تسليط الضوء على
رعاية التبني
ديسمبر 2014

شهدت السنوات األخيرة توسعا ً سريعا ً في برامج رعاية التبني في
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ،وذلك في محاولة لتطوير بدائل
أكثر مالئمة الستخدام مؤسسات الرعاية الكبيرة الحجم لرعاية
األطفال الذين يحصلون على الرعاية من أسرهم .وال تزال هناك
فجوة على مستوى األبحاث والفهم حول كيفية تقديم برامج رعاية
تبني فعّالة وآمنة في مثل هذه السياقات (Family for Every Child,
 .)2015aكما أن هناك مخاوف أيضا ً من أنه على الرغم من فائدة
رعاية التبني للكثير من األطفال إال أنها تستخدم في بعض الحاالت
التي يمكن تفادي انفصال األسرة أو حين ال تكون خيار الرعاية
البديلة األمثل بالنسبة لبعض الحاالت (Family for Every Child,
 .)2015bوللمساعدة في سد هذه الفجوة في فهم ماهية رعاية
التبني وضمان سالمتها وفعاليتها بحيث ال يتم االستعانة بها إال عند
الضرورة وبالشكل المالئم ،فقد أعدت فاميلي فور ايفري تشايلد –
عائلة لكل طفل تقريرين حول رعاية التبني:
•مكان رعاية التبني ضمن سلسلة خيارات رعاية األطفال:
استعراض لألدلة لصانعي السياسيات
•استراتيجيات تقديم رعاية تبني آمنة وفعّالة :استعراض األدلة
للقائمين على تصميم برامج رعاية التبني وتطبيقها
تستند التقارير إلى مراجعة األدبيات وعقد المقابالت مع الخبراء.
وستكون التقارير متوفرة على الموقع اإللكتروني الخاص بفاميلي
فور ايفري تشايلد – عائلة لكل طفل إلى جانب هذه الورقة الموجزة
1
التي تلخص النتائج الرئيسية ،وذلك بدءًا من أواخر يناير عام..2015

رعاية التبني هي جزء مهم من سلسلة خيارات
رعاية األطفال

عندما تتم إدارة رعاية التبني بالشكل األمثل ،بحيث تطبق فيها آليات
وهياكل وموارد فعّالة ،يحظى األطفال بفرصة العيش في كنف أسرة
عطوفة ومحبة بينما تعمل السلطات على إعادة إدماج األسرة أو
تسعى للعثور على منازل دائمة جديدة
لألطفال ،وهذا يمكن األطفال من تشكيل عالقات متماسكة مع
القائمين على رعايتهم مبنية على الثقة ،وهو أمر مهم جداً لتكمين
األطفال من االستفادة من قدراتهم وقدرتهم على التكيف في الحياة
بشكل عام .وتعتبر رعاية التبني خياراً أفضل بكثير من المؤسسات
الكبيرة الحجم ،التي ثبت ضررها البالغ على رفاهية األطفال
ونموهم (نNelson et al 2007; Williamson and Greenberg
 .)2010 and UN 2010كما تعتبر رعاية التبني في الحاالت التي
ال تكون فيها العودة إلى األسرة أو التبني في مصلحة الطفل خياراً
جيداً فهي تضمن إقامة منزلية طويلة األمد لألطفال (;Biehal 2011
 .)EveryChild 2011غير أنه يتعين عدم االستعانة برعاية التبني
إال في حال كان االنفصال عن األسرة في صالح الطفل وحين تكون
رعاية التبني هي خيار الرعاية البديلة األنسب له .ويجب أن تكون
رعاية التبني أحد خيارات الرعاية البديلة وليست الخيار الوحيد من
ضمن سلسلة خيارات رعاية األطفال ،حيث يجب أن تعطى األولوية
لدعم األسر لتقديم الرعاية ألطفالهم أو لدعم خيارات الرعاية األخرى
مثل منازل إيواء المجموعات الصغيرة والتبني (.)UN 2010

ال يوجد مخطط واحد عام للجميع

يُستخدم في هذه الورقة التعريف التالي لرعاية التبني:
“الحاالت التي تتولى فيها إحدى الجهات المختصة إيداع الطفل،
بهدف إحاطته برعاية بديلة ،في بيئة منزلية داخل أسرة غير
أسرته تختارها هذه الجهات المختصة وتؤهلها وتوافق عليها
وتشرف على تقديمها هذه الرعاية” ()UN 2010 Art. 28
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ليس هناك مخطط مفرد من أجل نجاح برامج رعاية التبني ،ويتعين
على القائمين على تطوير برامج رعاية التبني وتطبيقها دراسة
السياق بعناية وتطوير برامج الرعاية بما يتوافق مع السياق .كما
يجب االهتمام بأنواع رعاية التبني التي يتم توفيرها ،والتي تتنوع
بين رعاية التبني القصيرة األمد؛ والتي تهدف إلى تجنب الفصل على
المدى الطويل ،وترتيبات اإليواء الطويل األمد؛ التي تعمل على دعم
صغار السن حتى الوصول إلى مرحلة البلوغ (.)EveryChild 2011
كما يجب أيضًا الوضع في االعتبار الجهات األقدر على تقديم رعاية

التبني ودعمها في كل سياق بعينه ،وهي الجهات التي تضم عادة
الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية .وفي كثير من
الحاالت يعني غياب قوة عاملة فعّالة لرعاية الطفل أن المجتمعات
تؤدي دورً ا حيويًا في التغلب على العوامل الثقافية التي ترفض فكرة
الرعاية بالتبني ،واختيار مقدمي رعاية التبني المحتملين ورصد
أماكن إيواء رعاية التبني .وعلى الرغم من ذلك ،يزعم الكثيرون أنه
ال يمكن تقديم رعاية التبني بشكل آمن دون وجود أحد أشكال القوى
العاملة المدرّ بة على رعاية الطفل (Gale 2008; Family for Every
Child forthcoming a; Ministry of Gender Equality and
 .)Child Welfare 2009 a/b; World Vision 2009ولتحديد المنهج

األمثل قد يكون من المفيد في كثير من األحيان البدء ببرامج رعاية
التبني ذات النطاق الصغير ثم االرتقاء به ،حيث كثيراً ما يتوقف
توفير رعاية تبني ناجحة ذات نطاق واسع على التوعية الفعّالة حول
الفوائد (والتحديات) التي تنطوي عليها رعاية التبني ،وعلى الرغم
من وجود مقاومة لرعاية التبني في بعض السياقات ،إال أنه ثبت ،من
واقع الخبرة ،أنه يمكن التغلب على ذلك عندما يمكن رؤية الفوائد التي
تعود على الطفل وتعميمها بشكل واضح (;Forber Pratt et al 2013
Human Rights Watch 2014; Mackenzie et al 2014; Save
the Children and Centre for Education Research and
.)Consulting 2013

العناصراألساسية المكونة لبرامج رعاية التبني
اآلمنة ذات الجودة العالية

على الرغم من الحاجة إلى تكييف رعاية التبني وف ًقا للسياقات ،فهناك
بعض المكونات األساسية التي يجب توافرها بجميع برامج رعاية
3
التبني للتأكد من أمانها وفعاليتها في تلبية احتياجات األطفال:
•صناعة قرار حصيفة حول اإليداع في رعاية التبني .يتعين عدم
إيداع األطفال في رعاية التبني مطلقا ً إال إذا كان االنفصال عن
األسر أمرً ا ضروريًا ويصب في مصلحة الطفل ،وإذا كانت رعاية
التبني تعتبر خيار الرعاية البديلة األنسب له .وينبغي أن تتم عملية
اتخاذ القرارات المتعلقة بإيداع األطفال في رعاية التبني بعناية تامة
وبالتشاور الكامل مع األطفال واألسر واألخصائيين االجتماعيين
وغيرهم من المعنيين .باإلضافة إلى ذلك ،يتعين وجود خطط قائمة
للرعاية لجميع األطفال يتم مراجعتها بشكل منتظم مع وضوح
الغرض من عملية اإليداع برعاية التبني. .
•مساعدة األطفال واألسر في دعم إعادة اإلدماج في األسر حيثما
كان ذلك مناسبا ً من خالل استمرار التواصل اآلمن مع األسر
األصلية وتقديم الدعم لها .يمكن لمقدمي رعاية التبني تأدية دور
رئيسي في توفير هذا الدعم.
•التوظيف السليم والتقييم الدقيق والدعم المستمر لمقدمي رعاية
التبني .قد تشمل آليات الدعم إقامة جمعيات لمقدمي رعاية التبني
وتوفير إمكانية االستعانة بمساعدة المتخصصين ومشورتهم فضالً
عن تقديم الدعم المالي.
•الجهود المتواصلة لبناء قدرات مقدمي رعاية التبني وداعمي
رعاية التبني من خالل تقديم التدريب واإلشراف واإلرشاد.
•تحقيق التوافق المناسب لألطفال مع مقدمي رعاية التبني على
أساس النظر في قدرات مقدمي الرعاية على تلبية االحتياجات
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الفردية لكل طفل على حده.
•دعم األطفال في دور رعاية التبني ،بما في ذلك الجهود المبذولة
للتعامل مع اآلثار الضارة الناتجة عن االنفصال عن األسرة .وقد
تشمل خدمات الدعم إقامة جمعيات لألطفال في رعاية التبني وآليات
لتقديم الشكاوى وخدمات عالجية واستشارية متخصصة ووجود
أخصائي اجتماعي معين.
•مراقبة عمليات اإليداع لرعاية التبني بعناية من خالل إجراء
زيارات متكررة واالستعانة بالدعم المقدم من المجتمعات المحلية
لضمان مالئمة عملية اإليداع لجميع األطراف.
• دعم األطفال والشباب المغادرين لدور رعاية التبني.

رعاية التبني في نظام حماية الطفل ورعايته
األوسع نطا ًقا

في سبيل الوفاء بعناصر رعاية التبني الفعّالة واآلمنة المذكورة أعاله،
5
فالبد من توافر بعض اآلليات والهياكل ،وهي تشمل ما يلي:
•األطر القانونية والسياسية الراسخة المتجذرة في المبادئ التوجيهية
للرعاية البديلة لألطفال ( )UN 2010واتفاقية حقوق الطفل (UN
 ،)1989ومع النظر في المصلحة العليا للطفل بصفتها االعتبار
األساسي.
•التمويل الكافي لرعاية التبني ولغيرها من خدمات رعاية األطفال
األخرى ،بما في ذلك دعم األسر األصلية باإلضافة إلى مجموعة
متنوعة من خيارات رعاية األطفال؛
•الجهود الم َنسقة والتعاونية من جانب مجموعة من أصحاب
المصلحة؛
•أعداد كافية من العاملين المدرّ بين في مجال رعاية األطفال ممن
يُقدم لهم الدعم المناسب في جهودهم الرامية إلى إدارة برامج رعاية
التبني وتقديم الدعم لألسر األصلية؛
•أنظمة إدارة جيدة للبيانات والمعلومات ،وعقد مباحثات ونقاشات
عامة حول القضية.
وفي نهاية المطاف فمن الضروري بالنسبة لرعاية التبني أن تكون
مترسخة في نظام حماية الطفل الشامل الذي يوفر هذه اآلليات والنظم
ويعطي األولوية لخدمات الوقاية ودعم األسر.

رعاية التبني الشاملة

يتعين توفير نفس مجموعة خيارات الرعاية البديلة لجميع األطفال.
غير أنه ،وفي العديد من السياقات ،تكون لبعض فئات األطفال ،بمن
فيهم ذوي اإلعاقة وغير ذلك من االحتياجات الخاصة واألطفال دون
سن الثالثة وأطفال الشوارع ،احتمالية أقل لإليداع في رعاية التبني
مقارنة بأقرانهم (Anghel et al 2013; Better Care Network and
 .)EveryChild 2012; Palayret et al 2012تشير األدلة إلى إمكانية
استفادة هذه المجموعات بشكل كبير من اإليداع في رعاية التبني،
وأنه مع وجود الدعم المناسب لألطفال ومقدمي الرعاية لهم ،فمن
الممكن إنشاء برامج رعاية تبني أكثر شموال ً(Family for Every
.)Child, forthcoming b

وضع رعاية التبني حول العالم

تشير األدلة العالمية بشكل عام بذل جهود هائلة على مدى العقد
الماضي لتأسيس برامج رعاية تبني جديدة ،والذي يعود بدوره بفائدة
كبيرة للعديد من األطفال الذين لوال توفر تلك البرامج لنشأوا تحت
كنف الرعاية داخل المؤسسات أو خارج األجواء األسرية ،لكن عدم
كفاية موارد رعاية التبني و/أو نقص الجهود المبذولة لخلق برامج
رعاية تبني مالئمة تناسب كل سياق على حدة قد أدى إلى وجود
مشاكل في برامج رعاية التبني في كل من السياقات الثرية والمحدودة
6
الموارد ،وتشمل ما يلي:
•غياب دعم األسر مما يؤدي إلى وضع األطفال في دور رعاية
التبني بال ضرورة،
•غياب التمويل الكافي لرعاية التبني.
•غياب التنسيق بين خدمات رعاية التبني وإشراف الدولة عليها

توصيات
تطرح النتائج التوصيات الرئيسية التالية الموجهة للجهات
المانحة وصانعي السياسات:
.1االستثمار في رعاية التبني كجزء من نظام وطني شامل لرعاية
األطفال والذي يمنح األولوية للجهود الرامية إلى الوقاية من
الفصل عن األسرة كما يوفر أيضًا مجموعة من الخيارات
األخرى للرعاية البديلة لألطفال .ينبغي أن يشمل هذا النظام
قوى عاملة مدرّ بة على نحو فعّال في مجال رعاية األطفال.
.2االستثمار في مجموعة من أنواع رعاية التبني المختلفة لضمان
إمكانية إيداع األطفال في رعاية التبني التي تناسب احتياجاتهم
الفردية بأكبر قدر ممكن.
.3وضع األطر القانونية والسياسية المحلية المناسبة وتنفيذها لدعم
رعاية التبني وأنظمة رعاية األطفال وحمايتهم األوسع نطا ًقا
وإشراك األطفال وغيرهم من المعنيين في تصميم السياسات
واإلجراءات.
.4ضمان وجود آليات التنسيق المناسبة بين المعنيين برعاية
التبني وإدراك ودعم الدور الحيوي الذي تضطلع به المجتمعات
المحلية والمجتمع المدني في تقديم خدمات الرعاية البديلة اآلمنة
ذات الجودة العالية.
.5ضمان تنظيم ومراقبة جميع خدمات رعاية التبني المقدمة
بشكل مناسب مع تقييم برامج رعاية التبني ،بما في استيعاب
وجهات نظر األطفال ،لتحديد نماذج ناجحة من العمل المهني
والمجاالت التي يمكن تحسينها
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ومراقبتها،
•أطر السياسات التي ال توفر الدعم الكافي لرعاية التبني وغالبًا ما
تعكس المناهج الغربية التي قد ال تتناسب مع السياق،
•غياب التطبيق الفعّال للقانون وتنفيذه،
•غياب العدد الكافي من األخصائيين االجتماعيين المدرّ بين للقيام
على رعاية التبني؛
•غياب مقدمي رعاية التبني المدربين والمدعومين بالشكل المناسب
وعدم إيالء االهتمام الكافي بمالءمة األطفال مع مقدمي رعاية
التبني؛
•عدم كفاية الدعم لألطفال خالل فترة رعاية التبني وعند مغادرتها،
بما في ذلك الدعم االجتماعي والنفسي الضرورين؛
•نقص المعلومات واألبحاث حول رعاية التبني وتقييمها ،وخاصة
في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

تطرح هذه النتائج التوصيات الرئيسية التالية لمصممي برامج
رعاية التبني:
.1تكييف برامج رعاية تبني وفق السياق المحدد.
.2بناء أنظمة فعّالة مبنية على المشاركة لصناعة القرارات
لضمان عدم إيداع األطفال ببرامج رعاية التبني إال في حاالت
الضرورة وعندما تكون هي الخيار المناسب .وجود خطة
رعاية فردية ذات هدف واضح يتم مراجعتها بانتظام لجميع
األطفال المودعين ببرنامج رعاية التبني.
.3التأكد من أن برامج رعاية التبني آمنة وفعّالة من خالل:
توظيف مقدمي رعاية التبني وتقييمهم ودعمهم؛ والتوفيق الفعال
بين األطفال ومقدمي رعاية التبني؛ وتقديم الدعم المناسب
لألطفال المودعين ببرامج رعاية التبني؛ والمراقبة الوثيقة
والمراجعة المنتظمة لعمليات اإليداع :ودعم إعادة اإلدماج مع
األسر (بما في ذلك التواصل مع األسر األصلية حيثما كان ذلك
مناسباً) ودعم األطفال عند مغادرتهم برامج الرعاية.
.4بذل الجهود لدعم األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة
وموفري الرعاية لهم لضمان شمولية رعاية التبني المقدمة.
وعمومًا ،فمن المهم أال يُنظر إلى رعاية التبني على أنها الحل
الوحيد لالنفصال عن األسرة ،أو على أنه خيار “للعالج السريع”.
وعلى الرغم من ذلك ،فمع متابعة العمل على آليات الدعم المناسبة،
ُتقدم رعاية التبني خيارً ا قيّما ً لرعاية لألطفال ،مانحة إياهم الفرصة
للحصول على الرعاية في بيئة عائلية ولبناء الروابط التي تعتبر
حيوية للتطور والنمو .ولألسف ،ففي العديد من السياقات يعد دعم
رعاية التبني غير كا ٍ
ف ويجب تقديم المزيد والمزيد على وجه
السرعة لضمان رفع درجة إتاحة رعاية التبني وأمنها وفعاليتها
بشكل أكبر

لقراءة نسخة كاملة من تقارير رعاية التبني الصادرة عن منظمة فاميلي فور ايفري تشايلد – عائلة لكل طفل ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني
التالي http://www.familyforeverychild.org/knowledge-centre :أو اإلرسال على البريد اإللكتروني info@familyforeverychild.org

1عمل على كتابة هذه الورقة رئيسة الدعم الفني لفاميلي فور ايفري
تشايلد – عائلة لكل طفل ،السيدة إميلي ديالب .وهي تستند إلى
النتائج المستخلصة من تقريرين أكبر حجمًا سوف تنشرهم فاميلي
فور ايفري تشايلد – عائلة لكل طفل :مكان رعاية التبني في
سلسلة خيارات رعاية األطفال المتصلة :استعراض لألدلة لصانعي
السياسات واستراتيجيات تقديم رعاية تبني آمنة وفعّالة :استعراض
األدلة للقائمين على تصميم برامج رعاية التبني وتطبيقها بحث
وكتابة المستشارة المستقلة ،غزال كيشافارازيان.
2تشمل أشكال خيارات الرعاية البديلة األخرى التي يمكن
توفيرها ما يلي :رعاية القربى والرعاية السكنية في منازل إيواء
المجموعات الصغيرة والعيش المستقل المدعوم بين اآلخرين.
3مأخوذة من “”)Family for Every Child, 2015bاستقا ًء من
أدلة واردة من مصادر مختلفة تتضمن ما يليBostock 2014; :
Cantwell et al 2012; EveryChild 2011; EveryChild
Georgia 2011; Hojer et al 2013; Human Rights Watch
;2010/ 2014; Manitoba Foster Family Network 2011
Martinez 2014; Scottish Government 2013a; Sherwin
2011 a/b/c; UN 2010; UNICEF Croatia 2012
4تشير المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال ( )UN 2010إلى

وجوب مراعاة مجموعة من العوامل عند تحديد مصلحة الطفل،
من بينها ما يلي :تلبية حقوق الطفل العالمية؛ وتحقيق التوازن بين
األمان الفوري لألطفال ورفاهيتهم مع احتياجات الرعاية والنمو

متوسطة وطويلة األجل؛ وإدراك المشاكل المرتبطة بالتغيرات
المتكررة المتعلقة باإليداع وأهمية تحقيق االستمرارية في عالقات
الرعاية ومراعاة االرتباطات العاطفية بين األطفال وبين األسرة
والمجتمعات ،بما في ذلك أهمية بقاء األشقاء معًا (رغم احتمالية
وجود تعقيدات في ذلك األمر ،خاصة إذا كان هذا اإليداع المشترك
يُعتبر مناسبًا ألحد األشقاء وليس لجميعهم).
5مأخوذة من “ ”)Family for Every Child, 2015aاستقا ًء من أدلة
واردة من مجموعة من المصادر تتضمن ما يليAnghel et al :
2013; Human Rights Watch 2014; Davis and Padley
2013; Sherwin 2011 a/b/c; Palayret et al 2012; Parry.Williams and Dunn 2009
6مأخوذة من “ ”)Family for Every Child, 2015aاستقا ًء من

أدلة واردة من مجموعة من المصادر تتضمن ما يليCentre :
for Law and Policy Research and Foster Care,
;India 2013; DCS and UNICEF 2012; DCS 2008
EveryChild 2011; EveryChild and HelpAge
;International 2012; EveryChild Georgia 2011
Human Rights Watch 2014; NPR 2013; Palayret
;et al 2012; Parry-Williams and Dunn, 2009
Petrova-Dimtrova 2009; Perry et al 2012; Tapsfield
and Collier 2005; Save the Children and Center
;for Educational Research and Consulting 2013
.Sherwin 2011a/b/c; UNICEF Croatia 2012

info@familyforeverychild.org
www.familyforeverychild.org
@familyforeveryc
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