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Arabiska 

 العربية

ستجد في هذا المستند أسئلة وأجوبة حول الخدمات االجتماعية السويدية ورعاية  
 . LVUاألطفال وفقًا لـ  

 ماذا يعني قانون القواعد الخاصة بالقاصرين؟ 

LVU بحماية للسوسيال  القانون ويسمح .بالقاصرين الخاصة القواعد قانون اسمه  لقانون اختصار  هو  

لألطفال  السوسيال يقدمها التي المساعدة  معظم   .سنة  21 عن عمرهم يقل  الذين والشباب األطفال   

بالقاصرين الخاصة  القواعد قانون  استخدام  إلى  السوسيال يحتاج ول  طوعية والوالدين  

متى بدأ العمل  بقانون القواعد  الخاصة بالقاصرين في السويد؟ 

إلى يومنا هذا، كما أن السويد كانت تعمل بقواعد لرعاية   1990يُطبق القانون المعمول به منذ عام  

 القاصرين قبل سّن هذا القانون. 

هل يمكنكم إعطاء بعض األمثلة لمواقف يكون فيها مناسبا أن تقوم هيئة الخدمات االجتماعية بسحب  

 الطفل؟ 

ر على صحة  إلى إثبات لوجود خطر كبي  بصحبة أسرة حاضنةيجب أن يستند قرار رعاية القاصرين 

   LVUالطفل أو نموه وفقًا لقانون القواعد الخاصة بالقاصرين في السويد المعروف باسم 

األمر بسوء سلوك في بيئة المنزل أو سلوك الطفل نفسه. من األمثلة على ذلك:  قد يتعلق

 استخدام العنف أو المعاملة الُمهينة للطفل من جانب األسرة،  •

على نفسه ومن حوله كارتكابه للجرائم. أو أن يمثل الطفل خطراً  •

أو معرفة الخدمات االجتماعية، أن إحد أو كال الوالدين أو الطفل ال  يستند القرار كذلك على فرضية 

 يوافقان على الرعاية الحالية. 

 هل توجد أسس دينية تقوم على أساسها هيئة الخدمات االجتماعية بسحب الطفل؟ 

ال، الدين ليس أساًسا لسحب األطفال في السويد. المرجعية األساسية لتلك األسس هي قانون القواعد  

 .LVUالخاصة بالقاصرين في السويد المعروف باسم 

وجود خطر كبير على صحة الطفل أو    إثباتدائًما على    LVU  لقواعد الخاصة بالقاصرينيستند قانون  ا

بسوء السلوك في بيئة المنزل أو أن سلوك الطفل نفسه يمثل خطراً كارتكاب    نموه. يمكن أن يتعلق األمر إما 

 الجرائم.  

إذا كان الوالدان ال يتحدثان اللغة السويدية، فهل تقومون بتوفير مترجم فوري لهما عند إقرار ضرورة  

 رعاية الدولة للطفل؟ 

يدية األخرى، خدمة االستعانة  توفر دائرة الخدمات االجتماعية، مثلها مثل المؤسسات الحكومية السو,  نعم

بمترجم إذا كان يتعذر على الشخص تحدث اللغة السويدية. بل ويجب أيًضا ترجمة المستندات المكتوبة  

 بخصوص الحالة إذا لزم األمر. 
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ما هي اإلجراءات التي تتخذها دائرة الخدمات االجتماعية بشأن إقرار ضرورة سحب األطفال؟ كيف تسير  

اتخاذ قرار؟ هل يتم إشراك هيئات أخرى بجانب الخدمات االجتماعية كالشرطة على  األمور حتى مرحلة  

 سبيل المثال؟ 

البداية تكون مع دائرة الخدمات االجتماعية، عندما تتلقى معلومات مفادها بأن الطفل يتعرض لسوء معاملة  

قيق لبيان حاجة الطفل  أو يُعرض نفسه أو/ وغيره لخطر ما. يتم تكليف دائرة الخدمات االجتماعية بالتح

 ما هو  األفضل للطفل  إلى للدعم والحماية من عدمه. يعتمد العمل هنا في المقام األول 

إذا كان الطفل بحاجة إلى الحماية بشكل عاجل ولم يمنح األوصياء عليه موافقتهم، يمكن لدائرة الخدمات  

مة بعد ذلك أن تقرر ما إذا كان قرار  االجتماعية اتخاذ قرار بشأن الرعاية الفورية. هنا يجب على المحك

مجلس الرعاية االجتماعية سيطبق أم ال. لدى مجلس الرعاية االجتماعية الفرصة للحصول على المساعدة  

 من الشرطة أثناء تطبيق الرعاية الفورية، ولكن فقط إذا لزم األمر. 

جة الطفل إلى رعاية فورية،  إذا لم يكن الوضع عاجل بالرغم من إقرار دائرة الخدمات االجتماعية بحا

تقوم دائرة الخدمات االجتماعية بتقديم طلبًا إلى المحكمة. تقرر المحكمة بعد ذلك إذا كان هناك أسباب  

 LVUقانون القواعد الخاصة بالقاصرين تستدعي للرعاية الفورية بدعم من  

رعايتهم الى االبد؟  ماذا يمكن للوالدين فعله عند سحب أطفالهم؟ هل يمكنهم االستئناف؟ هل يتم 

المحكمة   تُِقر  أن  يجب  السرعة،  وجه  الطفل على  بإقرار سحب  االجتماعية  الرعاية  مجلس  يقوم  عندما 

صالحية قرار مجلس الرعاية االجتماعية لتنفيذه من عدمه. يمكن للوالدين استئناف قرار المحكمة. حال  ب 

لقرار. يُنَظر في قرار الرعاية اإللزامية أو في إعادة  انتهاء الحاجة للرعاية اإللزامية للطفل، يتوقف العمل با

 النظر في القرار بواسطة مجلس الرعاية االجتماعية كل ستة أشهر على األقل. 

 هل هناك خطر من أن يتم استغالل الطفل بأي شكل مثل بيعه؟ 

ً  ل .السلطات  السويدية ل  تبيع  األطفال أبًدا  إطالقا

مهمته   الخدمات االجتماعيةيتم تعيين موظف خدمة اجتماعية لجميع األطفال التي تتم رعايتهم من قبل 

متابعة حالة الطفل. لذا فإن  خطر تعرض الطفل لالستغالل من قبل شخص ما تعتبر مثلها  مثل باقي  

 األطفال ضئيلة للغاية. تأخذ دائرة الخدمات االجتماعية على عاتقها مسؤولية ضمان عدم حدوث ذلك. 

دائرة الخدمات االجتماعية؟ كيف تقومون   ما هي القوانين التي تحمي الطفل بعد قرار السحب من قبل 

 بالمتابعة؟ 

دائرة الخدمات االجتماعية هي المسؤولة دائًما عن سالمة األطفال. يتم التحقيق مع العائالت التي تريد أن  

أو السكن  منزل الرعاية أو تصبح أسر حاضنة من قبل دائرة الخدمات االجتماعية ويجب أن يكون لدى 

(HVB تصريح من مفتش ) ( الصحة والرعاية االجتماعيةIVO  وهي السلطة اإلشرافية على الخدمات ،)

 االجتماعية

يجب أن تتابع دائرة الخدمات االجتماعية رعاية األطفال الُموَدعين عن كثب. يتضمن ذلك التحدث إلى  

الطفل وزيارة المكان الذي يعيش فيه وكذلك التحدث مع األسرة الحاضنة أو الموظفين المشرفين  

باإلضافة إلى أولياء أمور الطفل. ينظر مجلس الرعاية االجتماعية في قرار الرعاية اإللزامية كل ستة  

 أشهر. حال انتهاء الحاجة للرعاية اإللزامية للطفل، يتوقف العمل بالقرار. 

بإبالغ  ينص القانون السويدي أنه يجب على أي شخص يعلم أو يشتبه في تعرض الطفل لسوء المعاملة 

مجلس الرعاية االجتماعية. هذا ينطبق أيضا على األطفال المودعين في دور رعاية أو أسر حاضنة، كما  

يجب أيًضا على الموظفين العاملين في األنشطة التي تستهدف األطفال والشباب اإلبالغ على الفور عند  

(  HVBالرعاية أو السكن ) علمهم أو اشتباههم بوجود خطر أو سوء معاملة للطفل. الموظفون في دور

ممن يالحظون وجود ممارسات الخاطئة ومخاطر في رعاية األطفال والشباب ملزمون كذلك بإبالغ  

   الشخص المسؤول عن هذا على الفور.
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 كم عدد األطفال الذين يتلقون الرعاية سنويًا في السويد؟ 

لـ   LVU ون القواعد الخاصة بالقاصرين، تم اتخاذ قرار بشأن الرعاية اإللزامية وفقًا لقان 2020في عام 

. يتضمن هذا كالً من الرعاية الفورية والقرارات المتعلقة  على مستوى السويد قاطبةً طفالً  3486

 .LVU القواعد الخاصة بالقاصرينقانون بالرعاية وفقًا ل

المصدر: اإلحصائيات الرسمية لمجلس الشؤون االجتماعية حول الخدمات االجتماعية لألطفال والشباب  

 . 2020لعام 

هل يحق للطفل أن يتلقى الرعاية عند أسرة تنتمي لنفس العقيدة/الدين؟  

الخ دائرة  تتحقق  أن  يجب  وثَقافته.  تواصل مع أصله ولُغته  بالبقاء على  للطفل  يُسمح  أن  المهم  دمات  من 

. بل  إمكانية وضع الطفل  في منزل ينتمي لنفس الشبكة الجتماعية للطفل   معاالجتماعية في المقام األول  

الرعاية   تنظيم  الخدمات االجتماعية مسؤولية  دائرة  للطفل، وتتحمل  األفضل  ما هو  دائًما مراعاة  ويجب 

 كذلك امكانية التواصل مع المنزل بطريقة تُعزز انتماء الطفل إلى األسرة، واألشخاص المهمين للطفل، و

هل هناك قاعدة لوضع الطفل في نفس المدينة التي تسكن فيها عائلة الطفل؟

يجب أن تُحاول دائرة الخدمات االجتماعية وضع الطفل في منزل بالقرب من منزله، لتفادي انقطاع  

هناك حاالت ال يكون من   التواصل مع المنزل. واألفضل هو أن يتم إيجاد منزل في نفس البلدية. ولكن

األفضل فيها وضع الطفل بالقرب من والديه، على سبيل المثال إذا تم سحب الطفل بسبب سوء المعاملة  

 من األسرة.  

ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في األسرة التي تقدم الرعاية لألطفال الذين تم سحبهم؟  

تقديم رعاية الطفل بشكل آمن ومناسب ويتسم  يجب أن تتوفر في منزل األسرة المستضيفة الشروط ل

باالستمرارية. يجب أن تتوفر في منزل األسرة المستضيفة أيًضا الشروط الالزمة لتلبية احتياجات الطفل  

الخاصة. إن دائرة الخدمات االجتماعية هي التي تَُحقق في أهلية منازل األسر المستضيفة وضمان أنها  

 يًضا متابعة تقديم الرعاية عن كثب. تفي بالمتطلبات، ويجب عليهم أ

كم تحصل األسرة مقابل استضافة الطفل؟ 

يتم تحديد المبلغ بناًءا على المتطلبات الخاصة بكل طفل والجهد الذي تتطلبه االستضافة من العائلة. هناك 

 (SKRتوصيات وطنية للتعويضات تعلنها ُمنظمة البلديات والمناطق السويدية )

عودة إلى أسرته؟ هل يمكن للطفل أن يُشارك في اتخاذ القرار؟  متى يمكن للطفل ال

.  LVU يجب أن يتوقف تقديم الرعاية حال عدم وجود حاجة لها وفقًا لقانون القواعد الخاصة بالقاصرين

إذا كان الطفل ال يزال بحاجة إلى رعاية، فيمكن أن تستمر الرعاية عند األسر المستضيفة طواعيةً بدعم  

. واألساس هو أنه يجب لَم شمل الطفل مع والديه  SoL(، 453: 2001قانون الخدمات االجتماعية )من 

 بمجرد تحقيق الهدف من الرعاية، ويجب أال تستمر لفترة أطول من الالزم. 

إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في تعرض صحة الطفل أو نموه للضرر بانتقاله من منزل األسرة، فقد   

خدمات االجتماعية عدم وجوب انتقال الطفل ألسرته. يتم اتخاذ هذا القرار دائًما مع مراعاة  تقرر دائرة ال

مصلحة الطفل. للطفل دائًما الحق في تلقي المعلومات المتصله بوضعه ويجب أن تُتاح له الفرصة للتعبير 

 عن آرائه. 



SOCIALSTYRELSEN 2022-02-11 4(4) 

إلى المنزل؟  هل يمكن للوالدين الحصول على المساعدة حتى يتمكنوا من إعادة أطفالهم  

على دائرة الخدمات االجتماعية أن تزود أولياء أموراألطفال بالنصائح، والمساعدات األخرى التي  

يحتاجون إليها. على سبيل المثال، عن طريق تقديم دورات تعليمية للوالدين، وتقديم المشاورة، ودعمهم  

 لطفل في األسر المستضيفة. في آداء دورهم كوالدين، والدعم في التواصل مع من يقوم برعاية ا

األسرة ذاتها؟   من إذا ثبت أن تواجد طفل ما مع أسرته يمثل ضرراً، فلماذا يتم سحب األطفال اآلخرين 

تقوم دائرة الخدمات االجتماعية دائًما بإجراء تقييم فردي لكل حالة، أي لكل طفل. إذا كان هناك خطر  

للضرر، ولم تكن هناك موافقة على الرعاية الطوعية، فيجب  كبير يتمثل في تعرض صحة الطفل أو نموه 

.  LVU على دائرة الخدمات االجتماعية اتخاذ قرار بشأن الرعاية وفقًا لقانون القواعد الخاصة بالقاصرين

 يجب أال تنتظر دائرة الخدمات االجتماعية في الت دخل حتى يصاب الطفل بضرر. 

ن لدائرة الخدمات االجتماعية أن تُقرر ذلك؟  لم أقابل طفلي منذ عدة سنوات. هل يمك

تتحمل دائرة الخدمات االجتماعية مسؤولية ضمان تلبية حاجة الطفل للتواصل مع الوالدين واألوصياء  

قدر اإلمكان. ولكن قد تقرر دائرة الخدمات االجتماعية تقييد االتصال إذا كان ذلك ضروريًا بناًء على  

تثنائية، قد تحتاج دائرة الخدمات االجتماعية أيًضا إلى الحفاظ على سرية  الحالة. في بعض الحاالت االس

 مكان إقامة الطفل وعدم اإلفصاح بها للوالدين أو األوصياء. 




