلقة أو ارتباط م

مقارنة األحكاـ الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ حقوؽ الطفؿ مع غيرىا مف الصكوؾ الدولية وخصوصًا 
ه أداة ىامة اعتبار ب 2009القرار المتعمؽ بالحؽ في الرعاية البديمة الصادر عف األمـ المتحدة عاـ 

إلى التشريعات  يتطرؽ الباحثمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. كما سوؼ  20اءت لتفسير نص المادة ج
تفاقية الف صياغتو مشابية وبشكؿ كبير إل لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو وذلؾ اإلفريقيمثؿ الميثاؽ اإلقميمية 

لدوؿ أيضًا إلى ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي، وبعض تشريعات ا يتطرؽ الباحثحقوؽ الطفؿ، وسوؼ 
 الوطنية والدراسات ذات العبلقة لغايات الفيـ الجيد لموضوع ىذه الدراسة وأشكاليتيا. 

 4الدراسات السابقة

لقد تـ التعرض لحقوؽ األطفاؿ موضوع ىذه الدراسة في القانوف الدولي بشكؿ جزئي، أي بتناوؿ بعض 
فيما يمي شكالية ىذا الدراسة. عف إشكاليتيا بصورة تختمؼ تمامًا جزئيات الحؽ في الرعاية البديمة أو أ

  ودراستيا:طبلع عمييا أىـ الدراسات التي تمكف الباحث مف اإل

● Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family 

environment: A foucs on Islamic Kafalh as an alternative care 

option, LLM degree (Human rights and democratisation in Africa), 

Faculty of law, University of Paetoria, 2009. 

● Denise Stuckenbaruck: Advancing the rights of children deprived of 

parental care: Domestic adoption of children in Kenya, 

Dissertation, University of Fribourg, 2013. 

● Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households 

through a rights-based approach: The case of South Africa‘, 

unpublished LLD thesis, University of Pretoria, 2010. 
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● Benyam Mezmur: ‗Intercountry adoption in an African context: A 

legal perspective‘, unpublished LLD thesis, University of the Western 

Cape, South Africa, 2009. 

 4أىداف الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة المنظومة الدولية  التي تتطرؽ إلى حقوؽ األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة 
عات ( مع باقي التشري1989بالرعاية البديمة، مف خبلؿ القياـ بمقارنة ما ورد في اتفاقية حقوؽ الطفؿ )

التي تتناوؿ احكاميا الحؽ في الرعاية البديمة، وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى نقاط األتفاؽ اإلقميمية الدولية و 
الواردة في التشريع الدولي حوؿ مسألة الحؽ في التناقضات واالختبلؼ والتزامات الدوؿ وأظيار حجـ 

قداف الطفؿ لرعاية والديو وبالنتيجة تخاذه عند فصًا شكؿ الرعاية البديمة الواجب االرعاية البديمة وخصو 
تقيميا ومعرفة مدى توافؽ أحكاميا وواقع ىؤالء األطفاؿ وخصوصًا حقيـ في العيش في وسط أسري 

 بديؿ )بيئة أسرية(.

 4الدراسة صعوبات

فتقار المحتوى العربي لمراجع اسة تتمثؿ في اأف أىـ الصعوبات التي واجيت الباحث في ىذه الدر 
بموضوع ىذه الدراسة، وفي ذات الوقت قمة المراجع األجنبية، كما أف معظـ  متخصصة مرتبطة

إلى حداثة موضوع  -نظر الباحث مف وجية  -المراجع جاءت بالمغة اإلنجميزية، وذلؾ يعود سببو 
 .ىذه الدراسة

 4منيجية الدراسة

القانوف الدولي لحقوؽ  تقوـ ىذه الدراسة عمى عمى المنيج الوصفي، والمنيج التحميمي المقارف، لقواعد
اإلنساف، بخاصة األحكاـ ذات الصمة بحقوؽ األطفاؿ فاقدي البيئة األسرية )الرعاية الوالدية( أو 

تواجو ىؤالء األطفاؿ عند الحديث عف حقيـ في  التحديات التي المعرضيف لفقدانيا، وذلؾ لموقوؼ عمى
رض الواقع ودور الدوؿ ومجتمعاتيـ وغيرىـ مف الرعاية البديمة مف الناحية التشريعية والتطبيقية عمى أ

 .الحؽ في الرعاية البديمةضماف في بالطفولة األطراؼ المعنية 
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 الفصل األول4 

____________________________________________________________ 

 4ألطفال فاقدي البيئة األسرية في القانون الدوليا

تطرؽ إلى حقوؽ األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة بشكؿ مفصؿ في القانوف ىذا الفصؿ بال يستيؿ الباحث
الدولي لحقوؽ اإلنساف مف خبلؿ التطرؽ إلى الصكوؾ الدولية واألقميمي ذات العبلقة، وبالنتيجة 

 التطرؽ إلى حؽ ىؤالء األطفاؿ في الرعاية البديمة.

حث األوؿ(، والحؽ في الرعاية وعميو سوؼ يتناوؿ ىذا الفصؿ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف )المب
 البديمة )المبحث الثاني(.

 4المبحث األول4 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

تعود مبادئ حقوؽ اإلنساف إلى الوراء كثيرًا، فيي ليست وليدة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ 
مع وجود اإلنساف عمى ، بؿ قديمة قدـ اإلنساف نفسو، كالحؽ في الحياة، حيث نشأ ىذا الحؽ 1948

ىذه األرض. ثـ نجد أيضًا أف ىذه الحقوؽ في اإلعبلنات الوطنية لحقوؽ اإلنساف وكذلؾ في دستاتير 
الدوؿ. لكف لـ ترتقي ىذه الحقوؽ وتأخذ طابعًا قانونيًا دوليًا يمقى عمى عاتؽ الدوؿ أعضاء المجتمع 

ليا، إال بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصًا  الدولي التزامات، ويحمميا المسؤولية الدولية عند خرقيا
، ظيرت نقطة تحوؿ 1948بعد إنشاء ىيئة األمـ المتحدة. وبعد أنشاء منظمة األمـ المتحدة عاـ 

ا انيميمة في مسار حقوؽ اإلنساف وحقوؽ الطفؿ بشكؿ عاـ، وأىـ ما تتميز بو ىذه المنظمة الدولية 
اإلعبلنات، االتفاقيات، المواثيؽ، والقرارات التي أبرمت منذ تدعـ وتعزز القانوف الدولي مف خبلؿ 

 تاريخ إنشائيا حتى يومنا الحاضر.
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وقد ظير التوجو الدولي لحماية حقوؽ الطفؿ آنذاؾ، مف خبلؿ شرعة األمـ المتحدة التي أقرت عاـ 
ف لـ ُتشرع بوضوح حماية ىذه الحقوؽ بشكؿ عاـ وحقوؽ الطفؿ الفاقد لمبيئة ا1945 ألسرية بشكؿ ، وا 

خاص، وأثناء ىذا النيج اليادؼ إلى خمؽ رؤية واضحة لحقوؽ الطفؿ، كانت اإلحصاءات الدورية 
في اتجاه  ظمة العمؿ الدولية، دافعًا رئيساً الصادرة عف منظمة األمـ المتحدة لمطفولة )اليونيسيؼ( ومن

أيضًا، أف حقوؽ األنساف، ، ومف الجدير بالذكر 34صكوؾ دولية تحمي حقوؽ الطفؿ و تضمنيا  اإقرار 
توجد قواعده في العديد مف الحقيقة ترسي قواعد ممزمة لمحكومات في عبلقتيا مع األفراد، وفي 

الصكوؾ العالمية واإلقميمية التي تغطي نطاؽ واسع مف القضايا مثؿ الحقوؽ المدنية و السياسية أو 
 ت معينة مف المستفيديف كاألطفاؿ.التركيز عمى حقوؽ بعينيا عمى سبيؿ المثاؿ التركيز عمى فئا

ف دراسة مف خبلؿ التطرؽ إلى اإلطاريييدؼ ىذا المبحث إلى تحميؿ حقوؽ األطفاؿ محؿ ىذه ال
 الدولي )المطمب األوؿ( واألقميمي )المطمب الثاني(.

 4المطمب األول4 اإلطار الدولي

ي الرعاية البديمة لؤلطفاؿ محؿ مف بيف أىـ التشريعات الدولية التي تشير بشكؿ مباشر لمسألة الحؽ ف
(، لكف الكثير مف التحديات التي تؤثر CRC) 1989االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ  ، ىيىذه الدراسة

عمى األطفاؿ وعائمتيـ لـ تكف مستوعبة بشكؿ كاؼ ضمف تمؾ االتفاقية لذلؾ لـ تؤخذ بعيف في 
عتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة القرار اليذا اإلعتراؼ نتيجًة ، 35السياسات والممارسات الدولية

الذي يتضمف مبادئ توجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  2009تشريف الثاني  20بتاريخ  64/142
لتعزيز تنفيذ اتفاقية حقوؽ الطفؿ، وأحكاـ الػصكوؾ الدولية األخرى ذات الصمة بحماية ورفاه األطفاؿ 

 طفاؿ المعرضيف لذلؾ أو مف ىـ في حكميـ.المحروميف مػف رعاية الوالديف أو األ

لذلؾ سوؼ يتناوؿ ىذا المطمب االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ )الفرع األوؿ(، والمبادئ التوجييية 
 الدولية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ )الفرع الثاني(.

 

                                                

يوسؼ بف خدة(،  ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر )بفالطفؿ العربي في ظؿ اإلتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ الطفؿ خميؿ فاروؽ: 34
 .6، ص 2007/2006الجزائر، 

 .1المادة  الغرض، ،مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  35
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 44 االتفاقية الدولية لحقوق الطفلالفرع األول

ماعية والقانونية المتصمة بحماية األطفاؿ ورعايتيـ مع االىتماـ المتعمؽ بالمبادئ االجتأعقب اإلعبلف 
، بياف أوسع نطاقًا 36(1986)الخاص بالحضانة والتبني عمى الصعيديف الوطني والدولي إعبلف 

" الذي  -االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ  -متعمؽ بحقوؽ الطفؿ  التي تعد الصؾ الدولي الوحيد "الممـز
. إذ 37غاية الحصوؿ عمى الحقوؽ التي تسيـ في حماية الطفؿ محؿ ىذه الدراسةليو لإجوء ميمكف ال

تناولت حقوؽ الطفؿ عمى وجو العموـ وبشكؿ متفرد، وُتعتبر اتفاقية حقوؽ الطفؿ أىـ تشريع دولي فيما 
ف كانت المعايير الدولية األخرى لحقوؽ اإلنساف تنطبؽ عمى 38يخص حؽ الطفؿ في األسرة ، وا 

تشريف ثاني  20طفاؿ عمى حد سواء. وقد تـ تبني االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ بتاريخ البالغيف واأل
، والػتي 1990ايموؿ  2مف طرؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، ودخمت حيز التنفيذ بتاريخ  1989

موافقة عمييا تفاقية األكثر قبواًل عمى مستوى ىيئة األمـ المتحدة، وقد تـ التصديؽ عمييا أو التعتبر اال
. 39مف قبؿ عدة دوؿ تعمؿ بموجب ذلؾ عمى تطبيؽ أحكاـ ومبادئ ىذه أالتفاقية في قوانينيا الوطنية 

، 2002بإستثناء الصوماؿ التي تعرؼ اضطرابات داخمية، لكنيا قامت بالتوقيع عمييا الحقًا سنة 
ذلػؾ ألف قانونيا الداخمي ال ، و 1995والواليات المتحدة األمريكية التي اكتفت بالتوقيع عمييا سػنة 

يعفي القصر مف عقوبة اإلعداـ في حاؿ ارتكابو لجرائـ خطيرة تتطمب تطبيؽ أقصى العقوبات، مما 
مف االتفاقية التي تحظر تطبيؽ مثؿ ىذه العقوبات، وتوجب تدابير  37يتعارض مع نص المادة 

 .40خاصة تجاه الجرائـ المرتكبة مف شخص ينتمي ليذه الفئة

 

                                                

االىتماـ الخاص  اإلعبلف المتعمؽ بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصمة بحماية األطفاؿ ورعايتيـ معالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة:  36
كانوف  3، 41/85، اعتمد ونشر عمي المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بالحضانة والتبني عمي الصعيديف الوطني والدولي

 .1986األوؿ/ديسمبر 
37 Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family environment: A foucs on Islamic Kafalh 

as an alternative care option, Ibid, p 8. ―there is no other existing internationally binding instrument from 

which guidance can be sought in this regard...‖. 

 . 6، 1، ديباجة االتفاقية، المبدأ مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  38
دولة قامت بالتصديؽ أو  199أكثر مف "، اتفاقية حقوؽ الطفؿ قواعد حقوؽ الطفؿ متحدة: مجموعة المعاىدات،انظر حوؿ ىذا األمـ ال  39

بخبلؼ ذلؾ الموافقة عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ حتى يومنا ىذا". أو قـ بزيارة الموقع االلكتروني التالي: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en  

40 United Nations Treaty Collection:status of treaties,Ibid. Available at 

<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDe> 

(last date visited: 14 Jan 2018).  
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السياؽ الذي يجب أف يفسر فيو مفيوـ البيئة االسرية إذ  إلىر اتفاقية حقوؽ الطفؿ في ديباجتيا تشيو 
جاء فييا "واقتناعا منيا بأف األسرة، باعتبارىا الوحدة األساسية لممجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاىية 

تيف لتتمكف مف االضطبلع جميع أفرادىا وبخاصة األطفاؿ، ينبغي أف تولى الحماية والمساعدة البلزم
ذ تقر بأف الطفؿ، كي تترعرع شخصيتو ترعرعًا كامبًل ومتناسقًا،  الكامؿ بمسؤولياتيا داخؿ المجتمع، وا 

 41.ينبغي أف ينشأ في بيئة عائمية في جو مف السعادة والمحبة والتفاىـ" 

االتفاقية التي تنص  لذلؾ مف وجية نظر الباحث ىنالؾ العديد مف المواد القانونية الواردة في ىذه
بصورة ضمنية أو صريحة عمى أىمية البيئة األسرية وعمى حؽ الطفؿ في الحصوؿ عمى الرعاية 

ي سبب مف األسباب بصورة فقدانو أو فقدانيا لتمؾ البيئة أل( في حاؿ alternative careالبديمة )
(، لذلؾ at riskقدانيا )يعرضو لف مؤاتٍ دائمة أو مؤقتة، أو حتى عندما يكوف الطفؿ في وضع غير 

وارتباطًا بموضوع حؽ الطفؿ صراحًة األكثر التي تعد  20سوؼ تركز ىذه الدراسة عمى نص المادة 
لحماية الطفؿ محؿ ىذه  اً واسع اً في األسرة وبمفيوـ البيئة األسرية، إذ تقدـ المادة المشار إلييا إيطار 

كما مف الميـ  ة لتطبيؽ أحكاميا الواردة فييا.النقاش لكنيا ال تؤسس قواعد أو مبادئ توجييية عممي
مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، التي تشكؿ جوىر ىذه الدراسة، ُمستميمة  20أف أحكاـ المادة  إلى اإِلشارة
، الذي يتضمف معايير دولية متعمقة برعاية األطفاؿ الذيف يكوف آباءىـ غير 1986إعبلف مف 

. في حيف أف المادة المشار إلييا  42(inappropriate) ( أو غير مبلئميفunavailableمتواجديف )
مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ توفر األساس القانوني لحماية األطفاؿ المحروميف مف بيئتيـ األسرية فإنو ال 
 2يمكف فيميا وتنفيذىا بمعزؿ عف بعض أحكاـ المواد األخرى الواردة في ذات أالتفاقية، مثؿ المادة 

)الحؽ في معرفة الوالديف ورعايتيـ(،  7)مبدأ المصمحة الفضمى(، المادة  3المادة )مبدأ عدـ التمييز(، 
)الحؽ في عدـ االنفصاؿ عف  9)الحؽ في اليوية والحفاظ عمى العبلقات األسرية(، المادة  8المادة 

 )الحؽ في االستماع إليو(، المادة 12الوالديف إال إذا كاف ذلؾ في مصمحة الطفؿ الفضمى(، المادة 
)التزاـ الدولة في دعـ الوالديف في مسؤوليتيـ  18)الحؽ في عدـ التدخؿ في األسرة(، المادة  16

)حؽ األطفاؿ  22)التبني كأحد خيارات الرعاية البديمة(، المادة  21لضماف تنشئة األطفاؿ(، المادة 
)حؽ المراجعة  52البلجئيف في جمع شمميـ بأسرىـ أو توفير خدمات الرعاية البديمة ليـ(، المادة 

                                                

 ، ديباجة االتفاقية.مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  41
42 Cantwell, Holzscheiter: Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child, Ibid, p16. 
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 30)الحؽ في الحصوؿ عمى مستويات معيشة مبلئمة(، المادة  27الدورية لمكاف الرعاية(، المادة 
 )حؽ التبعية االجتماعية والثقافية(.

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى ما يمي:  20تنص المادة 

لو، حفاظا عمى مصالحو  . لمطفؿ المحرـو بصفة مؤقتة أو دائمة مف بيئتو العائمية أو الذي ال يسمح1
 الفضمى، بالبقاء في تمؾ البيئة، الحؽ في حماية ومساعدة خاصتيف توفرىما الدولة.

 . تضمف الدوؿ األطراؼ، وفقا لقوانينيا الوطنية، رعاية بديمة لمثؿ ىذا الطفؿ.2

إلسبلمي، . يمكف أف تشمؿ ىذه الرعاية، في جممة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانوف ا3
أو التبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ. وعند النظر في الحموؿ، 

في تربية الطفؿ ولخمفية الطفؿ اإلثنية والدينية اإلستمرارية ينبغي إيبلء االعتبار الواجب الستصواب 
 والثقافية والمغوية.

توفير حماية ومساعدة التزاـ ا توجب عمى الدولة نيأب ث ىنا أىـ سمات المادة السابقةويبلحظ الباح
. خاصتين ليذا الطفل، كذلك ضمان توفير الرعاية البديمة التي تنسجم مع مصمحة الطفل الفضمى

مسألة العبلقة بيف الحماية والمساعدة الخاصتيف والحؽ في الرعاية البديمة في يتناوؿ الباحث وسوؼ 
 المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.

مثل ا نصت عمى سبيل المثال عمى بعض من صور خيارات الرعاية البديمة انيمة أخرى ىي س
، ويبلحظ ىنا أف التبني مصمـ، ليكوف دائـ، بالتالي يكوف مثمو الحضانة، التبني، الكفالة اإلسالمية

ي ىي التي مثؿ الرعاية الوالدية منذ لحظة إضفاء الطابع الرسمي عميو. وكانت ىذه السمة المميزة لمتبن
 اإلسبلمية، عمى خبلؼ الحضانة، الكفالة 21وىي المادة فراده بمادة وردت في االتفاقية أدت إلى أن

 يتطرؽ الباحثالتي اكتفت االتفاقية باالشارة الييما ضمف أحكاـ المادة موضوع ىذا النقاش. وسوؼ 
 ليذا األمر في المبحث األوؿ مف الفصؿ الثاني.
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ما يتـ إبعاد الطفؿ عف بيئتو العائمية، فإف البديؿ القائـ عمى مفيوـ الوسط ىي وحيث السمة الثالثة
 إلى أشارتعندما  3البند  20وىذا ما يفيـ مف ظاىر نص المادة  -( based-family 43(األسري

أو  المؤسسيمثؿ الرعاية ذات الطابع  44يأخذ األولوية عمى البدائؿ األخرى -عبارة "عند الضرورة" 
، أي أف ىذه االتفاقية تفضؿ أف يوفر لمطفؿ nstitutional carei( 45(46ؿ المؤسساتالرعاية داخ

ة المشار محؿ ىذه الدراسة وسط أسري كأحد البدائؿ المفضمة عمى البدائؿ األخرى، كي تتحقؽ الفكر 
يئة لييا في ديباجية االتفاقية وىي "كي تترعرع شخصيتو ترعرعًا كامبًل ومتناسقًا، ينبغي أف ينشأ في بإ

ف أف ىذه االتفاقية لـ تفمح بذلؾ ألعائمية في جو مف السعادة والمحبة والتفاىـ"، ولكف يرى الباحث 
 47حؽ الطفؿ في العيش في وسط أسري بديؿ عف رعاية والديوو  تتعارضىنالؾ أمور وردت ضمنيًا 

في المبحث  وتعطي لدوؿ سمطة واسعة في أختيار شكؿ الرعاية البديمة، وىذا ما سوؼ نثبتو الحقاً 
 األوؿ مف الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة.

"ينبغي إيبلء  انونصت عمى  إذف: أمريف ميمي إلىىي أف البند الثالث مف االتفاقية يشير  ،واخيراً 
في تربية الطفؿ ولخمفية الطفؿ اإلثنية والدينية والثقافية اإلستمرارية االعتبار الواجب الستصواب 

اإلستمرارية باستصواب ف األحكاـ ذات الصمة "ف دمجيا في نفس السياؽ، إال أالرغـ م والمغوية" وعمى
ف حتى"، منفصمة، الخمفية اإلثنية والدينية والثقافية والمغوية" و "في التربية  وقد مكممة، كانت وا 

                                                

" أي ترتيػب خػاص  1/ب/28، المادة مرجع سابؽ ييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،أنظر حوؿ ىذا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوج 43
بى غػػير ُيتػاح في وسػط عػائمي ويحػصؿ فيػو الطفؿ عمى عناية مستمرة أو لفترة غير محددة مف ِقبػؿ األقػارب أو األصػدقاء )رعايػة ذوي القػػر 

ػػؿ أو والديػػو أو أي شػػخص آخػػر بػػدوف أف تػػأمر ىبػػذا الترتيػػب سػػمطة إداريػػة أو قضائية أو الرسميػػة( أو غيرىػـ بنػػاء عمػػى مبػػادرة مػف الطف
 جية مخولة ذلؾ حسب األصوؿ".

اإلعبلف المتعمؽ بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصمة بحماية األطفاؿ ورعايتيـ مع االىتماـ الخاص بالحضانة والتبني شدد كؿ مف  44
، واتفاقية حقوؽ الطفؿ في مقدمتيما عمى األثر اإليجابي لمبيئة األسرية عمى نمو الطفؿ وتنميتو. 1986عاـ  صعيديف الوطني والدوليعمى ال

و  18)الحؽ في تربية الوالديف(، و  7)األسرة وقدرة الطفؿ المتطورة(، و  5اتفاقية حقوؽ الطفؿ مرجع سابؽ، انظر حوؿ ىذا بشكؿ عاـ المواد 
 تزاـ الدولة، عند الضرورة، تقديـ المساعدة لآلباء واألميات في الوفاء بمسؤولياتيـ األبوية(.)ال 27
الطارئة  تعريؼ الرعاية داخؿ المؤسػسات: الرعايػػة المقدمػػة في أي موقػػع ال يػػستند إلى بيئػػة أسرية، مثؿ األماكف اآلمنة لتقديـ الرعاية 45

ػوارئ وجميػع مرافػؽ الرعايػة قػصيرة وطويمػة األجػؿ داخػؿ المؤسػسات، بما في ذلؾ المساكف الجماعية. الجمعية والمراكز العػابرة في حػاالت الط
 .2الفقرة  28، المادة مرجع سابؽالعامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 

46 Institutional Care: ―The short-term or long-term placement of a child into any non family-based care 

situation. Other similar terms include residential care, group care, and orphanage‖. See Better Care Network, 

(Better Care Network is an international network of organizations committed to supporting children without 

adequate family care around the world, porviding a glossary related to the CDEF based on international 

instruments),  At <https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/attachments/glossary.pdf> (last date 

visited: 17 Dec 2017).  

الرعاية الوالدية بداًل مف الرعاية العائمية وذلؾ الف الوسط االسري البديؿ قد يتوفر لدى أقارب الطفؿ المحرـو مف رعاية نستخدـ مصطمح  47
 األسرية )األسرة الممتدة(. \والديو، أي انو ليس بضرورة أف يكوف فاقدًا لرعاية العائمية 
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بعد ئة الطفؿ، وميدت الطريؽ لتكراره في تنشاإلستمرارية  مفيوـ بذلؾ الطفؿ حقوؽ اتفاقية أدخمت
. 48مف ذات االتفاقية التي تنص عمى منع االنفصاؿ عف الوالديف  9ؾ، عمى سبيؿ المثاؿ، المادة ذل

وتكمف أىميتو في وجوب أستقرائو ومقارنتو مع جميع األحكاـ األخرى مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، مثبًل، 
قد  -عائمية  مجموعات غيروىي الرعاية التي تكوف في  -  (residential care)49الرعاية اإليوائية 

ستمرارية في تنشئة الطفؿ، ولكنيا قد ال تكوف بالضرورة في مصمحة الطفؿ الفضمى. وعبلوة توفر اإل
عمى ذلؾ، ال يمكف إعطاء األولوية لئلستمرارية إذا أدت إلى إنتياؾ حقوؽ أخرى لمطفؿ، مثؿ الحؽ 

 50. 19عميو في المادة  في الحماية مف العنؼ البدني أو العقمي واإلىماؿ، عمى النحو المنصوص

ا تحمي مصمحة الطفؿ انيا أما فيما يتعمؽ بوجوب إيبلء الواجب لخمفية الطفؿ التي يفيـ مف ظاىرى
ا كثيرًا ما تستخدـ لمواجية االعتماد المفرط عمى بعض نظـ الرعاية البديمة مثؿ "التبني نيإِ ال الفضمى إ

 نوأَ  لىإِ )الفصؿ الثاني(. لكف مف الميـ اإلشارة ًا اليو الحق أتطرؽ. وىذا ما سوؼ 51فيما بيف البمداف"
والحالة ىذه،  في اتفاقية حقوؽ الطفؿ. لذلؾ ادالذي يظير في عدة مو تعريؼ مفيوـ "الواجب"  لـ يتـ

جنب مع أحكاـ أخرى مف االتفاقية، وال سيما الحؽ في عدـ التمييز )المادة  إلىىا جنبًا عمينا أف نقرأ
( كما يرتبط الحفاظ عمى خمفية الطفؿ ارتباطًا وثيقًا بالحؽ في 3مى )المادة ( ومصالح الطفؿ الفض2

مفيوـ أعضاء األسرة الموسعة أو الجماعة،  إلى( التي أشارت 5(، وايضًا )المادة 8اليوية )المادة 
( وينبغي أف يؤخذ في االعتبار إلى 30وكذلؾ حقوؽ أطفاؿ األقميات أو السكاف األصمييف )المادة 

 مفيـو استصواب اإلستمرارية. جانب 

                                                

ما، إال عندما تقرر السمطات المختصة، رىنا بإجراء إعادة نظر قضائية، تضمف الدوؿ األطراؼ عدـ فصؿ الطفؿ عف والديو عمى آره مني" 48
وفقا لمقوانيف واإلجراءات المعموؿ بيا، أف ىذا الفصؿ ضروري لصوف مصالح الطفؿ الفضمى. وقد يمـز مثؿ ىذا القرار في حالة معينة مثؿ 

اتفاقية الداف منفصميف ويتعيف اتخاذ قرار بشأف محؿ إقامة الطفؿ ". حالة إساءة الوالديف معاممة الطفؿ أو إىماليما لو، أو عندما يعيش الو 
 .1البند  9، المادة مرجع سابؽحقوؽ الطفؿ: 

49 Residential care: “ Care provided in any non-family-based group setting”. Better Care Network, Ibid. 
إلدارية واإلجتماعية والتعميمية المبلئمة لحماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ العنؼ أو الضرر أو "تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية وا 50

ساءة المعاممة أو االستغبلؿ، بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية، وىو في  اإلساءة البدنية أو العقمية واإلىماؿ أو المعاممة المنطوية عمى إىماؿ، وا 
اتفاقية حقوؽ الطفؿ: مرجع  وني )األوصياء القانونييف( عميو، أو أي شخص آخر يتعيد الطفؿ برعايتو ".رعاية الوالد )الوالديف( أو الوصي القان

 .1البند   19سابؽ، المادة 
51 James Dwyer: Inter-Country Adoption and the Special Rights Fallacy, 35 U. PA. J. INT‘L L. 189, 204, 

2013. These restrictions relate mainly to a particular kind of adoption—intercountry adoption—but the 

practical effect in some nations is to foreclose adoption of any sort for many children free for adoption and 

otherwise abandoned to institutions. 
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ينية والثقافية والمغوية لمطفؿ، حتراـ الخمفية اإلثنية والدا صراحًة إلىوعمى الرغـ مف أف المادة أشارت 
 20ال أف ىنالؾ دوؿ وافقت أو صادقت عمى ىذه االتفاقية كاف ليا موقؼ أخر مف نصوص المادة إ
د المتعمقة بالطفؿ محؿ ىذه الدراسة، ومف ىذه أبدت الكثير مف الدوؿ تحفظات حوؿ المواإذ. 21و

الدوؿ السعودية، قطر، جيبوتي، الصوماؿ، االمارات، والكويت التي أبدت تحفظًا عامًا حوؿ المادتيف 
 52.( المتعمقتيف بالتبني21و 20)

ف حكاـ الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي تتعارض مع القانو تحفظ دولة السعودية عمى كافة األ كاف
اإلسبلمي، ويفيـ ضمنيًا بأف خيار التبني الوارد في المادتيف المشار الييما سابقًا أحد تمؾ 

في تحفظيـ صراحًة مصوماؿ، االمارات، والكويت إذ أشاروا لالمتعارضة. كذلؾ األمر بالنسبة األمور 
يبوتي قد سحبتا عمى عدـ أجازة نظاـ التبني لمخالفتو الديف االسبلمي. ويتبيف لنا أف كؿ مف قطر، ج

عتبرت نفسيا ف تحفظًا خاصًا بيذه المسألة إذ ا. كما أبدت األرد53تحفظيما حوؿ ىذه المسألة الحقاً 
غير ممزمة بما ورد في تمؾ المادتيف خصوصًا البنود المتعمقة بقضية التبني لمعارضتيا أحكاـ الشريعة 

سب، بؿ كاف ىنالؾ موقؼ مشابو . ولـ تكف ىذه المواد محؿ تحفظ الدوؿ العربية فح54اإلسبلمية
غير العربية، كإيراف، وباكستاف وىو ما فتح مجااًل لمجدؿ مف طرؼ  اإلسبلميةلمجموعة مف الدوؿ 

لجنة حقوؽ الطفؿ التي دعت في معظـ المبلحظات الختامية الموجية ليذه الدوؿ إلى سحب تحفظاتيا 
في البند الثالث مف االتفاقية  20المادة وعدـ جدواىا لتشير إلى أف  21و   20وتفسيراتيا لممواد 

تشير صراحة  21ىو بديؿ لمرعاية، وأف المادة  اإلسبلميةتعترؼ صراحة بأف نظاـ الكفالة في الشريعة 
إلى الدوؿ التي "تقر/أو تجيز" نظاـ التبني، وىو ال يسري في أي حاؿ عمى الدوؿ المتحفظة عمى ىذه 

ؿ دوؿ أخر غير عربية أو إسبلمية مثؿ االرجنتيف، كندا، متدت التحفظات لتشم. كما ا55المادتيف
سبانيا، وغيرىا مف الدوؿ، لعدة أسباب مرتبطة بمجمميا في مسألة التبني فيما بيف يورية كوريا، اجم

أف كثيرًا  إلى ويشير الباحث. 56الدوؿ، واالعراؼ السائدة في تمؾ الدوؿ، أو أبداء تحفظات عامة حوليا

                                                

 .11، ص مرجع سابؽ ات الدولية الخاصة بحقوؽ الطفؿ،خميؿ فاروؽ: الطفؿ العربي في ظؿ اإلتفاقي 52
53 United Nations Treaty Collection: status of treaties, Chapter IV, Human Rights, Convention on the Rights 

of the Child.  Available at <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en#EndDec> (last date visited: 14 Jan 2018). 

 .3و  2، ص CRC/C/15/Add.155أنظر حوؿ ىذا المبلحظات الختامية لمجنة حقوؽ الطفؿ، األردف،  54
 .12، ص مرجع سابؽخميؿ فاروؽ: الطفؿ العربي في ظؿ اإلتفاقيات الدولية الخاصة بحقوؽ الطفؿ،  55

56  United Nations Treaty Collection:status of treaties,Ibid. Available at 

<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDe> 

(last date visited: 14 Jan 2018). 
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أحد المادتيف محؿ ىذا النقاش أو  إلىفي تعميقاتيا أو تحفظاتيا حوؿ االتفاقية  أشارتمف الدوؿ قد 
ؿ فحوى مؤشرًا لوجود صراع حضاري، قانوني أو إنساني حو  يعتبر الباحث. األمر الذي 57إلى كمتييما

األمر الذي دفع المنظومة الدولية إلى  تمؾ المواد، أو بعكس ذلؾ عدـ كفايتيا وأعترائيا النقص،
 ر قرار يتضمف مبادئ توجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ.أصدا

 4المبادئ التوجييية الدولية لمرعاية البديمة لألطفال الفرع الثاني4

توضح ديباجة اتفاقية حقوؽ الطفؿ أىمية وجود بيئة أسرية لؤلطفاؿ، وأف مسؤولية الدوؿ ىي كفالة ىذا 
مؽ بتعريؼ العبلقة بيف رعاية الوالديف والبيئة ا أقؿ وضوحًا فيما يتعاني(. غير 20الحؽ )المادة 

األسرية لمطفؿ، أىداؼ الرعاية البديمة، ومعايير القرارات المتعمقة بتوظيؼ الرعاية البديمة، وغيرىا مف 
االمور. لذلؾ صممت المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ )المبادئ التوجييية( لتوفير مزيد مف 

ئيات المفقودة، التي تستيدؼ كؿ مف السياسة يت اإلضافية بشأف ىذه الجز التفاصيؿ والمعموما
أو المعرضيف  المحروميف مف الرعاية الوالديةوالممارسة مع إيبلء اىتماـ خاص لحماية ورفاه األطفاؿ 

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ اذ تبنت  20. وتعتبر ىذه المبادئ مرتبطة أرتباطًا مباشرًا بنص المادة 58لذلؾ
 .59عمى وجو الخصوص 20ة حقوؽ الطفؿ ىذه المبادئ التوجييية كأداة ميمة لتنفيذ المادة لجن

أعتمدتو في  الذكرى العشريف التفاقية  مادة مفصمة وشاممة( 171يحتوي قرار المبادئ التوجييية عمى )
المي األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف، بيدؼ مواصمة دعـ تنفيذ اتفاقية حقوؽ الطفؿ، واإلعبلف الع

. وقد شارؾ المجتمع الدولي في وضعيا 60لحقوؽ اإلنساف، والصكوؾ اإلقميمية األخرى لحقوؽ الطفؿ
نتيجة ثمرة خمس سنوات مف المناقشات والمفاوضات بيف لجنة األمـ المتحدة حوؿ حقوؽ الطفؿ 
ة والحكومات بقيادة البرازيؿ واليونسيؼ وخبراء وأكاديمييف وممثميف عف منظمات غير حكومي

(NGOSوالشباب ذي ) وتشجع األمـ المتحدة الدوؿ عمى مراعاة األحكاـ 61الخبرة في مجاؿ الرعاية .

                                                
57 United Nations Treaty Collection:status of treaties,Ibid. Available at 

<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDe> 

(last date visited: 14 Jan 2018). 

 .3، المقدمة، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  58
59 Denise Stuckenbaruck: Advancing the rights of children deprived of parental care: Domestic adoption of 
children in Kenya, Dissertation,University of Fribourg, 2013, p 31.  

 .1، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  60
، دليؿ الرعاية البديمة لؤلطفاؿ إطار حددتو أالمـ المتحدة )نسخة مرتجمة إلى العربية(: sosىذا  االتحاد الدولي لقرى األطفاؿ  أنظر حوؿ 61

-https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/fadc7c01-3697-40c3الخمفية،  متاح عمى الموقع االلكتروني التالي: 
9200-7555157e8706/UN-Guidelines-Arabic.pdf  :(. 2018يناير/ كانوف ثاني   10)تاريخ أخر زيارة 
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الواردة في ىذا الدليؿ في سمطاتيا الثبلث )التنفيذية، التشريعية، القضائية(، كذلؾ المدافعيف عف حقوؽ 
 .62اإلنساف والمحاموف ووسائط اإلعبلـ والجميور عامة

ال لمبادئ، مف الميـ أف نضع ثبلثة أمور في اإلعتبار. أواًل، أف ىذه المبادئ وعند الحديث عف ىذه ا
حتى يومنا ىذا، بؿ يقصد بيا أف تكوف اقتراحات  63تخمق حقوقا جديدة وال التزامات ذات طابع ممزم

عمى اتفاقية حقوؽ  والخبرة في ىذا المضمار مرتكزة لرسـ سياسات متفؽ عمييا لتطوير المفاىيـ
أي إنيا وثيقة ميمة، لكنيا ليست بالضرورة نيائية، وليس ىنالؾ وثيقة نيائية أخرى غير . 64الطفؿ

"اتفاقية حقوؽ الطفؿ" التي تعتبر الوثيقة النيائية الممزمة في كؿ االوقات والمرجع االساس. ثانيًا، 
نما إلى جميع مقدمي الخدمليست موجية في مواجية الحكومات فحسبالمبادئ التوجييية  ات، ، وا 

مثؿ المنظمات والمينييف المعنييف بقضايا الرعاية البديمة، كذلؾ أولئؾ الذيف يتعامموف مع السياؽ 
 . ثالثًا، أف المبادئ التوجييية تسعى، قبؿ كؿ شيء، إلى65األوسع لمسياسات العامة االجتماعية

 يتعرض لخطر ت كؿ طفؿ تعرض، أو قدالتي تتناسب مع حالة واحتياجا تشجيع االستجابات الفردية
  66 .أف يوضع خارج رعايتو البيتية، وتكوف تمؾ االستجابات منسجمة مع حقوقو أو حقوقيا اإلنسانية

ف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تشير إلى األطفاؿ المحروميف مف بيئتيـ أمر ميـ، ا إلى يشير الباحثوىنا 
ألطفاؿ دوف الرعاية (، في حيف تشير المبادئ التوجييية إلى اfamily environmentاألسرية )
بؿ في النطاؽ. إذ تنص اتفاقية  . والفرؽ ليس مفاىيمي في طبيعتو67(parental care)الوالدية 

حقوؽ الطفؿ عمى أف لجميع األطفاؿ المحروميف مف بيئتيـ األسرية الحؽ في "حماية ومساعدة 
ت المفروضة عمى الدوؿ خاصتيف توفرىما الدولة". ولذلؾ فإف ىذا الحكـ يشير أساسًا إلى االلتزاما

أما المبادئ التوجييية فيي تسعى لئلستجابة الحتياجات األطفاؿ.  البديمةنظاـ رسمي لمرعاية  إلنشاء
لمدوؿ بشأف كيفية تصميـ  -( guidelinesلذلؾ سميت مبادئ توجييية ) - توفير التوجيو العمميإلى 

 انويوصؼ نطاؽ المبادئ التوجييية ب ليذا السببالمعترؼ بو رسميًا. و  وتنفيذ نظاـ الرعاية البديمة ليا،
 ينطبؽ عمى:

                                                

 .2، المقدمة، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،62
63 Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family environment: A foucs on Islamic Kafalh 

as an alternative care option, Ibid, p 10. 

 .2الغرض، المادة  -، أواًل مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  64
 )د(.2، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  65
 . 6، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  66
 تعريؼ األطفاؿ دوف رعاية والدية: جميع األطفاؿ الذيف ال ينعموف برعاية ليمية، أقمو مف أحد الوالديف، ألي سبب كاف أو تحت أية ظروؼ. 67

غير  1-عاية الوالدية والمتواجديف خارج بمدىـ أو مسكنيـ المعتاد أو ضحايا الحاالت الطارئة يمكف أف يصنفوا كالتالي: األطفاؿ فاقدي الر 
منفصميف إذا كانوا منفصميف عف مقدـ  2-مرافقيف إذا لـ يكونوا تحت رعاية قريب أو شخص راشد مسؤوؿ عنيـ بحكـ القانوف أو العرؼ 

السابؽ ومع ذلؾ قد يكونوا برعايةٍ  قريب آخر."الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة الرعاية المعتاد أو الشرعي 
 )أ(. 28لؤلطفاؿ، مرجع سابؽ، المادة 
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"تنطبؽ ىذه المبادئ التوجييية عمى الممارسات والظروؼ المبلئمة المتعمقة بتقديـ الرعاية الرسمية 
سنة، ما لـ ينص القانوف عمػى سف مبكرة لبموغ الطفؿ سف  18البديمة إلى جميع األشخاص دوف سف 

التوجييية أيضًا، حيثما ترد اإلشارة إلى ذلؾ فقط، عمػى أشكاؿ الرعاية غير الرشد. وتنطبؽ المبادئ 
لى التزامات الدوؿ تجاه  الرسمية، بالنظر إلى الدور الميـ الػذي تمعبو األسرة الكبيرة والمجتمع المحمي وا 

، وفقًا لما جميع األطفاؿ المحروميف مف رعاية الوالديف أو مقدمي الرعاية إلييـ بحكـ القانوف أو العرؼ
 .68جاء في اتفاقية حقوؽ الطفؿ"

 ظ أف المبادئ التوجييية أرادت مفال أننا نبلحنفس النتيجة إ إلىف يؤدياف مفيوميعمى الرغـ مف أف ال
 كما ذكر الباحثتوسيع حمقة خيارات وأشكاؿ الرعاية البديمة  إلىمفيوـ الحرماف مف الرعاية الوالدية 

الدور الياـ  صراحًة إلىالمبادئ التوجييية  أشارت وؿ مرة في صؾ دوليلدراسة. إذ وألفي مقدمة ىذه ا
. 69لؤلسرة الممتدة في توفير الرعاية الغير رسمية لؤلطفاؿ الذيف ال يمكف أف ينمو في أحضاف والدييـ

 بيئة الطفؿ األسريةالحرماف مف الرعاية الوالدية ال يؤدي بالضرورة إلى  الحرماف مفأف بناءًا عميو 
"أسرة ممتدة" عمى  خريفالمحروـ مف رعاية والديو أقارب آ مطفؿلمف الممكف أف يكوف  إذؿ كامؿ بشك

 . 70القربى" الرعاية البديمة لمطفؿ "رعاية ذيستعداد لتوفير إ

( ومبدأ المبلءمة necessityكما يقوـ ىذا الدليؿ عمى مبدأيف أساسييف: مبدأ الضرورة )
suitability)71)رورة ىو دعـ إبقاء األوالد مع عائبلتيـ وتحت رعايتيـ، ويجب أف . ويقصد بمبدأ الض

يكوف إجراء فصؿ الطفؿ عف عائمتو المبلذ األخير، وقبؿ إتخاذ ىكذا قرار يتوجب إجراء تقييـ تشاركي 
الرعاية البديمة، فإف الحموؿ المتعمقة  إلى. أما مبدأ المبلءمة فيو إذا كاف مف الضروري الجوء 72ودقيؽ

                                                

 )أ(. 28، نفس المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  68
69 Denise Stuckenbaruck: Advancing the rights of children deprived of parental care: Domestic adoption of 

children in Kenya, Ibid, p 32.  

ـ فيتعريؼ رعاية ذي القربى: ىػي شكؿ مػف أشكاؿ الرعاية األسرية في إطار أسػرة الطفؿ الكبيرة، أو بالمجوء إلى أصدقاء مقربيف لؤلسرة يعر  70
ؽ، الطفؿ، سػواء كانت ذات طابع رسمي أو غير رسمي. الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، مرجع ساب

 الفقرة ب. 28المادة 
71 European Network of National Observatories on Childhood: Alternative forms of care for children with- 

out adequate family support: sharing good practices and positive experiences, the proceedings of the 

ChildONEurope Seminar on out-of-home children, Del Gallo Editori DGE Green Printing, Spoleto, Florence, 

Istituto degli Innocenti, 4 October 2012, p 11. See Also Denise Stuckenbaruck: Advancing the rights of 

children deprived of parental care: Domestic adoption of children in Kenya, Ibid, p 33. 

جع سابؽ، فقرة : دليؿ الرعاية البديمة أللطفاؿ إطار حددتو أالمـ المتحدة )نسخة مرتجمة إلى العربية(، مر sosاالتحاد الدولي لقرى األطفاؿ  72
 المبادئ العامة.
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عتمد الدليؿ في معظـ . وا73البديمة يجب أف تكوف مبلئمة لكؿ طفؿ عمى حدا أي "تفريديًا" بالرعاية
 ومعايير مفصمة. آليات مواده عمى ىذاف المبدأيف مف خبلؿ وضع 

في البند األوؿ والثاني  20مف ىذا الدليؿ لتؤكد أيضًا عمى ما ورد في نص المادة  5وجاءت المادة 
، ولكنيا أضفت بعض التحسينات مف التزام الدولة بتوفير الرعاية البديمةمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ مف 

جعيات محمية مؤىمة ومؤسسات خدمة أف الدوؿ تقوـ بتنفيذ ىذا االلتزاـ مع مر  إلىخبلؿ اإلشارة 
ذ نصت الرقابي عمى أىمية تمؾ الرعاية، إجتماعية معترؼ بيا، كما أوجبت عمى الدوؿ القياـ بدورىا إ

ؿ لـ تتمكف العائمة مف تأميف رعاية وافية لمطفؿ حتى بوجود الدعـ المبلئـ أو في حاؿ عمى "في حا
تخمييا عف الطفؿ تكوف الدولة مسؤولة عف حماية حقوؽ الطفؿ وتأميف رعاية مناسبة مع مرجعيات 
محمية مؤىمة ومؤسسات خدمة اجتماعية معترؼ بيا. وتبقى وظيفة الدولة ىي تأميف اإلشراؼ عمى 

 .74ونمو كؿ طفؿ في عيدة الرعاية البديمة وفي المراجعة المستمرة ألىمية تمؾ الرعاية" سبلمة

ذ نصت عمى أف الحموؿ إ مصمحة الطفل الفضمىعمى  2كما أكدت المبادئ التوجييية في المادة 
عتماد عمى إصراحًة لطفؿ الفضمى". وأكد الدائمة أو المؤقتة لطفؿ يجب أف تكوف " في مصمحة ا

)مكرر( التي جاء فييا  6ات الواردة فيو عمى مصمحة الطفؿ الفضمى وذلؾ في نص المادة التوجيي
"ولتطبيؽ ىذه المبادئ التوجييية، فػإف عممية تحديد مػصالح الطفؿ الفضمى يجػب أف تُػصمـ بحيػث 

والدية أو تعػيِّف مػسارات العمؿ األنسب لتمبية احتياجات وحقوؽ األطفػاؿ المحػروميف مػػف الرعايػة ال
 األطفاؿ المعرضػيف لذلؾ".

عمى الدوؿ أف تضع سياسات مصمحة الطفؿ الفضمى وحمايتو ضمف سياساتيا  8المادة  تكما أوجب
)الرعاية  20)مبدأ أبقاء األخوة واألخوات معًا(، والمادة  16االجتماعية واالنسانية الشاممة، وفي المادة 

)األطفاؿ الباقيف في  47بتعزيز التعاوف بيف سمطاتيا(، والمادة )التزاـ الدولة  23اإليوائية(، والمادة 
)رعاية الطفؿ الغير رسمية(،  55)إعادة الدمج العائمي(، والمادة  48الحجز مع أحد الوالديف(، والمادة 

/ج )اإلسياـ في تحديد حؿ ثابت 103)القرار المتعمؽ بنوعية الرعاية البديمة(، والمادة  56والمادة 
/و )ضماف مصمحة الطفؿ الفضمى في حاؿ اإلعادة 103مصمحة الطفؿ الفضمى(، والمادة يكوف في 

 إلى الوطف أو جمع شمؿ اإلسرة(، وغيرىا مف المواد بصورة ضمنية.
                                                

73 European Network of National Observatories on Childhood: Alternative forms of care for children 

without adequate family support: sharing good practices and positive experiences, Ibid, p 11. 

 .5، المادة مرجع سابؽمبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: ال 74
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 إلييـالمشار  اإلسالميةالحضانة، والتبني، والكفالة في الشريعة كما نصت المبادئ التوجييية عمى 
عتبرت ، كما ا28ـ الحضانة في نص المادة ورد مفيو إذؽ الطفؿ، مف اتفاقية حقو  20في نص المادة 

مف المبادئ التوجييية التبني والكفالة مف الحموؿ الدائمة "دعـ الجيود إلبقاء اإلطفاؿ في  2المادة 
كنؼ العائمة أو إعادتيـ إلييا أو إيجاد حؿ مناسب ودائـ إف تعذر ذلؾ مثؿ التبني أوالكفالة في 

، والمادة 151، والمادة 121في المادة  اإلسبلمية". كما ورد مفيوـ التبني، والكفالة ةاإلسبلميالشريعة 
بؿ أبقت الباب مفتوح أماـ  . ولكف لـ تحصر أشكاؿ الرعاية البديمة في الثبلث مفاىيـ السابقة160

عاية شكاؿ الرعاية البديمة التي تأخذ "األشكاؿ األخرى لمرعاية األسرية أو التي تشبو الر كافة ا
في أشكاؿ  مفيوم الوسط األسريصراحًة ىنا أف المبادئ التوجييية تشترط الباحث . يبلحظ 75األسرية"

 حقوؽ الطفؿ. اتفاقيةمف  20الرعاية، وىو األمر الذي تفتقده المادة 

 أشارتحقوؽ الطفؿ عندما  اتفاقيةمف  20كما أف ىذه المبادئ قامت بأضافة تحسينات عمى المادة 
التي قد تكوف رسمية أو غير رسمية، وىذا ما كاف يفيـ مف نص  أشكال الرعاية البديمة صراحًة إلى

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ ولكف بشكؿ ضمني. أما األمر الممفت، ىو أف المبادئ التوجييية  20المادة 
ة المحروـ مف الرعاي إضفاء الطابع المؤسسي عمى الطفلتحتوي في موادىا عمى أفكار معادية لفكرة 

 20حقوؽ الطفؿ فمثبًل نصت في المادة  اتفاقيةمف  20الوالدية بصورة أكثر صرامتًا مف نص المادة 
مف المبادئ "ينبغي أف يقتصر المجوء إلى اإليداع في مؤسسات الرعاية الداخمية عمػى الحاالت التي 

ي، وبما يتبلءـ تمامًا تكوف فييا ىػذه المؤسػسات مناسػبة بصورة محددة وضػرورية ومفيدة لمطفػؿ المعن
"ومع التسميـ بأف مرافؽ الرعاية الداخمية والرعاية ذات الطابع  22، والمادة 76مع مصالحو الفضمى" 

األسري ُيكمؿ بعػضيا بعضًا في تمبية احتياجات األطفاؿ، وحيثما توجد مرافؽ داخمية كبيرة لتقديـ 
اؽ استراتيجية عامة مف أجؿ االبتعاد عف الرعاية لؤلطفاؿ )مؤسسات(، ينبغي تطوير البدائؿ في سي

ىػذا الطابع المؤسػسي، عمػػى أف تكػوف ىػػذه االسػتراتيجية مبنية عمى أىػداؼ محددة تؤدي إلى وقؼ 
، أف المبادئ التوجييية ال تفرؽ بيف ىنا يبلحظ الباحث .77االعتماد عمى ىذه المؤسسات تدريجيًا"

                                                

 الفقرة ج. 28، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  75
 .20ة ، المادمرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  76
 .22، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  77
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زالة إ إلىتدعوا إذى التي تقوـ عمى مفيوـ الطابع األسري. خر مؤسسات ذات الطابع المؤسػسي، واألال
 .مفيوم الرعاية المؤسسية تدريجياً 

جاء في نص إذحقوؽ الطفؿ  اتفاقيةمف  3/20الوارد في المادة  مفيوم اإلستمراريةكما أكد عمى 
باألطفاؿ مف القرار المتعمؽ بالمبادئ التوجييية "وينبغي أف تراعي القرارات المتعمقة  11المادة 

المحاطيف بالرعاية البديمة، بما في ذلؾ الرعاية غػير الرسمية، أىمية تأميف مأوى مػستقر لمطفؿ، وتمبية 
ىدفًا اإلستمرارية احتياجو األساسي لبلرتباط اآلمف والمستمر بمف يقدموف لو الرعاية، مع اعتبار 

 ".اً رئيس

مف  3/20الوارد في المادة  الطفل وأصمو خمفيةكما أكدت في أكثر مف مناسبة عمى أىمية أحتراـ 
" ينبغي أف تراعي جميع القرارات المتعمقة بالرعاية البديمة،  10حقوؽ الطفؿ مف خبلؿ المادة  اتفاقية

ييؿ االتصاؿ مف حيث المبدأ، تفضيؿ إبقػاء الطفؿ في أقرب مكاف مف محؿ إقامتو المعتاد مف أجؿ تس
مكانية إعادة دمج أجؿ تقميؿ احتماالت حدوث عػدـ تػوازف في حياتو التعميمية  و في أسرتو، ومفوا 

 ".واإلجتماعيةوالثقافية 

 إلىضافة نوعية وتفصيمية ىذه المبادئ التوجييية قد أضافت إأف  يعتبر الباحثمما ال شؾ فيو، 
الحؽ في ؿ محؿ ىذه الدراسة في الصكوؾ الدولية، التي يمكف أجماليا كما ورد سابقًا اطفحقوؽ األ

والحق في  أخذ طابعًا رسميًا أو غير رسمي.الذي قد ي، والحماية والمساعدة الخاصتيف الرعاية البديمة
 اتخاذعند  مراعاة مصالحو الفضمى، والحؽ في الرعاية البديمة القائمة عمى مفيوم الوسط األسري

البديمة القائمة عمى القرارات والسياسات المتعمقة بالرعاية البديمة. والحؽ في الحصوؿ عمى الرعاية 
نرى أف ىذه  لكف. خمفية اإلثنية والدينية والثقافية والمغوية لمطفلمفيوم اإلستمرارية، واحترام ال

مترتبطة بحؽ الطفؿ في العيش في وسط أسري التناقضات المبادئ تحتوي في أحكاميا العديد مف 
بادئ "غير ممزمة" تبقى ىذه الم في نياية المطاؼ،ليو الحقًا. وىذا ما سوؼ يتطرؽ الباحث إبديؿ 

 حقوؽ الطفؿ. اتفاقيةويبقى األصؿ حتى يومنا ىذا 

 4المطمب الثاني4 اإلطار اإلقميمي

أو مف ىو في حكمو مف  )الرعاية الوالدية( بعد أف تعرفنا عمى حقوؽ الطفؿ المحروـ مف بيئتو األسرية
طمع عمى تمؾ الحقوؽ ضمف اإلطار منظور الصكوؾ الدولية العالمية فإنو ال بد لنا أيضًا أف ن



26 
 

مكممة لمتشريعات الدولية، وتمعب دورًا ميمًا في اإلقميمية مما ال شؾ فيو تعتبر الصكوؾ  إذاالقميمي 
سيما وأف االقاليـ ليا ظروؼ خاصة في كافة مجاالت الحياة تمتاز طفاؿ تشريع القواعد المتعمقة باأل

ب بعض أحكاـ الصكوؾ االقميمية ذات العبلقة باتفاقية في ىذا المطم يقارف الباحثبيا. لذلؾ سوؼ 
وؿ(، وميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي )الفرع األ لحقوؽ ورفاىية الطفؿ اإلفريقيحقوؽ الطفؿ مثؿ الميثاؽ 

 )الفرع الثاني(.

 4لحقوق ورفاىية الطفل اإلفريقيالميثاق الفرع األول4 

لنقص تمثيؿ  ( تمت صياغتو أستجابتةً اإلفريقيؽ أف الميثاؽ االفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ )الميثا
، والحاجة إلى معالجة قضايا معينة خاصة 78دوؿ أفريقيا في عممية صياغة اتفاقية حقوؽ الطفؿ

. غير أف الميثاؽ االفريقي 79بحقوؽ الطفؿ في أفريقيا تتجاوز تمؾ التي تشمميا اتفاقية حقوؽ الطفؿ
ى ذلؾ في أف أحكامو التي صيغت بطريقة مماثمة لتمؾ مستميـ مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ كما يتجم

، ويستند الميثاؽ إلى المبادئ ى اتفاقية حقوؽ الطفؿ في ديباجتوإل اإلفريقياألخيرة. ويشير الميثاؽ 
. ومع ذلؾ ومف خبلؿ كوف 80(1989األساسية نفسيا لحقوؽ الطفؿ التي حددتيا اتفاقية حقوؽ الطفؿ)

عدد مف المناطؽ في قارة أفريقيا، فإف الدور التكميمي الذي يمعبو في ىذا الميثاؽ أقميمي محدد في 
، سيما وأف 81اتفاقية حقوؽ الطفؿ فيما يتعمؽ بحقوؽ الطفؿ محؿ ىذه الدراسة أمر في غاية االىمية 

 عدد األطفاؿ الذيف ال تتوفر ليـ البيئة األسرية في تمؾ القارة ال يستياف بو. 

 

مف اتفاقية حقوؽ  20لى حد ما المادة فيي تشابو إمف ىذا الميثاؽ  25نص المادة  إلىوبالنظر 
يرًا مف أحكاـ التشريعاف ف كثمحروميف مف بيئتيـ األسرية، كما االطفؿ بشأف الرعاية البديمة لؤلطفاؿ ال

عف طريؽ  توفير الحماية لنطاؽ أوسعتنص عمى  25لى حد كبير. غير أف صياغة المادة قريباف إ
 20البديمة لؤلطفاؿ المحروميف مف بيئتيـ األسرية "ألي سبب مف األسباب" بينما المادة توفير الرعاية 

                                                
78 Frans Viljoen: The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, in INTRODUCTION TO 

CHILD LAW IN SOUTH AFRICA, Introduction to child law in South Africa, Juta, 2000, p 218. See Also 

Cantwell, Holzscheiter: Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child, Ibid, p 22. 

79 Paul Zeleza: The Struggle for Human Rights in Africa in C Heyns & K Stefiszyn Human rights, peace and 

justice in Africa, 2006, p 42. 

80 Michael Gose: The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Western Cape Community 

Law Centre, UWC, 2002, p 17. 

81 Benyam Mezmur: The African Children‘s Charter v UN Convention on the Rights of the Child: A Zero-

Sum Game?, South Africa Public Law 1, 2008, p 23. 
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أشارت "لمطفؿ المحروـ بصفة مؤقتة أو دائمة مف  إذمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تفتقر إلى ىكذا نص 
أف لؾ . لذ82بيئتو العائمية أو الذي ال يسمح لو، حفاظا عمى مصالحة الفصمي، بالبقاء في تمؾ البيئة" 

حقوؽ الطفؿ. ويمكف  اتفاقيةمف  20فريقي أكثر أتساعًا مف المادة مف الميثاؽ اإل 25نطاؽ المادة 
ىو إدراج متعمد في ضوء األحكاـ  25القوؿ إف التشديد عمى "أي سبب مف األسباب" الوارد في المادة 

، وحظر 84التعميـ، والتدابير الخاصة لحؽ الطفمة في 83المتعمقة بحظر استخداـ األطفاؿ كجنود
، والحماية الخاصة لؤلطفاؿ النازحيف 85الممارسات التقميدية الضارة مثؿ زواج األطفاؿ و ختف اإلناث

حدى أسباب فقداف البيئة األسرية في أفريقيا خصوصًا وفي العالـ ه األسباب إ. ولعؿ ىذ86داخمياً 
 87.ةً عامت

ا ات ثقافية أو دينية" تعني قبوؿ أفريقيإف سيادة حقوؽ الطفؿ عمى أي "عادات أو تقاليد أو ممارس
عتراؼ بالطفؿ كأعضاء كامميف ومرئييف في المجتمع، يحؽ ليـ التمتع لمنموذج العالمي لمتحوؿ إلى اإل

مع  89عمى أىمية تييئة بيئة أسرية لمتنمية المتناغمة لمطفؿ اإلفريقي. ويؤكد الميثاؽ 88بحقوؽ اإلنساف
يجابي فيما يتع مؽ بأطفاؿ األميات المسجونات، ولؤلميات الحوامؿ وأميات الرضع األخذ ببعد جديد وا 

واألطفاؿ الصغار الحؽ في معاممة خاصة مثؿ أولوية األحكاـ غير االحتجازية والمؤسسات الخاصة 
فراد المحيطيف بتمؾ تكمف أىمية ىذا ىو أف بيئة الطفؿ واألو . 90البديمة في حالة صدور أحكاـ بالسجف

 ما ميماف ومكمبلف لرفاىيتو.انيظر إلييما عمى البيئة ينبغي أف ين

مبدأ المصمحة الفضمى  عمى أيضاً  اإلفريقيوكما ىو الحاؿ في اتفاقية حقوؽ الطفؿ، يؤكد الميثاؽ 
(، فإف 20لكف عمى خبلؼ اتفاقية حقوؽ الطفؿ )المادة في التربية )التنشئة(. اإلستمرارية ومفيوم 

عمى عممية فصؿ الطفؿ عف والديو، ولكف أيضا فيما يتعمؽ مصمحة الطفؿ الفضمى عامؿ ال يقتصر 

                                                

 . 1\20، المادة مرجع سابؽ)أ(. اتفاقية حقوؽ الطفؿ:  2والبند  1البند  25، المادة مرجع سابؽالميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  82
 (.2)22، المادة مرجع سابؽ لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: الميثاؽ االفريقي 83
 (.3)11، المادة مرجع سابؽ الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  84
 .11، المادة مرجع سابؽ الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  85
 (.2)25(، المادة 4)23، المادة مرجع سابؽ الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  86
 .28، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 87
 (.1)9، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  .7(، المادة 3)1، المادة مرجع سابؽالميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  88
 .18، الديباجة، والمادة مرجع سابؽتو: الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىي 89
 .30، الديباجة، والمادة مرجع سابؽ الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 90
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"اذا تقرر وضع  3البند  25إذ جاء في المادة  91بأي قرار يتعمؽ بعممية اختيار أشكاؿ الرعاية البديمة 
حقوؽ الطفؿ )المادة  اتفاقيةالطفؿ في دار لمضيافة او التبني مع مراعاة مصمحتو..." عمى خبلؼ 

 الطفؿ عمى عممية فصؿ الطفؿ عف والديو. قتصرت مصمحةالتي ا 20(

alternative إلى الرعاية األسرية البديمة " اإلفريقيمف الميثاؽ  25وعبلوة عمى ذلؾ، تشير المادة 
family care مما يشير إلى أولوية الرعاية البديمة القائمة عمى "الوسط األسري" عمى البدائؿ ،"

" مثؿ الرعاية المؤسسية أو الرعاية ذات ative carefamily altern-nonالغير أسرية "األخرى 
 92.بشكؿ عاـ المؤسسيالطابع 

الفقرة أ التي جاء فييا "تضمف أف الطفؿ اليتيـ أو المحرـو  2البند  25وىذا ثابت مف خبلؿ المادة 
، يتـ بصفة دائمة أو مؤقتة مف البيئة األسرية، أو الذي ال يمكف أف تتـ تربيتو أو يبقى في تمؾ البيئة

التربية أو إيداعو في مؤسسات مناسبة  –مف بيف أشياء أخرى  –، ويشمؿ ذلؾ أسرة بديمة لو توفير
 إذقد أستبعد الرعاية المؤسسية مف خيراتو  اإلفريقيلرعاية األطفاؿ". لكف ىذا ال يعني أف الميثاؽ 

داع الطفؿ في مؤسسات مف المادة السابقة بأف الميثاؽ أبقى الباب مفتوحًا أماـ إي الباحث يبلحظ
بأف الرعاية  -مف وجية نظر الباحث  -مناسبة. وعمى الرغـ مف ذلؾ، قد يفيـ وبشكؿ ضمني 

مف الميثاؽ  25المؤسسية يجب أف تكوف قائمة عمى توفير الوسط األسري لمطفؿ وذلؾ الف المادة 
 عمى توفير "أسرة بديمة".صراحًة نصت 

 alternativeالتي تستخدـ تعبير الرعاية البديمة " 20مادة وعمى خبلؼ اتفاقية حقوؽ الطفؿ في ال
care ما كانت تمؾ الرعاية قائمة عمى مفيوـ توفير وسط إذا " دوف الخوض وبشكؿ صريح في مسألة

ي تنشئة . وقد يفسر ذلؾ عمى أف مفيوـ اإلستمرارية ف93أسري لمطفؿ أـ ال لكف قد يفيـ ذلؾ ضمنياً 
ر مف مجرد توفير "رعاية نيا أكثالة توفير رعاية أسرية بديمة أي إفي ح ال)تربية( الطفؿ ال يتحقؽ إ

                                                

 (.3)25، المادة مرجع سابؽالميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  91
92  Cantwell, Holzscheiter: Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child, Ibid, p 23. ―This is without prejudice to the fact that 

‗placement in suitable institutions‘ is one of the forms of AC listed under art 25...‖. 

. نود االشارة إلى انو اتفاقية حقوؽ الطفؿ تفضؿ توفير وسط أسري بديؿ لمطفؿ عمى الرغـ 20المادة  ،مرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 93
إذنبلحظ انيا قدمت  20مف عدـ النص صراحًةعمى ذلؾ، ولكف ذلؾ يفيـ ضمنيًا مف خبلؿ ترتيب أشكاؿ الرعاية البديمة الواردة في نص المادة 

 سبلمية عمى وضع الطفؿ في المؤسسات إذا اقتضت "الضرورة".الحضانة، التبني، الكفالة في الشريعة اإل
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حتى تتحقؽ مصمحة الطفؿ الفضمى وىذا أمر  94ذ يشترط أف تكوف تمؾ الرعاية البديمة "أسرية"بديمة"، إ
 .الباحث هأمر يؤيد، وىو 95 اإلفريقيمف الميثاؽ  25واضح في سياؽ المادة 

يقدـ مساىمات متميزة لحقوؽ الطفؿ عمومًا  اإلفريقيالميثاؽ ظيار أف تذىب إلاألمور كؿ ىذه 
أف ىذه القيـ اإليجابية تتجاوب مع  إلىبشكؿ خاص. مع التنويو  1989والتفاقية حقوؽ الطفؿ 

شكاليات حقوؽ ىدات اإلقميمية ميمة لحؿ مسائؿ وا  ألفريقيا" وتدعـ حقيقة أف المعاالحقيقة "االحتياجات 
 قميـ".د الثقافية والتاريخ الفريد لكؿ إ"التقيد بالتقالي اإلنساف اإلقميمية، مع

عمى الحضانة أو الكفالة  بشكل صريحال تنص  اإلفريقيمف الميثاؽ  25أف المادة الباحث بلحظ وي
( كأحد 24ال وىي المادة قد تـ النص عميو في مادة منفردة أ)عمى الرغـ مف أف التبني  أو التبني

قترحت بعض صور مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، التي ا 20لكف مثؿ المادة خيارات الرعاية البديمة و 
يعترؼ  اإلفريقيالخيارات الرعاية البديمة ولكف لـ تجعميا عمى سبيؿ الحصر بالتالي يفيـ أف الميثاؽ 

عند التطبيؽ، الحضانة والكفالة ألف . 96بخيارات الرعاية البديمة سابقة الذكر ولكف بشكؿ ضمني
يمثموف أشكاؿ الرعاية البديمة التي  ألنيـوذلؾ  اإلفريقيمف الميثاؽ  25لنطاؽ المادة  والتبني يخضعوف

في  يتناولو الباحثتقوـ عمى توفير "الوسط األسري" لمطفؿ المحروـ مف بيئتو األسرية وىذا ما سوؼ 
 الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة. 

التربية )التنشئة( تـ حذؼ "الثقافة" مف قائمة  ستمرارية فيومف المثير لبلىتماـ أيضًا، فيما يتعمؽ باإل
ال  اً جزءعتبرت الثقافة حقوؽ الطفؿ التي ا اتفاقيةعمى خبلؼ  97العناصر التي تشكؿ خمفية الطفؿ

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تعترؼ "بالثقافة" في ىذا  20بما أف المادة  يتجزء مف خمفيتو. ومع ذلؾ
أف  لمباحث "بالثقافة" بشكؿ عاـ، ولكف يبدو عترفتا إلفريقيا( مف الميثاؽ 3)1الصدد، فإف المادة 

                                                

نستخدـ ىنا مصطمح "أسرية" لمداللة عمى اشكاؿ الرعاية البديمة القائمة عمى فكرة توفير الوسط األسري البديؿ لمطفؿ المحرـو مف بيئتو  94
 األسرية.

. قارف ما بيف المادتيف 25ؽ الطفؿ ورفاىيتو: مرجع سابؽ، المادة . الميثاؽ االفريقي لحقو 20اتفاقية حقوؽ الطفؿ: مرجع سابؽ، المادة  95
 فيما يتعمؽ بنص صراحًة عمى مفيـو الوسط األسري أو النص عمى الرعاية البديمة األسرية. 

ة أو مؤقتة مف ()أ(. " تضمف أف الطفؿ اليتيـ أو المحروـ بصفة دائم2)25، المادة مرجع سابؽالميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  96
التربية أو  –مف بيف أشياء أخرى  –البيئة األسرية، أو الذي ال يمكف أف تتـ تربيتو أو يبقى في تمؾ البيئة، يتـ توفير أسرة بديمة لو، ويشمؿ ذلؾ 

 إيداعو في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ".
. "عند بحث رعاية األسرة البديمة لمطفؿ، والمصالح المثمى لو يعطى (3)25، المادة مرجع سابؽالميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  97

 االعتبار الواجب لمرغبة في مواصمة تربية الطفؿ، والخمفية العرقية أو الدينية أو المغوية لمطفؿ".
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حدى األمور التي يجب مراعاتيا قد تعمدوا إزالة مفيـو "الثقافة" كإ اإلفريقيواضعي صياغة الميثاؽ 
ف ، ولكف ال تمثؿ بالضرورة إغفااًل كبيرًا، وذلؾ ألغفاؿنيا ليست إأي إعند الحديث عف خمفية الطفؿ 

 ضمى ىي العامؿ الحاسـ في كمتا الحالتيف.مصمحة الطفؿ الف

" كخيار لرعاية ذي القربىواتفاقية حقوؽ الطفؿ صراحة عمى "رعاية  اإلفريقيوال ينص كؿ مف الميثاؽ 
البديمة لؤلطفاؿ عمى الرغـ مف حقيقة أف ىذا الخيار يمارس خصوصًا في أفريقيا بشكؿ غير رسمي أو 

تشريعي فيما يتعمؽ  اً ما يدؿ عمى حقيقة أف ىنالؾ فراغ. م98عفوي أو بناءًا عمى طمب الوالديف
 "؟ذي القربىبالمسؤولية القانونية لمقدمي مثؿ ىذا النوع مف الرعاية "رعاية 

تجاه األطفاؿ محؿ ىذا النقاش وجد التزامات محددة عمى الدولة اتمف وجية نظر الباحث ال  وعميو
أثباتو الحقًا. ىذا األمر  البديمة وىذا ما سوؼ يتـالذيف يخضعوف لمثؿ ىذا النوع مف أنواع الرعاية 

ذ يعترؼ األوؿ بدور "الوالديف أو غيرىـ حقوؽ الطفؿ إ اتفاقيةمف  اإلفريقيستغرابًا في الميثاؽ أكثر ا
التعبير  اإلفريقييتجنب الميثاؽ  ، وأيضاً 99مف األشخاص المسؤوليف عف الطفؿ" في تنشئة األطفاؿ

 المسؤوليةيكوف مف وؿ عمى "في البند األ 20ذ نصت المادة لقانوني" إلقانوني الضيؽ "الوصي اا
 ."لآلباء أو األشخاص اآلخريف عف الطفؿ تنشئة ونمو الطفؿ الرئيسة

حقوؽ الطفؿ الذي أعتبره   اتفاقيةمصمطح "الوصي القانوني" الذي أستخدـ في بلحظ الباحث ىنا عدـ ي
 de factoمقدمي الرعاية البديمة بحكـ األمر الواقع "أعتراؼ بدور "األسرة الممتدة" وغيرىـ مف 

caregiversيعترؼ بدور األسرة  اإلفريقي. بالتالي قد يستنتج بأف الميثاؽ 100" في تربية األطفاؿ
 بؿ بشكؿ ضمني.صراحًة الممتدة في تقديـ الرعاية البديمة لؤلطفاؿ لكف ليس 

ضافات نوعية تفتقرىا اتفاقية حقوؽ الطفؿ ممثمة ا نص عمى اإلفريقيأخيرًا، يمكننا القوؿ بأف الميثاؽ 
. ولعؿ أىـ تمؾ التحسينات ىي توسيع نطاؽ ىؤالء األطفاؿ مف خبلؿ عدـ التقيد 20بنص المادة 

                                                
98 ISS, UNICEF: Improving protection for children without parental care, kinship care: an issue for 

international standards, 2004, at <http://www.crin.org>. See Also Cantwell, Holzscheiter: Article 20: 

Children deprived of their family environment a commentary on the United Nations Convention on the 

Rights of the Child, Ibid, p 19.  

(."يكوف مف المسئولية الرئيسة لآلباء أو األشخاص اآلخريف عف الطفؿ 1)25، المادة مرجع سابؽ وؽ الطفؿ ورفاىيتو:الميثاؽ االفريقي لحق 99
 تنشئة ونمو الطفؿ"

تبذؿ الدوؿ األطراؼ قصارى جيدىا لضماف األعتراؼ مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي نصت " 18قـ بمقارنة ىذا األمر مع نص المادة  100
ف كبل الوالديف يتحماالف مسؤوليات مشتركة عف تربية الطفؿ ونموه. وتقع عمى عاتؽ الوالديف أو األوصياء القانونييف، حسب بالمبدأ القائؿ إ

 ."الحالة، المسؤولية األولى عف تربية الطفؿ ونموه. وتكوف مصالح الطفؿ الفضمى موضع اىتماميـ األساسي
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عمى أىمية مصمحة الطفؿ الفضمى  صراحةً فقداف البيئة األسرية، والتأكيد  إلىباألسباب التي تؤدي 
ة، وأف تكوف تمؾ الرعاية قائمة عمى توفير الوسط األسري "الرعاية عند النظر في خيارات الرعاية البديم

يبلحظ بأف كبل  البديمة بحكـ األمر الواقع. لكف البديمة األسرية"، واالعتراؼ الضمني بمقدمي الرعاية
يشتركا في عدة أمور مف ضمنيا وضع الطفؿ في المؤسسات كأحد أشكاؿ الرعاية البديمة،  التشريعيف

لميثاؽ لـ يستبعد وضع الطفؿ في مؤسسات الرعاية البديمة بالمطمؽ عمى الرغـ مف النص أي أف ىذا ا
 عمى مفيـو الرعاية البديمة "األسرية".

 4الميثاق العربي لحقوق الطفلالفرع الثاني4 

 1980تقرر في المؤتمر العربي األوؿ لمطفؿ العربي الذي انعقد في الثامف إلى العاشر مف أفريؿ 
از مشروع ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي )الميثاؽ العربي(، وبعد سنتيف عرضت السكرتارية بتونس، إنج

العامة لجامعة الدوؿ العربية المشروع عمى مجمس وزراء الشؤوف االجتماعية أثناء اجتماعيـ في الدورة 
د بمغ ، الذيف تبنوا ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي. فق1983ديسمبر  6إلى  4الرابعة لممجمس بتونس مف 

(، 1985عدد الدوؿ المتبناة ليذا الميثاؽ سبعة دوؿ وىي فمسطيف ممثمة بمنظمة التحرير الفمسطينية )
(، ويتضمف ىذا 1994(، ومصر )1992( األردف )1987(، ليبيا )1986(، العراؽ )1985سوريا )

دئ، وتحقيؽ لتطبيؽ ىذه المبا وسيمة 16و أىداؼ 6ومبدأ  17مادة مقسمة إلى  51الميثاؽ ديباجة و
نقاط، ونصوص ختامية  9نقطة، بيدؼ تنمية وحماية الطفولة في  20األىداؼ، وبرنامج مشترؾ مف 

نقاط، وحسب ىذا الميثاؽ فإنو مثمما تشير إليو الديباجة، يعد طفبل كؿ مف لـ يتجاوز الخامسة  3في 
 عشرة مف العمر مف يـو الوالدة.

العميؽ بضرورة توحيد الجيود العربية في أطرىا الدينية و كما يجسد ىذا الميثاؽ نوعًا مف اإلحساس 
اإلنسانية والدولية، عمى شكؿ ميثاؽ يأخذ في اعتباره الخصوصية النوعية ليذا الوطف، حيث جاءت 

أف الميثاؽ جاء انطبلقًا مف عقيدة األمة العربية، ومف  عمى ديباجة ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي لتؤكد
قعيا وتطمعاىا نحو مستقبؿ أفضؿ لجيؿ الغد، في ظؿ التحديات التي ترسخ الحقائؽ الموضوعية لوا

التجزئة التي فرضيا اإلستعمار وسعى لتكريسيا، يضاؼ ليا التخمؼ اإلجتماعي واالقتصادي الذي 
واستثمار طاقتيا مع يتطمب تنمية اقتصادية و اجتماعية وبشرية شاممة ال تكوف إال برعاية الطفولة 
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رثيا الحضاري لمواجية الغزو الثقافي والفكري واألكيد عمى سالحفاظ عمى إ تمرارية تراثيا القومي وا 
 101.اليوية الثقافية واإلنتماء القومي الذي لو خصوصياتو

باإلضافة إلى ذلؾ فإف ديباجة الميثاؽ تؤكد عمى اإللتزامات الدولية لؤلمة العربية في مجاؿ رعاية 
لما  بلً يرت إلى أف وثيقة حقوؽ الطفؿ العربي قد جاءت تمثالطفؿ العربي وضماف حقوقو، حيث أشا

عبلف التغذية واإلنماء  عبلف منح الشعوب حؽ تقرير المصير وا  تضمنو ميثاؽ األمـ المتحدة وا 
المواثيؽ  وغيرىا مفاإلجتماعي، واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف واإلعبلف العالمي لحقوؽ الطفؿ، 

 .والعيود الدولية

اؽ عمى أىمية الطفولة ورعايتيا كما يعتبرىا أحدى مكونات التنمية اإلجتماعية وذلؾ وينص الميث
بيدؼ منح الطفؿ خير ما عند االمة العربية لضماف صنع خير ما في الوجود بخير ما في االنساف 

 .  أما103. ويعتبر الميثاؽ العربي تنمية الطفولة ورعايتيا التزاـ ديني ووطني وقومي وانساني102ولخيره
حقوؽ  اتفاقيةمف  20فيما يتعمؽ بالطفؿ محؿ ىذه الدراسة، فإف أكثر المواد ارتباطًا بنص المادة 

 مف الميثاؽ العربي التي جاء فييا: 6الطفؿ ىي المادة 

سرة الطبيعية ىي البيئة االولى المفضمة لتنشئة ااِلطفاؿ وتربيتيـ ورعايتيـ، واالسرة البديمة ىي األ "
قاة تعذر ىذه التنشئة والرعاية في كنؼ االسرة الطبيعية، وىي مفضمة عمى جميع الخيار المقدـ لمبل

 ."صور الرعاية االخرى، بما فييا الرعاية المؤسسية

ىي البيئة  سرة الطبيعيةلى أف األلسابقة بأف الميثاؽ العربي يشير إمف أحكاـ الفقرة االباحث ويبلحظ 
فقدان  إلىعمى األسباب التي قد تؤدي ا ولكف ال تنص نو يؤكد عمى أىميتياالولى والمفضمة، أي أ

 إذا، وال يشير مع العمم أن المادة السابقة لم تستخدم مصطمح الحرمان تمك البيئة أو الحرمان منيا
كما  التزام الدول بتوفير رعاية بديمةعمى صراحًة ما كانت تمؾ االسباب مؤقتة أو دائمة، كما ال ينص 

. عمى أي حاؿ، يمكننا أف التي تنص عمى ذلؾ حقوؽ الطفؿ اتفاقيةمف  20ىو الحاؿ في المادة 
                                                

مصراتو )ليبيا(: الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واالعبلف، الجماىرية  ،رعايتوحقوؽ الطفؿ و أنظر حوؿ ىذا عبد السبلـ الدويبي،  101
 .42، ص 1992العظمى، 

كانوف  6إلى  4اقره مجمس وزراء الشؤوف االجتماعية العرب في دورتو الرابعة التي عقدت في تونس مف يوـ ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي: 102 
 .1، المادة 1982أوؿ 

 .2ؿ العربي: المادة ميثاؽ حقوؽ الطف103 
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نستنتج مف ديباجة ىذا الميثاؽ األسباب الجوىرية لفقداف الطفؿ العربي لبيئتو األسرية أو البيئة االولى 
لمغزو الفكري نتيجًة وىي اإلستعمار، والتخمؼ اإلجتماعي واالقتصادي الذي تعاني منو الدوؿ العربية 

، لكف ىذا ال 104لثقافي الممارس مف قبؿ الجيات اإلستعمارية مثؿ اإلستعمار الصييوني في فمسطيفوا
. أما فيما يتعمؽ عمى يمنع مف أف تمؾ الدوؿ مقصرة اتجاه ىؤالء االطفاؿ وىذا ما سوؼ يثبت الحقاً 

 3ميثاؽ في المادة عاتؽ مف تقع مسؤولية رعاية األطفاؿ فاقدي البيئة االولى )األسرة الطبيعية( فإف ال
مة، ويسيـ فييا الشعب مف منطمؽ لية عامة، تقوـ عمييا الدولة واأليعتبر التنشئة السوية لؤلطفاؿ مسؤو 

مف الميثاؽ بصورة  4ا مسؤولية الدوؿ ومجتمعاتيا. كما تنص الفقرة اني، أي 105التكافؿ االجتماعي
سرة نواة المجتمع ذ جاء فييا "األرة البديمة" إرعاية البديمة "األسعمى مسؤولية الدولة عف الصراحًة أكثر 

واساسو، قواميا التكافؿ عمى ىدى الديف واالخبلؽ والمواطنة، وعمى الدولة تقع مسؤولية حمايتيا مف 
عوامؿ الضعؼ والتحمؿ، وتوفير الرعاية الفرادىا واحاطتيا بالضمانات الكافية، ومد الخدمات االساسية 

ى رفع قدرتيا االجتماعية واالنتاجية في بناء االمة وتقدميا، ولتكوف قادرة التي تعيف عمى تطورىا، وعم
عمى منح ابنائيا الرعاية والدؼء والحناف واالطمئناف واالستقرار واالمف االجتماعي المفضي لمنمو 

ال لضرورة قصوى تتمثؿ في تاثيرىا ف سحب والية االسرة عمى ابنائيا إالمعافى في كنفيا، وال يكو 
 وب عمى مستقبؿ ىؤالء االبناء".المرغ

مف الفقرة السابقة أف الدوؿ تقع عمييا مسؤولية "حماية األسرة مف عوامؿ الضعؼ  الباحث يبلحظ
ليا سمطة أف الدولة  إلىأحكاـ الفقرة السابقة  أشارتوالتحمؿ"، ويتوجب عمييا توفيرالرعاية الفرادىا، و 

رة تؤثر عمى مستقؿ ابنائيا. بالتالي لما كانت الدولة قادرة ما كانت تمؾ األس اذ"سحب الوالية األسرية" إ
خيرة بتوفير بدائؿ لذلؾ الطفؿ فإنو مف البدييي أف تقوـ ىذه األ عمى سحب والية االسرة الطبيعية

طراؼ سف تشريعات داخمية ومنيا قانوف . كما يوجب الميثاؽ عمى الدوؿ األالمسحوبة والية أسرتو عنو
أف الدوؿ االطراؼ  ناءًا عميو يرى الباحث. ب106ظيـ الرعاية المؤسسية واالسريةرعاية الطفولة، لتن

ىذا  يؤيد الباحثالمجتمع.  إلىمتد تمؾ المسؤولية مسؤولة عف توفير الرعاية البديمة لؤلطفاؿ، وت
االتجاه الذي ال يحصر مسؤولية الرعاية البديمة عمى الدوؿ بؿ يجعميا مسؤولية ذات طابع عاـ تمقى 

مف خبلؿ توفير الرعاية البديمة التي يكوف المجتمع في ذات الوقت عاتؽ الدوؿ ومجتمعاتيا  عمى
                                                

 ، الديباجة.مرجع سابؽ ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي:104  
 .3المادة  مرجع سابؽ،ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي:   105
 ()ب(.2)29، المادة مرجع سابؽميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي:  106
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ف . وذلؾ ألذي القربىأساسًا في تشكيميا مثؿ الحضانة، التبني، الكفالة في التشريع اإلسبلمي، ورعاية 
في المؤسسات وضع ىؤالء األطفاؿ  إلىحصر مسؤولية الرعاية البديمة عمى الدوؿ قد يؤدي بالنتيجة 

ضفاء الطابع المؤسسي سري غالباً التي ال تضمف الوسط األ عمييـ وحرمانيـ مف حقيـ في النضوج  وا 
 البيئة األسرية. الحؽ في في "وسط أسري بديؿ" يضمف

ال عف توفير الرعاية المؤسسية )مف ناحية ف الدوؿ ال تكوف مسؤولة إضرورة بألكف ىذا ال يعني بال
التي تقـو األخرى (، بؿ ىي مسؤولة وبشكؿ أساسي عف توفير خيارات الرعاية البديمة المثالية ال الواقع

ستغبلؿ حؽ الطفؿ في ا إلىف البعض قد يمجأ سري لمطفؿ والرقابة عمييا وذلؾ ألعمى توفير الوسط األ
عضاء، تشغيؿ األطفاؿ، مصالح خاصة ال تحصر مثؿ تجارة األالرعاية البديمة ألجؿ تحقيؽ أىداؼ و 

ضد  أف الباحث وغيرىا مف األمور التي تنتيؾ حقوؽ االنساف بشكؿ عاـ لذلؾ 107الستغبلؿ الجنسيا
مف الميثاؽ  6عمى مسؤولية الدولة عف توفير الرعاية البديمة في المادة صراحًة مسألة عدـ النص 

 إعادة النظر. إلىالعربي ويعتبرىا فراغًا تشريعيًا يحتاج 

ستخدـ مفيوـ "األسرة تخدـ مصطمح الرعاية البديمة، بؿ ااؽ العربي لـ يسأيضًا أف الميث الباحث يبلحظ
ى "الوسط األسري" عمى البدائؿ األخرى غير البديمة"، مما يؤكد عمى أولوية الرعاية البديمة القائمة عم

عتبرت األسرة ذ امف الميثاؽ إ 6بارة في المادة سرية مثؿ الرعاية المؤسسية، وىذا جاء بصريح العاأل
 البديمة " مفضمة عمى جميع صور الرعاية األخرى بما فييا الرعاية المؤسسية". 

يعد أكثر وضوحًا مف مفيوـ الرعاية البديمة الوارد في  نظر الباحثسرة البديمة" مف وجية أف مفيوـ "األ
 توفيرحقوؽ الطفؿ بمسألة حؽ الطفؿ في الرعاية البديمة القائمة عمى  اتفاقيةمف  20نص المادة 

المسألة مف اتفاقية  بخصوص ىذهالقوؿ بأف الميثاؽ العربي أكثر وضوحًا الوسط األسري، لذلؾ يمكف 
 بلحظاؿ الرعاية المؤسسية مف أجنداتو إذ يحقوؽ الطفؿ. لكف ىذا ال يعني أف الميثاؽ العربي قد أز 

. وىذا ما سارت عميو مف المادة السابقة بأف الميثاؽ أعتبر الرعاية المؤسسية مف صور الرعاية الباحث
ذ تمجد حؽ الطفؿ في األسرة، وحقو في الرعاية البديمة لية محؿ ىذه الدراسة إكافة التشريعات الدو 

تنص أحكاميا  لكف في ذات الوقت ألسري سواء بصورة صريحة أو ضمنيةالقائمة عمى توفير الوسط ا

                                                

ع االىتماـ الخاص بالحضانة والتبني عمي اإلعبلف المتعمؽ بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصمة بحماية األطفاؿ ورعايتيـ م  107
 .19ؽ، المادة مرجع سابالصعيديف الوطني والدولي: 
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ة. وىذا مؤشر واضح عمى وجود عمى أف الرعاية المؤسسية وتعتبرىا صورة مف صور الرعاية البديم
بصورة  يتناولو الباحثتناقض في المنظومة الدولية فيما يتعمؽ بخصوص ىذا األمر الذي سوؼ 

 تفصيمية الحقًا.

مف الميثاؽ العربي عمى غرار الميثاؽ  6أف المادة  يجد الباحثأما فيما يتعمؽ بصور الرعاية البديمة 
صراحة عمى الحضانة أو الكفالة أو التبني كأحد خيارات  االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو لـ تنص

قترحت بعض صور الخيارات الرعاية التي ا مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ 20الرعاية البديمة مثؿ المادة 
البديمة ولكف لـ تجعميا عمى سبيؿ الحصر بالتالي يفيـ أف الميثاؽ العربي يعترؼ بخيارات الرعاية 

بشكؿ ضمني. ذلؾ ألف عند ممارسة حؽ الطفؿ في األسرة البديمة الواردة في  البديمة سابقة الذكر ولكف
مف الميثاؽ العربية يخضع كؿ مف الحضانة والكفالة والتبني لمفيوـ "االسرة البديمة" وذلؾ  6المادة 
يمثموف أشكاؿ الرعاية البديمة التي تقوـ عمى توفير "الوسط األسري" ضمف نطاؽ خيارات الرعاية  ألنيـ

 البديمة. 

عمى مفيوـ مصمحة الطفؿ الفضمى سواء عندما يكوف صراحًة مف الميثاؽ لـ تنص  6كما أف المادة 
حقوؽ  اتفاقيةالطفؿ ميددًا بفقداف بيئتو األسرية أو عند النظر في خيارات الرعاية البديمة عمى خبلؼ 

األغفاؿ مف خبلؿ المواد  لحقوؽ ورفاىية الطفؿ. لكف يمكننا تفادي ىذا اإلفريقيالطفؿ والميثاؽ 
التي نصت عمى أىمية أف تكوف مصحمة الطفؿ االعتبار المقدـ في كؿ الحاالت وأىـ تمؾ األخرى 

مف الميثاؽ العربي لحقوؽ الطفؿ التي جاء فييا "صوف ىذه الحقوؽ واحاطتيا  15المواد ىي المادة 
ف تكوف مصمحة الطفؿ االعتبار يثاؽ، وأة التزاما باحكاـ ىذا المبالحماية التشريعية في كؿ دولة عربي

مصمحة الطفؿ عند  عمى 2و 1الفقرة ب البند  39المقدـ في كؿ الحاالت". كما نصت كؿ مف المادة 
 وضع التشريعات المتعمقة بقانوف األسرة.

 مف الميثاؽ العربي لـ تنص عمييا ولـ يرد ما 6فإف المادة  اإلستمرارية في التربيةأما فيما يتعمؽ في 
الميثاؽ العربي نجد في األخرى أحكاـ المواد  إلىلكف بالنظر  ًا ليا ضمف أحكاـ تمؾ المادة،يرادؼ معن

مف الميثاؽ التي نصت عمى "حؽ الطفؿ في الرعاية  8ىي المادة أكثر المواد ارتباطًا بيذا المفيوـ 
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خمفية الطفل اإلثنية لبالنسبة األمر . كذلؾ 108والتنشئة االسرية القائمة عمى االستقرار االسري"
مف الميثاؽ عمييا  6التي وردت في اتفاقية حقوؽ الطفؿ لـ تنص المادة  والدينية والثقافية والمغوية

ف الحقوؽ الواردة في إأطبلقًا. عمى الرغـ مف ذلؾ، فإف الميثاؽ العربي ينص وبشكؿ واضح عمى 
لحؽ ا اعتباريمكننا  الميثاؽ. بالتاليوذلؾ في ديباجة  حقوؽ الطفؿ تنطبؽ عمى الطفؿ العربي اتفاقية

حتراـ خمفية الطفؿ اإلثنية والدينية والثقافية والمغوية وغيرىا مف الحقوؽ في اإلستمرارية في التنشئة وا
 الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ جزء ال يتجزء مف حقوؽ الطفؿ العربي المحرـو مف بيئتو األسرية.

مف وجية  -ؿ حقوؽ الطف اتفاقيةؿ العربي عف غيره وخصوصًا ف أكثر ما يميز ميثاؽ حقوؽ الطفإ
في  يحقو مفيوـ "األسرة البديمة" عند الحديث عف الطفؿ الذي ال يتمتع إلىشارة نو إإ -نظر الباحث 

وجد ذ ليو في ىذه الدراسة(. إدفع الباحث لتطرؽ إاألولى "األسرة الطبيعية" )وىذا ما  األسرية البيئة
الرعاية البديمة الواجبة ليذا الطفؿ يجب أف تقـو عمى توفير وسط  نًا صريحًا بأفذلؾ إعبل الباحث

ال وىو الحؽ في الرعاية البديمة القائمة عمى توفير الوسط ف ىذا الحؽ أ. لكف ىذا ال يعني بأأسري لو/ا
ذكر، األسري البديؿ، الذي نص عميو ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي وغيره مف الصكوؾ الدولية سابقة ال

 ىو حؽ كامؿ أو ال يشوبو التناقض أو النقص خصوصًا عند "الممارسة".

التي جاءت لتحديد االولوليات والقاء  2001109وثيقة اإلطار العربي لمطفولة  إلىأخيرًا، وبالنظر 
أف مف تمؾ القضايا وضع آليات توفير  110الضوء عمى القضايػا الػتى يجب تركيػزاالىتماـ عمييا

عاـ عمى الميثاؽ لـ  17. أي أف بعد مرور 111عدة لبلطفاؿ المحروميف مف الرعايةالحماية والمسا
يعتبر وضع اليأت لحماية ىذا الطفؿ، وىذا ما  إلىتنجح الدوؿ العربية في معالجة ىذه المسألة وتدعوا 

                                                

اكيد وكفالة حؽ الطفؿ في الرعاية والتنشئة االسرية القائمة عمى االستقرار االسري، " 8، المادة مرجع سابؽميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي:  108
ز البلئؽ بو في االسرة بما يمكنو مف التفاعؿ االيجابي في رحابيا واف يكوف محور اىتماميا، ومشاعر التعاطؼ والدؼء والتقبؿ، واحبللو المرك

تتكافا بما يضمف تمبية واشباع حاجاتو البيولوجية والنفسية والروحية واإلجتماعية، وبما ييسر لو بناء شخصية مستقمة وحرية في الفكر والراي، 
 ."مع قدراتو دوف تمييز بيف البنيف والبنات

، المصادؽ عميو مف مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى مستوى القمة المممكة األردنية 2001جامعة الدوؿ العربية: اإلطار العربي لمطفولة 109 
 .2001مارس  28عماف ، -الياشمية 

 : الديباجة.2001اإلطار العربي لمطفولة 110 
لتي جاء فييا "التوعية بضرورة حماية األطفاؿ مف جميع اشكاؿ العنؼ فقرة في مجاؿ حقوؽ الحماية ا :2001اإلطار العربي لمطفولة 111 

وااليذاء واالىماؿ فى المنزؿ والمدرسة والمجتمع المحمى، ومف الممارسات التقميدية الضارة خاصة لمطفمة، ووضع آليات توفير الحماية 
 والمساعدة لبلطفاؿ المحروميف مف الرعاية".
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أقرارًا صريحًا بأف ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي لـ يستطع معالجة معضمة األطفاؿ محؿ ىذه  الباحث
 دراسة في الوطف العربي عمى النحو المأموؿ.ال

ف الدوؿ العربية أرادت مف خبللو إلى أ - مف وجية نظر الباحث - أيضا أىمية ىذا الميثاؽ تعود
يصاؿ رسالة إلى العالـ مفادىا أف العوامؿ واألسباب التي تؤثر عمى حقوؽ الطفؿ العربي بشكؿ عاـ ا

إلى اإلستعمار الذي عانت وال زالت تعاني منو الدوؿ  طفؿ محؿ ىذه الدراسة بشكؿ خاص تعودواأل
 .لكف ىذا ال يعفييا مف واجباتيا اتجاىيـ العربية

عمى أي حاؿ، أف التشريع الدولي ينص عمى حؽ األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة بالحصوؿ عمى رعاية 
 112و أسرة بديمةكانت رعاية بديمة فقط، رعاية أسرية بديمة، أأبديمة بغض النظر عف التسميات سواء 

التي يجب أف تقوـ عمى أساس اإلستمرارية في التنشئة وأحتراـ خمفية الطفؿ وأصمو، والتي يجب أف 
يحمؿ . لذلؾ سوؼ بادئ التي سوؼ نتناوليا فيما بعدتتوافؽ ومصالح الطفؿ الفضمى وغيرىا مف الم

 رى.االلتزامات األخ وأىذا الحؽ بشكؿ مفصؿ ومدى تداخمو مع الحقوؽ الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 مفيـو الرعاية األسرية البديمة. عمى الرغـ مف أف الباحث يفضؿ 112
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 4المبحث الثاني4 الحق في الرعاية البديمة

تحديد ذلؾ الطفؿ الذي حـر مف بيئتو البو الطفؿ وب ؽ يجب أف يتمتعأف الحؽ في الرعاية البديمة ىو ح
ذا أمر. لكف ىذا الحؽ كباقي الحقوؽ األخرى دية( أو الذي فقدىا أو المعرض ليكاألسرية )الرعاية الوال
ي التشريعات الدولية يتداخؿ ويتفاعؿ مع المبادئ والحقوؽ األخرى ذات العبلقة. المنصوص عمييا ف
تفسير واضح لحقوؽ الطفؿ بشكؿ عاـ وحؽ الطفؿ في الرعاية البديمة بشكؿ  إلىوألجؿ الوصوؿ 
" لحقوؽ حقوؽ الطفؿ أحكاـ معينة تعتبر "أركاف" أو "المبادئ األساسية اتفاقيةخاص، تتضمف 
يجد الباحث .  كذلؾ 113البلـزلى الوصوؿ إلى تفسير تمؾ االتفاقية عمى النحو النتيجة إاألطفاؿ، تقود ب

بشكؿ مفصؿ حتى يتسنى لنا فيـ المبادئ وااللتزامات الخاصة بيذا  20المادة  يحمؿأف  يولزامًا عم
 الحؽ.

لرعاية البديمة في سياؽ الحؽ في ا اتفاقيةلذلؾ سوؼ أتناوؿ في ىذا المبحث المبادئ العامة الواردة في 
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ )المطمب الثاني(. 20تحميؿ نص المادة )المطمب األوؿ(، 

 4المطمب األول4 مبادئ عامة

كما ىو مبيف في اتفاقية حقوؽ الطفؿ، يتوقؼ عمى ىذه المبادئ العامة  ف إعماؿ جميع حقوؽ الطفؿا
ىي  . في الواقع114ومتداخمية فيما بينيا )كما ىو الحاؿ في جميع حقوؽ اإلنساف( فيي حقوؽ مترابطة

. وىذا ىو االساس التي تستند 115حقوؽ غير قابمة لمتجزئة ومعتمدة عمى بعضيا البعض بشكؿ حاـز
إلييا جميع الحقوؽ الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ وغيرىا مف الصكوؾ ذات العبلقة، سواء كانت تمؾ 

ثقافية، فيي حقوؽ قد تـ تجميعيا مع بعضيا البعض الحقوؽ مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، 
ليذا النيج الشمػولي، قيؿ بأف أتفاقيػة حقػوؽ نتيجًة . 116مع عدـ االعتماد عمى تسمسؿ ىرمي معيف

(، Prevention(، الوقايػة )protectionأىػداؼ وىي الحمايػة ) ةالطفػؿ تقػوـ عمى أربع

                                                
113 Julia Sloth-Nielsen: Of newborns and nubiles: Some critical challenges to children‘s rights in Africa in 

the era of HIV/Aids, The International Journal of Children‘s Rights 13, 2005, p73. See Also Rachel Hodgkin, 

Peter Newell: Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child, New York, UNICEF, 

p 42.  

. متاح 7و  6، الفقرة 2001، ( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ1)29، المادة أىداؼ التعميـ ،1التعميؽ العاـ رقـ حقوؽ الطفؿ:  المجنة المعنية114 
 (.2018فبراير  17< )تاريخ أخر زيارة: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC256.pdf> عمى الرابط االلكتروني التالي:

115 CRC Committee: General Comment No 4, Adolescent Health, 2003, para 5. Michael Freeman: Why it 

remains important to take children‘s rights seriously, 15 The International Journal of Children‘s Rights 7. 

116 Rebeca Rios-Kohn: The impact of the United Nations Convention on the Rights of the Child, 1996, 6 

Transnational Law and Contemporary Problems 300. 
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مثؿ لمحؽ في الرعاية . لذلؾ إف التفسير األonparticipati(117(، المشاركة )provisionالتوفير)
بعبارة أخرى، فإف . 118البديمة، يقتضي األخذ بيذه المبادئ التي تعتبر أساسية لتنفيذ االتفاقية بكامميا

التي تمثؿ أساس االتفاقية، تعتبر دليبًل لفيـ وتطبيؽ الحؽ في الرعاية البديمة وجميع  ىذه المبادئ
 اتفاقيةجماؿ تمؾ المبادئ الواردة في . ويمكف ا119في اتفاقية حقوؽ الطفؿالحقوؽ األخرى الواردة 

، 120في جميع المسائؿ التي تمسو اإلعتبار األوؿحقوؽ الطفؿ: المصالح الفضمى لمطفؿ باعتبارىا 
 123.، وواجب احتراـ آراء الطفؿ 122، حؽ الطفؿ في الحياة والبقاء والنماء 121مبدأ عدـ التمييز

عتباره مبدأ مباشر ورد لح الفضمى لمطفؿ )الفرع األوؿ( باالمطمب مبدأ المصالذلؾ سوؼ يعالج ىذا 
، وباقي المبادئ العامة مؽ بحؽ الطفؿ في الرعاية البديمةفي أحكاـ مواد التشريعات الدولية المتع

 األخرى ذات العبلقة )الفرع الثاني(.

 4مبدأ المصالح الفضمى لمطفلالفرع األول4 

وـ مصالح الطفؿ الفضمى ظير ألوؿ مرة في القانوف الدولي في إعبلف حقوؽ عمى الرغـ مف أف مفي
 إلىعندما بدء النظر  ـ ظير في أوائؿ القرف التاسع عشرال أف ىذا المفيو ، إ1959124الطفؿ لعاـ 

بحت النظرة إلى األطفاؿ . وىكذا أص125اآلباء ليس بإعتبارىـ "مالكيف" لؤلطفاؿ، بؿ كونيـ "راعيف" ليـ
ذ لـ يعودوا أدوات اقتصادية لمعمؿ المنتج بؿ أصبحوا شخصيات بحاجة إلى الحب مختمفة، إ
 126.والرعاية

 

                                                
117 See generally Ann Quennerstedt: Children, But Not Really Humans? Critical Reflections on the 

Hampering Effect of the ―3 p‘s‖, International Journal of Children‘s Rights 18, 2010, 619–635. Available at 

<http://kingscollege.net/pomfret/3300/readings/Quennerstedt.pdf> (last date visited: 17 Feb 2018). 

118 CRC Committee: General Guidelines for Periodic Reports, 2005, para 21. 

119 Rebeca Rios-Kohn: Intercountry Adoption: An international perspective on the practice and standards, 

Adoption Quarterly, 1:4, 3-32, DOI: 10.1300/J145v01n04_02, p 143,146. 

 .4، المادة مرجع سابؽالميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  .3اتفاقية حقوؽ الطفؿ: مرجع سابؽ، المادة  120
 .3، المادة مرجع سابؽ. الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 2اتفاقية حقوؽ الطفؿ: مرجع سابؽ، المادة  121
 .5المادة  ،مرجع سابؽ. الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 6اتفاقية حقوؽ الطفؿ: مرجع سابؽ، المادة  122
 .7، المادة مرجع سابؽ. الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 12اتفاقية حقوؽ الطفؿ: مرجع سابؽ، المادة  123
 .2اتفاقية حقوؽ الطفؿ: مرجع سابؽ، المادة  124

125 Roger Greeff: ‗Fostering Kinship: An International Perspective on Kinship Foster Care‘, University of 

Michigan,  Ashgate/Arena, 1999, p 109. 

126 Roger Greeff: ‗Fostering Kinship: An International Perspective on Kinship Foster Care‘, Ibid, p 109.. 
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ر في اتفاقية حقوؽ الطفؿ، محؿ العديد مف الدراسات التحميمية ويعتبر ىذا المبدأ أكثر مف أي مبدأ آخَ 
ىذا المبدأ  ما يحتوي ، وغالباً 127طبيعتو غير المحددة وغير الموضوعية إلىوالمناظرات ويعود ذلؾ 

. ووفقا 128معاني مختمفة وأحيانا متناقضة، وذلؾ كمو يتوقؼ عمى مف يحمميا وما ىي مبلبسات تحميمو
لمجنة حقوؽ الطفؿ، فإف اليدؼ مف ىذا المبدأ ىو ضماف التمتُّع الكامؿ والفعمي عمى السواء بجميع 

ستاذ البرفيسور فيميب ألستوف . ووفقا لؤل129الحقوؽ المعترؼ بيا في االتفاقية والنماء الشمولي لمطفؿ
(Philip G. Alston يرى بأف ىذا المبدأ يمعب دور توضيح، تبرير أو دعـ تطبيقات معينة لجميع ،)

يعمؿ كأداة لموساطة في حؿ النزاعات بيف  انوالحقوؽ المنصوص عمييا في اتفاقية حقوؽ الطفؿ. كما 
لممئ أي فجوة موجودة  خدـ ىذا المبدأ أيضاً . كما قد يست130الحقوؽ الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ

ساسي المعيار األىو أف ىذا المبدأ . ومف وجية نظر الباحث 131داخؿ إطار اتفاقية حقوؽ الطفؿ
 لحماية الطفؿ. 

يصبح بذلؾ قاببًل  متع بيا مبدأ مصالح الطفؿ الفضمىبالتالي ومف خبلؿ ىذه الطبيعة المرنة التي يت
اردنا أف نعمـ ما األفضؿ لطفؿ أو لؤلطفاؿ "بشكؿ  ذا أ، و 132د الممارسةلمتكيؼ مع ظروؼ مختمفة عن

. وعميو أف مبدأ المصالح الفضمى 133ال يمكف تحديده بأي درجة مف درجات اليقيفاألمر ىذا فإف عاـ" 
يقوـ عمى مبدأ المعاممة الفردية "االستجابة الفردية"، أي أف "المصالح الفضمى" ال تحمؿ نفس المعنى 

يرى  . عمى أي حاؿ134ر لكؿ طفؿ، ولكنيا "أستجابة فردية لمغاية مف بيف البدائؿ المتاحة"والتفسي
البعض أف عدـ تحديد مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ قد يعطي مجااًل لعدـ االمتثاؿ لبعض أحكاـ 

 لذلؾ، فإف لجنة حقوؽ الطفؿ تتناوؿ ىذا القمؽ في تعميقيا العاـ. أستجابتًة 135اتفاقية حقوؽ الطفؿ
                                                

127 Sylvain Vite, Herve Boechat: ‗A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the 

Child, Article 21: Adoption‘, BRILL, 2008, p 23. 

128 Roger Greeff: ‗Fostering Kinship: An International Perspective on Kinship Foster Care‘, Ibid, p 109. 

 .4قرة ، الف2013، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى ،14التعميؽ العاـ رقـ  لجنة حقوؽ الطفؿ: 129
130 Philip Alston: ‗The best interest principle: Towards a reconciliation of culture and human rights‘, 

International Journal of Law, Policy and the Family, Volume 8, Issue 1, 1 April 1994, p 15. 

131 Michael Freeman: ‗ A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 

3: The best interests of the child‘, BRILL, 2007, p 11. 

132 Karin Arts: Coming of age in a world of diversity? An assessment of the UN Convention on the Rights 

of the Child, The International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, 18 November 

2010, p 14. 

133 Jon Elster: ‗Solomonic judgments: Against the best interests of the child‘, University of Chicago Law, 

volume 54, 1987, p 12. Avalibale At 

<https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ps/&httpsredir=1&ar

ticle=4499&context=uclrev> (last date visited: 24 Feb 2018). 

 .70-58، 6، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  134
135 Philip Alston,Briget Gilmour-Walsh: ‗The best interests of the child: Towards a synthesis of children‘s 

rights and cultural values‘, Diana Saltarelli, UNICEF, 1996, p 2. 
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ف جميع إ . ووفقا لمجنة136عتبار األوؿ لمصالحو الُفضمىطفؿ في إيبلء اإلالمتعمؽ بحؽ ال 2013
الحقوؽ المنصوص عمييا في االتفاقية ىي لخدمة مصالح الطفؿ الفضمى وال يمكف المساس بأي حؽ 

ؿ جنة فكرة أف المصالح الفضمى يمثم. كما عززت ال137بتفسير مصالح الطفؿ الفضمى تفسيرًا سمبياً 
في محاولة منيا لتوضيح بعض  المجنة. كما أف 138"مبدأ ديناميكي" انوتطبيقيا مفيومًا ديناميًا أي 

الغموض السائد حوؿ مفيوـ مصالح الطفؿ الفضمى، أعطت مفيوـ "مصالح الطفؿ الفضمى" أو 
:  انو، أي أف ىذا المبدأ يحتوى ثبلث معايير بداخمو وىي 139"المصالح الفضمى لمطفؿ" أبعاد ثبلث

 140.حؽ أساسي، مبدأ قانوني تفسيري أساسي، قاعدة إجرائية

"وىو حؽ الطفؿ، سواء أكاف ذكرًا أـ أنثى، في تقييـ مصالحو الفضمى حق أساسي  انووالمقصود ب
يبلء  ليا عندما تبحث المصالح المختمفة لمتوصؿ إلى قرار بشأف المسألة المطروحة،  اإلعتبار األوؿوا 

مما اتخذ قرار بشأف طفؿ ّما أو بشأف مجموعة مف األطفاؿ المحددي وضماف إعماؿ ىذا الحؽ ك
، وأف ىذا الحؽ يفرض التزامًا جوىريًا عمى 141اليوية أو غير المحددي اليوية أو األطفاؿ بوجو عاـ"

 142.الدوؿ ويمكف االحتجاج بيا أماـ المحكمة

ىناؾ أكثر مف تفسير لمحكـ  فإنو يقصد بذلؾ "عندما يكوف مبدأ قانوني تفسيري أساسيعتباره أما با
القانوني فينبغي أف يقع الخيار عمى التفسير الذي يخدـ مصالح الطفؿ الفضمى بشكؿ أكثر فعالية. 

 143.وتوفر الحقوؽ المكرَّسة في االتفاقية وفي بروتوكوليا االختياري اإلطار البلـز لمتفسير"

"كمما اتخذ قرار يكوف لو تأثير عمى طفؿ محدد  وأن إلىشير المجنة ت فأف جرائيةقاعدة ا وأخيرًا بإعتباره
اليوية أو مجموعة محددة اليوية مف األطفاؿ أو األطفاؿ بوجو عاـ، فيجب أف تشمؿ عممية اتخاذ 

. كما مف الجدير 144القرار تقييمًا لمتأثير المحتمؿ )اإليجابي أو السمبي( المترتب عمى القرار..."

                                                

 .مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14لجنة حقوؽ الطفؿ: التعميؽ العاـ رقـ  136
 .4، الفقرة مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14ؽ الطفؿ: التعميؽ العاـ رقـ لجنة حقو  137
 .1، الفقرة مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14لجنة حقوؽ الطفؿ: التعميؽ العاـ رقـ  138
 .7، الفقرة مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14التعميؽ العاـ رقـ  لجنة حقوؽ الطفؿ: 139
 .6، الفقرة مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14لجنة حقوؽ الطفؿ: التعميؽ العاـ رقـ  140
 )أ(. 6، الفقرة مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14العاـ رقـ  لجنة حقوؽ الطفؿ: التعميؽ 141
 ، نفس الفقرة. مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14لجنة حقوؽ الطفؿ: التعميؽ العاـ رقـ  142
 )ب(. 6، الفقرة مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14العاـ رقـ لجنة حقوؽ الطفؿ: التعميؽ  143
 )ج(. 6، الفقرة مرجع سابؽ، المتعمِّؽ بحّؽ الطفؿ في إيبلء اإلعتبار األوؿ لمصالحو الُفضمى، 14لجنة حقوؽ الطفؿ: التعميؽ العاـ رقـ  144
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يجابي أوالسمبي أو حتى عند عاؿ اإلتخاذ األفيطبؽ عند امصالح الطفؿ الفضمى بالذكر، أف مبدأ 
 145 .تخاذهقرار يتعمؽ بالطفؿ أوعند الفشؿ بإاغفاؿ اتخاذ 

مف  1الفقرة  3محمو نص المادة  2013وعمى الرغـ مف أف التعميؽ العاـ لمجنة حقوؽ الطفؿ لعاـ 
في الرعاية البديمة وذلؾ ككؿ تنطبؽ عمى حؽ الطفؿ  3، إال أف أثر المادة 146اتفاقية حقوؽ الطفؿ

من  20قم تم ذكره مرة أخرى ضمن أحكام المادة لعدة أسباب. أواًل، أف مبدأ مصالح الطفؿ الفضمى 
مدى أىمية إيبلء ليذا المبدأ عند الحديث عف  إلى إلى الباحثاألمر الذي يشير حقوق الطفل  اتفاقية

. وبالنظر إلى توافؽ اآلراء عمى أف البيئة يـأو مف ىـ في حكم األطفاؿ المحروميف مف بيئتيـ األسرية
األسرية تخدـ المصالح الفضمى لكؿ طفؿ، يصبح مف الضروري التركيز عمى كيفية ضماف تمؾ 

. ثانيًا، أف ضماف المصالح الفضمى لمطفؿ قد 147المصالح لؤلطفاؿ الذيف يفتقروف إلى مثؿ ىذه البيئة
حتياجات لكؿ طفؿ متضرر ويعتمد ذلؾ عمى اإل، مةيأختيار أنسب شكل من أشكال الرعاية البديعني 
ال يمكف أف يكوف ىناؾ  نوحتياجات الخاصة أيضًا، اللمطفؿ ولكف األىـ مف ذلؾ، عمى اإلالعامة 

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تسمط الضوء عمى  3البند  3. ثالثًا، المادة 148"نيج واحد يناسب الجميع"
باإليداع المؤسسي ديمة بشكؿ واضح، والتي ليا صمة مباشرة أىمية ىذا المبدأ في سياؽ الرعاية الب
 ذ جاء فييا:. إلألطفال المحرومين من البيئة األسرية

"تكفؿ الدوؿ األطراؼ أف تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافؽ المسؤولة عف رعاية أو حماية األطفاؿ 
بلمة والصحة وفى عدد موظفييا بالمعايير التي وضعتيا السمطات المختصة، وال سيما في مجالي الس

 وصبلحيتيـ لمعمؿ، وكذلؾ مف ناحية كفاءة اإلشراؼ".

، عند النظر في "149اإلعتبار األولف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تجعؿ مف مصمحة الطفؿ الفضمى "رابعًا، إ
مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف  21اعتماد خيار الرعاية البديمة. وينص الجزء التمييدي مف المادة 

تبني )عمى الصعيديف المحمي والدولي عمى حد سواء( عمى ما يمي: "تضمف الدوؿ التي تقر و/أو ال

                                                
145 Michael Freeman: ‗ A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 

3: The best interests of the child‘, Ibid, p 45. 

إطارًا لثبلثة أنماط مختمفة مف  3مف المادة  1. "وتحدد الفقرة 14، مرجع سابؽ، الفقرة 14لجنة حقوؽ الطفؿ: التعميؽ العاـ رقـ  146
 التي تقع عمى عاتؽ الدوؿ األطراؼ...". االلتزامات

 .3، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  147
148 See generally CRC Committee: Day of General Discussion, Children without Parental Care, 2005. 

 .21، المادة سابؽمرجع  اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 149
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مثؿ ىذا  ال يوجد انو". يبلحظ الباحث اإلعتبار األوؿتجيز نظاـ التبني إيبلء مصالح الطفؿ الفضمى 
لؾ إلى الطبيعة . وربما يرجع ذ3شكاؿ األخرى مف الرعاية البديمة في المادة التركيز فيما يتعمؽ باآل

 (.الدائمة التي ال رجعة فييا لمتبني )عند إضفاء الطابع الرسمي عمى التبني

عتبار االمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ و" 21" الوارد في أحكاـ المادة اإلعتبار األولختبلؼ بيف "ويكمف اال
و مصالح الطفؿ مف ذات االتفاقية. ىو أف ىذا األخير تكوف في 3" المنصوص عميو في المادة الواجب

ا ليست مطمقة إلنيا تتشارؾ مع عوامؿ أو حقوؽ أخرى لطفؿ يجب أف نيإالفضمى ىي الواجب، أي 
ح . أما األوؿ يعني وجوب توقؼ جميع المسائؿ األخرى عمى ذلؾ أي أف "مصال150تؤخذ في اإلعتبار

ذا التمييز ذا ى ويعتبر الباحث. 151ف عمى باقي العوامؿ االخرى"الطفؿ الفضمى ىي العامؿ المييم
قيمة لفيـ المبدأ "المصالح الفضمى لطفؿ"، لكف تطبيقو ال يزاؿ يعتمد عمى تحميؿ كؿ حالة عمى حدة 
لجميع العوامؿ ذات الصمة كما سبؽ مناقشتو، خصوصًا في ظؿ العوامؿ والمفاىيـ المشار الييا في 

نية والدينية والثقافية والمغوية لمطفؿ. مثؿ مفيـو اإلستمرارية في التنشئة، والخمفية اإلث 20أحكاـ المادة 
ليذا األمور المتشابكة، يجد العديد مف القضاة صعوبة في تطبيؽ ىذا المبدأ، وال يقتصر األمر نتيجًة 

بأف سبب ذلؾ يعود إلى أف تطبيؽ ىذا  ويرى الباحث. 152عمى ذلؾ، بؿ يسيئوف أستخدامو أحياناً 
ثقافات الشعوب وحضاراتيا. ىذه الرسالة التي أرادت المادة المبدأ يختمؼ بإختبلؼ الدوؿ وأمكانيتيا، 

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ أيصاليا بأف لكؿ طفؿ خمفية مختمفة، األمر الذي يترتب عميو تضارب  20
كوف يوـ "اإلستجابة الفردية" يجب أف يفي األراء والتطبيؽ مف دولة إلى أخرى. وىذا يعزز فكرة أف مف

 مصمحة لمطفؿ. محؿ النظر أينما وجودت

 

                                                
150 Sharon Detrick: A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Martinus 

Nijhoff Publishers, 1999, p 91. 

151 Philip Alston,Briget Gilmour-Walsh: ‗The best interests of the child: Towards a synthesis of children‘s 

rights and cultural values‘, Ibid, p 11. ―The diffrenece between the terms ‗a‘ and ‗the‘ is significant. The term 

a suggest that the best interests of the child are to be considered, but that a number of other factors can also 

be considered. On the other hand, the term ‗the‘ suggests that the best interests principle should be the 

overriding factor.‖ 

152 See generally Charlow, Andrea: ‗Awarding Custody: The Best Interests of the Child and Other Fictions‘, 

Yale Law & Policy Review: Vol. 5: Iss. 2, Article 3. Available at: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/ylpr/vol5/iss2/3> (last date visited: 25 Feb 2018). 
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"في كافة األفعاؿ التي  األوؿلحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، ورد فيو مفيوـ  اإلفريقيفيما يتعمؽ بالميثاؽ 
. أف 153"اإلعتبار األوؿتتعمؽ بالطفؿ والتي يتعيد بيا أي شخص أو جية تأخذ مصالح الطفؿ المثمى 

مى كافة العوامؿ والحقوؽ ىذا األمر كما سبؽ ووضحنا يعطي مصالح الطفؿ الفضمى األولولية ع
 األخرى، أي أف مصمحة الطفؿ أواًل مف ثـ ينظر في باقي األمور األخرى. ويرى بعض الباحثيف أف 

( يعطي ثقبًل قانونيًا أكبر 4لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو )المادة  اإلفريقي( في الميثاؽ primary theعبارة )
 a primaryستخدمت عبارة )التي ا (3قية حقوؽ الطفؿ )المادة مف ذلؾ المتوفر في اتفا

consideration)154  عمى مصالح الطفؿ  15. بالنسبة لميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي،  نصت المادة
 عبارة يبلحط الباحث. 155واف تكوف مصمحة الطفؿ االعتبار المقدـ في كؿ الحاالت" "...الفضمى 

يبقى عدـ ذكر  الحقوؽ األخرى. لكفافة العوامؿ و ، أي أف مصمحة الطفؿ الفضمى مقدمة عمى كالمقدـ
مف ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي أمرًا مستغربًا. وبالنظر  6مبدأ مصالح الطفمى الفضمى في نص المادة 

ا تأثرت بيذا انيالتشريعات الوطنية لمدوؿ التي تبنت ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي، يبلحظ الباحث ب إلى
 ختار المشرع الفمسطيني في قانوف الطفؿ الفمسطيني ، افي الميثاؽ. فعمى سبيؿ المثاؿ النص الوارد

أو "أواًل" أي ابقى النص عامًا وذلؾ عندما يتعمؽ ما كاف "واجبًا"  إذا عبارة دوف تحديد  (2004لعاـ )
. كذلؾ المشرع المصري في قانوف 156األمر بوضع الطفؿ في مؤسسػات الرعاية العامػة أو الخاصة

المتعمقة  جراءاتح الفضمى لمطفؿ ليا أالولوية فى جميع القرارات واإلالطفؿ المصري أعتبر المصال
. لكف المشرع المصري، لـ يذكر ىذا المبدأ عند 157بالطفولة أيا كانت الجية التى تصدرىا أو تباشرىا

. عمى أي حاؿ، يبقى 158الحديث عف الطفؿ محؿ ىذه الدراسة عمى غرار ميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي
حقوؽ الطفؿ وحؽ الطفؿ  اتفاقيةضمى لمطفؿ أحد المبادئ األربعة الميمة جدا لفيـ مبدأ المصالح الف

 لى باقي المبادئ األخرى ذات الصمة.التطرؽ إ ليفي الرعاية البديمة، لذلؾ ال بد 

                                                

 .4، المادة مرجع سابؽالميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو:  153
154 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Unpublished LLD thesis, University of Pretoria, 2010, p 141. 

 .15، المادة مرجع سابؽميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي:  155
 .4، المادة 2003آب  19: أقره المجمس التشريعي بجمستو المنعقدة بتاريخ 2004لسنة  7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ  156
، 1996مارس  25: صدر برئاسة الجميورية بتاريخ 2008لسنة  126والمعدؿ بالقانوف  1996لسنة  12طفؿ المصري رقـ قانوف ال 157
 .3المادة 
"...وعمى الوالديف أف يوفرا  4، المادة مرجع سابؽ: 2008لسنة  126والمعدؿ بالقانوف  1996لسنة  12قانوف الطفؿ المصري رقـ   158

لمطفؿ، وعمى الدولة أف توفر رعاية بديمة لكؿ طفؿ حـر مف رعاية أسرتو، ويحظر التبنى" نبلحظ عدـ اإِلشارة إلى الرعاية والحماية الضرورية 
 مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ.
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 4مبادئ أخرى ذات صمةالفرع الثاني4 

ديمة فإنو ال بد لنا أف بعد أف تعرفنا عمى مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ وعبلقتو بحقو في الرعاية الب
الثبلث مبادئ المتبقية وىي:  مبدأ  يتناوؿ ىذا الفرعنتعرؼ عمى باقي المبادئ األخرى. لذلؾ سوؼ 

 159.عدـ التمييز )أواًل(، حؽ الطفؿ في الحياة والبقاء والنماء )ثانيًا(، وواجب احتراـ آراء الطفؿ )ثالثًا( 

 4أواًل4 مبدأ عدم التمييز

، أساسيًا لغايات الفيـ والتطبيؽ 160مبدأ المساوة انوب لتمييز، الذي يوصؼ أيضاً بدأ عدـ ايعتبر م
عمى الرغـ مف أف ىذا المبدأ ال تنفرد بو اتفاقية  ؽ الواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿالسميـ لجميع الحقو 

 في الحقيقة مستمد مف جميع اإلعبلنات والمعاىدات السابقة نوحقوؽ الطفؿ عمى سبيؿ الحصر، ال
، التي أسست ىذا المبدأ بوصفو حجر الزاوية ألجؿ فيـ حقوؽ اإلنساف 161المتعمقة بحقوؽ اإلنساف

 . ووفقا لما ذكرتو المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، فإف التمييز العنصري يعتبر:162العالمية

صؿ أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيؿ يقوـ عمى أساس العرؽ أو الموف أو النسب أو األ..."
القومي أو اإلثني ويستيدؼ أو يستتبع تعطيؿ أو عرقمة االعتراؼ بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية 
أو التمتع بيا أو ممارستيا، عمى قدـ المساواة، في الميداف السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو 

 "163.الثقافي أو في أي ميداف آخر مف مياديف الحياة العامة...

لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو بشأف عدـ التمييز، فريدة  اإلفريقيـ اتفاقية حقوؽ الطفؿ والميثاؽ وتعتبر أحكا
ا تحظر التمييز، ليس فقط ضد األطفاؿ، بؿ ضد الوالديف أو األوصياء أو انيمف نوعيا مف حيث 

لمتمييز بشكؿ مباشر، وذلؾ بسبب أي  اً بعبارة أخرى، قد ال يكوف الطفؿ معرض 164األقارب أيضا
                                                

 .7، المادة مرجع سابؽ. الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 12، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  159
160 Cynthia Cohen: ‗The United Nations Convention of the Rights of the Child: A Feminist Landmark‘, 3 

Wm. & Mary J. Women & L. 29, 1997, p 30. Available at 

<http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol3/iss1/3> (last date visited: 20 Feb 2018). 

والعيد الدولي  .والعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية .بلف العالمي لحقوؽ اإلنسافاإلع أنظر حوؿ ىذا في الصكوؾ الدولية: 161
 .واتفاقية القضاء عمى الجميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة .الخاص بالحقوؽ االقتصادية واإلجتماعية والثقافية

162 Manfred Nowak: U.N. Covenant on Civil and Political Rights – CCPR-Commentary, 2nd ed., Kehl am 

Rhein, Germany,  Arlington, VA: N.P. Engel Publishers, 2005, p 458. 

. متاح عمى 6، الفقرة 1989، عدـ التمييز ،18التعميؽ العاـ رقـ المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسي: الدورة السابعة والثبلثوف، 163 
 (.2018فبراير  20< )تاريخ أخر زيارة: gc18.html-p://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrchttالرابط االلكتروني التالي: >

164 Cynthia Cohen: ‘The United Nations Convention of the Rights of the Child: A Feminist Landmark’, 
Ibid, p 34. 2 أنظر حوؿ ىذا أيضا اتفاقية حقوؽ الطفؿ: مرجع سابؽ، المادة 
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أو رأي يعزى إلى والدي الطفؿ أو أولياء أموره أو أقاربو، كما قد ال يتعرضوف لمتمييز بشكؿ  وضع
نيج الىذا ويرى الباحث مباشرة. الغير انيـ يتعرضوف لتمييز عمى الشاكميف المباشرة و غير مباشر، أي 

تمييز القائـ ضد منطقي، شامؿ، مقارف لممبدأ وذلؾ ألف األطفاؿ قد يواجيوف معاناة التمييز جراء ال
 أو أولياء أمورىـ وغيرىـ مف األقارب. ،آبائيـ

ييزية التي تؤثر عمى األطفاؿ وفي محاولة لتوسيع نطاؽ مبدأ عدـ التمييز واستيداؼ الممارسات التم
يذىب باتجاه أبعد  3لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو في المادة  اإلفريقيأف الميثاؽ  يبلحظ الباحثفريقيا، في ا

حقوؽ الطفؿ مف خبلؿ توسيع االلتزاـ بشأف عدـ التمييز إلى الجيات الفاعمة مف غير  مف اتفاقية
الدوؿ أو الجيات التابعة  إلىر قؽ ذلؾ ألف المادة السابقة لـ تش(. ويتحactors-state-nonالػدوؿ )
الطفؿ العربي عمى الرغـ مف عدـ  مر بميثاؽ حقوؽطبلقو، كذلؾ األذ ابقت النص عمى إلدولة إ

تطبيؽ كافة  إلىفيي تدعو  7المادة  إلىتوائو عمى نص عاـ يتعمؽ بعدـ التمييز ولكف بالنظر حا
الحقوؽ الواردة في اإلعبلف العالمي لحقوؽ الطفؿ عمى الطفؿ العربي دوف تميز"ولـ تحدد الجية التي 

حديث عف حقوؽ الطفؿ، فيي تخاطب الدوؿ عند ال تفاقيةقد يصدر منيا ىكذا فعؿ". أما بالنسبة إل
 .2مبدأ عدـ التمييز وىذا واضح مف فحوى نص المادة 

 رعاية البديمة، فإف ىذا المبدأ ذوىمية مبدأ عدـ التمييز عند الحديث عف الحؽ في البخصوص أما أ
، مثؿ بعض أسباب فقدان البيئة األسرية إلىيشير مبدأ عدم التمييز أىمية لعدة أسباب. أواًل، 
التي تحدث أثناء  االتجاىات التمييزية. ثانيًا، يتناوؿ 165إطار العبلقة الزواجاألطفاؿ المولوديف خارج 

عممية إيداع الطفؿ في الرعاية البديمة، أي العوامؿ التي تشكؿ عقبات عند وضع الطفؿ في الرعاية 
ة البديمة. وتشمؿ بعض الممارسات التمييزية التي قد تكوف قائمة فيما يتعمؽ بالرعاية البديمة، في جمم

أمور، مثؿ تفضيؿ تبني فئات معينة مف األطفاؿ، وحظر األزواج المثمييف مف أف يكونوا متبنيف أو 
حاضنيف لمطفؿ، والتمييز ضد األطفاؿ المصابيف بفيروس نقص المناعة البشرية، واألطفاؿ المعوقيف 

مان عدم التمييز ض. ثالثًا، يخدـ ىذا المبدأ الغرض مف 166أو األطفاؿ المنتميف إلى جماعات األقميات

                                                

تحتـر الدوؿ األطراؼ الحقوؽ الموضحة في ىذه االتفاقية وتضمنيا لكؿ طفؿ يخضع "... 2، المادة مرجع سابؽحقوؽ الطفؿ:  اتفاقية 165
 ."لواليتيا دوف أي نوع مف أنواع التمييز، بغض النظر عف عنصر الطفؿ أو والديو...

166 Benyam Mezmur: ‘Intercountry adoption in an African context: A legal perspective’, Unpublished LLD 
thesis, University of the Western Cape, South Africa, 2009, p 138. 
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ضد األطفال المحرومين من بيئتيم األسرية لصالح األطفال الذين يعيشون في بيئتيم األسرية 
 167 .الطبيعية

تمفة المتاحة لؤلطفاؿ. بخيارات الرعاية البديمة المخفيما يتعمؽ رابعًا، يطبؽ مبدأ عدـ التمييز أيضا 
خيارات الرعاية البديمة يجب ضماف حقوقيـ  أف األطفاؿ الذيف يوضعوف في أحد أشكاؿ أويعني ذلؾ 

في التعميـ والرعاية الصحية والديف، ضمف أمور أخرى، حتى داخؿ مرافؽ الرعاية المؤسسية بالطريقة 
ذي نفسيا التي يحصؿ عمييا في خيارات الرعاية البديمة األخرى مثؿ التبني، الحضانة، الكفالة، رعاية 

 168.رؼ النظر عف شكؿ الرعاية المتخذ. أي التساوي في الحقوؽ بصالقربى

 4الحق في الحياة والبقاء والنماءثانيًا4 

، وتمـز الدوؿ بأف 169 6تنص اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى حؽ الطفؿ االصيؿ في الحياة في ثنايا المادة 
. وبشكؿ عاـ، جميع الحقوؽ الواردة في اتفاقية حقوؽ 170تكفؿ إلى أقصى حد ممكف بقاء الطفؿ ونموه

، حيث ال يمكف فصؿ تفسيرىا عف جميع 171تيدؼ إلى تحقيؽ ىذا الحؽ )الحياة، البقاء، النمو( الطفؿ
 172.الحقوؽ األخرى في االتفاقية

مف العيد الدولي الخاص  6فيما يتعمؽ بحؽ الطفؿ في الحياة فإنو محمي أيضًا بموجب المادة 
مف  4وؽ اإلنساف والشعوب والمادة لحق اإلفريقيمف الميثاؽ  5بالحقوؽ المدنية والسياسية، والمادة 

مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف. وفي حقيقة األمر،  2االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف والمادة 
ال توجد صعوبة في فيـ الحؽ في الحياة ويرجع ذلؾ إلى أف الحؽ في الحياة سبؽ التعبير عنو في 

                                                
167 Benyam Mezmur: ‗Intercountry adoption in an African context: A legal perspective‘, Ibid, p 138. 

168 Cantwell, Holzscheiter: ‗Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child‘, Ibid, p 53. 

 .6، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  169
 .6، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  170
)الضماف االجتماعي ومستوى معيشي الئؽ(،  27و  26الصحة(، المادة )الحؽ في  25و  24، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  171
 )الحؽ في الراحة، وقت الفراغ، العب(. 31)الحؽ في التعميـ(، المادة  29و  28المادة 

172 Manfred Nowak: ‗A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 

6: The right to life, survival and development‘, Brill Academic Pub, 2005, p 2. 
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قوؽ الطفؿ. ويفيـ عمومًا بأف الحؽ في الحياة يحمؿ "واجبًا ح تفاقيةصكوؾ القانوف الدولي السابقة ال
 173.سمبيًا" يتمثؿ بعدـ القياـ بأي فعؿ عمدي يحـر الشخص مف حياتو

( مف اتفاقية حقوؽ 2الفقر ) 6البقاء والنمو فإف الصيغة الواردة في المادة بأما فيما يتعمؽ في الحؽ 
طراؼ ليس فقط أف تتخذ تدابير سمبية بؿ أيضأ أف قد يتعيف عمػى الدوؿ األ انوالطفؿ توضح أيضًا 

تتخذ "تدابير إيجابية" بغية توفير أقصى مستوى "بقػاء ونمػو" لؤلطفاؿ. وعمى ىذا النحو قد يتعيف عمى 
الدوؿ "أف تتخذ التدابير المبلئمة" لجممة مػف األمػور منيا "التقميؿ مف معدؿ وفيات الرضع واألطفاؿ" 

(. وىناؾ تدابير أخرى 24المساعدة الطبية والرعاية الصحية" لؤلطفاؿ )المادة  أو تقديـ "ما يمـز مف
يمكف لمدوؿ أف تتخذىا بغية حماية الحؽ األصيؿ لؤلطفاؿ في الحياة ومف بيف ىذه التدابير العديدة ما 

طاؽ لغذاء المبلئـ والماء الصالح لمشرب ومنع عقوبة اإلعداـ ومنع وحظر اإلعداـ خارج نايمي: توفير 
تتخذ أيضًا تدابير فعالة لحماية األطفاؿ مف اآلثار السمبية و 174 .القانوف وحاالت اإلعداـ التعسفي

. وىنا تكمف 175ؿ األطفاؿ ضحايا مثؿ تمؾ النزاعاتعات المسمحة وأف تتخذ تدابير إلعادة تأىيلمنزا
فرض "التزامات مكمؿ لحؽ الطفؿ في الحياة مف خبلؿ  نوإذ ىمية حؽ الطفؿ في البقاء والنمو إأ

 أيجابية".

مف العيد الدولي "إف  6بشأف المادة  6وتؤكد ذلؾ المجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف في التعميؽ العاـ رقـ 
حؽ الطفؿ تـ عمى الدواـ تفسيره بشكؿ ضيؽ جدا "وفي رأييا" أف عبػارة "الحػؽ المتأصؿ في الحياة" ال 

ستدعي قيػاـ الػدوؿ باعتماد تدابير إيجابية" ىذا الحؽ ييح بشكؿ تقييدي وحماية يمكف فيمو الفيـ الصح
لمتقميؿ مػف وفيات األطفاؿ والعمؿ عمى رفع العمر المتوقع خاصة في اعتماد التدابير الرامية إلى 

 176.القضاء عمى سوء التغذية واألوبئة"

تتمثؿ في الضعؼ أما أىمية الحؽ في الحياة والبقاء والنمو في سياؽ حؽ الطفؿ في الرعاية البديمة، 
لدعـ الحياة  الذي يفرضو عدـ وجود بيئة أسرية لؤلطفاؿ، بالنظر إلى أف األسرة ىي القاعدة األولى

                                                

173 Rachel Hodgkin, Peter Newell: Implementation handbook for the convention on the rights of the child, 
UNICEF, Fully revised third edition, September 2007, p 84. Available at 
<https://www.unicef.org/ecuador/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Chi
ld.pdf> (last date visited: 25 Feb 2018). 

 .424، ص 1997الدليؿ المتعمؽ بتقديـ تقارير عف حقوؽ اإلنساف،  174
 .179، الفقرة 1999ورة الثانية والعشريف، التقرير بشأف الد C/CRC/90فيما يخص المكسيؾ، انظر وثيقة األمـ المتحدة  175
 .115األمـ المتحدة: مجموعة التعميقات العامة الصادرة عف األمـ المتحدة، ص  176
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أمر أساسي لضماف حقيـ في الحياة  توفير بديؿ مناسب لؤلطفاؿ المتضرريففإف  والتنمية. وبالتالي
( يقع عمى عاتؽ الدولة owakManfred Nفيسور مانفريد نواؾ )و البر  الىوالبقاء والنمو. ووفقًا 

التي  ضمان تقديم المساعدة المناسبة لألسرمسؤولية تييئة بيئة مواتية إلعماؿ ىذا الحؽ، عف طريؽ 
. ولكف في حالة حرماف األطفاؿ مف بيئتو 177تحتاجيا مف أجؿ االضطبلع بمسؤولياتيا تجاه أطفاليا
القيام بدور أكبر ومباشر في ضمان حق عف  األسرية أو فقدانيـ لمبيئة األسرية تصبح الدولة مسؤولة

ا تصبح مسؤولة "بشكؿ مباشر" عف حماية نيإفي الحياة والبقاء والنمو. أي  األطفال محل ىذه الدراسة
العائمة الطبيعية لمقياـ بدورىا األصيؿ  إلىليس فقط ضمانو مف خبلؿ تقديـ المساعدة و ىذا الحؽ 

 البقاء، النمو.المتمثؿ في ضماف حؽ الطفؿ في الحياة، 

 4ثالثًا4 واجب احترام آراء الطفل )الحق في المشاركة(

مف اتفاقية  12تعكس عدة أحكاـ في اتفاقية حقوؽ الطفؿ حؽ األطفاؿ في المشاركة. وتنص المادة 
حقوؽ الطفؿ عمى أف لؤلطفاؿ الحؽ في المشاركة في عمميات صنع القرار التي قد تكوف ذات صمة 

 7. كما تؤكد المادة 178المدرسة أو المجتمع ارات المتخذة بحقيـ  داخؿ األسرة ،في حياتيـ مثؿ القر 
لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو( عمى ىذا الحؽ. ويؤكد ىذا المبدأ أف األطفاؿ أشخاص  اإلفريقيمف )الميثاؽ 

 كامموف ليـ الحؽ في التعبير عف آرائيـ في جميع المسائؿ التي تمسيـ، وتسمع اآلراء وتولي االعتبار
الواجب وفقا لسف الطفؿ ونضجو. وىي تعترؼ بإمكانيات األطفاؿ إلثراء عمميات صنع القرار، وتبادؿ 
وجيات النظر والمشاركة كمواطنيف وممثميف لمتغيير. ويجب أف يكوف المعنى العممي لحؽ األطفاؿ في 

 179المشاركة في كؿ مسألة تتعمؽ باألطفاؿ

                                                

177 Manfred Nowak: ‘A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 
6: The right to life, survival and development’, Ibid, p 38. 

. تكفؿ الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية لمطفؿ القادر عمى تكويف آرائو الخاصة حؽ 1. "24، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  178
. وليذا 2 التعبير عف تمؾ اآلراء بحرية في جميع المسائؿ التي تمس الطفؿ، وتولى آراء الطفؿ االعتبار الواجب وفقا لسف الطفؿ ونضجو.

دارية تمس الطفؿ، إما مباشرة، أو مف خبلؿ ممثؿ أو ىيئة  الغرض، تتاح لمطفؿ، بوجو خاص، فرصة االستماع إليو في أي إجراءات قضائية وا 
 مبلئمة، بطريقة تتفؽ مع القواعد اإلجرائية لمقانوف الوطني".

179 UNICEF: ‘FACT SHEET: The right to participation’, p 1. Available at 
<https://www.unicef.org/crc/files/Right-to-Participation.pdf> (last date visited: 27 Feb 2018). 
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المشاركة يعد بعدًا إضافيًا لحرية التعبير المعترؼ بيا أف حؽ الطفؿ في  إلى اإِلشارةومف الميـ 
ال ينبغي تجاىؿ ىذه اآلراء؛ وذلؾ ال يعني بالضرورة أف  انو. ويعني احتراـ آراء األطفاؿ 180عالمياً 

ذ أف التعبير عف الرأي ليس قرارًا، ولكنو ينطوي عمى ؿ يجب أف تكوف معتمدة تمقائيًا، إآراء األطفا
 عتبارعمى القرارات. بعبارة أخرى، أف تعبير الطفؿ عف رائيو يجب أف يؤخذ بعيف اال القدرة عمى التأثير

القرارات المتعمقة بو/ا. ويجب عمى البالغيف توفير التوجيو لؤلطفاؿ مع النظر في آرائيـ  اتخاذعند 
باع بطريقة تتفؽ مع عمر الطفؿ ونضجو. مف خبلؿ ىذه العممية، سوؼ يكتسب الطفؿ فيـ لماذا يتـ ات

 181.خيارات معينة، أو لماذا تتخذ القرارات التي قد تختمؼ عف تمؾ التي يفضميا

قيؿ أيضًا إف مبدأ مشاركة الطفؿ ىو "تمكيف الشباب مف مواجية السمطة القائمة )الكبار(، وتحدي و 
االفتراضات المتضمنة التي يفرضيا )الكبار( حوؿ مصالحيـ واختصاصاتيـ، والتأكيد عمى آرائيـ 

، وذلؾ بداًل مف السعي لمحصوؿ عمى "وجيات نظر األطفاؿ" 182القضايا التي تيميـ مباشرة" بشأف
بشأف القضايا التي تمسيـ عمى أساس نظرة وآراء الكبار. وبناء عمى ذلؾ، فإف اتفاقية حقوؽ الطفؿ ال 

تشجع  وبالتالي فإف لجنة حقوؽ الطفؿ ال 183تحدد سف أدنى لممارسة حؽ الطفؿ في التعبير عف آرائو
أف يحد مف حؽ  انوالدوؿ عمى تحديد السف سواء في القانوف أو في الممارسة العممية الف ذلؾ مف ش

الطفؿ في االستماع إليو. ويرتبط حؽ الطفؿ في المشاركة ارتباطًا خاصُا بمبدأ مصالح الطفؿ الفضمى 
. وعن باإلنايةو ممثؿ يعمؿ كثيرًا ما يمارس لكفألف حقو في المشاركة ال يمارسو الطفؿ بصورة مباشرة، 

مف المتوقع أف يعبر أولئؾ الذيف يمثموف األطفاؿ في ممارسة ىذا الحؽ عف آرائيـ التي يفترض  وعميو
أف المبادئ األربعة المذكورة في بداية ىذا  إلى. وىذا يؤكد عمى 184في صالح الطفؿ الفضمى ُأنيا

 المطمب متداخمة ومترابطة. 

البديمة، إف الرعاية البديمة تنطوي عمومًا عمى وضع الطفؿ في بيئة مختمفة في سياؽ الحؽ في الرعاية 
: كل مرحمة من مراحل العمميةميمة في  فإف حؽ مشاركة الطفؿ وعميوبيئتو األسرية األصمية.  عف

                                                

 .19، المادة 1948ديسمبر  10الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف،  180
181 UNICEF: ‗FACT SHEET: The right to participation‘, Ibid, p1. 

182 See gernerally Barry Percy-Smith, Nigel Thomas: A Handbook of Children and Young People‘s 

Participation Perspectives from theory and practice, Routledge, 2010. Available at <http://nmd.bg/wp-

content/uploads/2013/02/Routledge-A_Handbook_for_Children_and_Young_Peoples_Participation.pdf>(last 

date visited: 27 Feb 2018). 

 .24، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  183
184 Benyam Mezmur: ‗Intercountry adoption in an African context: A legal perspective‘, Ibid, p 150. 



51 
 

وصواًل إلى الوضع الفعمي في الرعاية البديمة  185بدءا مف تحديد أنسب شكؿ مف أشكاؿ الرعاية البديمة 
األطفاؿ في العديد مف البمداف، ينضـ  نوأ . وتكمف خطورة ىذا األمر186تو وتقييمو بعد الوضعومراقب
 -" حيث نادرًا ما يحؽ ليـ تقديـ الشكاوى مباشرة كضحايا اً القضائية بصفتيـ "شيود جراءاتإلى اإل

تنص ىذه حتى في الحاالت التي يتعرض فييا الطفؿ لسوء المعاممة أو لئليذاء الجنسي. وكثيرًا ما 
نيابة عنيـ، وبالطبع ال تعالج  أو مقدمي الرعاية بتقديـ الشكاوي القوانيف عمى إمكانية قياـ الوالديف

 مف. األمر الذي يشكؿ 187الحاالت التي يكوف فييا الطفؿ ضحية داخؿ أسرتو أو داخؿ الرعاية البديمة
ائو وخصوصًا ذلؾ الطفؿ المحرـو ر الطفؿ في المشاركة والتعبير عف اَ  أنتياكًا لحؽ نظر الباحثوجية 

مف بيئتو األسرية الطبيعية. لذلؾ ىنا تكمف أىمية أف تقوـ الدولة بدورىا الرقابي عمى الطفؿ الذي 
 يمارس حياتو تحت سقؼ أحد أشكاؿ الرعاية البديمة.

لبديمة بذلؾ نكوف قد تعرفنا عمى تمؾ المبادئ العامة ومدى تداخميا وترابطيا بحؽ الطفؿ في الرعاية ا
مما ال شؾ فيو، بأف األمر ال يقتصر عمييا بؿ في حقيقة ىنالؾ مبادئ،  مى وجو الخصوص. لكفع

تتعمؽ بحؽ الطفؿ في الرعاية البديمة "بشكؿ مباشر" يمكننا التزامات، توجييات أخرى خاصة لـ 
 مةقة بحؽ الطفؿ في الرعاية البدياألطبلع عمييا عف طريؽ تحميؿ فحوى المواد ذات العبل

 من اتفاقية حقوق الطفل 20المطمب الثاني4 تحميل نص المادة 

مف اتفاقية حقوؽ  20 نص المادةيتطمب الفيـ الجيد لمحؽ في الرعاية البديمة المزيد مف التحميؿ ل
الطفؿ التي جاء فييا العديد مف المبادئ الخاصة المتعمقة بحقوؽ األطفاؿ موضوع ىذه الدراسة مثؿ 

الحؽ في البيئة األسرية. كما ورد في طياتيا أف األطفاؿ الذيف يحرموف مف تنشئة و اإلستمرارية في ال
. لذلؾ عمى الرغـ مف أف التركيز 188بيئتيـ األسرية يحؽ ليـ الحصوؿ عمى حماية ومساعدة خاصة

تطرؽ إلى إال أف الباحث سوؼ يحقوؽ الطفؿ  اتفاقيةمف  20في ذلؾ التحميؿ يرتكز عمى المادة 

                                                
185  UNICEF: FACT SHEET: The right to participation, Ibid, p1. 

 .56-53، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  186
187   UNICEF: ‗FACT SHEET: The right to participation‘, Ibid, p1. 

 عمى ما يمي:  اتفاقية حقوؽ الطفؿ مف 20تنص المادة  188
ائمة مف بيئتو العائمية أو الذي ال يسمح لو، حفاظا عمى مصالحة الفصمي، بالبقاء في تمؾ البيئة، الحؽ . لمطفؿ المحروـ بصفة مؤقتة أو د1

 في حماية ومساعدة خاصتيف توفرىما الدولة.
 . تضمف الدوؿ األطراؼ، وفقا لقوانينيا الوطنية، رعاية بديمة لمثؿ ىذا الطفؿ.2
حضانة، أو الكفالة الواردة في القانوف اإلسبلمي، أو التبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة في . يمكف أف تشمؿ ىذه الرعاية، في جممة أمور، ال3

لطفؿ مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ. وعند النظر في الحموؿ، ينبغي إيبلء االعتبار الواجب الستصواب اإلستمرارية في تربية الطفؿ ولخمفية ا
 اإلثنية والدينية والثقافية والمغوية.
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 ، سوؼ189حد كبير(  إلى)وذلؾ يعود إلى أف كمتا المادتيف متشابييف   اإلفريقيف الميثاؽ م 25المادة 
مف ميثاؽ حقوؽ الطفؿ  6دة وأحكاـ الماالتشريعيف، مواد أخرى ذات صمة في كبل  يتناوؿ الباحث

بادئ لذلؾ سوؼ يتناوؿ ىذا المطمب الم والقرار المتعمؽ بالمبادئ التوجييية لمرعاية البديمة. العربي
 )الفرع الثاني(.ؿ(، والحماية والمساعدة الخاصتيف الخاصة )الفرع األو 

 4الفرع األول4 مبادئ خاصة

العديد مف المبادئ والمفاىيـ التي تحكـ حقوؽ األطفاؿ  ي المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ ذكر الباحثف
انيًا( دوف التطرؽ الييا بصورة محؿ ىذه الدراسة مثؿ اإلستمرارية في التربية )أواًل(، البيئة األسرية )ث

مف خبلؿ ىذا الفرع تحميؿ ىذه المبادئ بشكؿ مفصؿ حتى يفيـ الحؽ  ييدؼ الباحثمفصمة. لذلؾ 
 .بشكؿ سميـفي الرعاية البديمة 

 4ةأواًل4 اإلستمرارية في التربي

د الحديث أحد الحقوؽ التي يجب مراعاة بعض المبادئ عند تطبيقو. وعن أف الحؽ في الرعاية البديمة
في تربية الطفؿ اإلستمرارية أف تكوف تمؾ الرعاية قائمة عمى ضماف  عتبارعف المبادئ، يؤخذ بعيف اال

في التنشئة أو التربية" اإلستمرارية . ويمثؿ مبدأ "190ولخمفية الطفؿ اإلثنية والدينية والثقافية والمغوية 
(continuity in upbringing كما ،)اية معيارًا جديدًا لرع قوؽ الطفؿىو مستخدـ في اتفاقية ح

ال أف ىذا المبدأ ال يشترط أف تتوافؽ الرعاية البديمة لؤلطفاؿ مع خمفيتيـ األطفاؿ في القانوف الدولي. إ
لة" لؤلطفاؿ األخيرة بشكؿ كامؿ، لكف يشير إلى ضرورة  الحاجة إلى "اإلستمرارية في رعاية الطفو 

ىـ أطفاؿ محروميف مف بيئتيـ اعتبار ب" لعناصر خمفيتيـ بباالعتبار الواج الذيف " يجب أف يحظوا

                                                

 عمى ما يمي: الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو  مف 25تنص المادة   189
 يكوف مف حؽ أي طفؿ محرـو بصفة دائمة أو مؤقتة مف بيئتو األسرية ألي سبب في الحماية والمساعدة الخاصة، -1
 عمى الدوؿ االطراؼ في ىذا الميثاؽ اف تمتـز بما يمي: -2

وـ بصفة دائمة أو مؤقتة مف البيئة األسرية، أو الذي ال يمكف أف تتـ تربيتو أو يبقى في تمؾ البيئة، يتـ )أ( تضمف أف الطفؿ اليتيـ أو المحر 
 التربية أو إيداعو في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ، –مف بيف أشياء أخرى  –توفير أسرة بديمة لو، ويشمؿ ذلؾ 

عادة إلحاؽ األ طفاؿ باآلباء أو األقارب متى كاف االنفصاؿ ىو التشرد داخميًا أو خارجيًا بسبب )ب( تتخذ كافة اإلجراءات البلزمة لتتبع وا 
 النزاعات المسمحة أو الكوارث الطبيعية.

 عند بحث رعاية األسرة البديمة لمطفؿ، والمصالح المثمى لو يعطى االعتبار الواجب لمرغبة في مواصمة تربية الطفؿ، والخمفية العرقية أو -3
 مغوية لمطفؿ.الدينية أو ال

 (.3) 20، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  190
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. أي وجوب مراعتو في كافة القرارات المتعمقة في الرعاية البديمة وىذه ما أكدت عميو 191األسرية
المبادئ التوجييية عند الحديث عف الرعاية البديمة التي جاء فييا "ينبغي أف تراعي جميع القرارات 

اد ة، مف حيث المبدأ، تفضيؿ إبقاء الطفؿ في أقرب مكاف مف محؿ إقامتو المعتالمتعمقة بالرعاية البديم
مكانية إعادة إدماج و في أسرتو، ومػػف أجؿ تقميؿ احتماالت حدوث عدـ مف أجؿ تسييؿ االتصاؿ وا 

 192."واإلجتماعيةتوازف في حياتو التعميمية والثقافية 

، تصبح خمفية الطفؿ النظر في الرعاية البديمةعند عتبار الواجب" في ىذا السياؽ يعني كما أف "اإل
ذات صمة فقط بمدى أف الحفاظ عمييا سيخدـ مصمحتو الفضمى. وينصب التركيز عمى ضماف أف 
الرعاية البديمة المقدمة ال تؤثر سمبًا عمى نمو الطفؿ وتطوره. ومثؿ مبدأ مصمحة الطفؿ الفضمى، ال 

تمرارية". ومف الناحية العممية، يمـز إجراء تحميؿ لكؿ حالة يوجد نيج "حؿ واحد لمجميع" في تنفيذ "اإلس
عمى حدة، حيث أف "اإلستمرارية" قد ال تخدـ دائمًا المصمحة الفضمى لؤلطفاؿ محؿ الدراسة. الف 
، مما يجعؿ تحديد "المصمحة  التفسير الصاـر قد يكوف غير متوافؽ مع الطبيعة المرنة لممفيـو

أخرى، أف مرونة مبدأ اإلستمرارية سببو الحفاظ عمى مورنة مبدأ مصالح  . بعبارة193الفضمى" مستحيبًل 
 الطفؿ الفضمى.

إلى الحاجة إلى تأميف الطفؿ موضوع الدراسة في مستقر  ستمرارية في التنشئة يشير أيضاً أف مبدأ اإل
لبلنجراؼ  ووضع رعاية بديمة ثابت مع الحب والتفاىـ لتحقيؽ التنمية المتناغمة لتجنب اآلثار السمبية

. باإلضافة إلى 194ثقافية -في بيئة اجتماعية اإلستمرارية مف مكاف إلى آخر. وىذا يتخطى مجرد 
مناسب في سياؽ بعض األحكاـ األخرى ذات الصمة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ.  المبدأ ىذاذلؾ، فإف 

 196ظ عمى اليوية، الحؽ في الحفا 195وتشمؿ ىذه حقوؽ الطفؿ في معرفة واالعتناء بو مف قبؿ والديو 
 197.الحقوؽ الثقافية واليوية لؤلطفاؿ مف األقميات أو السكاف األصمييف 

                                                
191 Cantwell, Holzscheiter: ‗Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child‘, Ibid, p 60. 

 .10، المادة مرجع سابؽ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،الجمعية العامة لؤلمـ  192
193 Rachel Hodgkin, Peter Newell: Implementation handbook for the convention on the rights of the child, 

Ibid, p 289. 

194Rachel Hodgkin, Peter Newell: Implementation handbook for the convention on the rights of the child, 

Ibid, p 289. 

 .7، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  195
 .8، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  196
 .30، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  197
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 4ثانيًا4 البيئة األسرية

" مفيوـ البيئة األسرية لكف لماذا أستخدـ مصطمح "البيئة األسرية تناوؿ الباحثفي مقدمة ىذه الدارسة 
اًل، أف مصطمح "البيئة األسرية" يتجنب يعود ذلؾ لعدة أسباب وىي: أو  بداًل مف "األسرة". في الحقيقة

النزاعات حوؿ طبيعة أو ىيكؿ األسرة مف خبلؿ التركيز عمى الوظيفة بدال مف الشكؿ؛ أي التركيز 
.ثانيا، 198عمى نوعية الرعاية المقدمة لؤلطفاؿ وتحديدىا بدال مف شخصيات مقدمي الرعاية أنفسيـ

الدوؿ ممثمة بحكوماتيا ال حؽ قانوني ممـز وذلؾ ألف  لمطفؿ "البيئة األسرية" بدال مف "األسرة" يعطي
يئة أسرية" لمطفؿ. وبناء عمى تستطيع أف تضمف الحؽ في األسرة ولكف يمكنيا أف تسيؿ عممية خمؽ "ب

ر فييا التعميـ، ونشاطات أخرى متعمقة بالرعاية ي ترتيبات معيشة غير مؤسسية يتوففإف أ ذلؾ
كثر مف البالغيف يمكف أف تعادؿ ما يسمى "بالبيئة األسرية". ويرجع والتدريب، تحت مسؤولية واحد أو أ

ذلؾ إلى أف األسرة كوحدة أجتماعية ال تخمؽ بمبادرة مف الدولة وال تخضع في ذلؾ لئلشراؼ أو 
 199 .التدخؿ الحكومي 

 إلىفريقي واعترافًا باألشكاؿ المختمفة لمبيئات األسرية القائمة، تشير اتفاقية حقوؽ الطفؿ والميثاؽ اال
الطفؿ المحروـ  إلى( وليس environment his or her familyالطفؿ المحروـ مف بيئتو األسرية )

) the family enviornement, a familyمف "البيئة األسرية" أو مف "بيئة أسرية" 
200 )enviornemnt معترؼ بو عالميا ال يوجد تعريؼ أو شكؿ واحد  انو. وىذا يؤكد مرة أخرى عمى

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تشير إلى "األسرة" وليس مجرد "الوالديف"،  20فإف المادة  "لؤلسرة". وعميو
يتجاوز  انووذلؾ يعتبر تمييزًا مف أجؿ االعتراؼ بالمفيوـ الواسع لمفيوـ البيئة األسرية عمى أساس 

ر الييكؿ المادي لؤلسرة بؿ فإف أىمية البيئة األسرية ال تقوـ عمى مجرد توف ولذلؾ .الوالديفمجرد وجود 
عمى العناصر النفسية التي تمثميا. ومف الناحية المثالية، تكوف البيئة األسرية مكانا لمعبلقات الحميمة 

 ومؤسسة اجتماعية يقوـ عمييا المجتمع.

                                                
198 Gary Melton: ‗The Child‘s Right to a Family Environment: Why Children's Rights and Family Values 

are Compatible‘, American Psychologist, University of South Carolina, v51 n12 p1234-38, 1996, p 1236. 

―...about the relationships important to him or her, the drafters avoided symbolic disputes about (a) the nature 

of a family and (b) the relative strength of parents' and children's rights. From such a perspective, the former 

issue is bypassed, because the relationships in a family environment are protected regardless of whether they 

embody a particular family structure.‖. 

199 Gary Melton: ‗The Child‘s Right to a Family Environment: Why Children's Rights and Family Values 

are Compatible‘, Ibid, p 1236. 

200 Cantwell, Holzscheiter: ‗Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child‘, Ibid, p 32. 
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( في عنواف ىذه الدراسة النو الطفؿ deprivationستخدـ مصطمح "الحرماف" )لـ ي الباحث في الحقيقة
( loss"الفقداف" ) أستخدـ الباحث لبيئة األسرية بشكؿ مطمؽ، لكفًا ال يجوز أف يحـر مف اقانوني

ىنالؾ العديد مف األطفاؿ المحروميف مف "الرعاية  في الواقعوبررت ذلؾ في مقدمة ىذه الدراسة. 
رعاية التي الوالدية" حوؿ العالـ الذيف لـ تتمكف األطراؼ المعنية مف الوصوؿ الييـ أو معرفة طبيعة ال
في  أشارتيتمقوىا وىذا جاء بصريح العبارة في التشريع الدولي وخصوصًا في المبادئ التوجييية التي 

"بأف أغمبية األطفاؿ المحروميف مف الرعاية الوالدية يحػصموف في معظػـ البمداف عمى  17نص المادة 
" في النص السابؽ أو غيرىـرة "عبا يبلحظ استخداـ. 201رعاية غير رسمية مف ِقبؿ األقارب أو غيرىـ"

ال بأس بو مف ىؤالء األطفاؿ ال يخضعوف ألشراؼ الدولة، منسييف، مجيوليف  اً مما يؤكد عمى أف عدد
ف وجدت( وىذا ما أكد يعة الرعاية التي يحصموف عمييا )إأو عمى األقؿ ال تعرؼ أمكاف تواجدىـ وطب

أف نضرب مثبًل  يود الباحثوىنا . lson)(Richard R Car عميو البروفيسور ريتشارد كارلسوف
ر أحصائيات اليونسيؼ إلى أف ىنالؾ نحو مميوف طفؿ سوري فقدوا الوالديف أو أحدىـ عمميًا، تشي

يطاليا وفرنسا أف عشرات اآلالؼ  وتقوؿ إحصائيات دوؿ أوروبية حاضنة لبلجئيف كالسويد وألمانيا وا 
دوف إمكانية تتبع أثرىـ، وُتحّذر سمطات ىذه الدوؿ مف  مف األطفاؿ القاصريف البلجئيف ُفقدوا واختفوا
 يعتبروا ىؤالء األطفاؿ أال يستائؿ الباحث. بالتالي، 202احتضانيـ مف قبؿ األوساط اإلجرامية ىناؾ
جتماعية البيئة اإل لنييار نتيجةً مؤقت ولو بشكؿ  فاقديف ليا محروميف مف البيئة األسرية أو عمى األقؿ

لما كانت األطراؼ المعنية سواء كانت الدولة أو غيرىا ال عمـ لدييا عف  ؟ وعميوالدولة التي تضمنيا
في البيئة فاقديف أو غير متمتعيف بحقيـ  واقع ىؤالء األطفاؿ بشكؿ دقيؽ فإنو مف المرجح أف يكونوا

مكانية ميددًا، مع األخذ بعيف االعتبار إحقيـ في البيئة األسرية  مف األسرية األمر الذي يجعؿ
تعرضيـ لمخطر مف خبلؿ األتجار بيـ أو أستغبلليـ األمر الذي قد تؤدي نتائجو منطقيًا إلى فقداف 

ف البيئة األسرية سواء بشكؿ مؤقت حتى تتوفر البدائؿ أو فقدانيـ لمبيئة  دائـ عندما ال تتوفر الحموؿ، وا 
كما أكدت عمى ذلؾ اتفاقية األصؿ الحؽ في البيئة األسرية  األسرية ال يعني حرمانيـ منيا، وذلؾ الف

، وىو واجب وممـز قانونيا لكافة األطراؼ، أي عدـ مشروعية حرماف الطفؿ مف البيئة حقوؽ الطفؿ
ناتج عف عدـ تمتع الطفؿ برعاية مناسبة تضمف الحؽ في البيئة  األسرية. أما فقدانيا، فيو أمر واقعي

                                                

 .17، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،    201
202 Aljazeera news: A million children orphaned by the Syrian war, 

<https://www.aljazeera.com/news/2017/11/syria-unicef-warns-dangers-facing-war-orphans-

171115165757024.html> (last date visited: 12 May 2018).―UN warns against dangers facing these children, 

including lack of education, trafficking and being indoctrinated by armed groups.‖ 
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. بعبارة أخرى، الممارسة كما وضح الباحثرض الواقع وعند يمكننا مبلحظتو عمى أ األسرية وىو أمر
أف حرماف الطفؿ مف الرعاية الوالدية تؤدي نتائجة إلى فقدانو لمبيئة األسرية بشكؿ عاـ مبدئيًا عمى 
األقؿ، لكف ال يجوز أف يحـر مف حقو في البيئة األسرية مف الناحية القانونية، وفي كمتا الحاالتيف 

عمى أي حاؿ، يرغب  روـ مف رعاية والديو أو مف في حكمو. الطفؿ المخاطب ىو ذلؾ الطفؿ المح
عمى المنظومة الدولية لفت األنتباه ليذه المعضمة التي تتمحور حوؿ ضعؼ رقابة الدولة  الباحث إلى

الييا بشكؿ موسع في الفصؿ الثاني مع العمـ  يتطرؽ الييا الباحثبعض ىؤالء األطفاؿ والتي سوؼ 
حصرًا لؤلطفاؿ المحروميف مف رعايتيـ الوالدية )بيئتيـ األسرية( بؿ تمتد إلى أف الرعاية البديمة ليست 

ومف البدييي أف حرماف الطفؿ مف رعايتو الوالدية ييدد حؽ  203األطفاؿ المعرضيف إلى ذلؾ األمر
خمؽ الحؽ  لذلؾأو الحرماف منيا )عند عدـ توفر البدائؿ(  الطفؿ في البيئة األسرية ويعرضو لفقدانيا

 . البيئة األسرية ضماف الحؽ في ألجؿ لرعاية البديمةفي ا

أما في سياؽ الحؽ في الرعاية البديمة، قد تشير البيئة األسرية أيضا إلى البيئة المنزلية / المنزؿ 
)الييكؿ المادي(، مف حيث اإلعداد والسبلمة واألمف والمزايا أو الوظائؼ العممية األخرى. ويكتسب 

ال يكفي توفير  مؤسسية، وأحيانا في الحضانة. لكفتعمؽ بالتنشئة في المرافؽ الذلؾ أىمية خاصة فيما ي
ضماف توفير  إلىالعنصر المادي لمبيئة األسرية لمطفؿ بؿ يتوجب عمى الدولة أف تسعى جاىدتًا 

 العناصر والمكونات المعنوي المتاصمة في البيئة األسرية الطبيعية والرقابة واألشراؼ عميو.

 4ي4 حماية ومساعدة خاصتينالفرع الثان

أحد الجوانب الغامضة عند الحديث عف الحؽ في الرعاية البديمة، ىي مفيوـ الحماية والمساعدة 
 اإلفريقي( مف الميثاؽ 1) 25( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ والمادة 1) 20الخاصتيف الوارد في المادة 

ؿ عف توفير حماية ومساعدة خاصة لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو. وتحدد ىاتاف المادتاف مسؤولية الدو 
لؤلطفاؿ المحروميف، سواء بشكؿ مؤقت أو دائـ، مف بيئتيـ األسرية/العائمية. في ذات الوقت، تنص 

لحقوؽ الطفؿ  اإلفريقي( )أ( مف الميثاؽ 2) 25( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ والمادة 2) 20المادة 
ما  عاية بديمة ليؤالء األطفاؿ. لذلؾة توفير ر ورفاىيتو، بطريقة مماثمة، عمى أف تتحمؿ الدوؿ مسؤولي

                                                

. "القصد مػف ىػذه المبػادئ التوجيييػة ىػو 1، المادة مرجع سابؽوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ الت 203
ة الوالػديف أو تعزيػز تنفيػذ اتفاقيػة حقػوؽ الطفػؿ، وأحكػاـ الػصكوؾ الدوليػة األخػرى ذات الػصمة بحمايػة ورفػاه األطفػاؿ المحػروميف مػف رعايػ

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ.  20أنظر ايضًا  عبارة " أو الذي ال يسمح لو" في البند األوؿ مف المادة األطفاؿ المعرضيف لذلؾ". 
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ىي العبلقة بيف مفيوـ" الحماية والمساعدة الخاصتيف" و"الحؽ في الرعاية البديمة" )أواًل(. وما ىو 
 الغرض مف مفيوـ "الحماية والمساعدة الخاصتيف" )ثانيًا(.

 4البديمةأواًل4 العالقة بين "الحماية والمساعدة الخاصتين" والحق في الرعاية 

المبادئ التوجييية المتعمقة بشكؿ ومحتوى  إلى يتطرؽ الباحثلفيـ العبلقة بيف المفيوميف سوؼ 
التقارير المطموب تقديميا مف الدوؿ األطراؼ في المعاىدات الدولية لحقوؽ اإلنساف. وذلؾ لمعرفة ما 

اقية حقوؽ ( مف اتف2) 20و( 1) 20إذا كانت الدوؿ األطراؼ لدييا التزامات منفصمة تحت المادة 
؟ يقصد بيذه المبادئ التوجييية تقديـ التوجيو لمدوؿ األطراؼ في الوفاء بالتزاماتيا بتقديـ الطفؿ أـ ال

. في القسـ المتعمؽ في 204مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ 44التقارير إلى لجنة حقوؽ الطفؿ بموجب المواد 
طراؼ بتقديـ معمومات ذات صمة، متعمقة بثماف أمور ، تمتـز الدوؿ األ205البيئة األسرية والرعاية البديمة

(، الفصؿ عف 2-1، الفقرتاف 18(، مسؤوليات الوالديف )المادة 5وىي: التوجيو مف الوالديف )المادة 
(، 4، الفقرة 27(، تحصيؿ نفقة الطفؿ )المادة 10(، جمع شمؿ األسرة )المادة 9الوالديف )المادة 

(، النقؿ وعدـ العودة بصورة 21(، التبني )المادة 20)المادة  ألسريةااألطفاؿ المحروميف مف البيئة 
عادة 19(، اإلساءة واإلىماؿ )المادة 11غير مشروعة )المادة  (، بما في ذلؾ التأىيؿ البدني والنفسي وا 

باألطفاؿ (. فيما يتعمؽ 25(، المراجعة الدورية لئليداع )المادة 39االندماج االجتماعي )المادة 
( 1، ينبغي أف تقدـ الدوؿ األطراؼ بيانات مفّصمة تحتوي عمى ما يمي: يف مف بيئتيـ األسريةالمحروم

( تنفيذ تدابير لتوفير رعاية بديمة لؤلطفاؿ المحروميف 2تنفيذ تدابير لتوفير حماية ومساعدة خاصة. 
ذا أقتضت مؤسسات الرعاية البديمة إال إ إلى( تدابير لضماف عدـ المجوء 3مف بيئتيـ األسرية. 

( احتراـ المبادئ التوجييية لبلتفاقية 5( رصد حالة األطفاؿ المودعيف في رعاية بديمة. 4الضرورة. 
 206عند إيداع األطفاؿ في الرعاية بديمة.

                                                
204 General guidelines for periodic reports: CRC/C/58(Basic reference document), adopted by the 

Committee at its 343rd meeting (thirteenth session), 1996, para 1.  

205 General guidelines for periodic reports: Ibid, Section 5. 

206 General guidelines for periodic reports: Ibid, para 80. ―requires state parties to submit information on 

measures adopted to ensure special protection and assistance to the child who is temporarily or permanently 

deprived of his or her family environment or in whose best interests cannot be allowed to remain in that 

environment; alternative care for such a child, specifying the available forms of such care (inter alia foster 

placement, kafalah of Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of 

the child); that the placement of such a child in suitable institutions will only be used if really necessary; 

Monitoring of the situation of children placed in alternative care; respect for the general principles of the 

Convention, namely non-discrimination, the best interests of the child, respect for the views of the child and 

the right to life, survival and development to the maximum extent‖.  
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ويرى بعض الباحثيف أف المبادئ التوجييية السابقة تمييز بيف التدابير التي يتعيف اتخاذىا "لضماف 
. لذلؾ فيـ مطمباف 207بير الواجب اتخاذىا لضماف توفير "الرعاية البديمة"حماية ومساعدة خاصة" والتدا

لمفيـو منفصبلف عف بعضيـ البعض إذ ال يعتبر مفيوـ "الحماية والمساعدة الخاصتيف" مرادفًا 
فإنو مف الواضح أف التزاـ الدولة بتوفير "حماية ومساعدة خاصتيف" يختمؼ عف  "الرعاية البديمة". وعميو

، الرعاية مختمفة الحضانة، التبني، الكفالةلدولة تجاه توفير الرعاية البديمة عمى أشكاليا الالتزاـ ا
( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. لذلؾ يمكف القوؿ بأف "الحماية والمساعدة 3) 20المؤسسية بموجب المادة 

نتيجًة ديمة". الخاصتيف" يجب أف تفسر بشكؿ أكثر أتساعًا وبصورة منفصمة عف الحؽ في "الرعاية الب
أف فيـ االلتزاـ بتوفير "الحماية والمساعدة الخاصتيف" بشكؿ منفصؿ ومختمؼ عف االلتزاـ بتوفير  لذلؾ

 حيثمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ.  20توسيع نطاؽ أحكاـ المادة  إلى"الرعاية البديمة"، يؤدي بالضرورة 
 ليـ نلك. يمةدلبا عايةرلاعمى  أف األطفاؿ موضوع ىذه الدراسة ليسوا فقط ليـ الحؽ في الحصوؿ

 الحماية" مفيوـ مف الغرض فيـ يصبح عميو، بناءاً . الدولة توفرىا خاصة ومساعدة حماية أيضاً 
 الرعاية البديمة. في الحؽ مع لتداخمو ميـ أمر" الخاصتيف والمساعدة

 4ثانيًا4 الغرض من مفيوم الحماية والمساعدة الخاصتين

ة الخاصة" أو "المساعدة الخاصة" أو "الرعاية الخاصة" في العديد مف ورد استخدـ مفاىيـ "الحماي
مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ  25التشريعات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف. عمى سبيؿ المثاؿ تمنح المادة 

مف العيد الدولي الخاص  10. وتوفر المادة 208اإلنساف "رعاية ومساعدة خاصة" لؤلمومة والطفولة
والثقافية لؤلميات حماية خاصة خبلؿ فترة معقولة قبؿ الوالدة  واإلجتماعيةية بالحقوؽ االقتصاد

. اية الخاصة والمساعدة في دساتيرىاحؽ األطفاؿ في الحم إفريقية دوؿ تحمي عدة. كما 209وبعدىا
فعمى سبيؿ المثاؿ، ينص دستور دولة الرأس األخضر عمى الحؽ في حماية خاصة لؤلطفاؿ المرضى، 

                                                
207 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 131. 

كانوف األوؿ/  10المؤرخ في  ألؼ 217 القرار بموجب: اعُتمد بموجب قرار الجمعية العامة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف 208
تيف. ولجميع األطفاؿ حؽُّ التمتُّع بذات الحماية االجتماعية (. "2)25، المادة 1948ديسمبر لؤلمومة والطفولة حؽٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّ

 ."سواء ُوِلدوا في إطار الزواج أو خارج ىذا اإلطار
صديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة : اعتمد وعرض لمتوقيع والتالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واإلجتماعية والثقافية 209

، المادة 1976كانوف الثاني/يناير  3تاريخ بدء النفاذ: 1966كانوف األوؿ/ديسمبر  16( المؤرخ في 21-ألؼ )د 2200لؤلمـ المتحدة 
ف الحماية والمساعدة، وخصوصا (. "وجوب منح األسرة، التي تشكؿ الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكف م1)10

اء ال لتكويف ىذه األسرة وطواؿ نيوضيا بمسؤولية تعيد وتربية األوالد الذيف تعيميـ. ويجب أف ينعقد الزواج برضا الطرفيف المزمع زواجيما رض
 إكراه فيو".

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
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. كذلؾ األمر في الدوؿ العربية. فمثبًل، 210امى أو المحروميف مف البيئة األسرية المتوازنةاألطفاؿ اليت
والتدابير  جراءاتاإلتخاذ عمى وجوب إ (2004لعاـ ) مف قانوف الطفؿ الفمسطيني 8تنص المادة 

فؿ في اتفاقية حقوؽ الط211.المناسبة لضماف تمتع األطفاؿ ذوي اإلحتياجات الخاصة بالرعاية البلزمة
( مف 1) 23دة في الما استخدمت صياغة "الحماية الخاصة" والميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو،

، التي تعترؼ بحؽ األطفاؿ الذيف يعانوف مف إعاقات في الرعاية الخاصة، والمادة اتفاقية حقوؽ الطفؿ
صة لمحماية" لؤلطفاؿ ( مف الميثاؽ االفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو، التي توفر "تدابير خا1) 13

 الذيف يعانوف مف إعاقات.

ويرى بعض الباحثيف أف الحؽ في "الحماية الخاصة" يمنح لؤلطفاؿ الذيف يعتبروف في وضع أكثر 
ضعفا نسبيا بالمقارنة مع األطفاؿ اآلخريف بشكؿ عاـ، مثؿ العماؿ الشباب، واألطفاؿ المرضى أو 

 حماية" صلخاا مضعفي بمطيتف قبؿ أحد الكبار. واألطفاؿ الذيف تيتموا وليس لدييـ رعاية م
 الحماية في الحؽ مف الغرض أف أي. لمحماية لعامةا محاجتي لىإ باإلضافة" نخاصتي ةدمساعو

مة مف حقوؽ األطفاؿ الذيف ىـ في أوضاع ضعيفة بشكؿ كام مجموعة تحقيؽ ىو والمساعدة الخاصة
كما أف دراسة 212. صة مف الحماية والمساعدةخاص مف خبلؿ توفير تدابير غير عادية ومستويات خا

التعميقات العامة المتعمقة باألحكاـ الدولية المذكورة أعبله يدعـ التفسير المذكور لمصطمح "الحماية 
المتعمقة بحؽ  24المادة حوؿ الخاصة". فمثبًل في التعميؽ العاـ الصادر عف لجنة حقوؽ اإلنساف 

ليست الحقوؽ الوحيدة  24ى أف الحقوؽ التي تنص عمييا المادة لإ المجنة أشارتاألطفاؿ في الحماية، 
لى أف األطفاؿ يستفيدوف، بوصفيـ أفرادا، مف جميع ا لحقوؽ التي يعترؼ بيا لؤلطفاؿ في العيد، وا 

ال أف الدوؿ كممة "خاصة" في المادة السابقة إ وعمى الرغـ مف عدـ ذكرة المدنية المبينة في العيد.
 213.فؿ لمقصر حماية أكبر مف تمؾ التي يتمتع بيا البالغوفينبغي عمييا أف تك

 

                                                
210 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 132.  

. "تتخذ الدولة اإلجراءات والتدابير المناسبة لضماف تمتع األطفاؿ ذوي اإلحتياجات 8، المادة مرجع سابؽقانوف الطفؿ الفمسطيني:  211
يز إعتمادىـ عمى النفس وضماف مشاركتيـ الفاعمة الخاصة بالرعاية البلزمة في المجاالت كافة وبخاصة التعميـ والصحة والتأىيؿ الميني لتعز 

 ."في المجتمع
212 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 133.  

  .2، الفقرة 1989، حقوؽ الطفؿ، الدورة الخامسة والثبلثوف، 24المادة  17التعميؽ العاـ رقـ المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية والسياسية:  213
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مف اتفاقية  23ويمكف العثور عمى استخداـ مماثؿ لمفيوـ "الحماية الخاصة والمساعدة" في المادة 
( ، ذكرت لجنة 1) 23حقوؽ الطفؿ، التي تتناوؿ األطفاؿ الذيف يعانوف مف إعاقات. نقبًل عف المادة 

لرئيسي لتنفيذ االتفاقية فيما يتعمؽ باألطفاؿ ذوي اإلعاقة ىو "التمتع بحياة حقوؽ الطفؿ أف المبدأ ا
ويجب أف  214كاممة وكريمة في ظروؼ تكفؿ الكرامة وتعزز االعتماد عمى النفس وتسيؿ النشاط "

ينبغي عمى الدوؿ تنفيذ و . 215تيدؼ جميع التدابير التي تتخذىا الدوؿ إلى تحقيؽ ىذا المبدأ الرائد
ة لمرعاية لتمكيف األطفاؿ ذوي اإلعاقة مف التمتع بالحقوؽ التقميدية دوف تمييز. وفسرت تدابير خاص

ط ا ال تشمؿ فقنيال ( عمى نطاؽ واسع2) 23وجب المادة المجنة التزاـ الدولة بتوفير حماية خاصة بم
. 216مسئوليةاآلباء أو غيرىـ ممف يرعوف األطفاؿ في نطاؽ الوالية ال األطفاؿ ذوي اإلعاقة ولكف أيضاً 

لدييـ لمتعمقة بحقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ لكف وفقا لما سبؽ، ال تمتـز الدوؿ فقط بتنفيذ المعاىدة الدولية ا
التزاـ باتخاذ "تدابير خاصة ضمف قوانينيا الوطنية" لضماف أف األطفاؿ ذوي اإلعاقة وغيرىـ مف  أيضاً 

 األطفاؿ يتمتعوف بمجموعة كاممة مف الحقوؽ دوف تمييز.

سياؽ الحؽ في الرعاية البديمة، يتضح أف الغرض مف توفير الرعاية البديمة يتجاوز فكرة مجرد  في
 اھيمدتقـ لة" يتيدلبا عايةرلا" أف ةظمبلح ـھلمف امتوفير مكاف )بالمعنى المادي( بديؿ لكؿ طفؿ. و

 رعاية ستوىم يعني ال ىذا". يلةدب عايةر" اھنأ علی لعائليةا ـھعايتر فم وفمرُيح فيذلا ؿفاطلؤل
تعني أف األشخاص غير "أسرة  كممة "بديمة" طفاؿ، رغـ أستخداـلؤل المقدمة" الرعاية" إف. أقؿ أو ثانوي

وظيفة الرعاية التي توفرىا األسر الطبيعية لؤلطفاؿ. وبعبارة  ذاتالطفؿ" يجب أف يؤدوا قدر اإلمكاف، 
عدادىـ أخرى، ينبغي أف تمكِّف الرعاية البديمة األطفاؿ مف تحقيؽ  مكاناتيـ بالكامؿ، وا  حقوقيـ وا 

ينبغي أن توفر الدولة "الحماية الخاصة لبلنتقاؿ السمس إلى مرحمة البموغ. وبنفس الطريقة، 
حقوقيم  إلىوالمساعدة" الدعم والحماية من خالل تدابير استثنائية لضمان وصول األطفال 

مكانياتيم بشكل كامل وليس فقط المكان البديل بشكل خاص  عمى سبيؿ المثاؿ، يعتبر الرصدٌ  .وا 
المنتظماف لمواقع الرعاية البديمة أحد تدابير الحماية "الخاصة" لضماف رعاية األطفاؿ بشكؿ  والتقييـٌ 

                                                

 .11، الفقرة 2006، حقوؽ األطفاؿ المعوقيف ،9التعميؽ العاـ رقـ  لجنة حقوؽ الطفؿ: 214
 .11، الفقرة حقوؽ األطفاؿ المعوقيف، مرجع سابؽ ،9التعميؽ العاـ رقـ  لجنة حقوؽ الطفؿ: 215
،تعترؼ الدوؿ  23مف المادة  2. "ووفقًا لمفقرة 13، الفقرة حقوؽ األطفاؿ المعوقيف، مرجع سابؽ ،9تعميؽ العاـ رقـ ال لجنة حقوؽ الطفؿ:  216

األطراؼ بحؽ الطفؿ المعوؽ في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفؿ لمطفؿ المؤىؿ لذلؾ ولممسؤوليف عف رعايتو تقديـ المساعدة التي تتبلءـ 
أحكامًا إضافية تتصؿ بتكاليؼ التدابير المحددة  23مف المادة  3يو أو غيرىما ممف يرعونو. وتتضمف الفقرة مع حالة الطفؿ وظروؼ والد

 وتوضيحات تتعمؽ بما ينبغي لتمؾ المساعدة تحقيقو".
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. ويختمؼ مستوى الحماية والمساعدة المطموبيف 217مناسب في أماكف الرعاية خارج المنزؿ االصمي
حضانة، أو الرعاية رعاية القرابة، أو ال ة والديف،رعاي كانت اً لؤلطفاؿ بأختبلؼ شكؿ الرعاية سواء

نو يجب تصميـ الحماية والمساعدة المقدمة مف الدولة بشكؿ فردي لتمبية احتياجات المؤسسية. أي أ
كؿ طفؿ ضمف شكؿ مف أشكاؿ مختمفة مف الرعاية البديمة أو حتى لحماية األطفاؿ لمعرضيف لفقداف 

 سرىـ.رعايتيـ الوالدية مف خبلؿ تمكيف أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
217  Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 134.  
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 الفصل الثاني4 

_____________________________________________________________ 

 4دور الدولة في ضمان حق الطفل في البيئة األسرية

وؿ إلى الدولي والذي يسعى في المقاـ األ حقوؽ األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة في القانوف بعد أف تناولنا
ة مناسبة لكؿ طفؿ عمى حدة، نبدأ بالتطرؽ إلى دور الدولة في ضماف ذلؾ الحؽ توفير بيئة أسري

طبلع عمى اطبو القانوف الدولي، مف خبلؿ اإلاألساسي والطرؼ األوؿ الذي يخ البلعبىا اعتبار ب
سمطة الدولة في تحديد شكؿ الرعاية البديمة الواجب أتخذاىا ألجؿ حماية األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة، 

مف خبلؿ التطرؽ إلى اليأت مساعدة وحماية األطفاؿ المعرضيف لفقداف الرعاية الوالدية، وذلؾ وأيضًا 
مف التفكؾ األمر الذي قد تؤدي نتائجو إلى  ى الرعاية البديمة وحماية األسرةلغايات تجنب المجوء إل

 فقداف الطفؿ لبيئة التنشئة األولى.

)المبحث  اتخاذهديد شكؿ الرعاية البديمة الواجب لذلؾ سوؼ يتناوؿ ىذا الفصؿ سمطة الدولة في تح
 األوؿ(، اليات مساعدة وحماية األطفاؿ المعرضيف لفقداف الرعاية الوالدية )المبحث الثاني(.
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 4لة في تحديد شكل الرعاية البديمةالمبحث األول4 سمطة الدو 

، حؽ لدية( أو مف ىو في حكموسرية )الرعاية الواحؽ الطفؿ المحروـ أو المعرض لفقداف بيئتيـ األ أف
وذلؾ الف التشريع الدولي يمجد الحؽ في البيئة األسرية لكنو في ذات التناقضات يشوبو الكثير مف 

 تباعو في سبيؿ ضماف ذلؾ الحؽ.طة واسعة لتحديد النيج الذي تود االوقت يعطي الدوؿ سم

حؽ الطفؿ  عندما يتعمؽ األمر في يناقض نفسوإلى أثبات أف القانوف الدولي ييدؼ ىذا المبحث لذلؾ 
د بدائؿ الرعاية في تحدي -مف خبلؿ اعطاء الدولة سمطة واسعة  -في العيش في وسط أسري بديؿ 

سوؼ يتـ نتناوؿ أشكاؿ الرعاية البديمة )المطمب األوؿ(، طبيعة سمطة الدولة في تحديد  الوالدية. وعميو
 شكؿ الرعاية البديمة )المطمب الثاني(.

 4األول4 أشكال الرعاية البديمةالمطمب 

( مف 3) 25( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ و 3) 20عف أشكاؿ الرعاية البديمة، تعطي المواد  عند الحديث
لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو األولوية لمخيارات العائمية مثؿ رعاية الحضانة، التبني، الكفالة  اإلفريقيالميثاؽ 

في  األمر"، مما يجعميا شكبًل ثانوياً خياًرا فرعًيا "إذا لـز  ، مع جعؿ الرعاية "المؤسسية"اإلسبلمية
. وييدؼ ىذا 218التسمسؿ اليرمي ألشكاؿ الرعاية البديمة التي جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

النيج إلى إعادة التأكيد عمى "تفوؽ البيئة األسرية"، سواء كانت بيئة أسرية طبيعية أو بيئة بديمة لؤلسرة 
( عمى أنواع أخرى مف الرعاية البديمة. نفس اإلسبلميةالقربى، الحضانة، التبني، الكفالة )رعاية ذوي 

تصنؼ أشكاؿ الرعاية إلى "رسمية" و "غير إذالنيج تتبعو أيضًا المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة 
التعرؼ إلى  ييدؼ ىذا البمحثفي فئات أخرى.  اإلسبلميةرسمية"، مع وضع كؿ مف التبني والكفالة 

وفقًا لتشريع الدولي مف خبلؿ تحميؿ كؿ شكؿ مف أشكاؿ الرعاية عمى شكاؿ الرعاية البديمة عمى أىـ أ
 .ةحد

لذلؾ سوؼ يتناوؿ ىذا المطمب أشكاؿ الرعاية البديمة القائمة عمى توفير الوسط األسري البديؿ )الفرع 
 ني(.األوؿ(، والرعاية المؤسسية بصفتيا خيارًا فرعيًا )الفرع الثا

 

                                                

 (.3)25، المادة مرجع سابؽ(. الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 3)20، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  218
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 4القائمة عمى توفير الوسط األسري الفرع األول4 الرعاية البديمة

الرعاية التي تقوـ عمى توفير الوسط األسري لمطفؿ موضوع ىذه الدراسة فإنو يقصد  إلىعند النظر 
بذلؾ وضع الطفؿ عمى المدى القصير أو الطويؿ في بيئة أسرية، مع واحد عمى األقؿ مف مقدمي 

أو بيئة أسرية راعية حيث يكوف األطفاؿ جزءًا مف رعاية األقارب والمجتمعات  الرعاية المتسقة،
)أواًل(، ذي القربى.  ومف صور الرعاية التي تقوـ عمى توفير الوسط األسري البديؿ رعاية 219الداعميف 

 مسًا(.)خا اإلسبلميةرعاية الحضانة )ثانيًا(، التبني )ثالثًا(، التبني بيف البمداف )رابعًا(، الكفالة 

 4ذي القربىأواًل4 رعاية 

 kinship)ذي القربىبرعاية صراحًة ف المبادئ التوجيية لمرعاية البديمة ىي أوؿ تشريع دولي يعترؼ إ
care التي تعد شكؿ مف أشكاؿ الرعاية األسرية في إطار أسػرة الطفؿ الكبيرة أو بالمجوء إلى أصدقاء )

تعرؼ ىذه الرعاية . و 220نت ذات طابع رسمي أو غير رسميكا اً مقربيف لؤلسرة يعػرفيـ الطفؿ، سػواء
نيا رعاية األطفاؿ بدواـ كامؿ ورعايتيـ وحمايتيـ مف قبؿ األقارب، أفراد قبائميـ أو عشائرىـ أو بأ

ف رعاية ذوي القربة . إ221عرابينيـ أو أولياء أمورىـ أو أي شخص بالغ لديو عبلقة قرابة مع طفؿ 
 لنطاؽ لػ "العائمة" ليشمؿ جميع األشخاص المشاركيف في رعاية الطفؿ،مبنية عمى التفسير الواسع ا

خر وحتى مف أسرة إلى أخرى. ويمكف إرجاع رعاية ذوي القربة األمر الذي يختمؼ مف مجتمع إلى اَ 
ة ألطفاؿ ينتموف ليس فقط ألسرىـ النووية ولكنيـ مسؤولية المجتمع الذي يولدوف اإلفريقيإلى التقاليد 
. ويستند أيضًا عمى افتراض أف عبلقة الدـ 222ؿ مجموعة واسعة مف العبلقات االجتماعية فيو مف خبل

الباحث اف أساس ظيور ىذا الشكؿ مف أشكاؿ الرعاية البديمة  جوىر ما تدور حولو األسرة. ويرىىي 
التي أيضًا  اإلسبلميةال ينحصر في المجتمعات اإلفريقية فقط بؿ يمكف الولوج اليو مف خبلؿ الديانة 

 .223تعتبر عبلقة ذوي القربة عبلقة مقدسة 

                                                
219 Family Based Care: ―The short-term or long-term placement of a child into a family environment, with at 

least one consistent parental caregiver, a nurturing family environment where children are part of supportive 

kin and community‖. Better Care Network, Ibid. 

 (.1)ج() 28، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  220
221 ISS, UNICEF: ‗Improving protection for children without parental care, kinship care: an issue for 

international standards‘, Ibid, p 3.  

222 Leonard, Anna: Grandparent Kinship Caregivers,  Marquette Elder's Advisor: Vol. 6: Iss. 1, Article 7. 

Available at <http://scholarship.law.marquette.edu/elders/vol6/iss1/7> (last date visited: 22 March 2018). 

ميا محمد عرفة سكيؾ: ذوو القربى واألرحاـ فػي ضوء القرآف الكريـ "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف، غزة،  223
 .34، ص 2010
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ال في حالة ى شكبًل مف أشكاؿ الرعاية البديمة إذي القربفي العديد مف البمداف المتقدمة، ال تعتبر رعاية 
الموافقة عمييا مف قبؿ السمطة المختصة أي يجب إضفاء الطابع الرسمي عمييا لكي يؤخذ بيا 

(. بالت الي تخضع لقياسات ومراقبة الدولة وتنظيميا. ويطمؽ عمييا مصطمح )بالمعنى القانوني الصاـر
(kinship foster care ويحؽ لمقدمي ىذا النوع مف الرعاية الحصوؿ عمى مساعدات مالية ،)

 .224وغيرىا مف المساعدات مف قبؿ الدولة في سبيؿ رعاية الطفؿ 

ة وحكـ في التنشئاإلستمرارية مثؿ تعزيز العديد مف القيـ اإليجابية  ذي القربىفي الحقيقة، لدى رعاية 
ا تدعـ تقاليد األسرة انيخبلؿ أزمات األسرة مثؿ الطبلؽ أو االنفصاؿ. كما األسرة الذاتي خاصتًة 

ربة مف بعض اإلنتكاسات )خاصة . ومع ذلؾ عانت رعاية ذوي الق225الممتدة وقيمة إبقاء االقارب معًا 
وابط القرابة عمى األقؿ مف حيث الجانب المادي، كنتيجة فريقي والشرؽ األوسط( بسبب إضعاؼ ر في إ
. وىذا يزيد مف أىمية أف يتـ 226، مف بيف أمور أخرىثة والمرض والفقر والصراع المسمحلمحدا

االعتراؼ بيا قانونًا )رعاية رسمية( سيما أف بعض الدوؿ ال تعترؼ بيا في قوانينيا المحمية عمى الرغـ 
 إلىالذي قد يؤدي مف حيث الواقع األمر العديد مف المجتمعات،  مف ممارستيا وبشكؿ واسع في

 نتياؾ العديد مف حقوؽ ىؤالء األطفاؿ، ذلؾ لعدـ وجود أشراؼ ومراقبة خاصة مف قبؿ الدولة عميياإ
 .ىذه الرعايةنظـ أو فراغ تشريعي ي

 4ثانيًا4 رعاية الحضانة

المحروميف مف بيئتيـ األسرية حيث يتـ  ( ىي نظاـ رعاية لؤلطفاؿfoster careالرعاية الحضانة )
وضع ىؤالء األطفاؿ في رعاية األفراد الذيف ال عبلقة ليـ بيـ )عمى عكس رعاية ذوي القربى(. 
تاريخيًا، كانت الحضانة عبارة عف رعاية مؤقتة، لحيف إعادة دمج أو توحيد العائمة، لكنيا تطورت في 

                                                
224 Cantwell, Holzscheiter: ‗Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child‘, Ibid, p 37. See Also Herring, David J: ‗Kinship Foster 

Care: Implications of Behavioral Biology Research‘, Buffalo Law Review Vol. 56, U. of Pittsburgh Legal 

Studies Research Paper No. 2008, p 495. Available at <https://ssrn.com/abstract=1083743> (last date visited: 

24 March 2018). 

 .16، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 225
226 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 152.  
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نيا قد ال تكوف مؤقتة بؿ دائمة أو تتحوؿ بديمة، أي إؿ مف أشكاؿ الرعاية الالوقت الحاضر إلى شك
 .227إلى تبني

وتعتبر الحضانة فريدة مف نوعيا حيث إنيا ال تمنح "المسؤوليات األبوية الكاممة" عمى الوالديف 
لة يتـ فييا تقاسـ المسؤوليات األبوية لؤلطفاؿ في رعاية الحضانة بيف الدو  ففي الواقعالحاضنيف. 

جتماعية التي تخضع لمضوابط القانونية انة. وبالتالي ىي شكؿ مف أشكاؿ الرعاية اإلوالوالديف بالحض
 .228مف قبؿ الدولة

مقدمي لمرعاية بالحضانة في أف األطفاؿ يتمقوف الرعاية في بيئة أسرية مع  الرئيسةتتمثؿ إحدى المزايا 
رعاية بتحديد احتياجات األطفاؿ "األبويف". وستسمح البيئة القريبة لمقدمي الالرعاية الذيف يقوموف بدور

فإف الرعاية الحاضنة ال تضمف دواـ الرعاية )اإلستمرارية(.  الستجابة بشكؿ أفضؿ ليـ. ومع ذلؾ،وا
ببلئحة األسر البديمة  القرار بقانوف المتعمؽ 2014عمى سبيؿ المثاؿ، في فمسطيف صدر في عاـ 

أف الحضانة مف قبؿ أسرة بديمة ال تضمف  يبلحظ عبارة المؤقتة، وىذا خير دليؿ عمى ،229 المؤقتة
 ستقرار لمطفؿ.عمى اإلستمرارية في التنشئة واإل البديؿ القائـ

وبطبيعة الحاؿ، عمى غرار أشكاؿ الرعاية األخرى، يمكف إنياء وضع الحاضنة إذا لـ يعتبر ىذا 
اضنيف وقد الموضع في مصالح الطفؿ. وعبلوة عمى ذلؾ، يمكف إنياء وضع الحضانة بطمب مف الح

عمى الرفاه النفسي وتطور  مما يؤثر سمباً  يؤدي ىذا اإلنياء إلى تقمبات متكررة في الرعاية،
 نتياؾ لحؽ الطفؿ في اإلستمرارية في التنشئة والرعاية الدائمة. يعتبره الباحث إ. األمر الذي 230األطفاؿ

ي البمداف ة، ال سيما فعمى أي حاؿ، تعتبر الحضانة في يومنا ىذا خدمة متخصصة تموليا الدول
بائيـ غير قادريف عمى اَ  الذيف ؿفاطألا عايةرل لشامتوفير نيج مقارف  األكثر تطورًا، تيدؼ إلى

                                                
227 South African Law Commission: Review of the child care act, Report, 2002, p 239. Avaliable at 

<http://www.justice.gov.za/salrc/reports/r_pr110_01_2002dec.pdf> (last date visited: 24 March 2018). 

228Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 154.  

ـ ببلئحة األسر البديمة المؤقتة: صادر عف مجمس 2014( لسنة 4جمس الوزراء رقـ )الئحة األسر البديمة المؤقتة الفمسطينية: قرار م 229
 ـ، راـ اهلل، فمسطيف.22/04/2014الوزراء في جمستو المنعقدة بتاريخ 

230 J Strijker , T J Zandberg: Breakdown in foster care, 9/1&2 International Journal of Child and Family 

Welfare 76, 2005. 
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لذلؾ ىناؾ مجموعة واسعة مف أشكاؿ نتيجًة توفيرىا "لفترة تتراوح مف قصير إلى آخر طويؿ األمد". 
 .231ونماذج الحضانة عمى مستوى العالـ 

 4ثالثًا4 التبني

( ىو نوع مف أنواع التنسيب األسري يتـ فيو نقؿ حقوؽ ومسؤوليات أحد الوالديف أو adoptionي )التبن
أكثر بشكؿ كامؿ وغير قابؿ لئللغاء إلى واحد أو أكثر مف المتبنييف، وييدؼ ىذا الترتيب إلى توفير 

. 232و البيولوجيةمكاف لرعاية الطفؿ داخؿ أسرترعاية األسرية بطريقة مشابية قدر اإلشكؿ مف أشكاؿ ال
وينطوي التبني عمى منح الطفؿ أسرة جديدة عف طريؽ "إسقاط أسرة الوالدة" ، أي تأميف الدواـ 

 .233ف وجدتوالقانوني عف أسرتو البيولولجية إفي رعاية الطفؿ عف طريؽ الفصؿ المادي اإلستمرارية و 

لؤلطفاؿ محؿ ىذه الدراسة  ويجد البعض أف التبني الشكؿ األكثر ديمومة مف أشكاؿ الرعاية البديمة
بيدؼ توفير الرعاية األسرية أو الوالدية )القائمة عمى توفير الوسط األسري(. لذا يبدو مف المفارقة أف 

بمجرد إتماـ عممية التبني ال يخضع لممراجعة الدورية  نويتـ إدراجو كشكؿ مف أشكاؿ الرعاية البديمة ال
ُتمنح المسؤوليات األبوية الكاممة لموالديف إذالرعاية البديمة أو إشراؼ الدولة مثؿ األشكاؿ األخرى مف 

 .234المتبنييف

وعمى الرغـ مف أف التبني كوسيمة لتوفير الرعاية الدائمة في بيئة أسرية لؤلطفاؿ المحتاجيف إلى 
مف اتفاقية حقوؽ  20الرعاية، فقد كاف التبني قضية محؿ جدؿ ذلؾ أثناء مرحمة صياغة المادة 

في توفير بروزًا  أكثرَ  اً أرادت بعض البمداف، بما فييا أستراليا والواليات المتحدة تبني دور  إذالطفؿ، 
الرعاية البديمة لؤلطفاؿ وطمبت مف الدوؿ تسييؿ تبني األطفاؿ حتى مف خبلؿ تقديـ المساعدة المالية 

تبني الوحيد في حالة خيار ال اعتبارقمقيـ مف  عف . بينما أعرب العديد مف البمداف235لؤلسرة المتبنية 

                                                
231 L Lee-Jones: ‗Foster care and social work from the perspective of the foster child‘, Unpublished Masters 

thesis, University of Cape Town, South Africa, 2003, p 11. 

232 David Tolfree: ‗Roofs and Roots: The Care of Separated Children in the Developing World‘, Ibid, p 165. 

233 P Welbourne: ‗Adoption and the rights of children in the UK‘ (2002) 10 The International Journal of 

Children‘s Rights 269. Cited in Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family 

environment: A foucs on Islamic Kafalh as an alternative care option, Ibid, p 26. 

234 Cantwell, Holzscheiter: ‗Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child‘, Ibid, p 52. 

235 UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN RIGHTS: ‗Article 20 Children deprived of a family 

environment for: Legislative History of the Convention on the Rights of the Child (1978-1989)‘, UN-SEC-

HR/1996/SER.1/Article 20, Date Registered 2/10/2005, para 52. 
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. لذلؾ وكحؿ وسط أخذ بالتبني كأحد أشكاؿ 236عدـ أمكانية رعاية الطفؿ مف قبؿ عائمتو البيولوجية
تميز التبني عف غيره مف أشكاؿ الرعاية البديمة يبقى قائمًا  نظر الباحثالرعاية البديمة لكف مف وجو 

فؿ. وعمى الرغـ مف أف التبني يوفر الوسط حقوؽ الط اتفاقية( مف 21مف خبلؿ أنفراده بمادة )المادة 
قد يمجأ اليو المتبنوف لتحقيؽ مصالح خاصة قد تعرض  انواألسري لمطفؿ محؿ ىذه الدراسة، اال 

الطفؿ لمخطر مثؿ تجارة االعضاء، العمالة، االتجار الجنسي، مف ضمف أمور أخرى. لذلؾ يتوجب أف 
وصاية  إلىعة حالة الطفؿ حتى بعد أنتقالو قانونيًا متاب إلىيكوف ىنالؾ تنظيـ تشريعي رقابي ييدؼ 

 الوالديف المتبنيف.

 4رابعًا4 التبني بين البمدان

 انويعتبر تفريعًا عف التبني، اال  انو( عمى الرغـ مف inter-country adoptionالتبني بيف البمداف )
اتفاقية  منفصؿ، وىوي أصبح موضوع اىتماـ كبير في السنوات األخيرة. ينظـ ممارستو إطار قانون

المتعمقة بحماية األطفاؿ والتعاوف في مجاؿ التبني فيما بيف البمداف التي جاءت  1993الىاي لعاـ 
يصبح مف الضروري  وعميومف اتفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف التبني بيف البمداف.  21بناءًا عمى المادة 

 ورة منفردة عف باقي أشكاؿ الرعاية األخرى.اعتبار التبني بيف البمداف أحد أشكاؿ الرعاية البديمة بص

أو عبر الحدود، التبني الذي يحدث في نفس البمد الذي ولد  بني بشكؿ عاـ يمكف أف يكوف محمياً أف الت
فيو الطفؿ يسمى ب "التبني المحمي"، أما التبني بيف الدوؿ أو البمداف، يتـ فيو أخذ األطفاؿ مف بمد 

المتبنيف. أف معظـ حاالت التبني تكوف "متعدية الثقافات" أو "عابرة  االصمي لمعيش في بمد الوالديف
لؤلعراؽ". األوؿ ينطوي عمى "وضع الطفؿ مع أسرة في بيئة ثقافية تختمؼ عف أسرة عائمتيا" بينما 

 .237يتضمف األخير "وضع طفؿ لدى عائمة ذات أصؿ عرقي مختمؼ" 

عتباره خيارًا ؾ إلحد كبير الرعاية المؤسسية وذل إلىأف التبني فيما بيف الدوؿ مشابو  ويرى الباحث
اإلعبلف المتعمؽ بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصمة بحماية مف  17جاء في المادة  إذأستثنائيًا، 

( ما 1986الصعيديف الوطني والدولي ) عمىاألطفاؿ ورعايتيـ مع االىتماـ الخاص بالحضانة والتبني 

                                                
236 UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN RIGHTS: ‗Article 20 Children deprived of a family 

environment for: Legislative History of the Convention on the Rights of the Child (1978-1989)‘, Ibid, para 

52.  

237 Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family environment: A foucs on Islamic Kafalh 

as an alternative care option, Ibid, p 27. 
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أي نحو مبلئـ في بمده  عمىة حاضنة أو متبنية لمطفؿ أو توفير رعاية لو يمي "إذا تعذر إيجاد أسر 
األصمي، يجوز النظر في التبني خارج البمد كوسيمة بديمة لتوفير أسرة لمطفؿ".  ويفيـ مف النص 
السابؽ أف خيار التبني بيف البمداف كأحد أشكاؿ الرعاية البديمة ال يصبح قاببًل لمتطبيؽ اال في حاؿ 

أ، أي أف التبني بيف البمداف فر رعاية بديمة لمطفؿ بما في ذلؾ "الرعاية المؤسسية" في بمده المنشعدـ تو 
 .ناء عمى األصؿ العاـ مف وجو نظر الباحثستثىو إ

إلى أف العديد مف الدوؿ في العالـ تحظر التبني بيف البمداف بشكؿ خاص خصوصًا  اإِلشارةويجدر  
إلى أف العديد مف الدوؿ العربية تحظر فكرة الباحث  ما سبؽ وأشر، والعالـ العربي ك238في أفريقيا

مف البدييي أف يكوف مفيوـ التبني بيف البمداف "بصفتو تفريع عف التبني" ضمف  لذلؾالتبني بشكؿ عاـ 
 التسمسؿ المحظور.

( أف النظرة Sara R. Wallaceخصائييف في القانوف الدولي مثؿ سارة واالس )ويرى بعض األ
شكؿ مف  انو( تصور التبني بيف الدوؿ عمى 1ية لمتبني بيف البمداف تعود إلى ثبلث أسباب: السمب

( التصور القائؿ بأف السماح بالعديد مف عمميات التبادؿ بيف الدوؿ قد يرسؿ 2أشكاؿ اإلمبريالية. 
سع بأف التبني ( االعتقاد السائد عمى نطاؽ وا3رسالة مفادىا أف الببلد غير قادرة عمى رعاية أطفاليا. 

االتجار باألطفاؿ والخطؼ واالستغبلؿ  دي إلى بعض الممارسات الخطرة مثؿفيما بيف البمداف يؤ 
 239المالي.

خصائي في قانوف األسرة أف أحد ( األRichard R. Carlsonويعتبر البرفيسور ريتشارد كارلسوف )
ىو القمؽ مف فكرة التبني ما  الطفؿ محؿ ىذه الدراسة مف العيش في وسط أسري بديؿ حؽ أسباب تقيد
 240.بيف البمداف

 

                                                
238 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 165.  

239 Sara R. Wallace: ‗INTERNATIONAL ADOPTION: THE MOST LOGICAL SOLUTION TO THE 

DISPARITY BETWEEN THE NUMBERS OF ORPHANED AND ABANDONED CHILDREN IN SOME 

COUNTRIES AND FAMILIES AND INDIVIDUALS WISHING TO ADOPT IN OTHERS?‘,  Arizona 

Journal of International and Comparative Law Vol 20, No. 3, 2003, p 690-691. Citied in, Hye-Young Lim: 

‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The case of South Africa‘, 

Ibid, p 165.  

240 Rihchard R. Carlson: A CHILD‘S RIGHT TO A FAMILY VERSUS A STATE‘S DISCRETION TO 

INSTITUTIONALIZE THE CHILD, Ibid, 2016, p 937. 
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 وال اتاؿ كفكرة تواجو العديد مف التحديبأف رعاية التبني بيف البمداف ال تز  يمخص الباحث بالقوؿلذلؾ 
اية الذي يؤدي بالنتيجة إلى تعقيد مسألة الرعاألمر سيما أف الدوؿ ليا سياساتيا الداخمية الخاصة 

ت العامة لبعض الدوؿ، لرعاية التبني بيف البمداف ذلؾ لتعارضيا مع السياسا البديمة وذلؾ خوفًا وأقصاءً 
رباؾ الذي تعاني منو بعض الدوؿ مف قضية التبني بيف البمداف "بغض النظر القوؿ أف اإل كذلؾ يمكف

 شكاؿ رعاية الطفؿبأ -والمفاىيـ الجديدة المتعمقة  أقصاء األفكار إلىعف الدوافع" قد يؤدي مستقببًل 
 التي قد تستجد وتطور مع تطور وتسارع العولمة.  -محؿ ىذه الدراسة 

 4اإلسالميةخامسًا4 الكفالة 

الطفؿ  -عمى أساس دائـ  -تتكفؿ بموجبيا األسرة  اإلسبلميةالكفالة وردت وتمارس في الشريعة 
وال يرثيا، أي اف . عمى عكس التبني، ال يأخذ الطفؿ اسـ العائمة المتكفمة 241المحروـ مف بيئتو العائمية

 السابقة لعممية الكفالة. ةالطفؿ يبقى محتفظًا بشخصيتو القانوني

. 1986242عترؼ بيا دوليا كخيار رعاية بديؿ ألوؿ مرة في إعبلف لرعاية األطفاؿ أْ  اإلسبلميةالكفالة 
أشكاؿ أقر بوجود  نوأال كاف عمى رعاية التبني واعتماده، إوعمى الرغـ مف التركيز في ذلؾ اإلعبلف 

. لذلؾ تـ إدراج الكفالة في 243"اإلسبلميةمختمفة لمرعاية البديمة معترؼ بيا عالميًا مثؿ "كفالة الشريعة 
قائمة األشكاؿ الممكنة لمرعاية البديمة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ. كما في اآلونة األخيرة، أكدت المبادئ 

مف خبلؿ نص المادة  اً دائم ىا حبلً اعتبار فالة بالتوجييية لؤلمـ المتحدة لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ عمى الك
. وتنتشر الكفالة كوسيمة رعاية بديمة بشكؿ أكبر في 244مف المبادئ التوجييية 112)أ( والمادة  2

 القانوف.  اإلسبلميةالدوؿ التي تطبؽ الشريعة 

                                                
241 Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family environment: A foucs on Islamic Kafalh 

as an alternative care option, Ibid, p 42.  

الىتماـ الخاص اإلعبلف المتعمؽ بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصمة بحماية األطفاؿ ورعايتيـ مع االجمعية العامة لؤلمـ المتحدة:  242
 .6، الديباجة الفقرة مرجع سابؽبالحضانة والتبني عمي الصعيديف الوطني والدولي، 

اإلعبلف المتعمؽ بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصمة بحماية األطفاؿ ورعايتيـ مع االىتماـ الخاص الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة:  243
ذ تسمـ بانو توجد في إطار النظـ القانونية الرئيسة لمعالـ بدائؿ  ، الديباجةمرجع سابؽوالدولي، بالحضانة والتبني عمي الصعيديف الوطني  "...وا 

 متنوعة مف المؤسسات الجيدة، مثؿ الكفالة في الشريعة اإلسبلمية...".
)أ(. "دعـ الجيود الرامية إلى اإلبقاء  2، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  244

لػة وفقػًا عمى األطفاؿ تحت رعاية أسرىـ أو إرجػ اعيـ إلييػا، وفي حالػة فػشؿ ذلػؾ، إيجػاد حػؿ مناسػب ودائػـ، بمػا في ذلػؾ التػبني أو الكفا
ػوفر الرعايػػة داخػػؿ المؤسػػسات صػػغيرة الحجػػـ وأف تتمحػور ما يمي "نبغػػي أف تكػػوف المرافػػؽ الػػتي تػ 122لمشريعة اإلسبلمية". وجاء في المادة 

مػًا أف حػوؿ حقػوؽ الطفػؿ واحتياجاتػو، وتُقػاـ في موقػع ىػو أقػرب مػا يكػوف مػف إحػدى األسر أو مف مجموعة صغيرة مف األفراد. وينبغي عمو 
في لـ شممو بأسرتو أو، إف تعػذر ذلػؾ، في تػأميف رعايػة مػستقرة لو داخؿ إطار  يكػوف ىػدؼ المرافػؽ تػوفير رعايػة مؤقتة لمطفؿ واإلسياـ بفعالية

 أسرة بديمة، بوسائؿ منيا التبني أو الكفالة وفقًا لمشريعة اإلسبلمية، كممػا كػاف ذلؾ مناسبًا".
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الة إال في ا غير فعيأنبلبعض ا يرى اإلسبلميةنتقادات التي وجيت إلى الكفالة فيما يتعمؽ في اإل
قد و نيا تفتقد "العالمية" األمر الذي يجعميا محدودة الفعالية أبعض الدوؿ التي تقرىا أو تجيزىا أي 
فميف لصالح أبناء األسرة لعائمة المتكفمة ضد األطفاؿ المتكتؤدي إلى نوع مف التمييز مف قبؿ ا

اية التي تقوـ عمى توفير كافة أشكاؿ الرع تخضعأف بد  ال وجو نظر الباحث ، لذلؾ مف245المتكفمة
 شراؼ الدولة.بما فييا الكفالة لرقابة وا   دوف أستثنا لبديؿالوسط األسري ا

 4الفرع الثاني4 الرعاية المؤسسية

( ىي وضع residential care( أو الرعاية اإليوائية )institutional careالرعاية المؤسسية )
الوالديف أو مف ىـ في حكميـ في المؤسسات، بما  األطفاؿ الفاقديف أو المعرضيف لخطر فقداف رعاية

في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، دور األيتاـ أو المنشآت اإلصبلحية لؤلطفاؿ الذيف يكونوف في 
حالة نزاع مع القانوف. وكما سبؽ أف تـ بيانو، فإف توفير الرعاية البديمة مف خبلؿ اإليداع في المرافؽ 

مف أشكاؿ الرعاية البديمة المدرجة في الصكوؾ ذات الصمة الغير قائـ  المؤسسية ىو الشكؿ الوحيد
 .246عمى توفير وسط أسري لمطفؿ محؿ ىذه الدراسة 

ذيف وجدت األبحاث المتعمقة باألطفاؿ ال إذوغالبًا ما يتـ النظر إلى الرعاية المؤسسية بصورة سمبية 
ألطفاؿ الذيف تربوا في المؤسسات خبلؿ ف ايعيشوف في الرعاية المؤسسية استنتاجات عديدة منيا، إ

فترة التنمية المبكرة ضعفًا كبيرًا في النمو البدني، المعرفي، المغوي، االجتماعي، العاطفي والدماغ 
 .247مقارنة مع األطفاؿ الذيف نشأوا في مجتمعاتيـ المحمية

ذات الصمة وىذا  ويظير التردد في وضع األطفاؿ في الرعاية المؤسسية مف صياغة أحكاـ المعاىدات
( التي جاء في 1989حقوؽ الطفؿ لعاـ ) اتفاقية( مف 3) 20يمكننا مبلحظتو مف خبلؿ أحكاـ المادة 

" عند الضرورةأحكاميا بما معناه أف الرعاية المؤسسية ىي شكؿ مف أشكاؿ الرعاية التي يمجأ الييا "
ألخرى، وتعتبر الرعاية البديمة ا أي عندما ال يكوف ىنالؾ أمكانية وضع األطفاؿ في أشكاؿ الرعاية

                                                
245 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 175. ―Therefore, in such countries, kafalah practice has only a limited value as 

an alternative care option‖. 

246 Cantwell, Holzscheiter: ‗Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child‘, Ibid, p 53. 

247 Corinna Csaky: ‗Keeping children out of harmful institutions: Why we should be investing in family-

based care‘, Save the Children UK, London, 2009. Children without parental care or at risk of losing it, SOS-

KDI recommendation-background paper. Available at 

<http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070417/libe/sos_children_en.pdf> (last date visited: 2 Mar 

2018). 
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ستثناء عمى أشكاؿ الرعاية األخرى )رعاية ذوي القربى، الحضانة، التبني، الكفالة المؤسسية ا
لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو وميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي  اإلفريقي(. ويعتبر أيضًا كؿ مف الميثاؽ اإلسبلمية

 لرعاية البديمة اآلخر غير متاح أو غير مناسب.الرعاية المؤسسية كممجأ أخير عندما يكوف وضع ا

أف لجنة حقوؽ الطفؿ في مناسبات عديدة في مبلحظاتيا الختامية قد أشارت إلى قمقيا مف االعتماد 
ة وخاصة في اإلفريقيالمفرط عمى الرعاية المؤسسية لؤلطفاؿ موضوع ىذه الدراسة في العديد مف الدوؿ 

 .248(HIV)شرية سياؽ وباء فيروس نقص المناعة الب

مف المقبوؿ عمومًا أف يكوف لرعاية المؤسسية تأثير سمبي عمى األطفاؿ، إال أف  انووعمى الرغـ مف 
أو مف الفقر  البمداف التي تعاني مف مستوى عاؿٍ ال يمكف تعميـ ىذه النتائج. فمثبًل في  نوأالباحث يرى 

كبيرة مف األطفاؿ الذيف ىـ  اً أف أعداد احثيجد البمستقرة سياسيًا الغير دوؿ العالـ الثالث أو الدوؿ 
رعاية بديمة يخضعوف لرعاية المؤسسية التي تخضع لمراقبة الدولة أفضؿ مف باقي  إلىبحاجة 

(، حيث أجريت دولة في جنوب شرؽ أفريقياالخيارات األخرى. فمثبًل أفادت دراسة أجريت في مبلوي )
خريف تحت رعاية الحضانة مف قبؿ مختمفة وأطفاؿ آفي دور األيتاـ المقاببلت مع عدد مف األطفاؿ 

األقارب، وتوصمت الدراسة إلى أف األطفاؿ في دور األيتاـ يتمقوف رعاية أفضؿ مف حيث التعميـ 
الباحثات  ىحد. كما أفادت دراسة قامت بيا إ249جتماعيية الصحية والدعـ النفسي واإلوالرعا

الذيف ؿ التي يتواجد بيا عددًا ال بائس بو مف األطفاؿ التي تعتبر مف الدو  -الفمسطينيات في فمسطيف 
ية بحؽ الشعب نساننتيجة اإلحتبلؿ اإلسرائيمي وممارستو الغير إ ال يتمتعوف بحقيـ في البيئة األسرية

(، وىي عبارة عف مؤسسة SOSعمى األطفاؿ الذيف يعيشوف في مؤسسة قرية األطفاؿ ) - الفمسطيني
ذه الدراسة سرية البديمة القائمة عمى توفير الوسط األسري لؤلطفاؿ محؿ ىتقوـ عمى توفير الرعاية األ

نيا مؤسسة رعاية أسرية بديمة قائمة عمى توفير الوسط األسري إ ضمف نظاـ مؤسساتي، أي
(institutional family-based care وكاف اليدؼ مف تمؾ الدراسة التعرؼ عمى أزمة اليوية .)

ت مقابمتيـ ت الدراسة مف خبلؿ المقاببلت أف غالبية األطفاؿ الذيف تملدى ىؤالء األطفاؿ، وتوصم

                                                
248 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 158.  

249 Brigitte Zimmerman: ‗Orphan living situation in Malawi: a comparisons of orphanages and foster 

homes‘, May, 2005. Cited in, Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a 

rights-based approach: The case of South Africa‘, Ibid, p 158.  
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ـ يتمتعوف بمستوى نيبأأنفسيـ و  كاف لدييـ وضوح في اليوية ويعرفوفيجابي و اتجيوا إلى الجانب اإل
 .250دراؾ الذاتطبيعي مف إ

األطفاؿ في ومف االنتقادات األخرى التي كثيرًا ما تشير إلى الرعاية المؤسسية أف تكمفة إبقاء 
المؤسسات أعمى بكثير مف وضع األطفاؿ في الحضانة أو الرعاية المجتمعية. ومع ذلؾ، وكما كشفت 

ير مف الدراسة في ماالوي، فإف األطفاؿ في الرعاية المؤسسية يتمقوف رعاية مادية وصحية أفضؿ بكث
 .251جتماعية الفقيرة األطفاؿ في دور الحضانة اإل

في  (AOA)بمقابمة المدير الوطني لقرى األطفاؿ  المسألة، عندما قاـ تأكد الباحث مف ىذهولقد 
مكانية تعميـ سمبيات افمسطيف، وطرحت عميو سؤاؿ متعمؽ بجودة الرعاية المؤسسية لدييـ وعف مدى 

، أجابني " بأف مستوى الرعاية التي يقدمونيا لؤلطفاؿ لدييـ بصفتيـ أكبر مؤسسة ؟ الرعاية المؤسسية
ة بتوفير الرعاية البديمة، قد تفوؽ مستوى الرعاية التي يحصؿ عمييا بعض األطفاؿ الذيف عالمية معني

يورو عمى  800يعيشوف في عائمتيـ البيولوجية، مضيفًا أف قرى األطفاؿ في فمسطيف تنفؽ ما يقارب 
ة في كؿ طفؿ بصورة شيرية مؤكدًا عمى أف األطفاؿ لدييـ يحصموف عمى كافة الموارد المادية البلزم

حياتيـ مف تعميـ، مسكف، وغيرىا مف األمور. لكنو أشار إلى أف سمبيات الرعاية المؤسسية قد تظير 
قد يواجيوف بعض  إذعمى الجانب النفسي )المعنوي( لؤلطفاؿ عمى المدى البعيد )مستقببًل(، 

تيـ ندماج بالمجتمعات المحمية أو قد تنعكس الرعاية المؤسسية عمى تصرفاالصعوبات في اإل
  .252الشخصية"

ي بتكمفة وضع الطفؿ في الرعاية المؤسسية أو ف يرتبط أاليجب  أف السؤاؿ -ة نظر الباحث مف وجي
؟ بؿ يجب أف يتمحور حوؿ ما مدى فعالية شكؿ الرعاية البديمة أي شكؿ أخر مف الرعاية البديمة

البدائؿ ب مرتبط السؤاؿ وف؟ كما يجب أف يكأسري بديؿ لمطفؿ محؿ ىذه الدراسةالمتخذ في توفير وسط 
انتشار ثقافة رعاية  وبمديالمتاحة لمطفؿ في ظؿ التشريعات الوطنية لدولة التي يقطف فييا الطفؿ 

                                                

، رسالة ماجستير، جامعة ( في محافظة بيت لحـ في فمسطيفSOSأزمة اليوية لدى نزالء قرية األطفاؿ ) ريـ عبد الرحمف موسى اعور: 250
 ، ممخص الدراسة.2015القدس، القدس، فمسطيف، 

251 Brigitte Zimmerman: ‗Orphan living situation in Malawi: a comparisons of orphanages and foster 

homes‘, Ibid. 

ـ، الساعة 18/4/2018بيت لحـ، مقابمة شخصية بتاريخ   -في فمسطيف  SOSمحمد الشبللدة: المدير الوطني لقرى األطفاؿ العالمية  252
 بعد الظير.  1:30
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؟ وىؿ يجب أف تكوف النظرة إلى الدوؿ المتقدمة تنقية وفنية ىي ذات في مجتمعات تمؾ الدولة األطفاؿ
 ؟ثالث بخصوص ىذه المسألةالعالـ الدوؿ أو بمداف  إلىالنظرة التي ينظر الييا 

لذلؾ يجد بعض الباحثيف أف النتائج المتناقضة حوؿ الرعاية المؤسسية تجعؿ مف الصعوبة بمكاف 
. ويؤيد الباحث ىذا الرأي خصوصًا في ظؿ توفر مؤسسات 253تعميـ اآلثار السمبية لمرعاية المؤسسية 

تتمتع بمستوى عالي مف الرقابة و  دولية تقوـ عمى توفير الوسط األسري لمطفؿ محؿ ىذه الدراسة
نو في نياية المطاؼ غاية التشريع الدولي ىو توفير عائمة بديمة ليذا الطفؿ بغض أل ،واإلشراؼ

مساعدة  إلىالنظرعف الشكؿ المتخذ أو تكاليؼ تمؾ الرعاية ألف األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة بحاجة 
يجب أف يتمتعوا بحقوقيـ المدنية والدولية  نوأتوفرىا الدولة أي  -كما سبؽ وتحدثت  -وحماية خاصة 

الذي يزيد مف مسؤولية الدولة في مواجيتـ مف جميع األمر بصورة أكثر فعالية مف أي شخص أخر 
الحقًا في ىذه  يقوـ الباحثالجوانب المختمفة سواء كانت قانونية، اجتماعية، أو أقتصادية. وسوؼ 

 المؤسسية خصوصًا في دوؿ العالـ الثالث.ستبعاد الرعاية بتوضيح مدى خطورة إالدراسة 

( )أ( 2) 25( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ والمادة 3) 20في سياؽ الرعاية المؤسسية أيضًا، تنص المادة 
لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو عمى ضرورة أف تكوف المؤسسات مناسبة  اإلفريقيمف الميثاؽ 

(Suitability)254عاـ لجودة المرافؽ، أو تقييـ مبلءمة المرافؽ  . ويمكف تقييـ المبلءمة بطريقتيف: تقييـ
  .255لتمبية االحتياجات الخاصة لؤلطفاؿ

( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ بكؿ بساطة أف تكوف 3) 3اما في سياؽ مبلءمة المؤسسات، تقتضي المادة 
دىا المؤسسات والخدمات والمرافؽ المسؤولة عف رعاية األطفاؿ أو حمايتيـ مطابقة لممعايير التي تحد

السمطات المختصة، ال سيما في مجاالت السبلمة والصحة، مف حيث العدد والمبلءمة ، فضبل عف 
. كذلؾ تنص المبادئ التوجييية لمرعاية البديمة عمى ضرورة أف تكوف المرافؽ التي توفر 256اإلشراؼ

                                                
253 Hye-Young Lim: ‗Legally recognising child-headed households through a rights-based approach: The 

case of South Africa‘, Ibid, p 159. ―...The contrasting findings demonstrate the difficulty of generalising the 

negative effects of institutionalised care....‖.  

 ( )أ(.3) 25، المادة مرجع سابؽ(. الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: 3) 20ادة ، الممرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 254
255 Cantwell, Holzscheiter: ‗Article 20: Children deprived of their family environment a commentary on the 

United Nations Convention on the Rights of the Child‘, Ibid, p 65.  

(. "تكفؿ الدوؿ األطراؼ أف تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافؽ المسؤولة عف رعاية أو 3) 3، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  256
حماية األطفاؿ بالمعايير التي وضعتيا السمطات المختصة، وال سيما في مجالي السبلمة والصحة وفى عدد موظفييا وصبلحيتيـ لمعمؿ، وآذلؾ 

 آفاءة اإلشراؼ". مف ناحية
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عمومًا أف  الرعاية داخؿ المؤسػسات صغيرة الحجـ وأف تتمحور حوؿ حقوؽ الطفؿ واحتياجاتو، وينبغي
. كما تنص 257يكوف ىػدؼ المرافػؽ تػوفير رعاية "مؤقتة" لمطفؿ واإلسياـ بفعالية في لـ شممو بأسرتو

ال يجوز لؤلطفاؿ أف يوضعوا  انوعمى  2005( لعاـ Council of Europeتوصيات مجمس أوروبا )
ا ضرورية نيألتي تثبت حتياجات األطفاؿ عمى أفضؿ وجو، وااية المؤسسية إال إذا كانت تمبي افي الرع

عمى أساس تقييـ متعدد التخصصات. ويشمؿ التنسيب، مف بيف أمور أخرى، مبدأ عدـ التمييز 
والرصد الدوري لممواضع واحتراـ آراء األطفاؿ وتحديد أولويات المصالح الفضمى لمطفؿ. كما تتطمب 

العامة المختصة عمى  أف تكوف جميع المؤسسات السكنية معتمدة لدى السمطات 2005توصيات عاـ 
 .258أساس الموائح والمعايير الدنيا الوطنية لمرعاية 

حقوؽ الطفؿ  اتفاقيةسياسة  الراعية المؤسسية تخوض صراع وجود، أذ أف بالقوؿ بأفيمخص الباحث 
تجاه فكرة أف الرعاية المؤسسية كخيار رعاية بديمة يمكف الجوء اليو في السياؽ الذي ال يوجد ذىبت با
ر المتعمؽ بالمبادئ لقرابا النيج الدولي الحديث ممثبلً  اف بديؿ مناسب لمعناية بالطفؿ. أمافيو مك

 وتبي ھتشبؽ التي تقدـ الرعاية لؤلطفاؿ فرالمؿ الی جعإتسعی دوؿ أف لاينبغي علی نو التوجييية، فإ
زيز أشكاؿ ينبغي لمدولة أف تقمؿ مف استخداـ الرعاية المؤسسية مف خبلؿ تعو  رةلصغيا تعاولمجما

الرعاية البديمة األخرى. أي أف المنظومة الدولية المعاصرة مف خبلؿ المبادئ التوجييية الخاصة 
يقاؼ اإلالرعاية  إلىجوء مبالرعاية البديمة ذاىبة بأتجاه تمقيص ال عتماد عمييا حتى المؤسسية تدريجيًا وا 

دؼ مف ىذا النيج فرض الرعاية تضمف لطفؿ الحؽ في الرعاية البديمة "األسرية" أو قد يكوف الي
األسرية البديمة لكف بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ تقميص دور المؤسسات خصوصًا تمؾ الدولية مف 

 .نظر الباحثوجو 

 

 

 

                                                

 .122، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 257
258 Bragi GUDBRANDSSON: ‘Rights of Children in Institutions: Report on the implementation of the 
Council of Europe Recommendation Rec(2005) 5 on the rights of children living in residential institutions’, 
Council of Europe, August 2008, p3. 
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 4المطمب الثاني4 طبيعة سمطة الدولة في تحديد شكل الرعاية البديمة

مف خبلؿ ىذا المطمب في  يبدأدولي متشريع اللببياف أشكاؿ الرعاية البديمة وفقًا  قاـ الباحثبعد أف 
يثبت الباحث أف التشريع الدولي أختيارىا. مف خبلؿ ىذا المطمب سوؼ  آليات وضوابطالحديث عف 

عندما يتعمؽ األمر في الحؽ في األسرة وبدائؿ األسرة الطبيعية ذلؾ الف الدوؿ ال يتخذ موقفًا واضحًا 
ى الطفؿ وعمى الرغـ مف صدور القرار المتعمؽ عم المؤسسيلدييا سمطة واسعة في إضفاء الطابع 

حقوؽ الطفؿ  اتفاقيةبالمبادئ التوجييية لمرعاية البديمة التي جاءت أستجابة لممئ الفراغ التشريعي في 
ال أف الباحث يعتبر مسألة شكؿ عمى الطفؿ بشكؿ خاص إ المؤسسيضفاء الطابع ومحاربة فكرة إ

لمظروؼ خاصة يعيشيا بعض ىؤالء األطفاؿ نتيجًة ؿ والتساؤالت الرعاية البديمة ال تزاؿ مميئة بالجد
 لييا مف خبلؿ ىذا المطمب.طرؽ إوسوؼ نقـو ببيانيا والت

ات، الغموض، الدولية ال تزاؿ تعاني مف التناقضإلى أثبات أف المنظومة  ييدؼ ىذا المطمبلذلؾ 
سوؼ يتـ تقسيـ ىذا المطمب إلى  والتخبط عندما يتعمؽ األمر بحؽ الطفؿ في الرعاية البديمة. لذلؾ

الحد مف سمطة الدولة في إضفاء ، )الفرع األوؿ( سمطة الدولة في إضفاء الطابع المؤسسي عمى الطفؿ
 .)الفرع الثاني( الطابع المؤسسي عمى الطفؿ

 4الفرع األول4 إضفاء الطابع المؤسسي عمى الطفل

رىا بشكؿ صحيح، تكوف "البيئة الطبيعية لنمو األسرة ىي قيمة أساسية، وعندما تقوـ عائمة الطفؿ بدو 
 الطفؿ وأفضؿ موضع يساىـ في تطوير شخصيتو بصورة كاممة ومتناسقة.  259ورفاىية"

كما أف التشريع الدولي يرى أف األسر التي يرأسيا اآلباء أو بدائؿ الوالديف )مثؿ األوصياء القانونييف( 
رة األطفاؿ عمى التمتع بحقوقيـ. ومف حيث المنطؽ ا الصمة األساسية بيف حقوؽ األطفاؿ وقدانيعمى 

يتحمموف المسؤولية األساسية عف تنشئة  -وليس الدولة أو أي طرؼ آخر  -والواقع، أف الوالديف 
. لكف الوالديف ليسوا أصحاب سيادة مطمقة عمى 260الطفؿ ونموه وىذا أمر مف حيث المبدأ ال شؾ فيو

                                                

، الديباجة. "واقتناعا منيا بأف األسرة، مرجع سابؽ، الديباجة. الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو: مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  259
جتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاىية جميع أفرادىا وبخاصة األطفاؿ، ينبغي أف تولى الحماية والمساعدة البلزمتيف باعتبارىا الوحدة األساسية لمم

 لتتمكف مف االضطبلع الكامؿ بمسؤولياتيا داخؿ المجتمع".
ولوف عف الطفؿ، المسؤولية (. "يتحمؿ الوالداف أو أحدىما أو األشخاص اآلخروف المسؤ 2) 27، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ: 260

 األساسية عف القياـ، في حدود إمكانياتيـ المالية وقدراتيـ، بتأميف ظروؼ المعيشة البلزمة لنمو الطفؿ"
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ًا عندما يتعمؽ األمر في إدارة الرعاية واإلشراؼ عمى أطفاليـ، ىناؾ حدود لتمؾ السمطة خصوص
تجاه األطفاؿ وفقًا لما يسنجـ االوفاء بواجباتيـ  -وكذلؾ الدولة  -. كما يجب عمى الوالديف 261أطفاليـ

وعندما تفشؿ األسرة في القياـ بدورىا األصيؿ في توفير الرعاية   ."262و"مصالح الطفؿ الفضمى
ة أمر ضروري والـز لحماية األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة، ويبدأ الحديث عف ألطفاليا، يصبح تدخؿ الدول

 بدائؿ األسرة األصمية.

أف المسودة األولى التفاقية  يبلحظ إذوعند الحديث عف البدائؿ، يبدأ التخبط في المنظومة الدولية 
فؿ محؿ ىذه حقوؽ الطفؿ قد اعترفت بواجب الدولة في تسييميا لتوفير مكاف أسري بديؿ ألسرة الط

بذلؾ أف الدولة ال يجب أف تترؾ أمر  ونقصد. 263الدراسة مثؿ التبني كأحد الخيارات لمثؿ ىذا األطفاؿ
يقتصر دورىا عمى توفير الرعاية  وأالالرعاية البديمة القائمة عمى توفير الوسط األسري لممجتمع فقط 

ف واجب  إإذالطفؿ موقفًا مختمفًا، المؤسسية. عمى أي حاؿ، أتخذت النسخة الحالية مف اتفاقية حقوؽ 
الدولة المقترح "لتسييؿ" التبني أو التنسيب األسري كما أقترحت بعض الدوؿ مثؿ الواليات المتحددة مف 

، وذلؾ 20خبلؿ توفير الدعـ المادي لؤلسرة المتمقية لمطفؿ محؿ ىذه الدراسة أزيؿ مف أحكاـ المادة 
 جاء فييا ما يمي:التي لييا ف المادة المشار إالبند الثالث م يمكف مبلحظتو مف أحكاـ

"يمكف أف تشمؿ ىذه الرعاية، في جممة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانوف اإلسبلمي، أو 
 التبني، أو، عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿ"

 Suchويقابميا في المغة االنجميزية " يبلحظ مف النص السابؽ عبارة "يمكف أف تشمؿ ىذه الرعاية"
care could include أي أف الرعاية البديمة يمكف أف تكوف الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانوف "

أستخدـ عبارة "عند  إذاإلسبلمي، أو التبني. بينما يبلحظ التشديد عند الحديث عف الرعاية المؤسسية 
الرعاية التي مف الرعاية المقدمة مف المجتمع و الفاصؿ بيف كؿ (. ونرى أف necessary ifالضرورة" )

بارتاف. لكف ما االشكالية تقدميا الدوؿ أو األطراؼ المعنية مف خبلؿ الرعاية المؤسسية ىو ىاتاف الع
 ؟ في ذلؾ

 
                                                

 .27، 18، 9، 3، المواد مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  261
 .27، 18، 9، 3، المواد مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ: 262

263 UNICEF: INNOCENTI DIGEST, Intercountry Adoption 3, 1998, p 4-5.  
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وتحدث المفاىيـ الواردة في ديباجة االتفاقية التي سبؽ  لية تكمف في أف النص السابؽ يناقضاالشكا
يقدـ  نو إذاعنيا في الفصؿ األوؿ، خصوصًا فيما يتعمؽ بأىمية األسرة والوسط األسري لمطفؿ  احثالب

أف تجعؿ يمكف لمدولة والحالة ىذه  إذالنصح بأف الرعاية المؤسسية يجب أف تكوف فقط عند "الضرورة" 
لطفؿ في مف خبلؿ عدـ السماح، التشجيع، أو تسييؿ وضع ا مف الرعاية المؤسسية أمر "ضروري"

د ما يمـز النص السابؽ ال نج إلىمف خبلؿ النظر  وني تقوـ عمى الوسط األسري بديؿ، ألالبدائؿ الت
عتماد البدائؿ القائمة عمى توفير الوسط األسري مثؿ )الحضانة، الكفالة الدولة بشكؿ حاـز عمى ا

 تخاذه.ديمة الواجب االرعاية الب، التبني( ويعطي الدولة سمطة واسعة في أختيار شكؿ اإلسبلمية

في أختيار شكؿ  ةأف عبارة "يمكف أف تشمؿ ىذه الرعاية" ال تعطي الدوؿ سمطة واسعيرى الباحث 
نما الدوؿ قد ال تجد نفسيا ممزمة سوى بتوفير الرعاية المؤسسية فحسب، إ اتخاذالرعاية الواجب 
ضفاء الطابع  مكف أف تضمنو الدولة مف ه الطريؽ األسيؿ والذي ياعتبار عمى الطفؿ ب المؤسسيوا 
 خبلؿ مرافقيا.

لعدـ نتيجًة عمى الطفؿ  -مف وجو نظر الباحث  – المؤسسيلكف قد تتبع الدولة سياسة إضفاء الطابع 
راجعيا، أي أف ذلؾ يكوف نتيجًا ثقافة رعاية األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة في تمؾ الدوؿ أو ت انتشار

ثؿ المجتمع. فمثبًل، في الشرؽ األوسط كاف األقارب يشكموف نعكاسًا لسياسات الدولة العامة التي تموا
شبكة األماف التقميدية لدعـ األطفاؿ فاقدي الرعاية الوالدية. وكاف المجوء إلى مؤسسات الرعاية يكوف 

في بعض الدوؿ كاف مف يعثر  نوأفي أضيؽ الحدود حيث يقتصر عمى األطفاؿ مجيولي النسب. رغـ 
و مسؤوؿ المنطقة. مع التغيرات يتو واحتضانو لو أراد بشرط تبميغ المختار أعمى طفؿ لو الحؽ في رعا

قتصادية واليجرة مف الريؼ إلى المدف والحروب في عدد مف الدوؿ أدت إلى تزايد في جتماعية واإلاإل
أعداد األطفاؿ الفاقديف لرعاية األسرة وبرزت ضرورة تنظيـ وتقنيف التعامؿ مع األطفاؿ األيتاـ أو مف 

. ومف خبلؿ 264ىـ في حكميـ، وبدأت شبكة العبلقات األسرية ودور األقارب يتضاءؿ ويفقد فاعميتو
مع المدير الوطنى لقرى األطفاؿ العالمية، وعند سؤالو عف دور المجتمع  أجراىا الباحثالمقابمة التي 

ال يوجد دعـ  انوقاصدًا بذلؾ  -أجاب " نحف المجتمع   ؟في تقديـ الرعاية لؤلطفاؿ محؿ ىذه الدراسة
ا قمنا حقيقي مف المجتمع الفمسطيني لؤلطفاؿ فاقدي الرعاية الوالدية أو مف ىـ في حكميـ" وعندم

ع الفمسطيني جتماعية لؤلطفاؿ محؿ ىذه الدراسة ينحصر فقط في المجتمبسؤالو ىؿ ضعؼ الرعاية اإل
                                                

264 Elizabeth Warnock Fernea: Children in the Muslim Middle East, US, University of Texas Press, first 

eddition, 1995. 
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لرعاية الوالدية فاقدي ااألطفاؿ تجاه اىرة عدـ قياـ المجتمع بواجباتو ابأف " ظ ودولة فمسطيف، أجاب
دما تتطرقنا ألسباب ضعؼ الدعـ تنتشر في بمداف كثيرة خصوصًا في بمداف العالـ الثالث" وعن

ىا " بأف السبب في معظـ األحياف يعود إلى ثقافات الشعوب وعاداتيا وتقاليداإلجتماعي أجاب
يجابية تنصب في مصالح ج اكوف لو نتائجتماعي الذي اذا ما توفر قد يباإلضافة إلى مستوى الرفاه اإل

 .265" األطفاؿ

التأكد مف أف الدوؿ تتمتع بسمطة واسعة النطاؽ في تحديد أشكاؿ الرعاية المتخذة،  كما يمكف لمباحث
عمى الطفؿ محؿ ىذه الدراسة مف خبلؿ القوانيف الوطنية لبعض الدوؿ.  المؤسسيوفي إضفاء الطابع 

تار المشرع الفمسطيني نوعاف مف مجمؿ أنواع الرعاية البديمة: األولى فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، أخ
ىي رعاية الحضانة )البديمة(، والثانية رعاية مؤسسات الرعاية اإلجتماعية العامة أو الخاصة إذا لـ 

. كما أتخذ قانوف الطفؿ 267ختار المشرع المصري حظر التبني. كما ا266تتوفر األسرة الحاضنة
اؿ الرعاية البديمة التي نص عمييا المشرع الفمسطيني )الحضانة، الرعاية المؤسسية ماراتي ذات أشكاإل

. وكذلؾ فعؿ نظاـ حماية الطفؿ السعودي مع  بعض التحفظات عمى بعض 268العامة والخاصة(
 .269المؤسسات الخاصة 

وميانمار ندونيسيا وماليزيا بمداف وىي أ أربععمى  2006جراء دراسة في عاـ كما قامت اليونيسيؼ بإ
حيث وتايبلند، وخرجت الدراسة بأف أنظمة الرعاية البديمة في تمؾ الدوؿ تختمؼ مف دولة إلى أخرى 

ف كؿ مف البمداف األربعة لدييا قوانيف متميزة. فعند الحديث عف التبني ففي ميانمار، تعتمد نظاـ أ
دى ماليزيا قوانيف تبني مختمفة . ول1939( لعاـ Kittimaالتبني وفؽ القانوف البوذي وبالتحديد قانوف )

لؤلطفاؿ المسمميف وغير المسمميف. وتسمح إندونيسيا وتايمند بتبني األطفاؿ مف قبؿ الرعايا األجانب 
. وال تسمح 1993تفاقية الىاي لعاـ ح أيضا بتبني بيف البمداف وفقا إلفي بمدانيـ. كذلؾ تايبلند تسم

                                                

ـ، الساعة 18/4/2018بيت لحـ، مقابمة شخصية بتاريخ  -في فمسطيف  SOSمحمد الشبللدة: المدير الوطني لقرى األطفاؿ العالمية   265
 بعد الظير.  1:30
 .32، المادة مرجع سابؽ: 2004لسنة  7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ   266
 .4، المادة مرجع سابؽ: 2008لسنة  126والمعدؿ بالقانوف  1996لسنة  12قانوف الطفؿ المصري رقـ   267

 3/  15السنة السادسة واألربعوف بتاريخ  593دة الرسمية العدد بشأف قانوف حقوؽ الطفؿ "وديمة": نشر في الجري 2016لسنة  3قانوف 268 
 .24، المادة 2016/  6/  15ويعمؿ بو مف تاريخ  2016/ 

. "لمطفؿ الذي ال تتوافر لو بيئة 7ىػ، المادة  1436/  2/  3(، تاريخ النشر   14نظاـ حماية الطفؿ السعودي: مرسـو ممكي رقـ: ) ـ /  269
األسرة الحاضنة التي تتولى كفالتو  - 1عرض فييا لئليذاء أو اإلىماؿ؛ الحؽ في الرعاية البديمة مف خبلؿ ما يأتي: عائمية مناسبة، قد يت

 مؤسسات الرعاية االجتماعية الحكومية أو األىمية أو الخيرية، إذا لـ تتوافر أسرة حاضنة. وتحدد البلئحة الضوابط البلزمة لذلؾ." - 2ورعايتو. 
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ندونيسيا بالتبني فيما بيف البم داف، في حيف أف ميانمار ال تحظر ذلؾ صراحة ولكنيا تفتقر ماليزيا وا 
 .270إلى إطار قانوني خاص

أشكاؿ الرعاية البديمة القائمة عمى توفير الوسط  ث أف الدولة تتمتع بسطمة واسعة بتحديدالباحيستنتج 
مة مف األسري. لكف تتشابو الدوؿ في الرعاية البديمة التي توفرىا المؤسسات سواء كانت خاصة أو عا

عمى الرعاية المؤسسية العامة صراحًة خبلؿ تشريعاتيا الوطنية أي أف معظـ التشريعات الوطنية تنص 
 والخاصة. 

أف الدولة ال  يبلحظ الباحثوحتى عند الحديث عف توفير الرعاية المؤسسية، فإنو في معظـ الحاالت 
تي تعتبر مف العالـ الثالث ال تتوفر تقوـ بتوفيرىا بصورة منفردة، أي أف الدوؿ خصوصًا تمؾ الدوؿ ال

معنية.  لدييا الموارد البلزمة لمقياـ بيذا الواجب لذلؾ تعتمد في غالب األوقات عمى أطراؼ أخرى
فريقيا معظـ خدمات المرافؽ والمؤسسات التي تقدـ خدمات لؤلطفاؿ محؿ ىذه الدراسة فمثبًل، في إ

( أو األفراد )رعاية غير NGOSغير الحكومية ) ليست مقدمة مف قبؿ الدولة بؿ مف قبؿ المنظمات
المؤسسات الخاصة تمعب دور فاعبًل في توفير  حيث أف. كذلؾ األمر في الوطف العربي 271رسمية(

فمسطيف  -. وقد أكد لنا المدير الوطني لقرى األطفاؿ 272الرعاية المؤسسية لؤلطفاؿ محؿ ىذه الدراسة 
المتوفرة لتقديـ الرعاية األسرية البديمة لؤلطفاؿ فاقدي  لرئيسةاأف " قرى األطفاؿ في فمسطيف ىي الجية 

ا تعمؿ عمى حماية ومساعدة لؤلطفاؿ المعرضيف لفقداف رعايتيـ العائمية مف نيأكما  الوالديةالرعاية 
خبلؿ تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ لتمؾ األسر وخصوصًا المادي، وىي األكثر فعالية وحرفية مف أي جية 

 .273كانت" 

 

                                                
270 UNICEF: Alternative care for children in Indonesia, Malaysia, Myanmar and Thailand without primary 

caregivers in tsunami affected countries, July 2006, 24. ―...Each of the four countries has distinct adoption 

laws. In Myanmar, adoption follows Buddhist law, specifically the Registration of Kittima Adoption Act of 

1939. Malaysia has different adoption laws for Muslim and non-Muslim children. Indonesia and Thailand 

permit adoption of children by foreign nationals in their countries. Thailand also permits the adoption of 

children to a foreign country in accordance with the 1993 Hague Convention. Malaysia and Indonesia do not 

permit inter-country adoption, while...‖ 

271 Usang Assim: In the best intrest of children deprived of a family environment: A foucs on Islamic Kafalh 

as an alternative care option, Ibid, p 97.  

 .8، ص 2008، المجمس العربي لمطفولة والتنمية، واقع الرعاية البديمة في العالـ العربي دراسة تحميميةلمياء بمبؿ:   272
ـ، الساعة 18/4/2018بيت لحـ، مقابمة شخصية بتاريخ   -في فمسطيف  SOSمحمد الشبللدة: المدر الوطني لقرى األطفاؿ العالمية   273
 بعد الظير.  1:30
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تشكؿ سمطة الدوؿ الواسعة في أختيار شكؿ الرعاية البديمة أنتياكًا لممبادئ  أاليستائؿ الباحث نا وى
حقوؽ الطفؿ خصوصًا فيما يتعمؽ بحؽ الطفؿ في األسرة أو العائمة،  اتفاقيةوالقيـ الواردة في ديباجة 

ئ العامة الواردة في نتياكًا لممباديستائؿ أال تشكؿ ىذه السمطة إوفي العيش في وسط أسري؟  كما 
الحؽ في الحياة والبقاء حقوؽ الطفؿ )مبدأ مصالح الطفؿ الفضمى، مبدأ عدـ التمييز، مبدأ  اتفاقية

ال تعتبر سمطة الدولة في إضفاء الطابع وبيناىا؟ أ( التي سبؽ والنماء، مبدأ حؽ الطفؿ في المشاركة
 ؟  ي بيئة أسريةالدراسة في العيش ف نتياكًا لحؽ الطفؿ محؿ ىذهإ المؤسسي

ال تتفؽ ند الثالث وخصوصًا الب 20عمى االسئمة السابقة ىي أف فحوى المادة  الباحث بأف األجابة يرى
حقوؽ الطفؿ  اتفاقيةلماذا أنتيجت  مقة بالطفؿ محؿ ىذه الدراسة. لكفالعامة والخاصة المتعوالمبادئ 

رتكبيا مبلئية إي االتفاقية ىي مجرد أخطاء أوالفجوات سابقة الذكر الواردة فالتناقضات ىذا النيج وىؿ 
 ؟حقوؽ الطفؿ اتفاقيةواضعي صياغة 

في الحقيقة، األمر ال يحصر في المفاىيـ المغوية بؿ أف االجابة عمى ىذه األسئمة تقتضي التعرؼ 
حقوؽ الطفؿ وغيرىا مف الصكوؾ الدولية  اتفاقيةالواردة في التناقضات عمى أسباب ومصادر تمؾ 

تعود إلى الصراع السياسي أو الثقافي أو  -مف وجية نظر الباحث  – وىي في الحقيقةمية اإلقميو 
 Richardريتشارد كارلسوف ) يعتبر البروفيسور إذالحضاري حوؿ مفيـو التنسيب األسري. 

Carlson المبرر غير ( الشؾ 1: فإضفاء الطابع المؤسسي عمى الطفؿ يعود إلى أمري( أف سبب
وؿ "التبني" أو بعض أشكاؿ الرعاية البديمة القائمة عمى توفير الوسط األسري مف ح عمى حد تعبيره

ع الطفؿ في رعاية أسرية قبؿ بعض األمـ التي تفتقر إلى القوانيف، الثقافة أو العادات التي تسيؿ وض
مى تقيد ( القمؽ مف فكرة "التبني بيف البمداف" األمر الذي دفع القانوف الدولي إلى التركيز ع2. بديمة

وتنظيـ ىذا الشكؿ مف أشكاؿ الرعاية البديمة بداًل مف التركيز عمى توفير وسط أسري بديؿ 
 274 .لؤلطفاؿ

 اً أف سبب ذلؾ يعود إلى أف واضعي اتفاقية حقوؽ الطفؿ أرادوا أف يضعوا تشريع -يرى الباحث 
ذا المسألة، األمر يخاطب جميع األمـ بمختمؼ ثقافتيا في ظؿ "تضارب المصالح والقيـ" بخصوص بي

الذي أدى بالنتيجة إلى وجود ثغرات مثؿ سمطة الدولة في إضفاء الطابع المؤسسات عمى الطفؿ التي 

                                                
274 Rihchard R. Carlson: A CHILD‘S RIGHT TO A FAMILY VERSUS A STATE‘S DISCRETION TO 

INSTITUTIONALIZE THE CHILD, Ibid, 2016, p 944.  
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أساسيا الفراغ التشريعي الضامف لحؽ الطفؿ في الرعاية األسرية البديمة. عمى أي حاؿ، في وقتنا 
ف المنظومة أ الباحث يبلحظيمة الحاضر وفي ظؿ القرار المتعمؽ بالمبادئ التوجييية لمرعاية البد

. لكف مف خبلؿ إشكالية ىذه الدراسة 275عتماد عمى مؤسسات الرعايةقاؼ اإليجاه إتالدولية ذاىبة بإ
عمى الطفؿ ىو الحؿ  المؤسسيىؿ يعتبر الحد مف سمطة الدولة في إضفاء الطابع يتسائؿ الباحث 

 في الفرع الثاني مف ىذا المطمب. دراسةىذه ال وتعالجاألمثؿ لتوفير وسط أسري بديؿ؟ ىذا ما سوؼ 

 4الحد من سمطة الدولة في إضفاء الطابع المؤسسي عمى الطفلالفرع الثاني4 

في معظـ الدوؿ الغربية ولعقود طويمة، ظمت رعاية األطفاؿ المحروميف مف أسرىـ تتـ في مؤسسات 
يات والسبعينيات بدأ النقاش الحؿ األمثؿ لنمو وتطور ىؤالء األطفاؿ. وخبلؿ الستين انوخاصة عمى 

حوؿ مدى قدرة ىذه المؤسسات عمى توفير الرعاية المناسبة لمطفؿ ومراعاة حقوقو، وما ىو تأثير بقاء 
ـ قد يعانوف مف العزلة انياألطفاؿ في ىذه المؤسسات لفترات طويمة عمى نموىـ وتطورىـ خاصة 

ي الشرؽ األوسط، كاف األقارب يشكموف . أما في دوؿ العالـ الثالث وخصوصًا ف276جتماعية فييااإل
شبكة األماف التقميدية لدعـ األطفاؿ فاقدي الرعاية الوالدية. وكاف المجوء إلى مؤسسات الرعاية يكوف 

نسيؼ "عالـ عربي في أضيؽ الحدود حيث يقتصر عمى األطفاؿ مجيولي النسب. اال أف تقرير اليو 
عداد المتزايدة لدور األيتاـ في المنطقة العربية دليؿ إلى أف األ يشير (2005لعاـ )جدير باألطفاؿ" 

كانت  1998عمى تضاؤؿ الرعاية األسرة والمجتمع لؤلطفاؿ المحروميف مف الرعاة الوالدية، ففي عاـ 
طفبل. في كؿ  2578دارا لؤليتاـ في سورية تديرىا منظمات خيرية وتقدـ الرعاية لنحو  30ىناؾ 

نشآت الدينية والمنظمات الخيرية وكذلؾ بعض األفراد التمويؿ لمساندة أنحاء العالـ العربي تقدـ الم
األطفاؿ المحروميف مثؿ وقؼ األيتاـ في الكويت ودار البر في األردف وغيرىا. وتعد زيادة دور األيتاـ 

لصوماؿ شاىدا عمى أثر الحرب، وكذلؾ بالنسب لمدوؿ التي تشيد تزايدا في كؿ مف العراؽ والسوداف وا
في أعداد المصابيف بمرض نقص المناعة االيدز ويكوف مصيرىـ الشارع حيث يواجو األطفاؿ الذيف 

                                                

"ومع التسميـ بأف مرافؽ الرعاية  .22، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  275
ية لؤلطفاؿ الداخمية والرعاية ذات الطابع األسري ُيكمؿ بعػضيا بعضًا في تمبية احتياجات األطفاؿ، وحيثما توجد مرافؽ داخمية كبيرة لتقديـ الرعا

ؤسػسي، عمػػى أف تكػوف ىػػذه االسػتراتيجية )مؤسسات(، ينبغي تطوير البدائؿ في سياؽ استراتيجية عامة مف أجؿ االبتعاد عف ىػذا الطابع الم
 مبنية عمى أىػداؼ محددة تؤدي إلى وقؼ االعتماد عمى ىذه المؤسسات تدريجيًا".

 .5، مرجع سابؽ، ص واقع الرعاية البديمة في العالـ العربي دراسة تحميمية، المجمس العربي لمطفولة والتنميةلمياء بمبؿ:  276
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تيتموا بسبب االيدز التمييز والرفض مف مجتمعيـ والسخرية مف أقرانيـ وىو ما يزيد إحساسيـ بالعار 
 277.اجتماعيا )السوداف، جيبوتي، وجزر القمر( ـ منبوذوفانيوب

تدعـ اؿ عمى أي حاؿ، بدأت العديد مف الدوؿ في أوروبا بوضع تشريعات خاصة لرعاية األطف
النموذج األسري وتنادي باالستغناء عف المؤسسات الكبيرة، وبذؿ جيود أكبر عمى الجانب الوقائي لمنع 

ألسرة البيولوجية لمطفؿ ومساندتيا لمقياـ بدورىا في انفصاؿ األطفاؿ عف أسرىـ بما في ذلؾ دعـ ا
الرعاية. وقد نتج عف ذلؾ انخفاض في استخداـ الرعاية المؤسسية. منذ بداية السبعينيات ومع تزايد 

توجو الجديد العمؿ والتوجو نحو العمؿ الوقائي مع األسر، والتوجو نحو الحد مف دور الرعاية. أصبح ال
( والتي نالت دعما كبيرًا مف ninstitutionalizatio-deلتخمي عف المؤسسة" )"انحو ما يعرؼ بعممية 

منظمات وىيئات عالمية مثؿ البنؾ الدولي ومنظمات األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي، واستيدفت دوؿ 
في استخداـ مؤسسات الرعاية  أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي كانت نتيجة ىذه التدخبلت انخفاضاً 

لتوجو نحو بناء ودعـ الرعاية األسرية وخياراتو المختمفة مثؿ األسرة الممتدة واألقارب وكذلؾ الرعاية وا
لـ  يحؿ مكاف مؤسسات الرعاية  نوأفي "األسرة البديمة". ورغـ أف نموذج األسرة البديمة بدأ ينتشر إال 

 278.الكبيرة، حيث ما زاؿ ىذا النموذج ىو السائد في معظـ الدوؿ

( بينت نتائج العديد مف 1نقمة والتغيير في السياسات والخطط كاف نتيجة عدد مف األسباب: ىذه ال
( 2الدراسات البحثية أف رعاية األطفاؿ في المؤسسات لو آثار سمبية عمى صحة ونمو األطفاؿ. 

ري ( فيـ أكبر ألىمية الجو األس3التكمفة الضخمة التي تحتاجيا مثؿ ىذه المؤسسات لمقياـ بعمميا. 
معينة يمكف لمطفؿ أف يبقى في حضانة والديو  إجراءاتمف الممكف إتباع  انولنمو األطفاؿ وتطورىـ و 

 279.أو أحد أقاربو كما بينت تجارب العديد مف الدوؿ 

دئ التوجييية الذي ىذا الحراؾ الذي ظير في الدوؿ الغربية ترجـ مؤخرًا في القرار المتعمؽ في المبا
يحتوي العديد مف المبادئ المعادية لفكرة إضفاء الطابع المؤسسي عمى  كما سبؽ وتحدث الباحث

تطوير الطفؿ ويدعو إلى الحد مف سمطة الدولة بخصوص ىذه المسألة مف خبلؿ مطالبة الدوؿ ب
                                                

األىداؼ اإلنمايئة لؤللفية وثيقة الدورة الخاصة لؤلمـ المتحدة حوؿ األطفاؿ اتفاقية حقوؽ الطفؿ، ألطفاؿ، عالـ جدير بااليونيسيؼ:   277
< https://www.unicef.org/arabic/publications/files/wffc_ar.pdfمتاح عمى الرابط االلكتروني التالي: >. 2005النسخة العربية، 

 (.2018يونيو  21)تاريخ أخر زيارة: 
 .5، ص مرجع سابؽ لمياء بمبؿ: واقع الرعاية البديمة في العالـ العربي دراسة تحميمية، المجمس العربي لمطفولة والتنمية، 278
 .5، ص مرجع سابؽلمياء بمبؿ: واقع الرعاية البديمة في العالـ العربي دراسة تحميمية، المجمس العربي لمطفولة والتنمية،  279
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البدائؿ في سياؽ استراتيجية عامة مف أجؿ االبتعاد عف ىػذا الطابع المؤسسي، عمػػى أف تكػوف ىػػذه 
 .280ية عمى أىػداؼ محددة تؤدي إلى وقؼ االعتماد عمى ىذه المؤسسات تدريجيًا االسػتراتيجية مبن

عتماد عمى المؤسسات كأحد أشكاؿ ىؿ وقؼ اإل ؿ الباحثيستاءالدراسة،  ىذهإشكالية ؿ مف خبل
 ؟محؿ ىذه الدراسة يؤدي بالنتيجة إلى توفير وسط أسري بديؿ لمطفؿ سوؼ الرعاية البديمة

لذكر أعبله التي سالفة ا األسبابى السؤاؿ السابؽ تتطمب مف الباحث تحميؿ جابة عمفي الحقيقة اإل
العديد مف الدراسات البحثية وجدت عتماد عمى ىذا النوع مف الرعاية. ففي سياؽ أف دفعت إلى وقؼ اإل

أف  يبلحظ سمبية عمى صحة ونمو األطفاؿ فإف الباحث أف رعاية األطفاؿ في المؤسسات لو آثار
أخرى مف الرعاية البديمة التي تقوـ عمى توفير الوسط األسري قد تشكؿ خطورة عمى  ىنالؾ أشكاؿ

إلى  المتبنوفالحضانة أو التبني يمكف أف يمجأ اليو الحاضنوف أو  281الطفؿ. فعمى سبيؿ المثاؿ، 
، خصوصًا في الدوؿ التي ليس 282تنعكس بالنتيجة عمى صحة ونمو الطفؿ ةتحقيؽ أىداؼ خاص

بي فعاؿ بخصوص ىذه المسألة، أي أف األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة معرضيف لمخطر لدييا نظاـ رقا
حماية األطفاؿ عند الحديث عف " يثبتبشكؿ عاـ بغض النظر عف شكؿ الرعاية المتخذ وىذا سوؼ 

  المتخمى عنيـ طواعية مف قبؿ الوالديف" في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ

إلى أمر في غاية  فأف الباحث يشير ىناإلى تكاليؼ ضخمة، أما فيما يتعمؽ بأف المؤسسات تحتاج 
مجرد فكرة لتوفير الراحة لؤلطراؼ المعنية، مكاسب  لح الطفؿ الفضمى" ليسأف "مبدأ مصااألىمية، 

مفيوـ المصمحة  اقتصادية، أو أجندة سياسية ألولياء األمور، أو الدولة، أو أطراؼ أخرى. أي أف

                                                

. "ومع التسميـ بأف مرافؽ الرعاية 22، المادة مرجع سابؽدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العامة لؤلمـ المتح 280
ية لؤلطفاؿ الداخمية والرعاية ذات الطابع األسري ُيكمؿ بعػضيا بعضًا في تمبية احتياجات األطفاؿ، وحيثما توجد مرافؽ داخمية كبيرة لتقديـ الرعا

البدائؿ في سياؽ استراتيجية عامة مف أجؿ االبتعاد عف ىػذا الطابع المؤسػسي، عمػػى أف تكػوف ىػػذه االسػتراتيجية  )مؤسسات(، ينبغي تطوير
 مبنية عمى أىػداؼ محددة تؤدي إلى وقؼ االعتماد عمى ىذه المؤسسات تدريجيًا". 

281 Marinus H. van IJzendoorn, Eveline M. Euser, Peter Prinzie, Femmie Juffer, Marian J. Bakermans-

Kranenburg: Elevated Risk of Child Maltreatment in Families With Stepparents but Not With Adoptive 

Parents, Vol 14, Issue 4, SAGE Publications, 2009, pp. 369 - 375. ―Does child maltreatment occur more 

often in adoptive and stepfamilies than in biological families? Data were collected from all 17 Dutch child 

protective services (CPS) agencies on 13,538 cases of certified child maltreatment in 2005. Family 

composition of the maltreated children was compared to a large national representative sample of the 

Netherlands Kinship Panel Study (NKPS). Larger families, one-parent families, and families with a 

stepparent showed elevated risks for child maltreatment. Adoptive families, however, showed significantly 

less child maltreatment than expected. The findings are discussed in the context of parental investment theory 

that seems to be applicable to stepparents but not to adoptive parents‖. 

ضانة والتبني عمي الصعيديف اإلعبلف المتعمؽ بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصمة بحماية األطفاؿ ورعايتيـ مع االىتماـ الخاص بالح 282
 .19، المادة مرجع سابؽ الوطني والدولي:
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 محؿ ىذه الدراسة يجب أف يشكؿ عبئاً  الرعاية البديمة وحماية الطفؿ طار توفيرالفضمى لمطفؿ في إ
عمى األطراؼ المعنية. في الواقع، أف معادة فكرة إضفاء الطابع المؤسسي عمى الطفؿ محؿ ىذه 
الدراسة والحد مف سمطة الدوؿ في ذلؾ أمر مقبوؿ بالنسبة لمباحث مف "حيث المبدأ" في حاؿ عدـ 

مجوء إلييا تحت مبررات مف ىذه االخيرة، لكف ال يجوز أبدًا تبرير عدـ ال توفر بدائؿ أخرى أفضؿ
عمى  يشكؿ أعتداءً  ىذا التبريرلذلؾ، ألف نتيجًة قتصادية التي قد تتكبدىا األطراؼ المعنية التكمفة اإل

عنو في الفصؿ األوؿ، كما أف  مف وجو نظر الباحث الذي سبؽ وتحدثنامبدأ مصالح الطفمى الفضمى 
شأف الحقوؽ األخرى مثؿ الحؽ في التعميـ الذي ينفؽ  انوش الباحثؽ في البيئة األسرية مف وجية الح

 عميو مبالغ طائمة في جميع الدوؿ. 

وبالنظر إلى السبب الثالث، وىو أىمية الجو األسري لمطفؿ محؿ ىذه الدراسة ومركزية البيئة األسرية، 
مف  -تيجة إلى توفير وسط أسري لمطفؿ. لكف ىذا األمر ىذا االتجاه الذي ييدؼ بالن يتفؽ الباحث مع

ثقافة رعاية األطفاؿ في انتشار يتعمؽ بمدى توفر تمؾ البدائؿ األسرية ومدى  -وجية نظر الباحث 
مجتمعات ذلؾ الطفؿ. ففي العديد مف الدوؿ تمؾ المجتمعات التي تشكؿ المصدر المغذي ألشكاؿ 

وتتعامؿ  منظور الحؽتعامميا مع األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة إلى  الرعاية البديمة األسرية، تفتقر في
 أشخاص مستقميف فاعميف وأصحاب حؽ،يرى األوؿ األطفاؿ  إذ. 283 منظور الحاجةمعيـ مف 

نوا فييا مشاركيف وبالتالي فتوفير ىذه الحقوؽ مسؤولية عامة وممزمة لمدوؿ ويحؽ لؤلطفاؿ أف يكو 
األوؿ مف ىذا الدراسة. أما المنظور الثاني ينظر إلى األطفاؿ في الفصؿ  فاعميف كما وضح الباحث

ـ كائنات ضعيفة بحاجة إلى مساعدة بالتالي يصبح ما يقدـ في حكـ العمؿ الخيري التطوعي انيعمى 
 ال الواجب والحؽ.

مف منظور الحؽ مف  إلييـثقافة رعاية األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة وعدـ النظر  نتشارإف مسألة عدـ إ
نظريًا بؿ يبلحظ عند التطبيؽ أيضًا. فعمى سبيؿ المثاؿ ال  الباحث فيو يجادؿمجتمعاتيـ أمر ال  قبؿ

الحصر، في دولة فمسطيف يتوفر نوعاف مف الرعاية البديمة كما سبؽ وبينا وىما الحضانة، والرعاية 
ئلحصاء حصائيات الجياز المركزي لالعامة أو الخاصة. وبالنظر إلى إ التي تقدميا المؤسسات

، 2012أف خبلؿ عاـ  يبلحظ 2013الفمسطيني حوؿ "واقع حقوؽ الطفؿ الفمسطيني" الصادر في عاـ 
ألطفاؿ جتماعية التابعة لمجمعيات والتي تعنى بااؿ النزالء في مؤسسات الرعاية اإلبمغ عدد األطف

                                                

 لمياء بمبؿ: واقع الرعاية البديمة في العالـ العربي دراسة تحميمية، المجمس العربي لمطفولة والتنمية، مرجع سابؽ، نتائج الدراسة.  283
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، 2010ف في العاـ المحتضني لؤلطفاؿطفاؿ. بينما بمغ أعمى عدد  955سري االيتاـ وابناء التفكؾ األ
. 2012284، وطفؿ واحد في العاـ  2011و 2009أطفاؿ في العاميف  4وأطفاؿ،  7حيث بمغ العدد 

 .285ىذا األمر ال يحصر في دولة فمسطيف بؿ يمكف مبلحظتو في العديد مف دوؿ العالـ

يا بعض شكالية جدية تعاني منالذي ال يشوبو الشؾ، بأف ىنالؾ إ حصائيات السابقة اليقيفتقدـ اإل
المجتمعات أو الدوؿ في توفير الرعاية البديمة القائمة عمى توفير الوسط األسري لمطفؿ محؿ ىذه 

ال يشكؿ النيج الدولي الحديث ممثبًل بالقرار أ يتسائؿ الباحث. وىنا )الرعاية األسرية البديمة( الدراسة
عتماد عمى الرعاية التي تقدميا ؼ اإلاألمـ المتحدة، الداعي إليقاصادر عف المتعمؽ بالرعاية البديمة ال

عتماد عمى البدائؿ التي تقوـ عمى توفير الوسط ات العبلقة، وتشجيع الدوؿ عمى اإلالمؤسسات ذ
األسري، خطورة عمى ىؤالء األطفاؿ وحرمانًا ليـ مف التمتع بالرعاية التي تقدميا المؤسسات في ظؿ 

 البدائؿ؟وفر ىشاشة وضعؼ نظاـ الرعاية األسري البديؿ وعدـ ت

قرار  انوبأف أحد سمات القرار الدولي المتعمؽ بالرعاية البديمة ىي  في الحقيقة، سبؽ وتحدث الباحث
في سياؽ الرعاية المؤسسية، فإنو  وقواعد. لكف تباع نيجولمدوؿ أي أف الدوؿ مخيرة في ا "مـزغير م"

عتماد عمى المؤسسات الخاص اإل العالـ الثالث تمجأ الدوؿ إلىفي معظـ الحاالت خصوصًا في دوؿ 
 رعاية. ال مثؿ ىذهالتي تعتبر أكثر كفاءة وحرفية مف تمؾ الدوؿ في توفير 

لذلؾ تكمف أىمية األمر أف المؤسسات الخاصة التي أعتادت عمى توفير الرعاية المؤسسية لؤلطفاؿ 
، وبدأت في جنداتيافي أمحؿ ىذه الدراسة قد أعتمدت مبادئ القرار المتعمؽ في الرعاية البديمة 

أعتمادىا في سياساتيا. ويقوؿ المدير الوطني لقرى األطفاؿ العالمية في فمسطيف عند سؤالو عف القرار 
ف قرى األطفاؿ العالمية بدأت بتطبيؽ بعض مبادئ المبادئ لمتعمؽ بالرعاية البديمة أجاب " أا

سمي، مشيرًا إلى أف قرى األطفاؿ أي قبؿ ظيورىا بشكؿ ر  2009التوجييية لرعاية البديمة قبؿ عاـ 
بدأنا بالعمؿ عمى  2009العالمية ىي أحد األطراؼ التي شاركت في وضع تمؾ المبادئ، لكف بعد 

                                                

. متاح عمى الرابط االلكتروني التالي: 88، ص 2013، واقع حقوؽ الطفؿ الفمسطينيالجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني:  284
<http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2006.pdf :(.2018أبريؿ  3< )تاريخ أخر زيارة 

285 See generally EveryChild: Missing: children without parentail care in international development 
ploicy, 2009. Available at 
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1D24A6044ECA018AC1257674004ACA06-
EvC_Nov2009.pdf> (last date visited: 21 June 2018). 



87 
 

الحد مف الطابع  تطبيؽ تمؾ المبادئ بشكؿ رسمي وتبنيناىا في سياساتنا" وعند سؤالو عف فكرة
المؤسسي مف سياساتيا فمثبًل نحف األف  زالة الطابعاألطفاؿ ذاىبة باتجاه اف قرى المؤسسي أجاب " أ

سـ المؤسسة كبات التابعة لنا مشيرًا إلى أف اممؤسسة عمى المباني أو المر ًا ويافقطات لال نضع رموز 
مؤكدًا عمى أف سياسية المنظمة اآلف ذاىبة األسرية،  SOSأي رعاية  SOS family careتغير إلى 

دراسة حاالت في المؤسسة وجعؿ ىذا الخيار خيارًا أخيرًا، و  يداع األطفاؿباتجاه إيقاؼ اإلعمتاد عمى إ
مكانية أعادة لـ شمميـ بعائمتيـ" وعند سؤالو عف خطورة الحد مف المؤسسات في األطفاؿ لدينا ومدى إ

سية ظؿ ىشاشة الرعاية المقدمة مف المجتمع أجاب " أف منظمة قرى األطفاؿ العالمية لـ تتبنى سيا
بؿ بدأت بمشاريع كبيرة تيدؼ إلى العمؿ عمى الجانب الوقائي مف سسي فقط الحد مف الطابع المؤ 

خبلؿ توفير المساعدة والحماية لؤلطفاؿ المعرضيف لفقداف رعايتيـ الوالدية، أي بدأت بنقؿ التركيز 
عمى حماية األسر في المجتمع المحمي، مشيرًا إلى أف الحد مف المؤسسات دوف العمؿ عمى الجانب 

أمر في غاية الخطورة وىو أف األطراؼ  يبلحظ الباحث. وىنا 286يكوف لو نتائج سمبية" الوقائي قد
المعنية بحماية أو مساعدة األطفاؿ موضوع ىذا النقاش تطبؽ قواعد ومبادئ الرعاية البديمة الصادرة 

داعو في ىنالؾ طفؿ قد تـ إي إذا كافبأثر رجعي عمى األطفاؿ. فعمى سبيؿ المثاؿ،  2009في عاـ 
ذلؾ الطفؿ قد خضع لمسياسات السابقة لصدور  يكوف فإنو مف المنطقي أف 2009مؤسسة قبؿ تاريخ 

أثر عمى األطفاؿ القرار محؿ ىذا النقاش، لذلؾ مف البدييي أف يكوف ليذا التحوؿ في السياسات 
لعدـ نصو  يعتبر الباحث ذلؾ أف القانوف الدولي ينتيؾ مبدأ اإلستمرارية في التربية ؟ لذلؾوالموظفيف

ؿ ىذه مف خبل يدعو الباحثو  عمى عدـ رجعية قواعد ومبادئ القرار المتعمؽ في الرعاية البديمة،
 لمباحثكما يبدو   األطفاؿ؟النفسية ليذا النيج عمى  ثارالدراسة أصحاب اإلختصاص إلى دراسة اآل

واقع جديد عمى  أف اليدؼ مف تقميص دور المؤسسات الخاصة التي تقدـ الرعاية لبلطفاؿ ىو فرض
 الدوؿ وحثيا عمى القياـ بالتزاماتيا.

الكبيرة الواردة في التشريع الدولي بخصوص مسألة توفير التناقضات بناءًا عمى ما تقدـ، وفي ظؿ 
تخاذه عند الحديث يـ األسرية وشكؿ الرعاية الواجب إوسط أسري بديؿ لؤلطفاؿ المحروميف مف بيئت

تدابير أخرى غير األسرة البديمة أو الحد مف ضرورة إضفاء  إف ىنالؾوؿ عف الرعاية البديمة. يمكف الق
لحماية ومساعدة األطفاؿ "المعرضيف لخطر خسارة  تخاذىاإالطابع المؤسسي عمى الطفؿ، عمى الدوؿ 

                                                

ـ، الساعة 18/4/2018بيت لحـ، مقابمة شخصية بتاريخ   -في فمسطيف  SOSمحمد الشبللدة: المدر الوطني لقرى األطفاؿ العالمية   286
 بعد الظير.  1:30
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رعايتيـ الوالدية"، أي واجب العمؿ عمى أسرة الطفؿ األصمية ودورىا في تقديـ الرعاية ووضع سياسات 
نقؿ التركيز في  ،ؼ دعـ األسرة وبناء قدراتيا لتقديـ رعاية أفضؿ ألطفاليا. بعبارة أخرىعامة تستيد

السياسات عمى الجانب الوقائي، وحماية األسرة مف أسباب التفكؾ الف ذلؾ يحفظ الطفؿ "المعرض 
أو مؤقتة كما لفقداف البيئة األسرية" مف الدخوؿ في "دوامة الرعاية البديمة" عند فقدانو ليا بصورة دائمة 

حماية األطفاؿ المعرضيف لفقداف بيئتيـ األسرية بشكؿ مفصؿ في آليات أسردنا. لذلؾ سوؼ نتناوؿ 
 المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.
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 4حماية ومساعدة األطفال المعرضين لفقدان الرعاية الوالدية آلياتالمبحث الثاني4 

لدّية غير مناسػبة، أو ال يحصموف عمييا البتة، يتعرضوف أف األطفاؿ الذيف يحصموف عمى رعاية وا
. وعندما يكوف الطفؿ معرض لفقداف بيئتو األسرية يبدأ 287بصفة خاصة لمحرماف مف بيئة التنشئة ىذه

دور الدولة الذي ال ينحصر في توفير "الرعاية البديمة" بؿ يمتد إلى توفير "الحماية والمساعدة". وعميو 
الدوؿ إلى ابتكار الوسائؿ المناسبة والمتسقة لتأميف رفاه األطفاؿ وحمايتيـ في  فإف األصؿ أف تسعى

 .288سياؽ الحؽ في البيئة األسرية 

 حقوؽ الطفؿ، والقرار المتعمؽ في الرعاية البديمة اتفاقيةـ أحكاـ كؿ مف يإلى تقي ييدؼ ىذا المبحث
. مف خبلؿ ة والديو )بيئتو األسرية(المعرض لمحرماف مف رعايوحماية الطفؿ  التي تسعى إلى مساعدة

جراءاتالمساعدة )المطمب األوؿ(، و  إجراءات  الحماية )المطمب الثاني(. ا 

 4المساعدة إجراءاتالمطمب األول4 

األصؿ أف أال ُيحـر أي طفؿ، في أي وقت مف األوقات، مػف دعـ أو مساعدة ولي أمر شرعي أو 
ذا تخمؼ. 289امة مختصةشخص بالغ مسؤوؿ معترؼ بو رسميًا أو ىيئة ع ولي األمر الشرعي أو  وا 

تضمف  إجراءاتمقدمي الرعاية الرسمييف )الوالديف أو غيرىـ( عف ذلؾ األلتزاـ تعمؿ الدولة عمى وضع 
مساعدة األطفاؿ عف طريؽ فرض واجبات الوالديف )الفرع األوؿ(، وفي حاؿ عدـ مقدرة الوالديف أو 

ة لمطفؿ عمى الوجو المطموب بسبب األفتقار إلى الموارد األزمة مقدمي الرعاية عمى تقديـ رعاية كافي
األطفاؿ عف طريؽ مواردىا )الفرع الثاني(. وذلؾ بيدؼ حماية الطفؿ  عمى مساعدةلذلؾ، تعمؿ الدولة 

 مف فقداف رعاية التنشئة.

 4الفرع األول4 مساعدة األطفال عن طريق فرض واجبات الوالدين

معرضيف لمخطر، ىـ أولئؾ الذيف يقيموف مع أحد الوالديف فقط، أحد ىناؾ مجموعة مف األطفاؿ ال
الوالديف الذي يفتقر إلى الموارد الكافية لرعاية الطفؿ لكنو يرغب بأف يوفر لمطفؿ الرعاية المناسبة في 
حالة حصولو عمى الدعـ مف الوالد األخر المنفصؿ. لذلؾ أف وجود أحد الوالديف فقط لتقديـ الرعاية 

                                                

 .4، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 287
 .17، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 288
. "وينبغػي أال ُيحػـر أي طفػؿ، في أي 18، المادة مرجع سابؽية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجيي  289

 وقػت مػف األوقػات، مػف دعػـ وحمايػة ولي أمػر شرعي أو شخص بالغ مسؤوؿ معترؼ بو رسميًا أو ىيئة عامة مختصة".
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قد يشكؿ خطر عمى الطفؿ الف ىذا األخير والحالة ىذه لف يحصؿ عمى دعـ كافي، ألف ىذا لمطفؿ 
الوالد الوحيد يتوجب عميو أف يكافح مف أجؿ كسب الموارد لرعاية الطفؿ وفي ذات الوقت يتوجب عميو 
 توفير الرعاية لمطفؿ، األمر الذي يشكؿ عبء عمى ذلؾ الوالد بالتالي أنعكاسو عمى جودة رعاية

  .290الطفؿ

قد ال تكوف األسرة  إذ ة في ىذه الحالة. لكف ليس دائمًا،في الواقع، يمكف أف تكوف العائمة الممتدة مفيد
الممتدة أفضؿ حااًل مف األـ أو األب، كما أف األسرة الممتدة قد تكوف غير ميتمة بتحمؿ عبء طفؿ 

ف بسبب تفكؾ الروابط األسرية، اليجرة، آخر، أو قد يكوف أحد الوالديف منفصؿ عف أفراد العائمة اآلخري
 .291تمدف السكاف وتطورىـ في البمداف النامية 

اما في سياؽ واجبات الدولة، أحد الحموؿ المثالية التي يجب أف تدعميا الدولة بخصوص ىذا المسألة، 
جبات والتي يمكف مف خبلليا تقمؿ الحاجة إلى التنسيب البديؿ لمطفؿ )الرعاية البديمة( ىو فرض وا

 الوالديف أتجاه أبنائيـ. 

بأف كبل األبويف تعترؼ  18المادة  حيث أفحقوؽ الطفؿ دعمًا ليذا النيج.  اتفاقيةفي الحقيقة، توفر 
تحث الدوؿ عمى بذؿ قصارى جيدىا  بينما. 292يتحمبلف "مسؤوليات مشتركة عف تربية الطفؿ ونموه"

(best efforts لضماف "مشاركة كؿ مف الوالديف ىذا ) "لكف النص عمى أف الدولة مدينو 293الواجب .
بتوفير "قصارى جيدىا" فقط قد يبرر فشؿ الدولة في مواجية بعض الصعوبات غير المحدودة 

 .294بخصوص ىذه المسألة

 

                                                

ؼ كافة التدابير المبلئمة لتضمف ألطفاؿ الوالديف العامميف حؽ (. " تتخذ الدوؿ األطرا3) 18، المادة مرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 290
 االنتفاع بخدمات ومرافؽ رعاية الطفؿ التي ىـ مؤىموف ليا".

291 Elizabeth Bartholet, Intergenerational Justice for Children: Restructuring Adoption, Reproduction & 

Child Welfare Policy, 8 Law & Ethics of Hum. Rts. 103 ,2014, p 108. Available at 

<https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/10777664/IA-IntgenerJusticeDraftArticle6-12-

13%20(2).pdf?sequence=1> (last date visited: 5 April 2018). 

 .27، 18، 9، المواد مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  292
 .18 ،مرجع سابؽ الطفؿ: اتفاقية حقوؽ 293

294 Yaron Gottlieb, Combating Maritime Piracy: Inter-Disciplinary Cooperation and Information Sharing, 

46 Case W. Res. J. Int'l L. 303 ,2015, p 302, 203. Available at  

<http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol46/iss1/14> (last date visited: 5 April 2018). ―It requires states 

to adhere to due diligence ‗best efforts‘ standards, which, in the context of maritime piracy, entail exercising 

sincere, concerted, and proactive efforts...‖. 
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ومف المعموـ لدينا أف القوانيف الدولية ومنيا اتفاقية حقوؽ الطفؿ تعتبر عمى نطاؽ واسع قوانيف 
فإف القوؿ بأف الدولة مدينو فقط "بقصارى  يأمروف بقوة القانوف. بالتالي ال"ناعمة". ىـ يحّضوف لكف 

جيدىا" قد يجمعيا ال تقدـ أي شي مف ىذا الواجب. وعند النظر إلى تشريعات الدوؿ الوطنية التي 
سابؽ الذكر اعبله، ففي  18تبنت اتفاقية حقوؽ الطفؿ يبلحظ أف بعض الدوؿ قد تأثرت بنص المادة 

في بندىا الثاني  2004قانوف الطفؿ الفمسطيني لعاـ  29سبيؿ المثاؿ، تنص المادة فمسطيف عمى 
"، أما في البند الثالث مف نفس يتحمؿ واجب اإلنفاؽ عمى الطفؿ والده أو مف يتولى رعايتو قانوناعمى "

عدـ . يبلحظ مف النص السابؽ 295"المادة فقد جاء فييا "تتخذ الدولة كافة التدابير لضماف ذلؾ الحؽ
 تحديد ماىية تمؾ التدابير.

الممفت في األمر، أف مف بيف جميع أحكاـ اتفاقية حقوؽ الطفؿ المتعمقة بواجبات الوالديف، تقتصر 
فقط صراحة عمى معيار "قصارى الجيود". فعند النظر مثبًل إلى الفقرة الرابعة مف المادة  18المادة 

كؿ التدابير المناسبة لكفالة تحصيؿ تخاذ "ب عمييا اطفؿ، أجد أف الدولة يتوجحقوؽ ال اتفاقيةمف  27
نفقة الطفؿ مف الوالديف او مف االشخاص االخريف المسؤوليف ماليا عف الطفؿ، سواء داخؿ الدولة 
الطرؼ او في الخارج وبوجو خاص عندما يعيش الشخص المسؤوؿ ماليا عف الطفؿ في دولة اخرى 

تفرض واجبًا أكبر عمى  27وىنا نبلحظ أف أحكاـ المادة  .296غير الدولة التي يعيش فييا الطفؿ..."
عمى سبيؿ الحصر فقط تعتبر ناعمة  18. لكف ىذا ال يعني أف المادة  18الدولة مف فحوى المادة 

نرى أف أحكامو مشابيا بشكؿ كبير ألحكاـ  27بالنظر مثبًل إلى البند الثالث مف المادة إذنوعًا ما 
جاء فييا " تتخذ الدوؿ االطراؼ وفقا لظروفيا الوطنية إذواجبات" الدوؿ عند الحديث عف " 18المادة 

وفي حدود امكانياتيا التدابير المبلئمة مف اجؿ مساعدة الوالديف وغيرىما مف االشخاص عف الطفؿ 
عمى اعماؿ ىذا الحؽ وتقدـ عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعـ وال سيما فيما يتعمؽ بالتغذية 

ما الغاية مف معيار "قصارى الجيد" في ظؿ واجبات  يستائؿ الباحث. لذلؾ 297ساء واالسكاف"والك
 أبنائيـ؟الوالديف أتجاه 

( يستخدـ بشكؿ عاـ في التشريع الدولي لحماية best effortsفي الواقع، أف معيار "قصارى الجيد" )
يـ مستوى معيشي سخي الدوؿ الضعيفة اقتصاديًا مف تحمؿ كامؿ التكاليؼ المترتبة عف تقد

                                                

 .29، المادة مرجع سابؽ :2004لسنة  7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ   295
 (.4) 27، المادة مرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ:  296
 (. 3) 27، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  297
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بالنظر إلى بعض مواد اتفاقية حقوؽ  إذ. لكف ىذا األمر مستبعد في اتفاقية حقوؽ الطفؿ، 298لمواطنييا
، األمر الذي 301، و التاميف األجتماعي300، التعميـ299الطفؿ نجدىا تطالب الدوؿ بتوفير الرعاية الطبية

( 18الوالديف أتجاه أبنائيـ )المادة  يجعؿ مف الحد مف التزامات الدولة بخصوص مسألة فرض واجبات
أحد اإلستنتاجات قد  قدرة الدولة األقتصادية. بالتاليال يتعمؽ بم انوأمر ممفت لبلنتباه ويؤكد عمى 

يوحي بأف واضعي صياغة اتفاقية حقوؽ الطفؿ  18المادة ف معيار"قصارى الجيود" الوارد في تكوف بأ
بتنفيذىا واجبات محددة لدعـ واجبات كؿ مف الوالديف  قد واجيوا بعض المشاكؿ في مطالبة الدوؿ

أتجاه أبنائيـ. وذلؾ ألف ىذه المشكمة ال عبلقة ليا بالموارد االقتصادية لدولة الف واجب الدعـ 
المعترؼ بو بموجب ىذه المادة محؿ ىذا النقاش يأتي في مواجية "الوالديف"، وليس الدولة، ويستند 

ىو  18عي إلى موارد الوالديف الفعمية والحقيقة، أي أف محؿ المادة واجب دعـ الوالديف بشكؿ طبي
الوالديف المقتدريف ماليًا ويمتمكاف الموارد البلزمة سواء بصورة مجتمعة أو منفردة. وىذا أمر يستنتج 
عند التطبيؽ أيضًا، ففي فمسطيف أشرت سابقًا إلى أف المشرع الفمسطيني لـ يحدد بشكؿ واضح ماىية 

حقوؽ الطفؿ. لكف المشرع الفمسطيني تفادى ىذا  اتفاقيةر األزمة لفرض واجبات الوالديف متأثرًا بالتدابي
الذي نص في  2012األغفاؿ مف خبلؿ تعديؿ قانوف الطفؿ الفمسطيني الصادر بقرار بقانوف في عاـ 

يتحمؿ صندوؽ " سالفة الذكر لتصبح عمى النحو اآلتي 29عمى تعديؿ البند الثالث مف المادة  9المادة 
النفقة أدآء نفقة الطفؿ في حاؿ عجز الشخص الممـز باإلنفاؽ أو ثبوت امتناع المحكوـ عميو بالنفقة 

أف لكؿ دولة خصوصيتيا فيما يتعمؽ بفرض واجبات لمباحث . األمر الذي يؤكد 302"عف أدائيا
 الوالديف.

لديف" كأحد أىـ المصطمحات وقد تكوف أحد أسباب مفيـو "قصارى الجيد" ىذا، ىو أف مصطمح "الوا
معرؼ في  الوالديف، غيرالواردة في اتفاقية حقوؽ الطفؿ، والضروري لتحديد مف الذي يقع عميو واجب 

                                                
298  Margaret B. Kwoka: Vindicating the Rights of People Living with AIDS Under the Alien Tort Claims 

Act, 40 LOY. U. CHI. L.J., 2009, p  643, 644, 646. Available at 

<https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1055&context=facpubs> (last date visited: 6 April 

2018). 

 .24، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  299
 .28، المادة مرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 300
 .28مادة ، المرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  301

 ، راـ اهلل، فمسطيف.2012/12/07(، صدر بتاريخ: 19قرار بقانوف رقـ ) :ـ2004( لسنة 7تعديؿ قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ ) 302 
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اتفاقية حقوؽ الطفؿ. وذلؾ لعدـ االتفاؽ عمى تعريؼ كامؿ وعالمي لػ "الوالديف". ىؿ يشمؿ "الوالديف" 
 ؟  303باء واألميات االباء خارج نطاؽ الزوجية أو فئات مختمفة مف اآل

ار "قصارى الجيد" عند الحديث عف إعماؿ واجبات الوالديف إتجاه بناءًا عمى ما تقدـ، أف استخداـ معي
نظاـ مفصؿ  بنائيـ ىو أمر منطقي مف حيث المبدأ وذلؾ ألف التشريع الدولي ال يمكنو أف يقدـ لمدولةأ

مخيرة أما بالعمؿ عمى فرض واجبات  يرى الباحث أف الدوؿ والحالة ىذه بخصوص ىذا األمر. لكف
قد  فييا تكوف الدولة الفرضية األولى،الوالديف أو التقاعص عف واجبيا مف خبلؿ تشريعاتيا الوطنية. 

ساىمت في العمؿ عمى أسرة الطفؿ األصمية ودورىا في تقديـ الرعاية ووضع سياسات عامة تستيدؼ 
ذلؾ تكوف عممت عمى الجانب الوقائي، بطفاليا، و دعـ األسرة وبناء قدراتيا لتقديـ رعاية أفضؿ أل

جوء إلى خيار الرعاية ممف المف خطورة عدـ التمتع بحقو في البيئة األسرية وحفظتو وحفظت الطفؿ 
، وىي عندما تتجاىؿ الدولة لواجبيا المتمثؿ في فرض واجبات الفرضية األخرىالبديمة. أما في 

نيا قد تساىـ بذلؾ في تعريض و توفير الطاقات األزمة لذلؾ فأأ الوالديف مف خبلؿ تشريعاتيا الوطنية
نتيجة عدـ تمتعو بالحؽ في البيئة  الطفؿ لفقداف رعايتو المتوفرة في بيئة التنشئة التي يقدميا الوالديف

ؿ مف بيئتو األسرية مف وجية ، وتكوف بتقاعصيا ىذا أحد أسباب حرماف الطفاألسرية بشكؿ مناسب
 نظر الباحث.

أي حاؿ، ماذا لو كاف الوالديف مجتمعًا أو منفردًا أو مف ىـ في حكميـ ال تتوفر لدييـ الموارد  عمى
بحاجة إلى الوصوؿ إلى دعـ  ر البلزمة لرعاية الطفؿ ىؿ يكوف الطفؿ وأسرتو والحالة ىذهوالمصاد
الفرع  يتناولو ىذا ما سوؼ التفكؾ؟مف لمطفؿ تحفظ أسرتو لضماف توفير رعاية مناسبة المباشر الدولة 

 الثاني مف ىذا المطمب.

 4الفرع الثاني4 مساعدة األطفال عن طريق موارد الدولة

تجنب الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي أو التنسيب البديؿ  اتخاذهىناؾ تدبير آخر ممكف عند 
نى اتفاقية لمطفؿ )الرعاية البديمة(، وذلؾ مف خبلؿ الدعـ المباشر ألسرة الطفؿ مف قبؿ الدولة. تتب

حقوؽ الطفؿ ىذه اإلستراتيجية لمجموعة ثانية مف األطفاؿ المعرضيف لمخطر وىـ: األطفاؿ الذيف 
لدييـ آباء وأميات غير قادريف عمى توفير الرعاية، والذيف يفتقروف إلى الموارد البلزمة لذلؾ، ومف 

                                                

تحتـر الدوؿ األطراؼ الحقوؽ الموضحة في ىذه االتفاقية وتضمنيا لكؿ طفؿ يخضع لواليتيا دوف أي مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. " 2المادة  303
 "نواع التمييز، بغض النظر عف عنصر الطفؿ أو والديو...نوع مف أ
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لمنفصميف. وعندما يفتقر غير المتوقع حصوؿ أحدىـ عمى دعـ كافي مف أحد الوالديف الغائبيف أو ا
القائموف عمى رعاية الطفؿ مف الوالديف إلى الموارد البلزمة لدعـ الطفؿ، فإف اتفاقية حقوؽ الطفؿ 
تطالب الدولة بتوفير "مساعدة مادية، ال سيما فيما يتعمؽ بالتغذية والممبس والمسكف وخدمات األطفاؿ 

 .304وخدمات تربية األطفاؿ المناسبة لموالديف" 

مف المستغرب أف االلتزاـ بدعـ الطفؿ مف خبلؿ توفير موارد الدولة ىو واجب آخر مف واجبات  وليس
حقوؽ الطفؿ. وذلؾ عندما يفتقر الوالداف إلى الموارد البلزمة، يكوف واجب الدولة  اتفاقيةالدولة بموجب 
نية وضمف الحالة أف تضمف مستوى المعيشة "المبلئـ" لمطفؿ وذلؾ وفقًا لمظروؼ الوط في ىذه الحالة

. وبطبيعة الحاؿ، إذا كانت الدولة تفتقر إلى الموارد العامة الكافية أو اإلرادة السياسية 305الوطنية" 
لتوفير دعـ كبير لموالديف الفقراء، فمف تستطيع ضماف مستوى معيشي "مبلئـ" لطفؿ لكنيا قد توفر 

 األطفاؿ. الرعاية البديمة والتي يمكف أف تكوف مف خبلؿ مؤسسات رعاية

وعند الحديث عف الرعاية المؤسسية في ظؿ ضعؼ موارد الدولة البلزمة لمساعدة العائبلت، فمف 
مويؿ أيضًا األمر المرجح أف تعاني مؤسساتيا وخصوصًا تمؾ التي تيتـ برعاية الطفؿ مف نقص في الت

لممدير  مة الباحثوجية نظر الباحث. أثناء مقابعتماد عمى المؤسسات الخاصة مف الذي يدفعيا لبل
 الرئيسةنكـ الجية السؤاؿ التالي لقد قمت سابقًا بأ بسؤالو في فمسطيف، قاـ SOSالوطني لقرى األطفاؿ 

في تقديـ الرعاية البديمة لؤلطفاؿ في فمسطيف وغيرىا مف دوؿ العالـ، ىؿ  واألكثر فعالية المختصة
ابنا "أف قرى األطفاؿ في فمسطيف ال تتمقى أج الجيود؟تتمقوف الدعـ المالي مف تمؾ الدوؿ مقابؿ ىذه 

دوالر واحد مف الدولة، كما أف المنظمة ال تتمقى الدعـ المالي بشكؿ عاـ مف قبؿ الدوؿ الفقيرة، أما في 
مف وجية  - .وىذا يشير306٪ مف ميزانية المنظمة يكوف مصدرىا الدوؿ"30دوؿ العالـ الغربي فإف 

اف عمى الرغـ مف وجود التشريع دة األطفاؿ في بعض البمدليات مساعإلى عدـ فعالية آ -الباحث 
مف قانوف الطفؿ الفمسطيني تنص عمى واجب الدولة في  31لذلؾ. فعمى سبيؿ المثاؿ، المادة  القانوني

 ، لكف بحكـ الواقع ال يوجد أي دعـ307تقديـ المساعدة لممؤسسات رعاية األطفاؿ محؿ ىذه الدراسة

                                                

 (.3) 27، 18، المواد مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  304
 (.3) 27، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  305
ـ، الساعة 18/4/2018بيت لحـ، مقابمة شخصية بتاريخ  -في فمسطيف  SOSمحمد الشبللدة: المدر الوطني لقرى األطفاؿ العالمية  306
 بعد الظير.  1:30
 (.2) 31، المادة مرجع سابؽ :2004لسنة  7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ  307
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مقابمة المدير الوطنى  مف خبلؿ تبيف لمباحثلتمؾ المؤسسات كما  ينيةمف قبؿ الدولة الفمسط حقيقي
لقرى األطفاؿ العالمية في فمسطيف. عمى أي حاؿ، إذا توفرت الموارد العامة، فيمكف مف خبلؿ دعـ 
الدولة أو المجتمع عمى أقؿ تقدير، تجنب التنسيب البديؿ عف طريؽ تقديـ الدعـ نقديًا أو عينيًا بصورة 

ويمكف أف يشمؿ الدعـ "العيني" ليس فقط الغذاء والمأوى العائمي والمساعدة الطبية ولكف أيضًا  ،مباشرة
 .308مف خبلؿ مرافؽ الرعاية النيارية لؤلطفاؿ

أف ىدؼ الحفاظ عمى أسرة الطفؿ وحمايتيا يتطمب مف الدوؿ توفير جزء مف  لمباحثيبدو بالتالي 
يمكف لموالديف الحصوؿ عمييا دوف االنفصاؿ عف  مخصصاتيا لممساعدة العائمية المباشرة التي

أطفاليـ. عمى سبيؿ المثاؿ، في الواليات المتحدة، تنعكس ىذه الفكرة في قاعدة متبعة عمى نطاؽ واسع 
بأف الدولة ال تستطيع أف تحتفظ بحضانة وقائية لمطفؿ عمى أساس إخفاؽ الوالد في تقديـ الدعـ 

العجز المالي، ما لـ يتمقى الوالديف أو أحدىـ عرض لمحصوؿ عمى المادي إذا كاف ذلؾ الفشؿ مرتبط ب
  .309المساعدة المادية )مثؿ اإلسكاف الطارئ( ورفض ذلؾ العرض

أف القرار  لمباحثلكف يبدو  ال يوجد مثؿ ىذه القاعدة في أي بند صريح مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ
جاء فيو "ال تكفي أسباب الفقر إذاسة مماثمة. المتعمؽ بالمبادئ التوجييية لمرعاية البديمة يشير إلى سي

المالي أو المادي وحدىا، أو أيػة ظروؼ ُتعزى بشكؿ مباشر وحصري إلى ىذا الفقػر، لتبرير إبعاد 
الطفؿ عػف رعاية والديو أو إحاطتو بالرعاية البديمة، أو الحيمولة دوف إعادة إدماجو، بؿ يجب النظر 

 .310ًا يبرز الحاجة إلى توفير الدعـ المناسب لؤلسرة" إلى تمؾ األسباب باعتبارىا مؤشر 

ينبغي عمى الدوؿ "التأكد مف أف أفعاليـ ال تشجع بشكؿ غير  انوالحقًا، توضح المبادئ التوجييية 
 انومقصود عمى الفصؿ األسري مف خبلؿ توفير الخدمات والمزايا لؤلطفاؿ وحدىـ دوف أسرىـ" ، و 

ادرة مػف والدي الطفؿ" مف خبلؿ "ضماف حصوؿ جميع األسر يجب منع حدوث حاالت انفصاؿ "بمب
المعيشية عمػى اإلمدادات األساسية مػف لواـز غذائية وطبية وغيرىا مف الخدمات، بما فييا التعميـ" ومف 

                                                

الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  أنظر أيضاً  (.3) 18، المادة مرجع سابؽ اتفاقية حقوؽ الطفؿ: 308
أف تػضمف الػدوؿ تػوفير فػرص تقػديـ خػدمات الرعايػة النياريػة، بمػا في ذلػؾ تطبيؽ التوقيت الدراسي المستمر،  "وينبغػي 37مرجع سابؽ، المادة 

ػافية المتػصمة والرعاية المؤقتة التي تمّكف الوالػديف مػف التعامػؿ األفػضؿ مػع مجمػؿ مػسؤولياىتـ تجػاه األسػرة، بمػا في ذلػؾ المػسؤوليات اإلض
 ألطفػاؿ ذوي االحتياجات الخاصة".برعايػة ا

309 CHILDREN‘S BUREAU: U.S. DEP‘T OF HEALTH & HUMAN SERVS., DEFINITIONS OF CHILD 

ABUSE AND NEGLECT 4 (2014). Avaliable at < https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/define.pdf> (last 

date visited: 10 April 2018). 

 .14، المادة مرجع سابؽ لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،الجمعية العامة  310
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خبلؿ " الحد مف إتاحة خيارات توفير الرعاية داخؿ المؤسسات وتقييد المجوء إلييا بحاالت الضرورة 
  .311القصوى" 

بط حالة االنفصاؿ األسري التي تحدث "بمبادرة مػف والدي الطفؿ" في سياؽ المساعدات المباشرة أف ر 
 التي تقدميا الدولة لؤلسرة، عبارة عف جزء صغير مف موضوع أوسع يتمثؿ في الحيمولة دوف التخمي

لتحقيؽ لطفؿ الذي قد يمجأ اليو والدي ا -يتناوؿ الباحث الحقًا سوؼ  -عف الطفؿ بمبادرة مف والديو 
مع بعض المواقؼ المحتممة في العديد سجـ ىذه السياسة نت. كما 312منافع خاصة في بعض األحياف 

مف الدوؿ التي يجب أف تعتمد عمى "اآلباء اليائسيف" في التعرؼ عف أنفسيـ لغاية التعرؼ عمى 
دات بشكؿ أكثر وزيع المساعاألطفاؿ المحتاجيف لممساعدة، ألف بعض الدوؿ تفتقر إلى الموارد لت

ولدييا وسائؿ محدودة لجمع معمومات استباقية حوؿ األطفاؿ المعرضيف لمخطر، ولدييا نظاـ  عمومية
في ظؿ ىذه الظروؼ، فإف المواجية بيف  األحتجاز الوقائي. بالتالي إجراءاتضعيؼ لمتدخؿ، واتخاذ 

أحد الوالديف ال الدولة. ولكف أحد الوالديف والدولة بخصوص ىذه المسألة مف المرجح أف تبدأ مف قبؿ 
إذا تـ تنفيذ ىذا الجانب مف المبادئ التوجييية عمى أرض الواقع، فمف المحتمؿ أيضًا مف أف يقـو 
بعض اآلباء الذيف يرغبوف في الحصوؿ عمى المساعدات "بتبلعب" بالنظاـ عف طريؽ تقديـ أطفاليـ 

ستراتيجية لطمب اإلنخراط في ىذه ى اإلا أف اآلباء الذيف يميموف إللمحصوؿ عمى المساعدة. كم
المساعدة قد يقوموف بطمب تمؾ المساعدة مف "المتاجريف باألطفاؿ"، الذيف يقدموف أحيانًا المعونة 

. عمى 313والوعود الكاذبة لموالديف في مقابؿ الحضانة غير المنظمة ألطفاليـ لتحقيؽ أجندات خاصة 
قد ال يطبؽ عمى نطاؽ واسع في البمداف التي تعاني مف أي حاؿ، ىذا الجانب مف المبادئ التوجييية 

الفقر المدقع وليس لدييا أقتصاد قوي. وتقر اتفاقية حقوؽ الطفؿ بذلؾ، عف طريؽ ترؾ التزاـ الدولة 
. فعمى يو الحالة الوطنية كما سبؽ وتحدثنابتوفير المعونة األسرية المباشرة لسمطة الدولة وفقًا لما تقتض

لتحديد الفئات  31جاءت المادة  "فصؿ الحقوؽ اإلجتماعية" قانوف الطفؿ الفمسطيني سبيؿ المثاؿ، في
أف األطفاؿ المعرضيف لفقداف بيئتيـ  ويبلحظ الباحثجتماعية المؤىمة لمحصوؿ عمى المساعدات اإل

                                                

 .155، 154، المواد مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 311
312 Colleen Horton: Child Relinquishment to Obtain Mental Health Services, Hogg Foundation for mental 

health, Report, 2014. Available at 

<https://pdfs.semanticscholar.org/presentation/8167/f9ad406e797328fcde1257a534cf5b9b5ae9.pdf> (last 

date visited: 8 April 2018). 

313 Jason Overdorf: Indian child trafficking on the rise, Salon, 2013, 

<https://www.salon.com/2013/05/05/child_trafficking_in_india_on_the_rise_partner/> (last date visited: 9 

April 2018).  ―After investigations, we found the grandfather of the child had struck a deal with a man in 

Delhi and had roped-in the nursing staff to smuggle the baby out of the nursing home...‖ 
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 ، ليسوا مفأو الذيف ال يتمتعوف في الحؽ في البيئة األسرية بشكؿ مناسب األسرية أو البيئة األسرية
 ألطفاؿرعاية الوالدية أو حرماف الطفؿ مف ضمف تمؾ الفئات، بؿ تكوف المساعدات واجبة فقط عند 

 .314مؤسسات الرعاية

في الواقع، في كثير مف الدوؿ قد تكوف السياسة المحمية قائمة عمى أقناع الدولة بتقديـ المساعدات 
آلباء، انطبلقًا مف االعتقاد السائد بأف المالية فقط إلى مرافؽ رعاية األطفاؿ، وليس بشكؿ مباشر إلى ا

ما  واذاالماؿ يجب أف يكوف موثوؽ بو وأف يتـ تسميمو فقط لممرافؽ العامة التابعة لدولة، وليس لؤلفراد 
 .315كانت سوؼ تذىب إلى األفراد فيجب أف تكوف بصورة عينية 

صاؿ األسري، فإف المبادئ أمر أخر في غاية األىمية، عند الحديث عف منع االنف يبلحظ الباحثوىنا 
التوجييية لمرعاية البديمة تربط بيف "المساعدات" التي تقدميا المنظمات والسمطات في سبيؿ منع 

، بالحد مف إتاحة خيارات توفير الرعاية 316انفصاؿ الطفؿ عػف ذويو أو عف مقدمي الرعاية الرئيسييف
أي وجوب تقديـ المساعدات  317ة القصوى"داخػؿ المؤسسات" وتقييػد المجػوء إلييػا بحاالت الضرور 

، يعد أقرار ضمني نظر الباحثالمباشرة وفي ذات الوقت الحد مف مؤسسات الرعاية. ىذا مف وجية 
في سبيؿ توفير المساعدات قد يؤدي بالنتيجة إلى  318بأف فشؿ الدولة التي سوؼ تبذؿ "قصار جيدىا"
ماذا لو أختارت الدولة اف ال تسمؾ  احثويتسائؿ البوضع الطفؿ في مؤسسات الرعاية المختصة. 

الطريؽ األوؿ المتمثؿ في تقديـ المساعدات المباشرة لمنع االنفصاؿ األسري، وسمكت الطريؽ الثاني 
 العبلقة؟مف خبلؿ الحد مف مؤسسات الرعاية ذات 

                                                

 .31، المادة مرجع سابؽ :2004لسنة  7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ  314
315 Colin Campbell & S. Michael Gaddis: ―I Don‘t Agree with Giving Cash‖: A Survey Experiment 

Examining Support for Public Assistance, Salon, 2016. Available at  

<https://www.salon.com/2013/05/05/child_trafficking_in_india_on_the_rise_partner/> (last date visited: 9 

April 2018). ―By too narrowly focusing on welfare, social scientists run the risk of developing theories and 

explanations that may not apply to the much larger part of the safety net that is delivered in‐kind.‖ 

. "ينبغي أف تبذؿ المنظمات والسمطات 154، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 316
ي الرعاية الرئيسييف، فيما عدا الحاالت التي تقتضي فييا مػصمحتو الفػضمى ذلػؾ، قصارى جيدىا لمنع انفػصاؿ الطفػؿ عػف ذويػو أو عف مقدم

وأف تكفؿ العمؿ عمى أال ُتشجع دوف قصد األنشطة التي تضطمع ىبا عمى تفريؽ أفػراد األسػرة مف خبلؿ قصر ما تقدمو مف خدمات ومنافع 
 عمى الطفؿ دوف أسرتو".

)ب(. "الحد مف إتاحة خيارات توفير  155، المادة مرجع سابؽ ادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المب 317
 الرعاية داخػؿ المؤسػسات وتقييػد المجػوء إلييػا بحاالت الضرورة القصوى".

. ألحظ أتسخداـ معيار "قصارى 154، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 318
 الجيد" عند الحديث عف منع األنفصاؿ األسري، أي أف األمر متروؾ لمسمطة وارادة األطراؼ المعنية.



98 
 

إف ىذا إذا عممت الدولة عمى الحد مف المؤسسات وعدـ تقديـ المساعدات المباشرة ف -في رأي الباحث 
األمر سوؼ يؤدي إلى أقصاء الرعاية المؤسسية التي تعتبر في بعض الدوؿ جوىر الرعاية البديمة كما 
سبؽ وبينت، وفي ذات الوقت زيادة حاالت األنفصاؿ األسري في الدولة لعدـ قياـ ىذه األخيرة بواجبيا 

النتيجة إلى تفاقـ األشكالية ال المتمثؿ في تقديـ المساعدات المباشرة لؤلسرة، األمر الذي سوؼ يؤدي ب
 فقط؟حميا. لكف ماذا لو أختارات الدولة تقديـ المساعدات المالية لممؤسسات 

يرى الباحث، أف الدوؿ التي تقدـ مساعدات فقط لؤلطفاؿ مف خبلؿ المؤسسات االيوائية لف تنتيؾ 
منشآت االيوائية ليست "مؤسسات اتفاقية حقوؽ الطفؿ أو المبادئ التوجييية )الغير الممزمة( طالما أف ال

حتى في ظؿ نيج اتفاقية حقوؽ الطفؿ أو المبادئ التوجييية، فإف  يرى الباحث . بالتالي319كبيرة" 
 ليـ تمقي الدعـ المادي مف الدولةإضفاء الطابع المؤسسي عمى الطفؿ سيستمر "ضروريًا" حتى يستنى 

 ذلؾ. عمى صراحًة عمى الرغـ مف عدـ نص المبادئ التوجييية 

نظمة أيضًا عند الحديث عف القواعد واألخبلصة القوؿ، أف التشريع الدولي يعطي الدولة سمطة واسعة 
( أو الذيف ال يتمتعوف رعايتيـ الوالديةالمعرضيف لفقداف بيئتيـ األسرية ) األطفاؿ -المتعمقة بمساعدة 

وجب مف ناحية "المثالية" تقديميا نظـ المساعدات التي يتالتي تُ  -بالحؽ في البيئة األسرية كما يجب 
لمطفؿ وأسرتو في سبيؿ حفاظيـ عمى أسرتيـ مف خبلؿ فرض واجبات الوالديف أو تقديـ المساعدات 
المباشرة لمطفؿ وأسرتو. كما أف الحد مف مؤسسات الرعاية في ظؿ ىشاشة نظاـ المساعدات المباشرة 

بؿ إلى حرمانو مف أحد أشكاؿ الرعاية البديمة قد يؤدي ليس فقط إلى حرماف الطفؿ مف بيئتو األسرية 
)الرعاية المؤسسية( التي قد تكوف في بعض البمداف أحد أشكاؿ الرعاية األساسية وذلؾ بسبب ضعؼ 

حوؿ الرعاية  أخرى عمى وجود غموض البدائؿ األخرى وعدـ فعاليتيا، األمر الذي نعتبره مؤشراً 
الدولة عمى الحد مف مؤسسات الرعاية وفي ذات الوقت مف غير المنطؽ أف تعمؿ  نوا إذالمؤسسية، 

يئتيـ األسرية. عمى أي حاؿ، ال ليا سمطة واسعة في تحديد اليات مساعدة األطفاؿ المعرضيف لفقداف ب
حصر دور الدولة في تقديـ المساعدة لؤلطفاؿ المعرضيف لفقداف بيئتيـ األسرية، بؿ يتوجب عمى يُ 

                                                

(. ترفض 3) 20(، 3) 3، المواد مرجع سابؽال تميز اتفاقية حقوؽ الطفؿ بيف المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة.  اتفاقية حقوؽ الطفؿ:  319
ييية فكرة "المؤسسات الكبيرة" لكنيا ال تعطي تعريؼ محدد لممؤسسات الكبيرة، تاركتًا معالجة ىذا السؤاؿ لمقوانيف الوطنية والتطبيؽ المبادئ التوج

 .22المحمي. الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، مرجع سابؽ، المادة 
 
 



99 
 

سبيؿ حماية ىؤالء األطفاؿ خصوصًا الذيف يتخمى عنيـ سواء بصورة  أخرى في إجراءات تخاذإالدولة 
 المطمب الثاني مف ىذا المبحث. يتناولوىذا ما سوؼ مقدمي الرعاية. طوعية أو غير طوعية مف قبؿ 

 4الحماية إجراءاتالمطمب الثاني4 

فقتروف لوجود المساعدة اآلباء واألميات الذيف ال يستطيعوف توفير الرعاية الكافية ألطفاليـ، والذيف ي
بدائؿ أخرى بديمة عف رعايتيـ مف خبلؿ وضع بؿ الدولة، قد يباشروف بالتفكير في المباشرة مف ق

جتماعية والتي قد تتخذ الطابع الرسمي او الغير أسرية بديمة متوفرة في محيطيـ اإلأطفاليـ في بيئة 
رعاية أبنائيـ  في صروف أو ييمموفرسمي، أممييف بذلؾ حصوؿ أطفاليـ عمى حياة أفضؿ. أو قد يق

ألسباب أخرى ال عبلقة ليا بمقدرتيـ المادية عمى رعاية الطفؿ أي ليست مرتبطة بفقرىـ. في كمتا 
حماية خاصة توفرىا الدولة لحمايتو مف بعض المخاطر  إجراءاتيكوف الطفؿ بحاجة إلى  الحالتيف

 و في البيئة األسرية. التي قد تنتج عف تمؾ األفعاؿ وفي ذات الوقت ضماف حق

في ىذا المطمب حماية األطفاؿ المتخمى عنيـ طواعية مف قبؿ أحد الوالديف  يتناوؿ الباحثلذلؾ سوؼ 
 اء الغير طوعي لرعاية الوالديف )ثانيًا(.ني)أواًل(، حماية األطفاؿ عف طريؽ اال

 4الفرع األول4 حماية األطفال المتخمى عنيم طواعية من قبل أحد الوالدين

أف التخمي الطوعي عف األطفاؿ بصورتيو الرسمية والغير رسمية قد ال يعتبر بضرورة تصرؼ غير 
مف الممكف أف يكوف ىذا الفعؿ "فعبًل أيجابيًا"  إذمسؤوؿ أو غير أخبلقي مف قبؿ الوالديف أو أحدىـ. 

ال يستطيع أف يؤدي  نوأناتجًا عف عناية وحب الوالديف ألبنائيـ وذلؾ يعود سببو لمعرفة أحد الوالديف 
أو لعدـ تمكنو مف االعتماد عمى األسرة الممتدة، تفيـ  وظيفتو عمى الوجو المطموب كأحد الوالديف،

. وبالنظر 320البدائؿ األخرى، ويؤمف بأف وضع الطفؿ في عائمة بديمة قد يوفر فرصة أفضؿ لمطفؿ
يكوف الموضع األسرية أفضؿ نو مف المرجح أف سري في ظؿ مصمحة الطفؿ الفضمى فإإلى البديؿ األ

 .حفاظًا عمى حؽ الطفؿ في البيئة األسرية المناسبةنسبيًا مف ذلؾ الطابع المؤسسي 

 

                                                
320 Education For Justice: Termination of Parental Rights (TPR), Fact Sheet, 2018, p3. Look at What are the 

legal reasons for termination? Available at  <https://www.lawhelpmn.org/files/1765CC5E-1EC9-4FC4-

65EC-957272D8A04E/attachments/1F9ED560-F5C1-484D-8909-C20090BC9C37/f-10-termination-of-

parental-rights.pdf> (last date visited: 14 April 2018). 
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في سياؽ التخمي "الغير رسمي" ألسرة بديمة أو بيئة شبيية باألسرة ىو أمر ممارس عمى نطاؽ واسع 
لمبادئ التوجييية المتعمقة بالرعاية أف ا وؿ غير المتطورة أو النامية.جدًا في المجتمعات الفقيرة في الد

البديمة تعترؼ بذلؾ مف خبلؿ التسميـ بأف "أغمبية األطفاؿ المحروميف مف الرعاية الوالدية يحصموف 
. وعند الحديث عف الرعاية 321في معظـ البمداف عمى رعاية غير رسمية مف ِقبؿ األقارب أو غيرىـ " 

يزيد  مما، 322شراؼ الدولة نظيـ وا  بات خاصة ال تخضع لتالغير رسمية، فيي في العادة تقـو عمى ترتي
ية لعمميات االتجار بالبشر، عمالة األطفاؿ، االرع انواع النوع مف محؿ ىذامف خطر تعرض الطفؿ 

الخدمة المنزلية أو عدـ حصولو عمى رعاية كافية لفتقار مقدمي الرعاية ببساطة إلى المؤىبلت 
. فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، في دوؿ ىايتي يتنازؿ 323ة الوالديو األساسية الواجب توفرىا في الرعاي

أي ما يعادؿ ثمانية بالمائة مف األطفاؿ اليايتييف التي تمتد  -الوالداف عف أكثر مف مائة ألؼ طفؿ 
(، وىي تقميد محمي restavekفي ترتيبات تسمى ) -أعمارىـ ما بيف خمسة إلى سبعة عشر عاـ 

عف الطفؿ ألسرة غير  إف التخمي. لذلؾ يمكف القوؿ 324اؿ العبودية "المنزلية" يعتبره البعض أحد أشك
رسمية ال تخضع لتنظيـ ورقابة الدوؿ يمكف أف يترؾ األطفاؿ في حالة أسوء مف الظروؼ التي حفزت 

 عنيـ مف قبؿ الوالديف األمر الذي قد يؤدي إلى تيديد "حقوؽ الطفؿ" بشكؿ عاـ. لتخمي ا

تحث الدوؿ عمى  35 المادة حيث أف الطفؿ، لـ تعالج ىذه المسألة بشكؿ صريح حقوؽ  اتفاقيةفي 
تخاذ "التدابير المبلئمة"  لمنع "اختطاؼ األطفاؿ أو بيعيـ أو االتجار بيـ الي غرض مف األغراض إ

ستغبلؿ سائر أشكاؿ االتتطالب الدوؿ بحماية الطفؿ "مف  36. والمادة 325أو بأي شكؿ مف األشكاؿ"

                                                

"وتسميمًا بأف أغمبية األطفاؿ  17، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  321
ير رسمية مف ِقبؿ األقارب أو غيرىـ، ينبغي أف تسعى الػدوؿ إلى المحروميف مف الرعايػة الوالديػة يحػصموف في معظػـ البمػداف عمى رعاية غ

ة غػػير الرسميػػة، مػػع ابتكػار الوسػائؿ المناسبة والمتسقة مع ىذه المبادئ التوجييية لتػأميف رفػاه األطفػاؿ وحمايتػيـ في سػياؽ ترتيبػات ىػػذه الرعايػػ
 نػػسانية والدينيػػة والممارسات التي ال تتعارض مع حقوؽ الطفؿ ومصالحو الفضمى".مراعػػاة الفػػروؽ الثقافيػػة واالقتػػصادية والج

تعريؼ الرعايػة غػير الرسميػة: أي ترتيػب خػاص ُيتػاح في وسػط عػائمي ويحػصؿ فيػو الطفؿ عمى عناية مستمرة أو لفترة غير محددة مف  322
ر الرسميػػة( أو غيرىػـ بنػػاء عمػػى مبػػادرة مػف الطفػػؿ أو والديػػو أو أي شػػخص آخػػر بػػدوف أف ِقبػؿ األقػارب أو األصػدقاء )رعايػة ذوي القػػربى غػػي

لرعاية تػػأمر بيذا الترتيػػب سػػمطة إداريػػة أو قضائية أو جية مخولة ذلؾ حسب األصوؿ. الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية 
 (.1)ب( ) 28المادة  ،مرجع سابؽالبديمة لؤلطفاؿ، 

323 Garima Tiwari: Children as Victims of Trafficking in India, ACONTRARIO, (May 27, 2013). Available 

at <http://acontrarioicl.com/2013/05/27/children-as-victims-of-trafficking-in-india/> (last date visited: 14 

April 2018). 

324 REUTERS: ‗Haiti ―restavek‖ tradition called child slavery‘, (Feb. 18, 2010). ―The children, they said, 

are taken in as servants, forced to work without pay, isolated from other children in the household and 

seldom sent to schoo...‖. Available at  

<http://www.reuters. com/article/2010/02/18/us-quake-haiti-restaveks-idUSTRE61H3F920100218> (last 

date visited: 14 April 2018). 

 .35، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  325
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حقوؽ الطفؿ ال  أحكاـ اتفاقيةإف القوؿ  . لذلؾ يمكف326أي جانب مف جوانب رفاه الطفؿ "الضارة ب
غير ء التنسيب األسرية الغير رسمي الطفؿ التي قد تحدث لو أثنا تعالج بشكؿ صريح إشكالية استغبلؿ

طفؿ ، فعمى سبيؿ المثاؿ، في قانوف الالوطنيةلمرقابة. وىذا أمر مبلحظ أيضًا في تشريعات  الخاضع
إلى مسألة التخمي الطوعي عف األطفاؿ بؿ عمى العكس يجب  اإِلشارة( لـ يتـ 2004الفمسطيني لعاـ )

قدر اإلمكاف إبقاء الطفؿ في محيطو العائمي وعدـ فصمو عف أبويو أو إرجاعو إلييما في  أف يضمف
عمميات  . مف وجية نظر الباحث، أف تنظيـ أو اإلشراؼ عمى أعداد كبيرة مف327أقرب وقت ممكف

غير رسمية والتي ىي بحكـ التعريؼ تحدث "خارج نطاؽ إشراؼ  الطفؿ بصورةالتنازؿ أو التخمي عف 
الدولة" أمر ليس بتمؾ السيولة. المبادئ التوجييية بخصوص ىذا األمر تنص عمى ضرورة أف "تسعى 

رفػاه األطفاؿ وحمايتيـ  الدوؿ إلى ابتكار الوسائؿ المناسبة والمتسقة مع ىذه المبادئ التوجييية لتأميف
ىنالؾ تحديات حقيقية قد تواجييا  أفمما يشير إلى  328في سػياؽ ترتيبػات ىػذه الرعاية غير الرسمية"

. وعند 329الدوؿ بخصوص ىذه المعضمة وىذا ما تعترؼ بو المبادئ الوجييية لكف بشكؿ ضمني 
ف المبادئ التوجييية لدييا حؿ أو ييا لتفادي ىذه اإلشكالية، فأالنظر إلى الحموؿ الواجب العمؿ عم

توصية في سبيؿ ذلؾ، وىي أف الدوؿ يجب أف تشجع األطراؼ عمى "إضفاء الطابع الرسمي" عمى 
ىذا النوع مف الرعاية مف خبلؿ "تػشجع الدوؿ، عند االقتضاء، مقدمي الرعاية عمى إببلغ الجيات 

ف الحصوؿ عمى ما يمـز مف دعـ مالي المختصة برعايتيا لمطفؿ حتى يتمكف الطفؿ ومقدـ الرعاية م
اية رعاية "رسمية" تخضع لنتظيـ . أي جعؿ تمؾ الرع330وغيره بغية تعزيز رفاه الطفؿ وحمايتو" 

 شراؼ الدولة.وا  

                                                

 .36، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  326
 . 61، المادة مرجع سابؽ :2004لسنة  7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ  327
 .17، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  328
"تنطبػؽ ىػذه المبػادئ التوجيييػة عمػى  26، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 329

سػنة، مػا لـ يػنص القػانوف عمػى سػف  ٨١ئمػة المتعمقػة بتقػديـ الرعاية الرسمية البديمة إلى جميع األشخاص دوف سف الممارسػات والظػروؼ المبل
ػة، بػالنظر مبكرة لبموغ الطفؿ سف الرشد. وتنطبؽ المبادئ التوجييية أيضًا، حيثما ترد اإلشػارة إلى ذلػؾ فقط، عمػى أشػكاؿ الرعايػة غػير الرسمي

لى التزامػػات الػػدوؿ تجػػاه جميػػع األطفػػاؿ المحػػروميف مػػف إلى الػد رعايػػة الوالػػديف أو ور الميػـ الػذي تمعبػو األسػرة الكػبيرة واجممتمػػع المحمػػي وا 
التوجييي تنطبؽ فقط عمى  مقدمي الرعاية إلييـ بحكـ القانوف أو العرؼ، وفقًا لما جاء في اتفاقية حقوؽ الطفؿ". ألحظ اإِلشارة إلى أف المبادئ

 "الرعاية الرسمية" وتنطبؽ أيضًا عمى "الرعاية الغير رسمية" حيثما ترد اإلشارة إلى ذلؾ فقط أي وجوب النص عمى ذلؾ صراحتًا.
الرعايػة غػير  "وفيما يخػص ترتيبػات 55، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 330

نػد االقتػضاء، الرسميػة لمطفػؿ، سػواء كػاف ذلػؾ في إطػار األسػرة الكػبيرة أو باالسػتعانة بأصػدقاء أو أطػراؼ أخػرى، ينبغػي أف تػشجع الػدوؿ، ع
حصوؿ عمى ما يمـز مف دعـ مالي مقػدمي الرعايػة عمػى إبػبلغ الجيػات المختػصة برعايتػيا لمطفػؿ حػتى يػتمكف الطفػؿ ومقػدـ الرعاية مف ال

يػاـ، بنػاء وغيره بغية تعزيز رفاه الطفػؿ وحمايتػو. وينبغػي أف تشجع الدوؿ، حسب اإلمكػاف واالقتػضاء، مقػدمي الرعايػة غػير الرسميػة عمػى الق
تػرة زمنيػة معقولػة، إذا ثبػت أىنػا مػف مػصمحة الطفػؿ عمى موافقة الطفؿ والوالديف المعنييف، بإضػفاء الطػابع الرسمػي عمػى ترتيبػات الرعايػة بعػد ف

 الفػضمى ومػف المتوقػع أيػضًا اسػتمرارىا في المستقبؿ المنظور".
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نو مف حيث المبدأ قد يجد أحد الوالديف الذي أدت الرسمية لؤلطفاؿ المتخمى عنيـ، فإفي سياؽ الرعاية 
رة طوعية أف األسرة البديمة "الرسمي" أفضؿ مف التنسيب "الغير رعاية الطفؿ بصو  إلى نقؿحالتو 

 Richardالبرفيسور ريتشارد كارلسوف ). يعتبر تبيفالرسمي" الذي قد يكوف خطيرًا أحيانًا كما 
Carlson حقوؽ الطفؿ لـ تعالج مسألة الرعاية الرسمية أو الغير رسمية في سياؽ التخمى  اتفاقية( أف

 331.ية عف الطفؿعف الطفؿ بصورة طوع

ا تكرس المزيد مف األىتماـ حوؿ مسألة "التخمي" عف الطفؿ اال انيا نيأأما في المبادئ التوجييية، ف
 األخصائييف بعض رأي حسب وذلؾ" سميرلأقؿ فائدة مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ حوؿ مسألة التخمي "ا

. ويبرر ذلؾ بأف 332ؽ الطفؿ حقو  تفاقيةالنتيجة عكسية دئ التوجييية ىي المبا أف حقيقة إلى يعود
المبادئ التوجييية تدمج ما بيف "التخمي عف الطفؿ بصورة رسمية" و "ىجر الطفؿ" ، مما يعني أف 

الطفؿ بداًل  بحؽالتخمي عف الطفؿ بصورة رسمية ىو عبارة عف رفض لو قائـ عمى تقصير الوالديف 
. 333عاية تتوافؽ ومصالحة الفضمى ه فعؿ ناتج عف حب ورغبة الوالديف بوضع الطفؿ في ر عتبار إمف 

بداًل مف التخمي الرسمي جوء إلى  التنازؿ الغير رسمي عف الطفؿ ماألمر الذي يدفع الوالديف إلى ال
تمؾ طبلع عمى اإل. يؤيد الباحث ما ذىب اليو البروفيسور ريتشارد كارلسوف النو عند 334"المييف"

عمى أي حاؿ،  335. مى صبلحية الوالد )الوالديف(طويمة وقائمة عمى العمؿ ع يجدىا الباحث جراءاتاإل
عند الحديث عف إضفاء الطابع  تخاذىاإالواجب  جراءاتتنص المبادئ التوجييية عمى مجموعة مف اإل

عندما يتصؿ أحد الوالديف أو ولي أمر شرعي بإحدى  أواًل، وىي:الرسمي عمى محؿ ىذا الحديث، 

                                                
331 Rihchard R. Carlson: A CHILD‘S RIGHT TO A FAMILY VERSUS A STATE‘S DISCRETION TO 

INSTITUTIONALIZE THE CHILD, Ibid, p 962. ―the CRC demands much more of relinquishment for 

―adoption‖ than for informal relinquishment. However, since the CRC does not actually recommend any 

process for formal relinquishment, it gives no further attention to this matter and leaves to individual states to 

determine whose consent is required for a relinquishment, what constitutes ―informed consent,‖ or what 

purpose counseling should serve...‖. 

332 Rihchard R. Carlson: A CHILD‘S RIGHT TO A FAMILY VERSUS A STATE‘S DISCRETION TO 

INSTITUTIONALIZE THE CHILD, Ibid, p 962. ―the Guidelines appear to conflate any formal 

―relinquishment‖ with ―abandonment,‖ implying that formal relinquishment in particular is a neglectful 

rejection of a child rather than a parent‘s thoughtful and loving placement of the child with the child‘s best 

interests at the heart of the decision.‖ 

333 Rihchard R. Carlson: A CHILD‘S RIGHT TO A FAMILY VERSUS A STATE‘S DISCRETION TO 

INSTITUTIONALIZE THE CHILD, Ibid, p 962. ―the Guidelines appear to conflate any formal 

―relinquishment‖ with ―abandonment,‖ implying that formal relinquishment in particular is a neglectful 

rejection of a child rather than a parent‘s thoughtful and loving placement of the child with the child‘s best 

interests at the heart of the decision‖ 

334Rihchard R. Carlson: A CHILD‘S RIGHT TO A FAMILY VERSUS A STATE‘S DISCRETION TO 

INSTITUTIONALIZE THE CHILD, Ibid, p 962. ―one might expect parents to choose private, informal 

relinquishment over a potentially humiliating formal relinquishment‖ 

 .116-111، المواد مرجع سابؽ جييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،أنظر حوؿ ىذا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التو  335
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لتخمي الدائـ عف طفؿ، ينبغي أف تضمف الدولة حصوؿ مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة مف أجؿ ا
األسرة عمػى المشورة والدعـ االجتماعي المذيف يػشجعاىنا ويمّكنانيا مػف االسػتمرار في رعاية الطفؿ. 

في حاؿ إخفاؽ ىذه الجيود، ينبغي إنجاز بحث اجتماعي أو تقييـ ميني مناسب لتحديد ما إذا  ثانيًا،
سرة َمػف يرغب في تحمؿ مػسؤولية رعاية الطفؿ رعاية دائمة، وما إذا كانت ىذه كاف ىناؾ ِمف أفراد األ

إذا كانت ىذه الترتيبات غير ممكنة أو ليست مف مصمحة  ثالثًا، الفضمى.التدابير مف مصمحة الطفؿ 
الطفؿ الفضمى، ينبغي بذؿ الجيود مف أجؿ العثور، خبلؿ فترة زمنية معقولة، عمى أسرة لغرض 

 .336لدائـ اإليداع ا

السابقة تفترض بأف كافة الدوؿ لدييا الموارد والقدرات األزمة لمقياـ  جراءاتأف اإل -في رأي الباحث 
بيذه الميمة المعقدة والتي تحتاج في الحقيقة إلى الكفاءات البشرية والمادية التي قد ال تتوفر في بعض 

توجييية تقر بأف األسرة الممتدة قد ال تكوف المبادئ ال. أما عند الحديث عف الحموؿ، 337البمداف الفقيرة 
متوفرة أو عمى أستعداد لتقديـ الرعاية لمطفؿ المتخمى عنو مف قبؿ أحد والديو أو الولي الشرعي 

 ف الحؿ ىو اإليداع الدائـ في أسرة بديمة.حاؿ فشؿ "خيار األسرة الممتدة" فأوتجادؿ في 

ليشاشة نتيجًة دائـ في أسرة بديمة" غير متاحة لمطفؿ ماذا لو كاف "اإليداع ال -يستائؿ الباحث ىنا 
نظـ الرعاية التي تقـو عمى توفير "الوسط األسري" لمطفؿ محؿ ىذه الدراسة في بعض المجتمعات أو 

  ىذه؟الدوؿ، ما ىي البدائؿ والحالة 

ي األمر أف لكف الممفت ف ى الحموؿ األخيرة أو الوحيدةحد"الرعاية المؤسسية" إفي الحقيقة، قد تكوف 
المبادئ التوجييية ال تشير إلى "الرعاية المؤسسية" عند معالجة مسألة األطفاؿ "المتخمى عنيـ" محؿ 

موشرًا واضحًا عمى أف المبادئ التوجييية تحارب فكرة الرعاية  يعتبره الباحثىذا النقاش، األمر الذي 
ئمة في بمداف ىؤالء األطفاؿ دوف النظر المؤسسية كمجرد "فكرة"، وتفترض جداًل أف الرعاية األسرية قا

إلى واقعيـ أو أنظمة الرعاية المتوفرة في بمدانيـ أي أف المبادئ التوجييية تحمؿ فكرة الرعاية البديمة 
 .ال أكثر مف منظور "الدولة المثالية"

                                                

 .43، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 336
بأف أغمبية األطفاؿ  "وتسميماً  17، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 337

إلى المحروميف مف الرعايػة الوالديػة يحػصموف في معظػـ البمػداف عمى رعاية غير رسمية مف ِقبؿ األقارب أو غيرىـ، ينبغي أف تسعى الػدوؿ 
بػات ىػػذه الرعايػػة غػػير الرسميػػة، مػػع ابتكػار الوسػائؿ المناسبة والمتسقة مع ىذه المبادئ التوجييية لتػأميف رفػاه األطفػاؿ وحمايتػيـ في سػياؽ ترتي

 مراعػػاة الفػػروؽ الثقافيػػة واالقتػػصادية والجنػػسانية والدينيػػة والممارسات التي ال تتعارض مع حقوؽ الطفؿ ومصالحو الفضمى".
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 4اء الغير طوعي لرعاية الوالديننيالفرع الثاني4 حماية األطفال عن طريق اال 

حقوؽ الطفؿ والمبادئ التوجييية بفئة أخرى مف األطفاؿ المعرضيف لخطر فقداف بيئتيـ  تعترؼ اتفاقية
األسرية أو رعايتيـ الوالدية، وىـ أولئؾ الذيف أسيء إلييـ أو أىمموا مف قبؿ آبائيـ أو الذيف يعجز 

رس ك. تُ 338، بغض النظر عف توافر "الدعـ المادي" لدييـ يـالوالديف بطرؽ ما عف القياـ بوظائف
اتفاقية حقوؽ الطفؿ وخاصة المبادئ التوجييية اىتمامًا كبيرًا لمشاكؿ سوء المعاممة، اإلىماؿ، الفصؿ 

. ويمكف أف تكوف ىذه المشاكؿ التي يواجيا 339بسبب الحبس أو ما يشابو ذلؾ، وأسباب أخرى 
 .340األطفاؿ مؤقتة )يمكف عبلجيا( أو دائمة 

ذا تطمبت حماية أف ىدؼ اتفاقية حقوؽ الطفؿ والمبادئ ال توجييية األساسي ىو الحفاظ عمى األسرة، وا 
اإلبعاد والحالة ىذه  فأفالطفؿ إبعاده عف حضانة الوالديف بسبب عدـ القدرة عمى تقديـ الرعاية لمطفؿ، 

، وينبغي أف يقترف بخطة إلعادة 341ممكنة وفي حدود الظروؼ المعقولة فترةألقصر يجب اف يكوف 
. وفي ىذا الصدد، تتبع المبادئ التوجييية 342اية المطاؼ إعادة دمج العائمة تأىيؿ الوالديف وفي ني

، ُيسمح لمدولة أف تاخذ حضانة الطفؿ المادية جراءاتالخاصة. في مثؿ ىذه اإل جراءاتمجموع مف اإل
الطفؿ سيكوف  عتقاد بأفلوضع الطفؿ إذا كاف ىناؾ سبب لؤل بصورة مؤقتة أو إدارة جزئية عمى األقؿ

. وفي حاؿ 343ذا ما ترؾ في رعاية الوالديف أو غيرىـ مف مقدمي الرعاية بصورة جدية أ في خطر
ما غير قادراف انيقررت السمطات المختصة أف الوالديف يتحمبلف المسؤولية عف اإلساءة أو اإلىماؿ أو 

انة صبلح، فقد تستمر والية الدولة في الحضلكف عجزىما قابؿ لمجبر أو لئلأو مؤىبلف أو عاجزاف، 

                                                

ة واإلدارية واإلجتماعية والتعميمية ( " تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعي1)19، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  338
س اءة المبلئمة لحماية الطفؿ مف كافة أشكاؿ العنؼ أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقمية واإلىماؿ أو المعاممة المنطوية عمى إىماؿ، وا 

لقانوني )األوصياء القانونييف( عميو، أو أي المعاممة أو االستغبلؿ، بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية، وىو في رعاية الوالد )الوالديف( أو الوصي ا
"وينبغي  4، المادة مرجع سابؽشخص آخر يتعيد الطفؿ برعايتو ".  الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 

ض بجميػػع قػػدراىتـ. فاألطفػػاؿ الػػذيف يحػػصموف عمػػى رعايػػة أف يعيش كؿ األطفاؿ والػشباب في بيئػة تػوفر ليػـ الػدعـ والحمايػة والرعايػة، وتنػػي
 والدّيػػة غػػير مناسػػبة، أو ال يحصموف عمييا البتة، يتعرضوف بصفة خاصة لمحرماف مف بيئة التنشئة ىذه".

دة: المبادئ التوجييية لرعاية . الجمعية العامة لؤلمـ المتح32، 25، 24، 20، 19، 12، 9، المواد مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  339
 .47-45، 42-38، 34-31، 13، المواد مرجع سابؽالبديمة لؤلطفاؿ، 

 (.1) 20، المادة مرجع سابؽتفاقية حقوؽ الطفؿ:  340
 .13)ب(،  2، المواد مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  341
 .62-60 51-48، 10)أ(،  2، المواد مرجع سابؽلؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العامة  342
" ينبغػي وضػع المعػايير المبلئمػة  38، المادة مرجع سابؽالجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  343

يػة الػسميمة وتطبيقيػا بطريقػة متسقة لتقييـ حالػة الطفػؿ واألسػرة، بمػا في ذلػؾ مقػدرة األسػرة حاليػًا ومػستقببًل عمػى المػستندة إلى المبػادئ المين
 لمخطر".تػوفير الرعاية لمطفؿ، وذلؾ في الحاالت التي يكوف فييػا لمػسمطة أو الجيػة المختػصة أسػباب معقولػة لبلعتقاد بأف رفاه الطفؿ معرض 
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حتى ينيي الوالداف بنجاح دروس الرعاية الوالدية مثبًل، إعادة التأىيؿ مف  344)الحضانة الوقائية( 
اء الغير طوعي لدور ني. أف مسألة اال345المخدرات أو الكحوؿ، أو غيرىا مف شروط لـ شمؿ األسرة 

الوطنية لمدولة فمثبًل  التشريعات يالوالديف أو رعايتيـ سواء بصورة دائمة أو مؤقتة يمكنني مبلحظتيا ف
ليس كؿ . لكف 346ىذا األمرعمى  41أحكاـ المادة  ضمف( نص 2004قانوف الطفؿ الفمسطيني لعاـ )

اآلباء مستعديف أو قادريف عمى تقبؿ إعادة تأىيميـ. في بعض الحاالت، التنسيب طويمة األجؿ أو 
ذا لـ يكف ك347الدائمة مع أعضاء آخريف مف األسرة الممتدة ممكف ذلؾ، يمكف لمسمطات المضي . وا 

. 348قدمًا في رعاية الطفؿ مف خبلؿ خطة حضانة بديمة "طويمة األجؿ" خارج األسرة الموسعة 
وبخصوص ىذه المسألة، تنص المبادئ التوجييية عمى حاالت خاصة تتعمؽ باألطفاؿ الذيف ال تزيد 

السائد في أوساط الخبراء، "واتساقًا مع الرأي  21جاء في نص المادة  إذأعمارىـ عف ثبلث سنوات 
وخاصة مػف ىػـ دوف سػف ثبلث سنوات  -ينبغي أف تقتصر الرعاية البديمة المقدمة لؤلطفاؿ الصغار 

عمى الترتيبات ذات الطابع األسري. ويمكف قبوؿ بعض االستثناءات ليذه القاعدة مف أجؿ الحيمولة  -
يا الطفػؿ في مرافػؽ الرعاية البديمة ألسػباب دوف تفريػؽ األشػقاء، وكذلؾ في الحاالت التي ُيودع في

طارئة أو لمدة محددة مقػررة مػسبقًا ومحدودة لمغاية، مػع التخطيط إلعادة إدماج الطفؿ داخؿ األسرة أو 
 .349إليجاد حموؿ أخرى طويمة األجؿ فيما يتعمؽ بتوفير الرعاية لو"

ية تجيز اإلعتماد عمى الرعاية المؤسسية قة أف المبادئ التوجييمف نص المادة الساب -يبلحظ الباحث 
يجاد حموؿ أخرى طويمة األجؿ ، بيدؼ دمج الطفؿ داخؿ أسرتو أو إسباب طارئة أو محدودة لمغايةأل

                                                

( "ينبغي أف تشمؿ ىذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج 2)19، المادة مرجع سابؽتفاقية حقوؽ الطفؿ: ا  344
معاممة  اجتماعية لتوفير الدعـ البلـز لمطفؿ وألولئؾ الذيف يتعيدوف الطفؿ برعايتيـ، وكذلؾ لؤلشكاؿ األخرى مف الوقاية، ولتحديد حاالت إساءة

 فؿ المذكورة حتى اآلف واإلببلغ عنيا واإلحالة بشانيا والتحقيؽ فييا ومعالجتيا ومتابعتيا وكذلؾ لتدخؿ القضاء حسب االقتضاء".الط
345  Randy Frances Kandel: FAMILY LAW: ESSENTIAL TERMS AND CONCEPTS, 2000, p 308-23. 

Cited in Rihchard R. Carlson: A CHILD‘S RIGHT TO A FAMILY VERSUS A STATE‘S DISCRETION 

TO INSTITUTIONALIZE THE CHILD, Ibid, p 969. 

. "يعد مف الحاالت الصعبة التي تيدد سبلمة الطفؿ أو صحتو 44، المادة مرجع سابؽ :2004لسنة  7قانوف الطفؿ الفمسطيني رقـ  346
. التقصير البيف 3. تعريضو لئلىماؿ والتشرد. 2ؤه دوف سند عائمي. . فقدانو لوالديو وبقا1البدنية أو النفسية ويحظر تعمد تعريضو ليا: 

. استغبللو جنسيا أو اقتصاديا 5. إعتياد سوء معاممتو وعدـ إحاطة مف يقـو برعايتو بأصوؿ التربية السميمة. 4والمتواصؿ في تربيتو ورعايتو. 
 ". إنقطاعو عف التعميـ بدوف سبب.7أو تغيبو عنو بدوف إعبلـ.  . إعتياده مغادرة محؿ إقامتو6أو في اإلجراـ المنظـ أو في التسوؿ. 

 .3المادة  مرجع سابؽ،الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،  347
 .62-60، 49المواد  مرجع سابؽ،الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 348
 .21، المادة مرجع سابؽ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، 349
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متعمقة بتوفير الرعاية لو. وبعبارة أخرى، أف المبادئ التوجييية تجيز الرعاية المؤسسية شريطة أف 
 دمج الطفؿ داخؿ أسرتو. تكوف مؤقتة وبظروؼ محددة مثؿ حالة أعادة

( أف سبب سماح الرعاية المؤسسية في الحالة Richard Carlsonالبرفيسور ريتشارد كارلسوف )ويرى 
حقوؽ الطفؿ ال لتعديميا،  اتفاقيةالسابقة يعود إلى حقيقة أف المبادئ التوجييية جاءت فقط لتفسير 

بالتالي المبادئ  د عمى مؤسسات الرعايةعتمااقية حقوؽ الطفؿ ال ترفض فكرة االويقصد بذلؾ أف اتف
عتماد عمى المؤسسات في الحالة السابقة ال تتفؽ وحؽ عكاس لتمؾ الحقيقة، كما يعتبر االالتوجييية أن

 . 350 األسرة البديمةالطفؿ 

مف  نوما ذىب إليو البرفيسور ريتشارد كارلسوف بخصوص ىذه المسألة، وذلؾ ال أف الباحث يخالؼ
عتماد عمى ؼ المعنية في بعض األحياف إلى اإلاقع قد تحتاج الدولة أو األطراحيث المنطؽ والو 

الرعاية المؤسسية بصورة مؤقتة لتسييؿ عممية أعادة دمج الطفؿ في أسرتو األساس أو في أسر بديمة 
الحموؿ  إحدىبأف الرعاية المؤسسية قد تكوف  ويصرحأبعد مف ذلؾ  يذىب الباحث إلى"أف وجدت"، بؿ 

ويبرر (، based care-institutional familyتوفير الوسط األسري ) ىأف تكوف قائمة عمشريطة 
عؼ البدائؿ األخرى بأف الرعاية المؤسسية قد تكوف البديؿ الوحيد المتوفر لمطفؿ في ظؿ ض الباحث

ؤقتة ليو المادة السابقة بأف رعاية المرافؽ المؤسسية يجب أف تكوف موعدـ فعاليتيا، وىذا ما أشارت ا
البدائؿ ؟ في الحقيقة المبادئ  تمؾ ماذا لو لـ تتوفر يتسائؿ الباحثلحيف العثور عمى البدائؿ، لكف 

الطفؿ سوؼ يبقى تحت  فأف بديؿلـ يكف ىنالؾ  ذاالكف في الواقع صراحًة صرح بذلؾ التوجييية ال ت
قتة" مف ناحية المثالية التي فضمت المبادئ التوجييية أطبلؽ عمييا مسمى "المؤ  المؤسساترعاية تمؾ 

 .نظر الباحثال أكثر مف وجية 

حقوؽ الطفؿ تنص عمى واجب الدوؿ األطراؼ أتخاذ جميع  اتفاقيةمف  19عمى أي حاؿ، المادة 
والتعميمية المبلئمة لحماية الطفؿ لحماية الطفؿ مف "كافة  واإلجتماعيةالتدابير التشريعية واإلدارية 

ساءة البدنية أو العقمية واإلىماؿ أو المعاممة المنطوية عمى إىماؿ، أشكاؿ العنؼ أو الضرر أو اإل
ساءة المعاممة أو االستغبلؿ، بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية، وىو في رعاية الوالد )الوالديف( أو  وا 

                                                
350 Rihchard R. Carlson: A CHILD‘S RIGHT TO A FAMILY VERSUS A STATE‘S DISCRETION TO 

INSTITUTIONALIZE THE CHILD, Ibid, p 970. ―the Guidelines are designed to interpret the CRC, not 

amend the CRC. Thus, the Guidelines cannot forcefully advocate the reduction of all institutions in favor of 

family placement, because the CRC clearly allows for institutions‖. 
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. تمييا 351الوصي القانوني )األوصياء القانونييف( عميو، أو أي شخص آخر يتعيد الطفؿ برعايتو"
ي تتناوؿ "الطفؿ المحرـو بصفة مؤقتة أو دائمة مف بيئتو العائمية أو الذي ال يسمح لو، الت 20المادة 

حقوؽ الطفؿ  اتفاقية. لكف الممفت في األمر، أف الفصمي، بالبقاء في تمؾ البيئة" حفاظا عمى مصالحة
صيرىما، تناولت مسألة التخمي الغير طوعي أي الذي قد يحدث نتجية أىماؿ الوالد )الوالديف( أو تق

لكف لـ تشير إلى التخمي الطوعي مف قبؿ الوالد )الوالديف(. في الحقيقة، ىذا التمييز أو الفراغ 
ربما يكوف قائـ عمى مبدأ وجوب أف تكوف الجيػود رامية إلى  -مف وجية نظر الباحث  - التشريعي

دى بالنتيجة إلى تفاقـ تجاىؿ أ.  لكف ىذا ال352الحيمولة دوف فػصؿ األطفاؿ عف وادييـ )مبدأ الضرورة(
"أغمبية األطفاؿ شكالية ال حميا وىذا جاء بصريح العبارة في المبادئ التوجييية التي نصت عمى أف اإل

المحروميف مف الرعاية الوالدية يحصموف في معظـ البمداف عمى رعاية غير رسمية مف ِقبؿ األقارب أو 
  353.غيرىـ "

تخاذىا لحماية األطفاؿ المعرضيف لفقداف بيئتيـ مى الدولة االحماية التي يتوجب ع إجراءاتلذلؾ، أف 
تتطمب الكثير مف الموارد لمقياـ بيا عمى الوجو المطموب سيما وأف  إجراءاتاألسرية أو العائمية ىي 

 فيالرعاية الغير رسمية لؤلطفاؿ تحدث خارج نطاؽ أشراؼ الدولة أالمر الذي يزيد مف مسؤولية الدولة 
 لكف، وال تتوقؼ اليات الحماية عمى ذلؾ، ععمى نطاؽ واسع مف الرعاية الممارس تنظيـ ىذا النو 

عنيـ بصورة طوعية،  المتخمىيتوجب عمى الدوؿ كما بينا سابقًا أف تقـو بمتابعة األسر واألطفاؿ 
عمى  عتماداإلوتحدثنا أف اتفاقية حقوؽ الطفؿ ال تنظـ ىذا المسألة األمر الذي تسببت في زيادة 

مبدأ الضرورة الذي ا في المبادئ التوجييية فقد أخذت أم مف وجية نظر الباحث. ية الغير رسميةالرعا
لكف في حاؿ فشؿ األطراؼ المعنية بذلؾ متو. مف خبللو تنص عمى ضرورة عدـ فصؿ الطفؿ عف عائ

اية عمؿ يبدأ النظر إلى خيارات األسرة الممتدة أو الرعاية البديمة األسرية. كما تتطمب اليات الحم
وذلؾ لضماف عدـ تعرضيـ ألي  عة جودة الرعاية المقدمة لؤلطفاؿالدولة عمى مراقبة األسرة ومراج

شكؿ مف أشكاؿ األىماؿ أو التقصير أو التخمي الذي قد يؤدي بالنتيجة إلى حرمانيـ مف بيئتيـ 
تحتاج في بعض  حماية الطفؿ قد إجراءاتاألسرية أو رعايتيـ الوالدية. وتبيف مف ىذا المطمب أف 

ال يمكف تجنبو أو  المؤسسات أف دور تمؾ يدؿ عمى مماعمى مؤسسات الرعاية، عتماد اإلاألحياف إلى 

                                                

 (.2)19، المادة مرجع سابؽاتفاقية حقوؽ الطفؿ:  351
 .8، المادة مرجع سابؽمة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ، الجمعية العا 352
 .17، المادة مرجع سابؽلجمعية العامة لؤلمـ المتحدة: المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لؤلطفاؿ،   353
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تثبت خصوصًا في الدوؿ التي تعاني مف أنظمة رعاية أسرية بديمة ضعيفة. كؿ ىذا األمور  أقصائو
الثالث التي تعاني مف حماية األسر قد تكوف ميمة مستحيمة خصوصًا في دوؿ العالـ  إجراءات أف

كوارث أقتصادية األمر الذي قد يؤدي إلى حرماف أو فقداف الطفؿ لبيئتو التنشئة األولى ومف العيش 
 .كممجأ أخير في وسط أسري، وبالنتيجة خضوعو لممؤسسات الرعاية
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 4الخاتمة

طفاؿ فاقدي البيئة األسرية في لقد تعرض الباحث في ىذه الدراسة إلى الحؽ في الرعاية البديمة لؤل
بيدؼ تقيـ مدى نجاعة المنظومة الدولية في توفير وسط أسري )عائمي( بديؿ لؤلطفاؿ القانوف الدولي 

 فاقدي البيئة األسرية )أو مف ىـ في حكميـ(.

ففي الفصؿ األوؿ تعرض الباحث إلى األطفاؿ فاقدي البيئة األسرية في التشريعات الدولية، فتناوؿ في 
لمبحث األوؿ حقيـ في الرعاية البديمة في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، حيث تحدث عف الصكوؾ ا

الدولية التي تتطرؽ إلى حؽ ىؤالء األطفاؿ في الرعاية البديمة، كذلؾ تناوؿ الباحث الصكوؾ اإلقميمية 
احث إلى الحؽ في التي تناولت مسألة الحؽ في الرعاية البديمة. أما في المبحث الثاني فتعرض الب

الرعاية البديمة، وقاـ بتحميؿ المبادئ العامة التفاقية حقوؽ الطفؿ في سياؽ الحؽ في الرعاية البديمة. 
حقوؽ الطفؿ لغاية التعرؼ عمى المبادئ  اتفاقيةمف  20وعمؿ الباحث أيضًا عمى تحميؿ نص المادة 

 التي تحكـ الحؽ في الرعاية البديمة بشكؿ خاص.

لثاني فقد أستعرض فيو الباحث دور الدولة في ضماف حؽ الطفؿ في البيئة األسرية أما الفصؿ ا
فتحدث في المبحث األوؿ عف سمطة الدولة في تحديد شكؿ الرعاية البديمة مف خبلؿ التطرؽ إلى 

سمطة الدولة في تحديد شكؿ الرعاية البديمة الواجب اتخاذه. أما المبحث وطبيعة أشكاؿ الرعاية البديمة 
حماية ومساعدة األطفاؿ المعرضيف لفقداف الرعاية الوالدية وتطرؽ آليات لثاني فقد تناوؿ فيو الباحث ا

المساعدة والحماية التي يمكف لدولة اتخاذىا في سبيؿ ضماف الحؽ في البيئة األسرية  إجراءاتإلى 
 لؤلطفاؿ المعرضيف لفقدانيا.
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 ة مف النتائج وىي: وقد توصؿ الباحث في ىذه الدراسة إلى مجموع

 النتائج

عمى  ينص القانوف الدولي عمى أولوية الرعاية البديمة التي تقوـ عمى أساس توفير الوسط األسري -1
البدائؿ األخرى بغض النظر عف التسميات التي أطمقت عمى ذلؾ الحؽ سواء كاف الحؽ في الرعاية 

مع النص عمى بعض أشكاؿ الرعاية البديمة دوف البديمة، الرعاية البديمة األسرية أو األسرة البديمة، 
 حصرىا.

الواردة في القانوف الدولي حوؿ طبيعة وشكؿ الرعاية البديمة التناقضات  إف سببيمكف القوؿ  -2
عند فقداف الطفؿ لرعاية والديو، أساسيا أختبلؼ مفيوـ األسرة، الحياة األسرية والبيئة  اتخاذهالواجب 

، األمر الذي أدت ح الدوؿ حوؿ شكؿ الرعاية البديمةى، وتضارب مصالاألسرية مف دولة إلى أخر 
نتائجو إلى تمتع الدوؿ بسمطة واسعة في أختيار شكؿ الرعاية وبالنتيجة إضفاء الطابع المؤسسي عمى 

 .البيئة األسريةوأنتياؾ حؽ الطفؿ في  الطفؿ

ميمشًا في بعض الدوؿ مقارنتًا مع الحؽ في الرعاية البديمة األسرية في وقتنا الحاضر ال زاؿ أف  -3
باقي حقوؽ الطفؿ األخرى عمى الرغـ مف أف ىذا الحؽ يتداخؿ ويؤثر عمى المبادئ والحقوؽ األساسية 

بالتالي ، الحؽبخصوص ىذا  أحكاـ القانوف الدولي تساىؿذلؾ يعود سببو إلى ، و لمطفؿ بشكؿ عاـ
 ومجتمعاتيا مف منطمؽ التكافؿ اإلجتماعي. إرادة الدوؿ يقوـ ضماف الحؽ في البيئة األسرية عمى

يعطي القانوف الدولي الدولة سمطة واسعة لتحديد أشكؿ وآليات حماية ومساعدة الطفؿ واألسرة وفقًا  -4
لما يتوافؽ وأوضاعيا الوطنية مما يؤدي إلى جعؿ الدولة عندما تتقاعص عف القياـ بيذا الواجب أحد 

 .وبالنتيجة عدـ ضماف حؽ الطفؿ في البيئة األسرية الديةأسباب حرماف الطفؿ مف رعايتو الو 

يتناوؿ القانوف الدولي المعاصر ممثؿ بالقرار المتعمؽ في الرعاية البديمة لؤلطفاؿ الصادرعف  -5
مسألة الحؽ في الرعاية البديمة مف منظور "الدولة  2009الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في عاـ 

اقع بعض أطفاؿ ىذا العالـ ال سيما ىؤالء الذيف يعيشوف في دوؿ العالـ المثالية" دوف النظر إلى و 
الثالث الضعيفة أقتصاديًا أو الذيف ال تتوفر ليـ حمقة واسعة مف البدائؿ األسرية في دوليـ أو 

 مجتمعاتيـ نتجيتًا لعدـ انتشار ثقافة رعاية األطفاؿ.
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مؤسسات الرعاية البديمة وحصرىا في عتماد عمى إلى وقؼ اإلالمعاصر  النيج الدولي يدعو -6
مؤسسات صغيرة تشبو البيوت وذلؾ لضماف الوسط األسري البديؿ، دوف التمييز بيف المؤسسات التي 
تقوـ عمى توفير الوسط األسري البديمة والمؤسسات ذات الطابع المؤسساتي، مع عدـ إعطاء تعريؼ 

 يف الوطنية.محدد لممؤسسات الصغيرة تاركًا مسألة تعريفيا لمقوان

ينص القانوف الدولي عمى ضرورة إيقاؼ االعتماد عمى مؤسسات الرعاية البديمة بيدؼ ضماف  -7
الوسط األسري البديؿ لكف ىذا ال قد يؤدي بالضرورة إلى ضماف الرعاية البديمة األسرية ألف ذلؾ 

 مرتبط وبشكؿ مباشر بمدى توفر البدائؿ األسرية في بيئة الطفؿ اإلجتماعية.

أف األطفاؿ فاقدي البيئة األسرية معرضيف لخطر أستغبلليـ، المتاجرة بيـ، أو االعتداء عمى  -8
 .البديمة حقوقيـ بغض النظر عف شكؿ الرعاية

الرعاية البديمة لؤلطفاؿ الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ بتطبؽ أحكاـ ومبادئ القرار المتعمؽ  -9
بغض  2009يما عمى األطفاؿ الذيف تـ إيداعيـ قبؿ عاـ س " ال"بأثر رجعي 2009المتحدة في عاـ 

 .النظر عف طبيعة الرعاية المتخذة سواء كانت أسرية أو مؤسسية

قد يكوف اليدؼ الغير مباشر مف وراء إيقاؼ االعتماد عمى مؤسسات الرعاية البديمة ىو إيقاؼ  -10
عب األساسي في تقديـ الرعاية بللت الرعاية الدولية التي تعتبر ااعتماد بعض الدوؿ عمى مؤسسا

البديمة لؤلطفاؿ في بعض البمداف، وبالتالي فرض واقع جديد يسعى إلى األخذ بالبدائؿ األسرية التي 
 .ايكوف المجتمع أساسًا في تكويني
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 التوصيات

حفظ السمـ بصورة تالمجتمع الدولي أف يعمؿ  يوصي الباحث عمى وجوبأواًل وقبؿ كؿ شيء،  -1
الحروب، النزاعات، الفقر، الكوارث الدولييف، ومنع األسباب التي تيدد السمـ العالمي مثؿ واألمف 

اب حرماف األطفاؿ مف األسرة أو الرعاية بالتي تعتبر مف أس اإلنسانية، األحتبلؿ وغيرىا مف األسباب
مف ميثاؽ األمـ وذلؾ وفقًا الحكاـ المادة الثانية الوالدية أو تيديد لحؽ الطفؿ في البيئة األسرية 

 .المتحدة

أف تمتـز باألسر وتستثمر  ة وغيرىاالمنظمات الدولي، عمى جميع أصحاب المصالح مف دوؿ يجب -2
فييا مف أجؿ رفاىية األطفاؿ، والعمؿ عمى منع انفصاؿ األطفاؿ عف أسرىـ، ودعـ األسر لرعاية 

في الرعاية البديمة نظرة الحؽ  أطفاليـ، والبحث عف رعاية أسرية بديمة لؤلطفاؿ والنظر إلى الحؽ
 مماثمة لمحقوؽ األخرى التي يجب أف يتمتع بيا الطفؿ كالحؽ في التعميـ مثبًل. ةبصور 

المزيد مف األىتماـ حوؿ أوضاع األطفاؿ الذيف  إيبلءيدعو الباحث أفراد المجتمع الدولي إلى  -3
البلـز ليا مف قبؿ الدوؿ المتطورة يعيشوف في دوؿ العالـ الثالث الفقيرة أقتصادية وتوفير الدعـ 

وضع سياسات ر "الدولة المثالية" فقط بؿ يجب والتوقؼ عف تناوؿ الحؽ في الرعاية البديمة مف منظو 
 .في تمؾ الدوؿ ثقافة رعاية األطفاؿ والنظر إلى مدى انتشار ىؤالء األطفاؿ تتوافؽ مع واقع

مفيوـ المؤسسات الصغيرة التي تشبو يوصي الباحث بأف يكوف ىنالؾ تعريؼ واضح ومحدد ل -4
وعدـ ترؾ ىذه المسألة لمقوانيف الوطنية.  2009البيوت الوارد في المبادئ التوجييية لرعاية البديمة لعاـ 

يكوف ىنالؾ تفريؽ واضح بيف المؤسسات التي تقوـ عمى أساس توفير الوسط األسري البديؿ وأف 
ع الدولي وخصوصًا في القرار المتعمؽ بالمبادئ لمطفؿ وغيرىا مف المؤسسات في احكاـ التشري

 التوجييية لمرعاية البديمة لؤلطفاؿ.

عتماد عمى الرعاية المؤسسية مرتبط ومتزامف مع زيادة يوصي الباحث بأف يكوف إيقاؼ اإل -5
. لذلؾ يجب أف ينص القانوف الدولي والدولة معدالت الرعاية األسرية البديمة المقدمة مف قبؿ المجتمع

ف اية المؤسسية كمجرد فكرة بؿ يجب أعمى ىذا األمر وبشكؿ صريح وأف يتوقؼ عف محاربة فكرة الرع
 لييا كواقع ناتج عف ىشاشة نظـ الرعاية األسرية البديمة في بعض البمداف.ينظر إ
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يوصي الباحث بالتوقؼ عف تطبيؽ قواعد ومبادئ القرار المتعمؽ بالرعاية البديمة بأثر رجعي عمى  -6
 .2009البديمة قبؿ عاـ  األسرية طفاؿ الذيف تـ إيداعيـ في مؤسسات الرعايةاأل

يحث الباحث الدوؿ ممثمة بحكوماتيا إلى المبادئ التوجييية لتحسيف الرعاية والحماية مف خبلؿ  -7
صبلح أنظمة حماية الطفؿ الوطنية بما في ذلؾ اإلستراتيجيات والقوانيف والسياسات وتنمية  تعزيز وا 

ى العاممة وتخصيص الموارد وضع معايير دنيا، وأنظمة لمتتبع، وآليات مراقبة قوية تشمؿ كافة القو 
 أشكاؿ الرعاية البديمة دوف أستثناء.

يحث الباحث الحكومات عمى تنفيذ سياسات وممارسات تعالج الفقر والتمييز الذي يؤدي إلى  -8
ط السياسات والممارسات الحماية والرعاية مع أنفصاؿ مبلييف األطفاؿ مف ىذا العالـ. كما يجب أف ترب

أف تصبح و حؽ الطفؿ في الوصوؿ إلى الصحة والتعميـ والرعاية االجتماعية، وغيرىا مف الحقوؽ. 
أنظمة الحماية اإلجتماعية قوية مف أجؿ تخفيؼ آثار الفقر عمى األسر، وتقوية األسر الحاضنة 

 كلذ في بما ،تيميشًاو اً رفق كثرألا صلؤلشخا ألساسيةا تمادلخلؤلطفاؿ ماديًا، وتعزيز الوصوؿ إلى ا
 .يةرألسا عايةرلا رجخا فويعيش نيذلا طرلمخ فوضرلمعا ؿفاطألا

يجب أف يكوف األطفاؿ الذيف ليس لدييـ رعاية والدية مناسبة أولوية ممحة لكؿ مف التنمية وحاالت  -9
 لحرمانيـ مف رعايتيـ الوالدية.الطوارئ، بالنسبة لمحكومات والمنظمات اإلنسانية وذلؾ تفاديًا 

يجب عمى الحكومات والمنظمات الدولية عمى حد سواء مواصمة الجيود لتحديد وتعريؼ نظـ  -10
الرعاية غير الرسمية، بما في ذلؾ جمع البيانات ووضع إستراتيجيات تيدؼ إلى إضفاء الطابع 

 الرسمي عمى ىذا النوع مف الرعاية.
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