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 تمهيد:

الصـــــادرا عـــــا الممعيـــــة العاّمـــــة ل مـــــم للرعايـــــة البديلـــــة ل ط ـــــال  إن املبـــــادئ التوجيهيـــــة          

واالت اقيــــة الدوليـــة لحقــــو   اإلعــــالن العـــامل  لحقــــو  اإلنســـان ا جــــا  فـــيملـــ ةمــــاهـــي دع  1املتحـــدا

املحرومين ما اليافعيين  ط ال و الحاجيات األساسية لضمان إلى هذه املبادئ  هدفتو ، الط ل

 .في خطر التعرض ملثل هذه الحالةأو ما هم  األسريةالرعاية 

 

"برنــــام  بالعائلــــة ل فــــي نطــــا  النطــــة الوطنيـــة لتن يــــذ سياســــة الرعايــــة يينـــدرذ هــــذا الــــدل          

وثيقـــة لبديلـــة ل ط ـــال و التن يـــذ املبـــادئ التوجيهيـــة بيـــ ن الرعايـــة  آليـــةهـــو الالمؤسســـاتية" و 

 مميع العاملين في مؤسسات الرعاية البديلة وفي برام  مساعدا األسر. ل مرجعّية 

 

 يحتــــــوا هــــــذا الــــــدليل عوــــــى أهــــــّم املبــــــادئ التوجيهيــــــة العاّمــــــة للرعايــــــة البديلــــــة ل ط ــــــال            

واملنســـــممة مـــــع الواقـــــع  2009ديســـــم ر 18الصـــــادرا عـــــا الممعيـــــة العاّمـــــة ل مـــــم املتحـــــدا فـــــي و 

املتـدخلين املباشـريا ل ط ـال ال اقـديا للسـند العـائوي أو  كـّل يسـاعد  اإلجتماعي التونس ي. فهو 

منـــدوح  حمايـــة الط ولـــة، أخصـــائيين ن ســـانيين، أخصـــائيين قضـــاا األســـرا، )  لكاملعّرضـــين لـــذ

وتــوفير النــدمات  لضــمان أنســب أشــكال الرعايـة البديلــة ...(،مجتمــع مـدن ، اجتمـاعيين، مــرّنين

 بدرجة عالية ما الك ا الهاته اليريحة ما األط ال  الرعائية املناسبة و  واالجتماعية الن سية

 واملهنّية.

 

مموعـة مـا القواعـد السـلووية واملبـادئ مختلـ  املتـدخلين ملتبنـي يهدف هذا الدليل إلـى             

األخالقيـــة واملهنيـــة اليـــي ترمـــ  إلـــى مراعـــاا مصـــلحة الط ـــل ال ضـــوى فـــي  ـــّل وضـــعيات ن ســـية و 

 اجتماعية و قانونية معّقدا في العديد ما الحاالت.  

 

 
                                                           

1  RES/64/142/A 
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 الغرض: -ال أو  

تعزيز هو  ل مم املتحدا للرعاية البديلة ل ط ال املبادئ التوجيهية ما القصدإّن         

املحرومين  األط ال حقو  وحماية  1989نوفم ر 20الصادرا في  تن يذ ات اقية حقو  الط ل

 .األط ال املعرضين لذلك ما رعاية الوالديا أو

 

إبقا  األط ال تحت رعاية دعم المهود الرامية إلى تسعى هذه املبادئ التوجيهية إلى        

، وفي حالة فيل ذلك، إيجاد حل مناسب أو لدى العائلة املوسعة أسرهم أو إرجاعهم إليها

و تضما هذه املبادئ التوجيهية أنسب أشكال الرعاية  ودائم، بما في ذلك التبني أو الك الة

  كامال ومتوازنا. ا االط ل نم نما البديلة اليي تعزز 

 

 العامة واألبعاد المبادئ -ثانيا 

إلى ابقا  يسعى املتدخلون املباشرون ل ط ال فاقدا السند العائوي أو املعّرضين لذلك 

 الط ل داخل األسرا وذلك ما خالل:

أو العودا  البقا  تحت رعاية والديه، ط ل ماتسنير المهود في املقام األول لتمكين ال -

  العائلة املوسعة. مع عند االقتضا  إليهما، أو البقا 

وتنهض  والنما  الدعم والحماية والرعاية شروط له تضمافي بيئة  ط ل يعيش كلأن  -

 .بجميع قدراته

تقديم الرعاية والحماية املناسبتين ل ط ال املعرضين للنطر مثل األط ال ضحايا  -

رع أو األط ال املولوديا خارذ إطار الزواذ شا في وضعية  ط الاأل و إسا ا املعاملة واالستغالل 

 خاصةو  دياو املن صلين عا ذويهم أو األط ال امليرّ أأو األط ال غير املصحونين بذويهم 

  عاقة.إل  األط ال ذوا 

      .بالدعم املناسبمساعدا األسر اليي تعمز عا تقديم الرعاية الكافية لط لها  -
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وتيريكه في اتخاذ  ائهر ل  االستماعو  في التعبير حق الط ل ضمانعوى العمل  -

 .في جميع مراحل الرعاية البديلة نضمه ودرجة سّنهوفقا لالقرار 

 صل بذل جهود خاصة ما أجل التصدا للتمييز القائم عوى أا وضع يتعلق بــ -

 .نوع اإلعاقة أو المنساملستوى املعيش ي، ، الط ل

إبقا  الط ل في أقرب مكان ممكا ما محل إقامته املعتاد ما أجل تسهيل  -

 بوسطه الطبيعي.االتصال ب سرته وإمكانية إعادا إدماجه 

االرتباط الما   وتعزيز ةاألساسي اتهللط ل وتلبية احتياج حياا مستقرا ت مين -

 .واملستمر بما يقدمون له الرعاية

احترام األط ال وصون ورامتهم في جميع األوقات وحمايتهم عوى نحو فعال ما  -

 سو  املعاملة واإلهمال وجميع أشكال االستغالل.العن  و 

وينبغي أن ة اللمو  إلى فصل الط ل عا أسرته كإجرا  استثنائ  ونص ة مؤقت -

رعاية الل إلى ، وأن تكون إعادا الط بانتظام اإليوا  بالرعاية البديلةتراجع قرارات 

 بزوال سبب اإلبعاد. سريةاأل 

 سببا إلبعاد الط ل عا أسرته. املادا عمزالعدم اعتبار  -

هتمام بتعزيز وحماية جميع الحقو  املتعلقة بوضع األط ال املحرومين ما اال  -

لندمات ل ن اذالتعليم وال نيلالحصر،  عوى سبيل املثال ال ، بما في ذلكسريةالرعاية األ 

املعتقد واللغة و الصحية وغيرها ما الندمات األساسية والتمتع بالهوية وحرية الديا 

 وحماية حقو  امللكية وامليراث.

 التواصل والتالقي بص ة دائمة. المهود ليتمكا األشقا  ما  بذل كّل  -
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 تطبيق المبادئ التوجيهية مجال  -ثالثا 

 التوجيهية عوى املمارسات والظروف املتعلقة بتقديم الرعاية البديلةتنطبق هذه املبادئ         

 املحاطين أصال بالرعاية البديلة،وتنطبق هذه املبادئ وذلك عوى اليافعين  ل ائدا األط ال

والذيا يحتاجون إلى استمرار الرعاية أو الدعم خالل فترا اإلدماذ حيى بعد بلوغهم سا 

 البديلة أحد األشكال التالية: يمكا أن تتخذ الرعاية  الرشد.

 

ما  قرار أو تدبيرعاية اليي تقدم في وسط عائوي بجميع أشكال الرّ تيمل  عاية الرسمية:الر  

 .سلطة قضائية مختصة أوجهة إدارية

أا ترتيب خاص يتاح في وسط عائوي ويحصل فيه الط ل عوى عناية  عاية غير الرسمية:الر  

لدى العائلة املوسعة أو لدى أا شنص له ما القدرات املعنوية مستمرا أو ل ترا غير محددا 

أا شنص  والديه أو ما الط ل أوأو موافقة طلب بنا ا عوى عوى حضانة ط ل وذلك واملادية 

 و الته.تعهد إليه  آخر

 

 تجنب الحاجة إلى الرعاية البديلة -رابعا 

 : ع ر و الحيلولة دون ت ريق أفراد األسرا سريةاأل تعزيز الرعاية  يساهم األخصائيون في

عوــى اتخــاذ املواقــ  واوملســاب املهــارات والقــدرات واألدوات اليــي تمكنهــا  األســرا مســاعدا •

 .ألط الها عوى نحو مالئم ا ما توفير الحماية والرعاية والنم

تنظـــيم دورات تدريبيـــة حـــول مهـــارات األمومـــة واألبـــوا، وتعزيـــز العالقـــات اإليجابيـــة بـــين  •

 النالفات.الوالديا واألط ال وتعزيز مهارات حل 

ا للــدخل وتقــديم فــرص العمــل واملســاعدا عوــى إقامــة امليــار ع املــدرّ خلــق التوجيــه نحــو  •

 الدعم االجتماعي.

الوســـــاطة والتصـــــالا،  والنـــــدمات الناصـــــة خـــــدمات الرعايـــــة النهاريـــــة وخـــــدمات تـــــوفير  •

 .ةبالوالديا واألط ال ذوا اإلعاق
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يتعلـــق بصـــحتهم المنســـية  إعـــداد آبـــا  وأمهـــات املســـتقبل التخـــاذ قـــرارات مســـملنيرا فيمـــا •

 واإلنجابية، وتحمل مسؤولياتهم في هذا النصوص.

عازنــات األمهــات ال بحضــانة تخ يــ  الوصــم االجتمــاعي املــرتبط بــذل المهــود الراميــة إلــى •

ذلـك و دون سـا الرشـد واألسر اليي تتكون ما أبويا  ذات الولي الواحد األسرو  ألط الها

 ع ر مختل  آليات الدعم اإليجاح . 

تــوفير الــدعم والنــدمات ل شــقا  الــذيا فقــدوا والــديهم أو مــا يرعــاهم واختــاروا البقــا   •

بــدور عائــل األســرا وميــى ســويا فــي ماــزل األســرا، ميــى كــان اليــقيق األو ــر مســتعدا للقيــام 

  اعت ر قادرا عوى القيام بذلك.

الســـما بالرعايـــة والحمايـــة ب املرافـــق لوالدتـــهط ــل لضـــمان تمتـــع ال بــذل أقىـــ ى المهـــود •

 .)العمل عوى تخصيص فضا  عائوي بالسما يسمح بذلك( املناسبتين

 عــدم قبــول الط ــل فــي الرعايــة البديلــة  •
ّ
بعــد اســملن اد جميــع المهــود ونوجــود أســباب  إال

 بها.مقبولة وم ررا إلحاطته 

املحتملـة إلـى أسـرته، ينبغـي القيـام  تـهلعودت مينا  والط ل ما أجل إعداد كل ما األسراو 

لديــه إمكانيــة الحصــول عوــى عــا طريــق فريــق  متكامــل حــول الط ــلببحــ  عوــى النحــو الواجــب 

بالمليــــاور مـــع األطــــراف املعنيـــة املنتل ــــة  تـــهتقيــــيم لحالصــــات إلجـــرا  اصاإلختميـــورا متعـــددا 

 .)الط ل واألسرا ومقدم الرعاية البديلة(

يـتم تن يـذه وضـع مسـار تعهـد إفـرادا ينبغـي إعادا إدمـاذ األط ـال فـي األسـرا لنجاح و          

 وخاضعة لإلشراف ومصحونة بتدابير املتابعة والدعم اليي ت خذ بعين االعتبـاربص ة تدريجية 

 سا الط ل واحتياجاته وقدراته املتنامية وأسباب االن صال.

و فــي حــال إخ ــا  المهــود الراميــة إلــى إعــادا الط ــل إلــى أســرته ، ينبغــي إنجــاز بحــ             

اجتمـــــاعي أو تقيـــــيم م ـــــي  لتحديـــــد مـــــا إذا كـــــان يوجـــــد أفـــــراد أســـــرا آخـــــرون يرغبـــــون فـــــي تحمـــــل 

ضــوى. ا كانــت هــذه الترتيبــات مــا مصــلحة الط ــل ال مســؤولية الرعايــة الدائمــة للط ــل، ومــا إذ

مــا أجــل العثـــور  ينبغـــي بــذل المهــود خـــالل فتــرا زمنيــة معقولـــة، وإذا اســتحالت هــذه الترتيبــات

 وا .لغرض اإلي بديلة عوى أسرا
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 تحديد أنسب أشكال الرعاية  - خامسا

  :ينبغيما أجل ضمان أنسب أشكال الرعاية ل ط ال فاقدا السند العائوي 

أن تتخـــذ القــــرارات املتعلقــــة بالرعايــــة البديلــــة اليـــي تراعــــي مصــــالا الط ــــل ال ضــــوى عــــا  -

وأن يتضـــما ذلـــك المليـــاور الكامـــل مـــع الط ـــل فـــي جميـــع  طريـــق إجـــرا  قضـــائ  أو إدارا 

وذلـــك بســـرعة  املراحـــل، وفقـــا لقدراتـــه املتناميـــة، ومـــع والديـــه أو أوليـــا  أمـــره اليـــرعيين

  .صصاتتخلت هيل املناسب في فريق متعدد اإل مختصين لديهم ا عا طريق دقة وعنايةو 

، ووــذلك الرعايـــة اليـــي املعنويـــة والمســـديةأن ي خــذ التقيـــيم فــي االعتبـــار ســـالمة الط ــل  -

ووســـــــــطه األســـــــــرا  يحصـــــــــل عليهـــــــــا، وأن ييـــــــــمل الســـــــــمات ال نصـــــــــية للط ـــــــــل ونمـــــــــوه

 الطبي وأية احتياجات خاصة. مل هواالجتماعي و 

 عوــىتالفــي التغييــر املتكــرر للمكــان الــذا يتلقــا فيــه الط ــل الرعايــة ملــا لــه مــا تــ ثير ســلبي  -

 نموه و قدرته عوى إقامة صداقات.

 وذلـك عــا طريـق إعــادا اإلدمـاذ فــي أســرته بــدون تـ خير ال م ــّرر، للط ـل تـ مين االســتقرار -

ديل فــي وســط أســرا بــ يــتّم إدماجــه الــتمكا مــا ذلــك فــي حالــة عــدم واملوســعة، النــواا أو 

 البديلة. رعايةللفي مؤسسة  مستقر أو في الحاالت الناّصة

 رعاية الط ل قبل بداية التعّهد أو في بدايته.وضع مخطط ملسار  -

طبيعـــــة  ط لتقـــــديم الرعايـــــة واســـــتمرارها، عوـــــى وجـــــه النصـــــوص، إلـــــىأن يســـــملند املنطـــــ -

ط ـــل ونمـــوه املتناســـق ونوعيــة ارتبـــاط الط ـــل ب ســـرته وقـــدرا األســـرا عوـــى ضـــمان رفـــاه ال

 وحاجة الط ل في اليعور ب نه جز  ما أسرا.

والتــــدابير  كــــل مرحــــلأهــــداف  ييــــير مســــار التعهــــد إلــــى مختلــــ  املراحــــل مــــع تحديــــد أن -

  .املتخذا لبلوغها

عوـــــى جميـــــع املعلومـــــات  مـــــا تعهـــــد إليـــــه حضـــــانة الط ـــــل أن يحصـــــل الط ـــــل ووالـــــداه أو -

النيـــارات املتاحـــة فـــي مجـــال الرعايـــة البديلـــة ومـــا كـــل ونطريقـــة واضـــحة ونلغـــة مبســـطة 

علـــيهم مـــا التزامـــات فـــي هـــذا اليـــ ن مـــع  يترتـــب عوـــى كـــل خيـــار، ونمـــا لهـــم مـــا حقـــو  ومـــا

 وجونية تدويا محاضر الملسات اليي تجمع الهيكل الرسمي بالط ل والولي. 
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الط ــل  يحصــل عليــه  املــالحــق فــي املراجعــة املنتظمــة والدقيقــة  مســار التعهــد يــمليأن  -

ومـا األفضـل أن تـتم هـذه العمليـة مـرا كـل ثالثـة أشـهر عوـى األقـل،   ،ما رعايـة ومعاملـة

وينبغــي أن يتــولى هــذه املراجعــة أشـــناص مؤهلــون وم وضــون عوــى النحــو الســـليم، وأن 

 ييارك فيها الط ل وأا أشناص معنيين بحياته مياروة كاملة.

 مراجعة مسار التعهد.لرعاية نمليجة إعداد الط ل ألية تغيرات تحدث في مكان تقديم ا -

 

 توفير الرعاية البديلة -سادسا 

 :في  اليروط العامة املطبقة عوى جميع أشكال الترتيبات الرسمية للرعاية البديلةتتمثل 

لرعايـة البديلـة ب قىـ ى درجـة مـا الحـرص ون سـلوب اعملية نقل الط ـل إلـى إطـار تن يذ  -

 .مراع للط ل

 لإليوا  في إطار الرعاية البديلة. ان سيالط ل  إعداد -

ب ســرته وحســائر األشــناص القــريبين إليــه، كاألصــدقا   الط ــل  ت ــميع وتســهيل اتصــال -

والميران ومقدم  الرعاية السابقين، وذلك بما ينسمم مـع حمايـة الط ـل ويحقـق مصـالحه 

 ال ضوى.

عنــــد يلــــزم مـــا ميــــورا ودعـــم  بوالديــــه والحصـــول عوــــى مـــا الط ـــل الحـــرص عوـــى اتصــــال -

 .االقتضا 

وفـــق مـــا الصـــحية حالتـــه  وضـــمان متابعـــة ساســـيةحاجيـــات الط ـــل األ  تـــ مينالعمـــل عوـــى  -

 ما رعاية ودعم طبي. يحتاجه

أن يـــــزاول الط ـــــل تعليمـــــه أو أن يتحصـــــل عوـــــى تكـــــويا أو تـــــدريب م ـــــي حســـــب مســـــتوى  -

 تعليمه.

ما خالل اللعب وممارسـة  النما مو الرعاية احترام حق جميع األط ال في أن يك ل مقّد  -

يعــانون مــا اشــكاليات  ــحية الــذا  أو األنيــطة الترفيهيــة، بمــا فــيهم األط ــال ذوو اإلعاقــة 

 .األط ال الذيا لديهم أية احتياجات خاصة أخرى  أو
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ع فـــي مجـــاالت الســـالمة والصـــحة والتغذيـــة لرّضـــباجميـــع مرافـــق الرعايـــة الناصـــة  تـــوفير -

بمـــا فـــي ذلـــك ضمــــان ارتبـــاطهم عوـــى نحـــو مســـتمر ب ـــنص والنمـــو وغيرهـــا مـــا االحتياجـــات، 

 .ين يرعاهممع

إفســـاح املمـــال أمـــام األط ـــال ليلبـــوا احتياجـــاتهم املتعلقـــة باملعتقـــدات الدينيـــة والحيـــاا  -

وليختــاروا بحريــة امليــاروة أو عــدم امليــاروة فــي ممارســة الطقــو  الدينيــة أو فــي  الروحيــة،

 املقدمة. الدينيةالتربية حصص 

تـوفير مرافـق الئقـة و هـذا الحـق،  وتعزيـزم حـق الط ـل فـي النصوصـية احتـر عوى االسهر  -

 بالصحة والنظافة.تلبي احتياجاته املتعلقة 

وعــــي املتــــدخلين املهنيــــين ب هميــــة الــــدور الــــذا يؤدونــــه فــــي إقامــــة عالقــــات إيجابيــــة وآمنــــة  -

 ومثرية مع األط ال، وأن يكونوا قادريا عوى ت دية هذا الدور.

ؤسســــــات( األســـــر، امل) فضـــــا ات الرعايـــــة البديلـــــة ســـــبل اإلقامـــــة فـــــي جميـــــعأن تســـــتوفي  -

 املتطلبات الصحية وشروط السالمة.

-  
ّ
إنسـانية حظر جميـع التـدابير الت ديبيـة اليـي تيـمل التعـذيب أو املعاملـة القاسـية أو الال

الحمـــز فـــي مكـــان مغلـــق أو الحـــبس االن ـــرادا أو ممارســـة أا أشـــكال  ذلـــك أو املهينـــة، بمـــا فـــي

 عوى الط ل.أخرى ما العن  البدن  أو الن س ي 

 ي ـــرض عوـــى الط ـــل  -
ّ
قيـــود عوــــى حرّيتـــه و ســـلووه إال إذا اقتضـــت الضـــرورا القصــــوى أال

 .ما األفعال املضّرا ذلك ضمانا لحمايتهو 

ت ـــميع األط ـــال عوــــى أن يضـــعوا ألن ســــهم خيـــارات بطريقــــة مســـملنيرا وي خــــذوا بهـــا، مــــع  -

ذلــــك وســــا الط ــــل وقدراتــــه تترتــــب عوــــى  األخــــذ فــــي الحســــبان حــــد مقبــــول مــــا املنــــاطر اليــــي

 املتنامية. 

أن يتاح للط ل املحاط بالرعاية البديلة سبل التواصل مع شنص يثق به و ستطيع أن  -

صية في إطار مراعـاا النصوصـية التامـة. وينبغـي إبـالف الط ـل منـذ ي تمنه عوى أسراره ال ن

فــــي  ــــل امل ــــي  األخالقيــــة قــــد تســــتدعي انتهــــاك مبــــدأ الســــر البدايــــة بــــ ن املعــــايير القانونيــــة أو

 .خاصة روف 
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منــدوب حمايــة  الوصــول إلــى بســبل البديلــة  ع الط ــل املحــاط بالرعايــةيــتمت العمــل عوــى  -

 بي ن معاملته أو  روف رعايته. الط ولة لتقديم إشعار 

االحت ـا  بسـمل عـا تـاريا حياتـه تمكينـه مـا تعزيز إحسا  الط ل بهويتـه الذاتيـة، و  -

يتضما ما يناسب ما معلومات وصـور ومقتنيـات شنصـية وذوريـات بيـ ن كـل مرحلـة مـا 

 ميى أراد ذلك.عليه  اطالعهمراحل حياته، مع إتاحة 

ة وســرية ينــكاملــة ومّح  بالرعايــة البديلــة املــودعينأن تكــون مل ــات األط ــال الحــرص عوــى  -

يــــداع اإل نــــة وتتضــــما معلومــــات عــــا تــــاريا دخــــولهم إليهــــا ومغــــادرتهم لهــــا وعــــا طريقــــة ّم ؤ وم

إدراذ املعلومــات املتعلقــة ب ســرا الط ــل فــي مل ــه، ووــذلك ، إضــافة إلــى اوت اصــيله اوحيثياتهــ

 في التقارير املبنية عوى عمليات التقييم املنتظمة.

الســــلوويات ذوا الســــليم مــــع  تعــــاملهمفــــي عزيــــز قــــدرات العــــاملين واملباشــــريا ل ط ــــال ت -

 ضـاّراووسائل منع وقوع أفعال  نالفاتال أو فض، بما في ذلك تدريبهم عوى تقنيات صعبةال

 بالخريا أو بالن س.

 

 الدعم في إطار الرعاية الالحقة -سابعا 

بصورا منهمية تمييا داعما في إطار  وا خالل فترا اإليل ط ال ون املباشرون املرنّ يتوخى          

 الرعاية الالحقة يتمثل في:

إعــداد الط ـــل ملرحلـــة االعتمـــاد عوـــى الـــن س واالنــدماذ الكوـــي فـــي املمتمـــع، ونخاصـــة مـــا  ▪

خـــالل إوســـابه املهـــارات االجتماعيـــة والحياتيـــة اليـــي تعززهـــا امليـــاروة فـــي حيـــاا املمتمـــع 

 املحوي.

حيـــاتهم فـــي  مســـار تحديـــد غـــادريا ملؤسســـة الرعايـــة عوـــى امليـــاروة فـــيت ـــميع األط ـــال امل ▪

 مرحلـة الرعـاية الالحقة.

، وينبغــي فــي جميــع وا الرعايــة الالحقــة فــي أســرع وقــت ممكــا فــي فتــرا اإليــ ملرحلــة عــدادإل ا ▪

 األحوال إعدادها في وقت يسبق بكثير خروذ الط ل ما إطار الرعاية.
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املنقطعــين عــا إتاحـة فــرص التـدريب التربــوا وامل ـي باعتبارهــا جــز ا مـا تعلــيم األط ـال  ▪

زمة لتحقيق اإلندماذ اإلجتماعي. التعليم األساس ي
ّ
 قصد اوملساب املهارات الحياتية الال

عوـــــى النـــــدمات الـــــذيا يخرجـــــون مـــــا إطـــــار الرعايـــــة البديلـــــة تمكـــــين األط ـــــال  مواصـــــلة ▪

  .الرعاية الصحية والتربويةو  القانونيةواالسمليارات االجتماعية 

 

 توفير الرعاية في حاالت الطوارئ -ثامنا 

االســتمرار فـي تطبيــق هــذه املبـادئ التوجيهيــة فـي حــاالت الطــوارئ الناجمـة عــا كــوارث  ينبغـي        

 لى:إو حرص املهنيين  أزمات اجتماعية و طبيعية

o  وتــدبير مؤقــت حيــى يملســنى تــوفير الرعايــة عــدم اللمــو  إلــى الرعايــة داخــل املؤسســات إال

 األسرية.

o  ضـمان حصــول جميــع األسـر عوــى اإلمــدادات األساسـية مــا لــوازم غذائيـة وطبيــة وغيرهــا

 ما الندمات، بما فيها التعليم.

o  الحــد مـــا إتاحـــة خيـــارات تـــوفير الرعايـــة داخــل املؤسســـات وتقييـــد اللمـــو  إليهـــا بحـــاالت

 الضرورا القصوى.

o ملقدمــــة للط ــــل داخـــل مجتمعـــه، بمـــا فيهـــا و التـــه، أل هـــا تـــؤما اســـتمرار تعزيـــز الرعــــاية ا

 تنيئته االجتماعية ونموه.

o إقامته املعتادا إلحاطته  مكانآخر غير  مكانإلى ئ عدم ترحيل الط ل في حاالت الطوار

 برعاية بديلة إال ل ترا مؤقتة وألسباب  حية أو طبية أو أمنية قاهرا.

o  شـــمل الط ـــل ب ســـرته متعـــذر فـــي غضـــون فتـــرا معقولـــة أو  لـــّم  التـــدخل فـــي حـــال ثبـــوت أّن

، مــــا قبيــــل التبنــــي أو دائمــــة يتعــــارض مــــع مصــــالحه ال ضــــوى، و النظــــر فــــي إيجــــاد حلــــول 

 الك الة، وإن تعذر ذلك اإليداع في مؤسسة الئقة للرعاية.

o  التعــــرف عوــــى األط ــــال غيــــر املصــــحونين بــــذويهم أو املن صــــلين عــــنهم وتســــميل أســــما هم

 وتوثيقها.

o الســـمالت  يلـــزم مـــا جـــمالت بجميـــع حـــاالت إيـــداع األط ـــال واالحت ـــا  بهـــذه إعـــداد مـــا

 شمل الط ل ب سرته في املستقبل. بيكل آما تسهيال للّم 
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قة بهذا الدليل واملوّجهة للمهنّيين  للرعاية البديلة إّن مختل  املبادئ التوجيهية         
ّ
املوث

ذلك هي بمثابة جملة ما املرجعيات ل املعرضين املباشريا ل ط ال فاقدا السند العائوي أو

 مختل  املتدخلين ما أجل حماية مصلحة الط ل ال ضوى الهدف منها مساعدا  األساسية

عة أو لدى عائالت اإلستقبال العائالت املوّس  وضمان حسا الرعاية داخل األسر الطبيعية أو

 اليي يجب أن تبقا خيارا استثنائيا و مؤقتا ما أمكا ذلك. رعاية البديلةمؤسسات الب أو

 

دولية صادرا عا  قراراتلى مرجعيات أخالقية و مبادئ مهنية و إهذا الدليل يحيلنا          

املنظومة الملير عية  فيعا انصهار املتدخلين  االلتزام بها يعّ ر ،الممعية العامة ل مم املتحدا

. و يبقا دعم الحمالت التحسيسية ألنسب أشكال الرعاية البديلة اضمان الوطنيةو الدولية 

ضرورا التقدم للهياكل الرسمية لطلب العناية عوى عوى املستوى الوطني وح  املواطنين 

ما اإلرتقا  بالندمات املصالا العائوي و ت عيل دور و باألط ال املحرومين ما الرعاية الوالدية 

مؤسساتية في تونسأوود األولويات في مجال 
ّ
 . الرعاية الال
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