
يحتاج طفلك إىل الحامية: ما األمر؟ 



 Direction générale de l’enfance إن تدخل

et de la jeunesse )املديرية العامة للطفولة 

والشباب -DGEJ( يف عائلتك أمر جديد عليك. 

من الطبيعي أن يكون لديك أسئلة أو مخاوف. 

DGEJ به  تقوم  ما  الكتيب  هــذا  لك   يــرح 

و Autorité de protection de l'enfant )هيئة 

حامية الطفل-APE(. كام يرح لك كام يرح 

حقوقك وواجباتك كآباء وأمهات.

 يجب علينا 
حامية األطفال 

Direction générale ما هي 
de l’enfance et de la jeunesse 

)املديرية العامة للطفولة والشباب - DGEJ( ؟

تتبع DGEJ لكانتون فود. وهي مسؤولة عن ضامن حامية القارصين املعرضني للخطر يف طور منوهم، 

وذلك مع الوالدين أو بناء عىل قرار من Autorité de protection de l'enfant )هيئة حامية 

الطفل-APE(. وتضطلع DGEJ أيضا مبهام أخرى: مثل تعزيز مشاركة الشباب أو تقديم الوقاية يف 

الوسط املدريس. 

ميكن DGEJ التدخل لدى عائلتك يف حال: 

 طلب املساعدة من ِقبلك أو من ِقَبل طفلك 

 إبالغ يأيت من شخص آخر، مثل مدير املدرسة أو طبيب األطفال 

 Autorité de protection de l'enfant وضع إجراء لحامية الطفل يأمر به قايض الصلح الذي مُُيثل سلطة 

)هيئة حامية الطفل-APE(، أو محكمة املقاطعة. 

توجد يف DGEJ مكاتب Offices régionaux de protection des mineurs )املراكز اإلقليمية 

لحامية القارصين- ORPM( تواكب األرس عندما تكون مصلحة الطفل يف خطر. يعمل مرشدون 

النفس والرتبية والصحة.  املتخصصني يف مجاالت علم  املهنيني  بالتعاون مع   DGEJ  ومرشدات 

هناك أربع مراكز ORPM يف كانتون فود، يف: لوزان، إيفردون - يل - بان، رول ومونرتو. 
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الوالدان هام املسؤالن األولَيان عن حامية الطفل

إن األطفال أكرث عرضة للخطر من البالغني، وهذا هو السبب الذي يجعل القانون يحميهم عىل وجه 

التحديد. الطفل هو الشخص الذي يرتاوح عمره بني 0 و18 سنة. حتى أن األطفال لهم حقوقاً تضمنها 

اتفاقية مخصصة لهم بالكامل. 

هذه االتفاقية هي Convention internationale relative aux droits de l’enfant )االتفاقية 

الدولية لحقوق الطفل - CDE(. تنص هذه االتفاقية عىل أن جميع األطفال لديهم الحق يف النمو 

بأمان والتطور بشكل جيد. 

ما عىل الوالدين القيام به
للوالدين القدرة عىل تربية الطفل وبل يجب عليهام القبام بذلك عىل أفضل وجه ممكن. يجب عليهام 

فعل ما يلزم للتأكد من أن الطفل بخري. 

عىل سبيل املثال، كأب أو أم، يجب عليك: 

 حامية طفلك 

 القيام مبا هو رضوري له لتتطور بشكل جيد نفسياً وجسدياً

  أيضا معرفة رأي الطفل عند اتخاذ القرارات الهامة التي تتعلق به تحديداً 

  إعطاء الحرية للطفل؛ يجب أن تتكيف درجة هذه الحرية مع عمره 

عندما يكون الطفل يف خطر يف عائلته، 

يجب عىل الدولة التدخل لحاميته 

ما هي مصلحة الطفل؟ 
مصلحة الطفل هي كل ما يحتاجه الطفل للنمو بشكل جيد. مثل: 

 ما يكفي له لتناول الطعام والراب 

 مالبس للطقس الخارجي 

 رسير ومساحة خاصة به 

 يُعتنى به ومُُينح املحبة 

 عدم اللجوء اىل العنف الجسدي )ال يحق لك رضب الطفل( 

 عدم اللجوء اىل العنف النفيس )مثال، ال تَستخدم اإلهانات( 

 عدم التشاجر املتكرر أو التعنيف بني الوالدين 

يف بعض األحيان تكون مصلحة الطفل يف خطر وال يستطيع والداه أو ال 

يريدان حاميته. لذلك عىل الدولة أن تفعل شيئا لحامية الطفل. 
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ما هو طلب املساعدة؟

 مُيكنك طلب املساعدة من DGEJ إذا كنت تواجه صعوبة

يف رعاية طفلك وكانت مصلحته يف خطر. يجب عليك 

 Office régional de protection des mineurs االتصال بـ 

)املركز اإلقليمي لحامية القارصين-ORPM( يف مكان 

من  املساعدة  يطلب  أن  أيضا  للطفل  مُيكن  إقامتك. 

 .DGEJ

إن عىل الشخص الذي يطلب املساعدة االتصال مبركز 

ORPM يف منطقته. ميكنه عندها التحدث مع مرشد 

اجتامعي. 

وسيقدم املرشد االجتامعي املشورة أو يحيل األرسة إىل 

أجهزة أخرى. 

إذا كان طفلك بحاجة إىل الحامية، فسيعرض عليك املرشد 

عىل طفلك  رعاية  من  للتمكن  مساعدتك   االجتامعي 

أفضل وجه. 

 ما هو اإلبالغ ؟ 

إذا مل يطلب الوالدان املساعدة، وكانت مصلحة الطفل 

يف خطر، فيجب عىل الدولة التدخل. ينص القانون عىل 

Autorité de protection de l'enfant )هيئة  أن 

حامية الطفل-APE( هي التي ستتدخل لحامية الطفل. 

يف كانتون فود، هيئة APE هي عدالة صلح. وإذا كان 

الوالدان يف مرحلة الطالق، يجوز للمحكمة املحلية أن 

تأمر باتخاذ تدابري وقائية.  

تعرف APE أن الطفل يف خطر ألنها تكون قد تلقت 

إبالغاً بذلك. اإلبالغ هو رسالة مكتوبة تشري إىل أن الطفل 

قد يكون يف خطر وأن والديه ال يقومان بتأمني املساعدة 

الكافية لنجدته. 

مُيكن ألي شخص أن يقوم باإلبالغ. حتى أن بعض املهنيني 

ملزمني من القانون لذلك )مثل طبيب األطفال أو أخصايئ 

علم النفس أو مدير املدرسة(. 

ويؤدي هذا اإلبالغ إىل مبارشة اإلجراءات مع سلطة حامية 

الطفل. 

ملاذا تحتاج DGEJ إىل التدخل؟ 

تتدخل DGEJ عندما تكون مصلحة الطفل يف خطر وال يستطيع الوالدان تغيري األشياء وحدهام. 

مصلحة الطفل يف خطر عندما يتهدده أي خطر جسدي أو نفيس. هناك العديد من األسباب التي تهدد 

مصلحة الطفل فيصبح يف خطر. عىل سبيل املثال، الوالدان: 

 يرضبان الطفل أو عندما يرصخان يف وجهه بانتظام

 يتشاجران بانتظام أو يلجآن إىل العنف يف ما بينهام

 منفصالن عن بعضهام البعض ويتجادالن حول مع َمن منهام سيعيش الطفل  

 عندما يكون األب أو األم مريض)ة( وال يستطيع )تستطيع( رعاية الطفل بشكل صحيح 

ميكن للطفل الذي يعاين من هذا الوضع، فيصبح عدائيا أو ينطوي عىل نفسه. 

تتدخل DGEJ عندما يطلب الوالدين املساعدة. 

تتدخل DGEJ أيضا عندما يبلغ أي شخص قلق عىل وضع الطفل. 
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ماذا تفعل DGEJيف حالة وجود إبالغ؟

 ORPM إذا كان طفلك يف خطر، فسيناقش معك املرشد االجتامعي مبركز

الذي يف منطقتك حول الوضع املبلغ عنه، معك ومع طفلك، ومع املهنيني 

الذين يتعاملون عادة مع طفلك )معلمه، طبيب األطفال، وما إىل ذلك(، 

ورمبا األقارب. 

وستدرس DGEJ ما إذا كان الطفل يف خطر وإن كان يحتاج إىل الحامية. 

سوف تعطي رأيها. يتم إرسال هذه املعلومات إىل هيئة APE التي ستقرر 

التايل: 

 الطفل ليس يف خطر، فُيغلق امللف 

 الطفل يف خطر و هناك حاجة إىل إجراء وقايئ للطفل 

أثناء هذا اإلجراء: 

 يحق لك ولطفلك التعبري عن نفسك قبل ان يُّتخذ أي قرار 

 لديك أنت أو محاميك أو طفلك حق يف االطالع عىل امللف يف أي وقت 

 DGEJ يطلب منك التعاون واجباً مع 

 يتم إعالم الشخص الذي قام باإلبالغ عن حالة تقّدم االجراءات 

مسار اإلبالغ 

تدابري وقائية 

استالم اإلبالغ وتحليل الحالة  1

 تحديد إجراءات الدعم والحامية 

تنفيذ إجراءات الدعم والحامية 

 مراجعة الحالة بشكل منتظم

 إنهاء التدخل عندما مل يعد

 الطفل يف خطر 

يُحال التقرير التقييمي إىل 

سلطة الحامية  2

 الطفل معرض للخطر
والوالدان يتعاونان مع السلطة 

قرار سلطة الحامية 3

 الطفل معرض للخطر
والوالدان ال يتعاونان مع السلطة

  تقديم املشورة واملساعدة
 من قبل DGEJ باالتفاق

 مع الوالدين 

الطفل ليس يف 

خطر، إغالق امللف 
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ينص القانون عىل عدة تدابري وقائية. يف سويرسا، هو le Code civil )القانون املدين 

السويرسي- CC(. وسيكون لهذه التدابري أثر مهم نسبياً عىل الحياة اليومية لألرسة. 

 CC  3 تذكري الوالدين بواجباتهام املنزلية - املادة 307 الفقرة

تعترب APE أن التذكري بواجباتك كوالد)ة( من شأنه إبعاد الخطر. عىل سبيل املثال، قد تجربك عىل 

التعاون مع املدرسة أو الخضوع ملعالجة نفسية أو اللجوء إىل الوساطة. 

 CC 307 اإلرشاف الرتبوي – املادة

تعترب APE أن تذكريا بسيطا بواجباتك كوالد)ة( ال يكفي. عندها ستعطي إىل DGEJ الحق يف التدقيق 

واالستعالم ألجل مراقبة الرعاية والتعليم والتدريب الذي تقدمه لطفلك و بناء عليه تقّدم تقريراً 

.APE ترفعه إىل هيئة

 CC 1 اإلرشاف عىل الرتبية – املادة 308 الفقرة

 DGEJ أنه يجب اتخاذ تدابري أهم ورضورية لحامية طفلك. سيقدم لك مرشد اجتامعي من APE تعترب

املشورة واملساعدة. ميكنه أيضا إعطائك تعليامت. 

CC 2 اإلرشاف عىل العالقات الشخصية – املادة 308 الفقرة

 APE إذا مل تتمكن ضمن حالة االنفصال من االتفاق عىل تنظيم حقوق الزيارة للطفل، فقد تعني هيئة 

مرشدا اجتامعيا من DGEJ ليك يساعدك يف وضع جدول زمني للزيارات ملدة عام واحد. 

 CC 310 سحب الحق يف تحديد مكان اإلقامة – املادة

هذا اإلجراء يكون محتامً عندما يصبح من املستحيل حامية طفلك من خالل التدابري السابقة. تكلف 

هيئة APE مديرية DGEJ بوضع طفلك خارج منزل العائلة، من أجل مصلحته )عىل سبيل املثال يف 

مأوى أو يف عائلة حاضنة(. 

 CC 312 سحب سلطة الوالدين – املادة 311 و

ــؤدي تــدابــري الحامية األخــرى  ــراء األقـــوى واألكـــرث نـــدرة. ويــصــدر عندما مل ت هــذا هــو اإلجـ

إن الطفل.  عىل  وصيا   APE هيئة  عندها  تعني  كافية.  غري  كانت  أو  نتيجة  أي  إىل   كافة 

Service des curatelles et tutelles professionnelles )دائرة القوامة والوصاية - SCTP( هي 

 .DGEJ التي ستكون املسؤولة عن مراقبة طفلك وليس

ما هو تدبري حامية الطفل؟ 

)APE-هيئة حامية الطفل( Autorité de protection de l'enfant تقرر

كيفية حامية مصلحة الطفل. أي إنها تتخذ قرارا وتقرر وضع تدبري لحامية 

الطفل من أجل: 

 حامية الطفل ومساعدته 

 إكامل تثقيف الوالدين 

الوالدين  تراقب  الوالدين. بل هي  APE ليست هنا ملعاقبة  إن هيئة 

وبالتفصيل عامّ يلاّمن به ويقومان به بشكل جيد وأين هام يف نقص وبحاجة 

إىل املساعدة. 

لن تقوم هيئة APE بأعامل مكان الوالدين، بل هي موجودة ملرافقتهام 

ومساعدتهام ودعمهام. 

التي  الحامية  تدابري  ومراقبة  وضع   DGEJ من   APE هيئة   ستطلب 

تأمر بها. 

11 10



 ما هي حقوقك وحقوق طفلك 
ضمن إطار تدابري الحامية؟ 

 الحق يف أن يُستمع إىل رأيه )أعط وجهة نظرك( 

 )APE وكذلك DGEJ الحق يف الوصول إىل ملف طفلك )ملف 

 APE الحق يف املشاركة يف اإلجراءات وإعطاء رأيك يف املعلومات التي جمعتها  
)الشاهد والخربة( 

 الحق يف االطالع عىل القرارات املتخذة 

 )APE وكذلك DGEJ الحق يف االعرتاض عندما ال توافق عىل القرار املُتخذ )قرار 

  الحق يف االستفادة من مساعدة قانونية، إذا كنت ترغب يف الحصول عىل مساعدة 
من مستشار قانوين )محام(، ولست قادراً عىل  تغطية التكاليف 

   الحق يف تقديم شكوى بشأن معاملة APE لقضيتك إىل محكمة الكانتون 

   الحق يف طلب إعادة تقييم وضعك لدى APE يف أي وقت 

 يجب أن تكون 

 مصلحة الطفل

دامئا هي األساس 
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املساعدة القانونية 
إذا مل تكون لديك اإلمكانيات املادية الكافية، ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة قانونية من 

السلطة املختصة إلجراء الحامية )قايض الصلح أو محكمة املقاطعة(. يتوفر منوذج عرب اإلنرتنت عىل 

املوقع اإللكرتوين لوالية فود، www.vd.ch. تعفيك هذه املساعدة القانونية من تقديم سلفة التكاليف 

وتعيني مستشار قانوين. ومع ذلك، فهي ليست خدمة مجانية، ويجب تسديد مثنها. 

مكتب الوساطة اإلدارية 
ويساعد هذا املكتب املستخدمات واملستخدمني يف تعاملهم مع السلطات واملراكز اإلدارية يف الدولة 

ويعمل كوسيط يف حال النزاعات. العنوان: شارع Rue Saint-Martin 6, 1002 Lausanne، تلفون 

.021 557 08 99

مداومة نقابة املحامني 
تسمح هذه املداومة بالحصول عىل استشارة ملدة 15 دقيقة مع محام مببلغ وقدره 40 فرنك سويرسي. 

هناك أربعة مراكز متاحة بحسب املنطقة املعنية. رجاء مراجعة األوقات والعناوين مبارشة عىل موقع 
www.oav.ch

املوارد التي مُيكن أن تساعدك 

مكتب Direction générale de l’enfance et de la jeunesse )املديرية 

)DGEJ - العامة للطفولة والشباب 

مكتب حامية القارصين يف محل إقامتك 

 Lausanne 

 )لوزان ومنطقتها( 

هاتف: 10 53 316 021

Rolle 

 )غرب فود ( 

هاتف: 17 53 557 021

Montreux 

 )رشق فود( 

هاتف: 69 94 557 021

Yverdon-les-Bains 

 )شامل فود وبرواي-فوليل(

 هاتف: 00 66 557 024
  www.vd.ch/dgej  

مساحة االستامع 
لدى DGEJ مساحة استامع من أجل الحفاظ عىل عالقة الثقة أو تثبيتها بني 

اآلباء واألمهات و DGEJ. تهدف مساحة االستامع إىل مواصلة التعاون يف 

أفضل الظروف املمكنة. 

 .www.vd.ch/dgej ميكنك تقديم طلب لالتصال عرب املوقع اإللكرتوين

KESCHA

إن مركز االستامع واملساعدة لألطفال والبالغني 

يقدم املعلومات واملشورة للمترضرين من تدابري 

حامية الطفل او البالغني. املوقع اإللكرتوين:

 www.kescha.ch
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Av. de Longemalle 1 

1020 Renens

Tél. 021 316 53 53

info.dgej@vd.ch 

www.vd.ch/dgej


