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نظرة عامة على النظام الحالي
تفــرّ ق الحكومــة المصريــة بوضــوح بيــن نظامــي الوصايــة
القانونيــة وكفالــة األطفــال األيتــام .فمنــذ عــام ،2018
تتبــع وزارة التضامــن االجتماعــي خطــة متســقة لتزويــد
األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم
ً
تعويضــا عــن الرعايــة الســكنية في دور
واأليتــام بأســر بديلــة
ً
األيتــام ودور الحضانــة .تحقيقــا لهــذه الغايــة ،تعمــل وزارة
التضامــن االجتماعــي علــى إدخــال تعديــات علــى كل مــن
قانــون الطفــل ونظــام الرعايــة البديلــة الشــامل فــي مصــر
سيســهل ويزيــد مــن عــدد األســر الراغبــة
ّ
والــذي بــدوره
فــي كفالــة اليتيــم .وبحســب المستشــار القانونــي للــوزارة،
فقــد شــهدت الــوزارة زيــادة فــي عــدد األســر التــي تقدّمت
بطلبــات للكفالــة خــال العاميــن الماضييــن.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،ال تــزال قــدرة الــوزارة علــى متابعــة
هــذه األســر ودعمهــا محــدودة وغيــر فاعلــة والســيما
عندمــا يتعلــق األمــر بمعرفــة مــا يصــب فــي مصلحــة
تصميم أنظمة ديناميكية للمتابعة والتقييم لألسر البديلة لألطفال بالكفالة

الطفــل الفضلــى .فمــا يتــم تصميمــه حتــى اآلن نظــام
للمتابعــة والتقييــم يجمــع بيــن جهــود الزيــارة المنزليــة
وأنشــطة المتابعــة والمراقبــة الفاعلــة األخــرى .يعتبــر
النظــام الحالــي غيــر فعــال ألن بعــض األســر تنتقــل مــن
محــل إقامتهــا دون إبــاغ الــوزارة بينمــا تــرى أُســر أخــرى أن
الزيــارات الدوريــة مــا هــي إال إجــراءات تدخليــة إلــى حــد مــا
وليســت لمصلحــة الطفــل الفضلــى .يــرى خبــراء المتابعــة
والتقييــم فــي أنظمــة األســرة البديلــة أن الزيــارة المنزليــة
ً
تمامــا .وهــذا يعنــي
هــي نهــج ال يمكــن القضــاء عليــه
ضــرورة البحــث عــن طــرق بديلــة مكملــة للزيــارات المنزليــة.
تهــدف هــذه الورقــة إلــى استكشــاف هــذه البدائــل بنــاءً
علــى أفضــل الممارســات الدوليــة وآراء أصحــاب المصلحــة
المحلييــن.
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بيــان المشكلة
علــى الرغــم مــن الجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا وزارة
التضامــن االجتماعــي لتحســين نظــام الرعايــة البديلــة
فــي مصــر ،فــا يــزال هنــاك الكثيــر الــذي يتعيــن القيــام
بــه عندمــا يتعلــق األمــر بمتابعــة وتقييــم كل مــن األســر
الحاليــة والمحتملــة .تبــدي العديــد مــن األســر شــعورهم
بالتدخــل والمراقبــة مــن جانــب الــوزارة ،ومــن ناحيــة أخــرى،
يواجــه األخصائيــون االجتماعيــون العديــد مــن التحديــات
والصعوبــات خــال هــذه الزيــاراتُ .تعــد عــدم كفــاءة
األخصائييــن االجتماعييــن ،وقلــة الحوافــز ،وانخفــاض
األجــور ،كلهــا مــن بيــن العديــد مــن المشــاكل التــي تواجهــا
الــوزارة عندمــا يتعلــق األمــر بمتابعــة األســر وتقييمهــا.
ومــع ذلــك ،فــإن المشــكلة الرئيســية فــي نظــام المتابعــة
والتقييــم الحالــي هــو أنــه أكثــر إشـ ً
ـرافا علــى األســرة وليــس
ً
داعمــا لهــا .يتبلــور الغــرض مــن ورقــة السياســة هــذه فــي
تحليــل المخاطــر التــي تكتنــف النظــام الحالــي مــع التوصيــة
بحلــول بديلــة تســتند إلــى أفضــل الممارســات فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،باإلضافــة إلــى تعليقــات ُ
األســر واألخصائييــن
االجتماعييــن وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن.
 .أاألدوار الداعمة مقابل األدوار اإلشرافية
كانــت مســألة الخصوصيــة مــن أكثــر المشــاكل المتكــررة
التــي شــددت عليهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة ُ
واألســر.
هــذه المشــكلة تتــراوح مــا بيــن زيــارة ُ
األســر دون إشــعار
مســبق ،وســؤال الجيــران عــن األســرة والطفــل،
وزيــارات المدرســة دون إبــاغ الوالديــن .وعلــى الرغــم
مــن أن دور الــوزارة يكمــن فــي ضمــان عــدم تعــرّ ض
الطفــل ألي شــكل مــن أشــكال اإلســاءة ،فإن ممارســة
الــدور اإلشــرافي ال يكــون فاعــ ً
ا لــدى تقييــم األســر.
هنــاك مشــكلة أخــرى أبرزتهــا ُ
األســر وهــي اإلفصــاح
والكشــف عــن المعلومــات .فــي حيــن أن للطفــل الحــق
فــي معرفــة أنــه تمــت كفالتــه ،فــإن تقاريــر األخصائييــن
االجتماعييــن التــي تكشــف عــن حالــة كفالــة الطفــل
دون إبــاغ األســرة أســفرت عــن مشــاكل فــي كثيــر مــن
األحيــان بــل وجعلــت هــذه ُ
األســر متــرددة فــي طلــب
المســاعدة بشــأن كيفيــة التعامــل مــع مســألة اإلفصــاح
عــن معلومــات خاصــة بهــا .لذلــك ،يجــب أن يكــون
ً
داعمــا لألســر فــي
نظــام المتابعــة والتقييــم لــدى الــوزارة
معرفــة التحديــات والصعوبــات التــي يواجهونهــا عنــد
ً
بــدال مــن التركيــز فقــط علــى المراقبــة
تربيــة الطفــل
والتطفــل.

تصميم أنظمة ديناميكية للمتابعة والتقييم لألسر البديلة لألطفال بالكفالة

THE PUBLIC POLICY HUB

.بنقص األخصائيين االجتماعيين المهرة
كان نقــص أعــداد األخصائييــن االجتماعييــن المهــرة
ً
وفقــا لممثــل
مشــكلة أخــرى بــرزت فــي المقدمــة.
وزارة التضامــن االجتماعــي ،فــإن كل أخصائــي اجتماعــي
مســؤول عــن نحــو  4000أســرة .هــذا يجعــل األخصائييــن
االجتماعييــن مثقليــن باألعبــاء التــي تتجــاوز طاقاتهــم.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يوجــد لــدى األخصائييــن
االجتماعييــن الحالييــن طــرق تدريبيــة صحيحــة ومناســبة
للزيــارة المنزليــة مــن أجــل ضمــان ســامة الطفــل عــن
طريــق المالحظــة فــي حالــة الشــك ،وتجنــب التدخــل فــي
الحيــاة الخاصــة فــي ذات الوقــت .هنــاك مســألة أخــرى
أكــدّ عليهــا أحــد الوالديــن؛ إال وهــي نقــص المعرفــة لــدى
األخصائييــن االجتماعييــن فيمــا يتعلــق باإلطــار القانونــي
والمؤسســي لألســر البديلــة مثــل معرفــة اإلجــراءات
الالزمــة الســتصدار جــواز ســفر للطفــل فــي حالــة
الســفر.
.تالوصمة االجتماعية المرتبطة بالكفالة
بســبب المعتقــدات االجتماعيــة والدينيــة ،فــا يــزال
المجتمــع المصــري حتــى اآلن يتعلــم مفهــوم «الكفالــة»
ويتقبلــه ،وليــس نظــام الكفالــة فقــط .مــن شــأن هــذه
القضيــة أن تثبــط عزيمــة العديــد مــن ُ
األســر التــي ترغــب
فــي الكفالــة وتشــعر بالقلــق إزاء الكيفيــة التــي ســينظر
بهــا المجتمــع إليهــا .وألن األخصائييــن االجتماعييــن هــم
جــزء مــن المجتمــع ،فإنهــم كثيــرً ا مــا يثبطــون عزيمــة
األســر التــي ترغــب فــي التقــدم بطلــب للتبنــي .إضافــة إلــى
ذلــك ،رســمت وســائل اإلعــام المصريــة صــورة ســلبية
لألطفــال المكفوليــن ودور األيتــام لســنوات.
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خيارات السياسة/تحليل التدخالت البديلة
لقــد بــرزت خيــارات السياســة الــواردة فــي هــذه الورقــة
نتيجــة كل مــن الدراســة النظريــة ألفضــل الممارســات
والتعليقــات والمالحظــات مــن أصحــاب المصلحــة؛ وقــد
تضمنــت هــذه األخيــرة بيانــات نوعيــة تــم جمعهــا مــن
خــال مقابــات ودراســات اســتقصائية مــن ممثلــي
الحكومــة واألســر البديلــة والجهــات الفاعلــة الرئيســية
المحتملــة مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة
النشــطة ،وهــي الطريقــة المتعــارف عليهــا للحصــول
علــى بيانــات دقيقــة وعاكســة والتــي يُعتمــد عليهــا
إلصــدار التوصيــات وجمــع البيانــات .فــي هــذا الســياق،
أجريــت مقابلــة أوليــة مــع أحــد المســؤولين مــن وزارة
التضامــن االجتماعــي للحصــول علــى معلومــات أساســية
حــول التغييــرات المطلوبــة فــي السياســة لنظــام
المتابعــة والتقييــم .وفــي مرحلــة الحقــة ،تــم الحصــول
علــى البيانــات مــن الدراســات االســتقصائية والمقابــات
فــي ســبيل اختبــار جــدوى البدائــل المقترحــة.
وفيمــا يتعلــق بالنتائــج المســتمدة مــن استفســاراتنا،
فهــي تشــير إلــى أن صعوبــات تطبيــق المتابعــة والتقييــم
فــي الرعايــة األســرية البديلــة مشــكلة متعــددة األبعــاد؛
وكثيــر مــن هــذه األبعــاد متعلــق بالمؤسســات وباألســر.
1 .البديــل  :1زيــادة عــدد األخصائييــن االجتماعييــن
المهــرة
تــم تحديــد أمريــن صعبيــن :عــدم كفــاءة األخصائييــن
الميدانييــن ،وانخفــاض األجــور.
يمكــن معالجــة نقــص المهــارات بالدعــوة إلــى إشــراك
المنظمــات غيــر الحكوميــة وأعضائهــا المتطوعيــن
المهتميــن والقادريــن علــى المشــاركة فــي عمليــة التقييــم
لألســر البديلــة .يمكــن تصميــم الشــراكة مــع المنظمــات
غيــر الحكوميــة بحيــث يعمــل متطوعــو المنظمــات غيــر
الحكوميــة في تدريب األخصائييــن االجتماعيين الحكوميين
علــى أداء الوظيفــة ،حيــث يمكــن للعامليــن الحكومييــن
االعتمــاد علــى هــؤالء المتطوعيــن إلجــراء التقييمــات
والمشــاركة فــي الزيــارات الميدانيــة لفتــرة زمنيــة حتــى
يتعــرف المتطــوع علــى جميــع اإلجــراءات ذات الصلــة.
يمكــن تنفيــذ هــذا البديــل مــن خــال مســارين مــن
اإلجــراءات علــى النحــو التالــي:
 .أصياغــة وتطبيــق معيــار اختيــار لألخصائييــن
االجتماعييــن األكفــاء وتعزيــز مهاراتهــم مــن خــال
تدريــب بنــاء القــدرات لديهــم بمــا يعــزز قدراتهــم علــى
تنفيــذعمليــةالمراقبــةوقيــادةالمتطوعيــنبكفــاءة.

تصميم أنظمة ديناميكية للمتابعة والتقييم لألسر البديلة لألطفال بالكفالة

THE PUBLIC POLICY HUB

ســيكون دور االخصائــي االجتماعــي الحكومــي علــى
النحــو التالــي:
١.تدريــب وقيــادة المتطوعيــن فــي جميــع أنشــطة
المشــاركة مــع ُاألســر البديلــة.
٢.إدارة البيانــات لجميــع المعطيــات ونتائــج المتابعــة
المســجلة مــن خــال االجتماعــات والمشــاركة مــع
ُاألســر البديلــة وأطفالهــم المكفوليــن.
 .بسيشــارك المتطوعــون فــي عملية المتابعــة والتقييم
وســيتم تدريبهــم بمعرفــة المنظمــات غيــر الحكوميــة
المحليــة ،وســيكون هــؤالء المتطوعيــن مــن خريجــي
المعهــد العالــي للخدمــة االجتماعية ويمكنهــم العمل
فــي الخدمــة العامــة لمــدة عــام واحــد بعــد التخــرج.
المزايا والفوائد التي يحصل عليها المتطوعون:
١.الحصــول علــى شــهادة مــن وزارة التضامــن
ا ال جتما عــي .
٢.إمكانيــة االســتفادة مــن تجربــة خبــرة جديــدة فــي
المتابعــة والمتابعــة لألســر البديلــة.
٣.التــدرب فــي الموضوعــات الرئيســية مثــل جمــع
البيانــات وتحليلهــا وإجــراء التقييمــات.
2 .البديل  :2الحد من الوصمة االجتماعية
غالبً ــا مــا تمثــل الوصمــة االجتماعيــة المرتبطــة بتبنــي
رادعــا يوجــه العديــد مــن ُاألســر الراغبــة فــي أن
ً
األطفــال
تكــون أســر بديلــة .إن التــردد نتيجــة الخــوف مــن األحــكام
المجتمعيــة يمكــن معالجتــه مــن خــال سلســلة مــن
اإلجــراءات:
 .أيمكــن لــوزارة التضامــن االجتماعــي تنظيــم حــدث
عــام لجمــع كل أصحــاب المصلحــة والمنظمــات
المعنيــة التــي تدعــم األســر البديلــة وتبنــي األطفــال.
ومــن خــال هــذا الحــدث ،ســتعلن وزارة التضامــن
االجتماعــيعــنإطــاقحملــةتوعيــةتخــدمالقضيــة.
 .بوجــود وزارة التضامــن االجتماعــي بصفتهــا راعيً ــا
ً
وداعمــا لهــذه الحملــة مــن شــأنه أن يشــجّ ع العديــد
مــن المنظمــات علــى تولــي زمــام المبــادرة ،ممــا
ســيجذب االنتبــاه إلــى المســألة المطروحــة .علــى
جانــب آخــر ،يجــب تعزيــز التنســيق مــع وســائل اإلعالم
والكيانــات الدينيــة.
يمكــن أن يكــون لصفحــة داعمــة دور دعــوي كبيــر مثــل
صفحــة «يــا كفالة/كافــل/دار االفتــاء» التــي تكــون
فاعلــة فــي العمــل علــى القضيــة.
3
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3 .البديل  :3نظام تقييم فعال ومتنوع
مشــكلة التدخــل والتطفــل تثيــر غضــب ُ
األســر
واســتيائهم ،ممــا يــؤدي إلــى تجنــب التواصــل مــع
الحكومــة ،فيجعــل مــن الصعــب إجــراء عمليــات المتابعــة
والمراجعــات الالزمــة .ويمكــن مواجهــة هــذا التحــدي من
خــال إنشــاء قنــوات متنوعــة للمتابعــة والتقييــم؛ وفيمــا
يلــي نقتــرح أربــع قنــوات:
 .أنظــام مباشــر عبــر اإلنترنــت يحتــوي علــى بيانــات
أساســية لجميــع ُ
األســر البديلــة باإلضافــة إلــى
أدوات ونمــاذج التقييــم الالزمــة .يمكــن ُ
لألســر تعبئــة
اســتمارات المتابعــة عبــر اإلنترنــت وإرســالها عبــر

النظــام اإللكترونــي .يمكــن تعييــن أخصائــي اجتماعــي
ً
مســؤوال عــن
واحــد لــكل  40عائلــة بديلــة ،ويكــون
ُ
مراجعــة االســتمارات التــي تمألهــا األســر كل
شــهرين.
ُ
 .بتنظيــم اجتماعــات افتراضيــة مــع األســر كل ربــع
ســنة (كل  3أشــهر).
 .تتنظيــم زيــارات ميدانيــة نصــف ســنوية (كل  6أشــهر)
لمنــازل ُ
األســر البديلــة .ويجــب تســجيل كل زيــارة
علــى نظــام اإلنترنــت المشــار إليــه فــي النقطــة .1
 .ثتنظيــم زيــارات مدرســية كل فصــل دراســي بعــد
التنســيق مــع إدارة المدرســة واألســرة والتأكــد مــن
توخــي الســرية أثنــاء الزيــارة.

الخالصة والتوصيات
ترمــي هــذه الورقــة إلــى التحقيــق في المشــاكل والمســائل
الحاليــة المحيطــة بمتابعــة وتقييــم األســر البديلــة فــي
مصــر مــن أجــل التوصيــة بالتدخــات والمقترحــات الفعالــة.
وقــد بيّنــت الورقــة أن المشــاكل الرئيســية فــي النظــام
الحالــي هــي ثالثــة مشــكالت :نقــص عــدد االختصاصييــن
االجتماعييــن ونقــص كفاءاتهــم ،ونقــص الدعــم لألســر
الحاليــة والمحتملــة ،والوصمــة االجتماعيــة المرتبطــة
بالكفالــة فــي مصــر .علــى الرغــم مــن هــذه المشــاكل ،فقــد
كشــفت الدراســة ً
أيضــا عــن وجــود العديــد مــن الفــرص
التــي يمكــن أن تســاعد فــي معالجــة هــذه المشــاكل .مــن
بيــن هــذه الفــرص «اإلرادة السياســية الحاليــة» التــي تــؤدي
إلــى تعزيــز نظــام األســر البديلــة ،والــذي بــدوره يتســق
مــع رؤيــة الحكومــة واســتعدادها للقضــاء علــى الطابــع
المؤسســي فــي الرعايــة البديلــة وإغــاق دور األيتــام بحلــول
عــام  .2025مــن خــال وضــع دليــل إرشــادي تفصيلــي لــوزارة
التضامــن االجتماعــي ،تســاعد المنظمــات غيــر الحكوميــة
فــي زيــادة عــدد األســر ودعمهــا وتوفيــر صــورة مــن صــور
المتابعــة تجــاه األســر .وبنــاءً علــى هــذه الجهــود ،فقــد
اقترحــت هــذه الورقــة التوصيــات التاليــة لــوزارة التضامــن
االجتماعــي لتحســين كفــاءة نظــام المتابعــة والتقييــم
لألســر البديلــة:

ً
أيضــا إســناد تدريــب
المتابعــة والتقييــم .يمكــن
األخصائييــن االجتماعييــن إلــى منظمــات غيــر حكوميــة
متخصصــة مثــل «وطنيــة» و «فيــس».
2 .توعيــة الــرأي العــام بقضايــا الكفالــة :يمكــن القيــام
بذلــك مــن خــال التعــاون الوثيــق مــع الجهــات الفاعلة
اإلعالميــة والمشــاهير والشــخصيات الدينيــة للتأثيــر في
الــرأي العــام حــول مســألة الكفالــة .ونوصــي بالتواصــل
مــع القنــوات التلفزيونيــة واإلذاعيــة الشــهيرة وكذلــك
البرامــج الدينيــة ألنهــا تســهم فــي تشــكيل الــرأي العــام.
3 .تنويــع أدوات المتابعــة والتقييــم :فــي ســبيل تقليــل
الزيــارات المتكــررة التــي تنتهــك خصوصيــة ُ
األســر ،يجب
علــى الــوزارة دراســة طــرق بديلــة لتســهيل عمليــة
المراقبــة .ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــال اســتخدام
وســائل اإلنترنــت لتتبــع ُ
األســر وتنظيــم اجتماعــات ربــع
ســنوية عبــر اإلنترنــت مــع الوالديــن بـ ً
ـدال مــن االعتمــاد
علــى الزيــارات المنزليــة فقــط.

1 .تدريــب متطوعيــن مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة
وتوظيفهــم لدعــم األخصائييــن االجتماعييــن :أوصــت
الدراســة بتوظيــف خدمــات المتطوعيــن لدعــم عمــل
األخصائييــن االجتماعييــن الحالييــن .هــذه بــدوره
سيســاعد فــي معالجــة مشــكلة نقــص أخصائــي
«جميع المراجع األكاديمية المشار إليها في هذا الموجز يمكن الرجوع إليها في ورقة السياسات»
ملتقى السياسات العامة  -كلية الشئون الدولية و السياسات العامة بالجامعة األمريكية بالقاهرة
https://gapp.aucegypt.edu/public-policy-hub
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