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الوالدون :أوالد تحت الرعاية خارج المنزل العائلي

ّ
تتدخل حكومة الوالية بواسطة خدمات حماية الطفل التي
تعرض طفل لإلھمال أو اإلساءة ،قد
إذا كانت ھناك أي مخاوف من احتمال ّ
تعنى بحماية األوالد والناشئين من األذى أو اإلھمال.
وتحاول خدمات حماية الطفل إبقاء األوالد مع عائالتھم قدر المستطاع ،وال يتم إبعادھم عن منزلھم العائلي ووضعھم تحت الرعاية
خارج المنزل إال إذا كانت ھناك مخاوف كبيرة وقلق بشأن صحتھم وخيرھم.
إذا قامت خدمات حماية الطفل بإبعاده عن منزله العائلي نتيجة
مخاوف جدّية وخطرة بشأن صحته وخيره ،فسيوضع تحت
الرعاية خارج المنزل.

تجدون أدناه وصفا ً لخيارات الرعاية األساسية )قد تختلف أسماؤھا
من والية ألخرى(:

وفي أستراليا ،معظم األوالد الذين يوضعون تحت الرعاية خارج
منزلھم العائلي يعودون طبعا ً وينضمّون إلى عائلتھم . 1

رعاية األقرباء :حيث تكون ھناك عالقة قربى أو صداقة وثيقة
بين مقدّم العناية والولد ،ويھت ّم ھذا الشخص بالولد في منزله .مثاالً
على ذلك ،أن يسكن الولد مع جدّيه أو أقرباء آخرين له أو أصدقاء
مقرّ بين.

الرعاية خارج المنزل العائلي عبارة عن رعاية األوالد دون 18
سنة من عمرھم غير القادرين على العيش مع عائالتھم ،في
مساكن ّ
تنظمھا الحكومات وھيئات رعاية األطفال واالحداث.

رعاية العائلة البديلة ) :(Foster careحيث تقوم عائلة بديلة ال
تربطھا بالولد أي عالقة قربى بالعناية به في منزلھا .ونطلق على
مقدّمي العناية ھؤالء إسم موظفي الرعاية البديلة ويتلقون مبلغا ً من
المال ليساعدھم في تغطية مصاريف الولد المعيشية.

ما ھي الرعاية خارج المنزل؟

وتساعد خدمات الرعاية خارج المنزل العائلي في اإلعتناء
باحتياجات األطفال واألحداث الذين ال يستطيعون اإلستمرار في
السكن مع عائالتھم نظراً لألسباب التالية:
• وجود مصادر قلق بشأن سالمة الطفل؛
• وجود صراع كبير بين األھل وابنھم؛
• سلوك الشاب المراھق خارج عن السيطرة.
يمكن وضع األوالد تحت الرعاية خارج المنزل بشكل طوعي أو
عن طريق أمر يصدر عن المحكمة .وتشمل أوامر المحكمة
أوامر الرعاية والحماية وأوامر قانونية أخرى كاألوامر العدلية
الخاصة باألحداث.
فيما مضى كان يوضع األوالد الذين لم يكن ممكنا ً لھم العيش في
منازلھم مع أسرتھم ،في دور لأليتام أو مؤسسات .أما في أيامنا
ھذه فإن حكومات الواليات وھيئات الرعاية اإلجتماعية تقوم
بتأمين العناية لألحداث واألوالد المعرّ ضين للمخاطر ،في منازل
عائلية أو في وحدات سكنية صغيرة.
كما إنھا تقدّم أيضا ً اإلرشاد والتوجيه والدعم لمساعدتھم ومساعدة
عائالتھم في تسوية المشكالت التي أدّت إلى لزوم إيجاد سكن
ورعاية بعيداً عن المنزل العائلي.
أنواع الرعاية خارج المنزل العائلي
ھناك عدد من مختلف أنواع الرعاية خارج المنزل العائلي.

الرعاية السكنية ) :(Residential careحيث يقيم أوالد يصل
عددھم لغاية الستة أشخاص ،في منزل سكني تدفع تكاليفه
ُعرفون بعاملي الرعاية السكنية،
الحكومة ،ويقوم عاملون ي َ
باإلشراف عليھم ودعمھم.
البيوت :حيث يوضع ولدان أو ثالثة مع عائلة في بيت ،ويعتني
بھم ويشرف عليھم الوالدان في المنزل أو مقدّم عناية يسكن معھم
في المنزل.
الرعاية البديلة المؤقتة ) :(Respite careحيث يبقى الولد مع
مقدّمي عناية بشكل منتظم من أجل منح عائلتھم استراحة من
رعايتھم .وقد تكون أوقات الرعاية خالل عطلة نھاية األسبوع ،أو
مرة في الشھر أو خالل الفرص .ويمكن أن تكون األسرة على
معرفة بمقدّمي العناية أو قد ال تعرفھم.
إقامة مع مستأجر مرشِ د :حيث يسكن األوالد الذين ال يستطيعون
البقاء مع عائلتھم في مسكن مع مجموعة صغيرة يكون أحد
أفرادھا مسؤوالً عنھا ،وحيث ينمي ھؤالء األوالد مھاراتھم في
العيش المستق ّل ليتعلموا اإلعتماد على أنفسھم تحت توجيه معلِّم أو
مرشِ د مستأجر معھم.
أين يعيش معظم األوالد الذين يكونون تحت الرعاية خارج
المنزل العائلي؟
أكثر من نصف عدد األوالد واألحداث الذين يكونون تحت
الرعاية خارج المنزل العائلي يعيشون مع أقربائھم )رعاية
األقرباء(  . 2وحيثما يكون ممكنا ً:
•

1

.

المعھد األسترالي للصحة والرعاية اإلجتماعية ،حماية الطفل في أستراليا 2003

http://www.aihw.gov.au/publications/cws/cpa02-03/cpa02-03-c04.pdf.

يوضع األخوة واألخوات مع بعضھم.
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الوالدون :أوالد تحت الرعاية خارج المنزل العائلي

•

تتم تعيينات الرعاية مع األقارب

• يجري تعيين األوالد من أصل أبوريجني أو جزر سترايت
آيالندر مع أقربائھم أو ضمن عائالت من المجتمع األصلي .
واألرجح أن يسكن ثالثة أرباع األوالد الذين يعيشون تحت
الرعاية خارج منزلھم العائلي في أكثر من نوع سكني واحد خالل
تعيين رعايتھم . 4

•

ھل سيتم احترام عاداتنا ومبادئنا ومعتقداتنا الثقافية؟

•

لماذا حدث ما حدث؟

3

تعيين الرعاية لألوالد المھاجرين والالجئين
كان األوالد من خلفيات غير ناطقة باإلنجليزية والذين يوضعون
تحت الرعاية في الماضي يعانون أحيانا ً من ارتباك وصعوبة في
التكيُّف أكثر من غيرھم ،إذ كان عليھم أن يعتادوا على الرعاية
خارج منزل عائلتھم ،التي كان يقدّمھا معينون جدد ذي عادات
وثقافة مختلفة عن عادات أھلھم.
اآلن تتبع حكومات الواليات توجيھات تطلب من مقدّمي الرعاية
خارج المنزل العائلي أن يساندوا الولد قدر اإلمكان لكي يحافظ
على ھويته الثقافية وديانته.
ويعني ذلك القيام بمحاوالت قدر اإلمكان لوضع أوالد العائالت
المھاجرة أو الالجئة مع:
•

األقربـاء أو

•

مقدّمي عناية من نفس العادات والتقاليد الثقافية والدينية.

إذا ُوضِ ع إبنكم تحت الرعاية
إن وضع إبنكم تحت الرعاية خارج منزلكم العائلي تجربة صعبة،
فقد تشعرون بالذنب أو العار أو القلق .ومن ناحية أخرى قد
تشعرون أيضا ً باإلرتياح إذا كانت العناية به صعبة بالنسبة إليكم.
يشعر بعض اآلباء واألمھات بالغضب تجاه موظفي "حماية
الطفل" ومقدّمي العناية والنظام المعمول به إذا ت ّم وضع إبنكم
تحت الرعاية غصبا ً عن إرادتكم .وبعض الوالدين يشعرون حتى
بالغضب من إبنھم.
ّ
لكل ولي أمر آمال وتوقعات مختلفة لعائلتھم ،وعندما ينتقل إبنكم
إلى الرعاية خارج منزلكم قد تتضايقون وتشعرون بإنه ما بيدكم
حيلة ،وقد تراودكم أسئلة مثل:
• ھل سأستطيع رؤية إبني كثيراً؟
•

إلى متى سيبقى إبني تحت الرعاية؟

•

ھل سيواصل إبني الذھاب إلى نفس المدرسة؟

•

ھل سي ُتق َّدم العناية إلبني بالطرق التي تالئم عاداتنا
ومعتقداتنا؟

3

وزارة الخدمات البشرية ،دليل مبادئ تعيينات األطفال األبوريجنيين

لقاءات وضع خطة للحالة
يتوجّ ب على خدمات حماية الطفل إجراء لقاءات منتظمة بينكم
وبين إبنكم والعاملين في الرعاية التخاذ ترتيبات مقبلة .ويجب أن
يكون موظف حماية الطفل قادراً على اإلجابة على أسئلتكم عن
حال إبنكم ووضعه.
وغالبا ً ما يكون اللقاء مع موظفي حماية الطفل مصدر توتر
للوالدين ألنھم ليسوا متأ ّكدين من سبب ّ
تدخل خدمات حماية
الطفل ،وھذا ليس باألمر الغريب.
إن دور موظف حماية الطفل ھو مساندة الشاب وفي بعض
األوقات يحملكم ذلك على الشعور بإنه ليس لكم كلمة فيما يجري
إلبنكم ،وربما شعرتم بإن طلباتكم ال ُتن َّفذ أو إنه ھناك تجاھل
لمعرفتكم بإبنكم.
إذا كنتم ترغبون في عودة إبنكم إليكم عندئ ٍذ إبقوا على اتصال
دوري بفريق رعايته:
•
•

مقدّمي العناية الذي يھتمون بإبنكم
وموظف حماية الطفل.

ما ھي حقوقنا كوالدين عندما يدخل الولد تحت الرعاية خارج
المنزل العائلي؟
يتمتع الوالدون ومقدّمو العناية لألوالد الذين يوضعون تحت
الرعاية خارج منزلھم بالحقوق التالية:
•

أن يعلموا بإن ابنھم يتلقى العناية في مكان آمن.

•

أن يُعا َملوا باحترام.
أن يُحاطوا علما ً حيثما أمكن بخصوص مسكن إبنھم
وأوضاعه.

•

ما العمل إذا لم تكن حقوقنا مصانة؟
إذا كنتم تعتقدون بإن حقوقكم أو حقوق إبنكم ليست مصانة ،يمكنكم
التحدّث إلى عدة أشخاص حول قلقكم:
• أوالً تحدّثوا إلى ھيئة الرعاية اإلجتماعية أو الدائرة الحكومية
التي تھت ّم بإبنكم.
•

•

إذا كنتم غير راضين عن الر ّد الذي صدر حيال اھتماماتكم،
يمكنكم أيضا ً اإلتصال بالمح ِّقق العام في واليتكم الذي يبحث
في المشكالت التي تنشأ بين المواطنين والدوائر والھيئات
الحكومية .لإلستعالم اتصلوا بالرقم 1300 362 072
محام خبير في تناول قضايا حماية الطفل.
أو تحدّثوا إلى
ٍ

http://www.cyf.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/17083/placement_aboriginal_cppguid
e_2002.pdf
4
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الوالدون :أوالد تحت الرعاية خارج المنزل العائلي

ما ھو "ميثاق األوالد الذين يتلقون الرعاية خارج المنزل
العائلي"؟
وضعت بعض الواليات في أستراليا ،مثل فكتوريا ونيو ساوث
وايلز ،ميثاقا ً لحقوق األوالد الخاضعين للرعاية خارج المنزل
العائلي.
وھذا الميثاق بمثابة دليل توجيھي عن حقوق الشباب أثناء وجودھم
تحت الرعاية ،كما إنه أيضا ً دليل توجيھي للعاملين والمعينين
حول األمور التي يلزمھم التأكد من تنفيذھا لألوالد .ويتضمّن
ميثاق  5الحكومة الفكتورية الحقوق التالية لألوالد:
•

أن يكونوا بأمان وأن يشعروا باإلطمئنان.

•

أن تبقى صحتھم جيدة وأن يكونوا بخير وأن يعاينھم الطبيب
أو طبيب األسنان أو االخصائيون اآلخرون إذا اقتضت
الحاجة.
أن يُس َمح لھم أن يعيشوا طفولتھم وأن يُعاملوا باحترام.

•

إذا كانوا من أصل أبوريجني ،أن يشعروا بالفخر والثقة
بأصله وعاداته الثقافية.

•

أن يعبّروا عن رأيھم وأن يتم اإلصغاء إليھم.

•

أن يتم تزويدھم بالمعلومات.

•

أن يتم ّكنوا من إخبار أحد إذا كانوا غير مسرورين.

•

أن يعلموا بإن مشاركة المعلومات الخاصة بھم ھي فقط
لمساعدة اآلخرين في اإلعتناء بھم.

•

أن يكون ھناك موظف يعمل من أجل مصلحتھم وخيرھم.

•

أن يبقوا على اتصال بعائلتھم وأصدقائھم والناس المھمين في
حياتھم واألمكنة الھامة بالنسبة إليھم.

•

أن يفكروا بدقة بالمكان الذي سيسكنوا فيه بحيث يكون لھم
بيت يشعرون فيه بإنھم في بيتھم.
أن يتسلّوا ويمرحوا ويقوموا بنشاطات يستمتعون بھا.

•

•

 Íإرشادات من النشرة اإلعالمية
•

قد يوضع األوالد واألحداث دون  18سنة من
عمرھم تحت الرعاية خارج المنزل العائلي إذا
كانوا غير قادرين على العيش مع أسرتھم نتيجة
لتعرّ ضھم لإلھمال أو سوء المعاملة.

•

يحاول موظفو حماية الطفل وضع األوالد مع
أقاربھم حيثما أمكن.

•

في حال عدم وجود أقارب قادرين على العناية
باألوالد ،يوضع األوالد تحت رعاية عائالت
أخرى أو موظفي رعاية.

•

ھناك توجيھات خاصة بطريقة معاملة األوالد
الذين يوضعون تحت الرعاية خارج المنزل
العائلي.

•

إن حضوركم لإلجتماعات مع موظفي خدمات
حماية الطفل يظھر بإنكم راغبين في تحسين
عالقتكم بإبنكم.

•

تذ ّكروا بإن مصلحة وخير الولد الناشء أو الطفل
تتصدّر دائما ً األولوية.

 Íالنشرات اإلعالمية المتعلّقة بالموضوع
•

•

خدمات حماية الطفل
التعامل مع الصراعات

•

أن يتمكنوا من المشاركة في المناسبات العائلية وأن يتعلموا
عادات أسرتھم ويشاركوا بالجماعات الثقافية والدينية المھمة
بالنسبة إليھم.

•

أن يحصلوا على أفضل تعليم وتدريب ممكنين.

الخدمات اإلجتماعية اليسوعية
ھاتف(03) 9415 8700 :

•

أن يتم ّكنوا من تنمية مھارات التعامل في الحياة وأن يربوا
بطريقة تعدّھم لتحقيق أفضل إمكانياتھم.

بريد إلكترونيinfo@stongbonds.jss.org.au :
موقع اإلنترنتwww.strongbonds.jss.org.au :

•

أن يتلقوا المساعدة في تجھيز أنفسھم لمغادرة الرعاية وأن
يحصلوا على المساندة بعد مغادرتھم.
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Strong Bonds
Jesuit Social Services
PO Box 1141
COLLINGWOOD VIC 3066

مكتب سالمة الطفل ،ميثاق األوالد الخاضعين للرعاية خارج منزلھم العائلي.
http://www.cyf.vic.gov.au/every-child-every-chance/charter-for-children, 2008.
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