المعلومات القانونية للجميع :التدوين الصوتي للحياة ( بودكاست اليف)
القانون األسري الحلقة : ٢قانون (سي واي اف اس أي) في أونتاريو  :لتحديد ما اذا كان الطفل بحاجة الى
الحماية .
آخر تحديث تم في  ٤مارس /آذار ٢٠٢٠

مارياما :نرحب بكم في الحلقة الثانية من قانون االسرة لتقديم المعلومات القانونية للجميع :بودكاست اليف.
سابرينا :نحن ضيوفكم اليوم  ،سابرينا ومارياما.
س :ان هذا البودكاست قد تم إصداره من قبل مؤسسة القانون في أونتاريو وذلك لغرض االستجابة ومنحه العدالة  .في حين ان
هذا البودكاست يتم تمويله ماليا ً من قبل المؤسسة المالية في هاملتون  ،فان مجلس التخطيط والبحوث االجتماعية في هاملتون
هو المسؤول الوحيد عن جميع المحتويات الواردة به.
م :ان المعلومات الواردة في هذا البودكاست ال تعتبر بديالً عن االستشارة القانونية وأيضا من الممكن ان تتغير اذا ما تم تحديث
القانون  .نحن لسنا مسؤولين عن تغيير المعلومات.
س :وكجزء مكمل لهذا البودكاست يجب فهم اآلثار المترتبة على التعليم القانوني لمختلف المجتمعات عبر هاملتون .نود في
هذا الوقت االعتراف بأن هاملتون تقع على األراضي التقليدية لكونفدرالية هاودينوساون وأقوام األنيشيناباي الذين شاركوا في
هذه األرض وقاموا بحمايتها آلالف السنين.
م :في الحلقة األولى من قانون االسرة  ،تكلمنا عن التوقعات القانونية األساسية المتوقعة من قبل اآلباء واألمهات في أونتاريو
كما تم توضيحها في قانون أونتاريو لخدمة الطفل ،الشاب ،واألسرة ( .سي واي اف اس أي).
س :اذا لم تكن قد استمعت الى الحلقة األولى من قانون االسرة  ،او اذا كنت بحاجة الى تحديث معلوماتك  ،فنحن نقترح عليك
ان تستمع الى الجزء األول قبل االستمرار باالستماع الى هذه الحلقة.
م :اليوم ،سوف نلقي نظرة على األسئلة التالية:
.١ماهي المنظمة المرخصة من قبل حكومة المقاطعة وتمتلك المسؤولية القانونية لحماية األطفال؟
س:
 .٢ما هي الخطوات العامة المتعلقة بقضية حماية الطفل؟
س :بينما تناقش هذه الحلقة العمليات المرتبطة بحماية األطفال ومساعدة األطفال ،ستناقش او تلمح بطبيعتها عن المواضيع التي
تثير الحساسية  ،وهذا يتضمن موضوع التبني  ،حماية الطفل  ،جسديا  ،جنسيا ومن األذى النفسي واالضطهاد ضد األطفال.
م :ال تتردد في إيقاف البودكاست في أي وقت والتأكد من قائمة المصادر المرفقة للحصول على المزيد من الدعم.

(فاصل موسيقي)
س :لنبدأ حلقة اليوم بالتفكير باألسئلة التالية ،:اذا كنت تعيش في أماكن تقع خارج أونتاريو  ،هل توجد منظمات معينة او
مجموعات مسئولة عن توفير الحماية لألطفال؟هل تعتبر هذه مسئولية قانونية؟ هل هي فعالة أو غير فعالة؟ هل هي نافعة ام
ضارة؟ او ربما في مكان ما بينهما  .خذ لحظة للتفكير فيما يتعلق بهذه األسئلة .ال تتردد في إيقاف هذا .واذا كنت تستمع بصحبة
أشخاص اخرين ،فنحن نشجعك على المناقشة.

(فاصل موسيقي)
م :في الحلقة  ،١ناقشنا قانون أونتاريو لخدمة الطفل ،الشاب ،واألسرة  ،والذي يعطي لآلباء واألمهات فكرة أساسية عما هو
متوقع منهم قانونيا ً كآباء وأمهات في مقاطعة أونتاريو .
س :كخالصة سريعة  ،لقد الحظنا بان قانون أونتاريو لخدمات الطفل والشاب واألسرة ينص على انه اذا تعرض الطفل الى
األذى او كان في خطر اإلصابة باألذى بسبب تصرف من قبل احد الوالدين او بسبب األهمال ،عند ذلك يعتبر الطفل " في حاجة
الى الحماية".١.
م :هذا صحيح .ومرة أخرى  ،لقد قمنا بتفصيل هذا السؤال قليال .السؤال الذي لدي االن هو  :من الذي لديه الحق ليقرر اذا كان
الطفل بحاجة الى الحماية؟ ومن هو المسؤول قانونيا للتدخل بهذا الموضوع؟
س :سؤال عظيم .لذا ما قلنا سابقا  ،في أونتاريو  ،فان قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واألسرة او ما يسمى (سي واي
اف اس أي)  ،هو الذي يقر التعريف القانوني بان الطفل في حاجة الى الحماية .سوف نشير الى ( سي واي اف اس أي) ب "
القانون"  .ويعطي هذا القانون أيضا المسؤولية القانونية لمنظمات معينة في أونتاريو لتوفير خدمات الحماية لألطفال ،والتي
تتضمن تحديد ما اذا كان الطفل في حاجة الى الحماية .في أونتاريو تسمى هذه المنظمات جمعيات حماية األطفال .٢.
لالختصار ،سنقوم باإلشارة الى هذا الجمعيات ب ( )CASاو الجمعية .نحن نعلم من خالل المناقشات ( في أونتاريو  :وزارة
األطفال  ،الخدمات المجتمعية واالجتماعية) بشأن القانون قد تتضمن الكثير من المصطلحات و المختصرات – اذا كنت تريد
االستمرار  ،فان لدينا قائمة لجميع المختصرات التي سوف نستخدمها اليوم مرفقة مع الوصف.
م :ولذا ،اذا كان الطفل في أونتاريو بحاجة الى الحماية  ،فهل هي جمعية حماية الطفل التي تتدخل للقيام باإلجراءات؟
س :نعم .طبقا للقانون  ،هذه الجمعيات لديها مسؤولية قانونية التحري في حالة وجود مخاوف تتعلق بسالمة ورفاهية األطفال
والشباب وأيضا لتوفير خدمات الحماية لألطفال في أونتاريو  ٣٦٥يوم في السنة  ،لمدة ٢٤ساعة في اليوم  .٣.ان جمعيات حماية
األطفال في أونتاريو ( )CASتتضمن أيضا وكاالت حماية األطفال للعائالت ولعائالت السكان األصليين .٤.يوجد هناك جمعيتان
لحماية األطفال التي تخدم منطقة هاملتون وهي :جمعية حماية األطفال في هاملتون ( ، )CASHجمعية مساعدة األطفال الكاثوليكية
في هاملتون (.)CCASH
.١ http://canlii.ca/t/547lr#sec74قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،اس او،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سي٧٤
. .٢ http://canlii.ca/t/547lr#sec35.قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،اس او،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سي.٣٥
. .٣ http://canlii.ca/t/547lr#sec35.قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،اس او،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سي.٣٥
.٤متعلق بجمعيات حماية األطفال في هاملتون

م :كيف يدار العمل في كل جمعية بالضبط؟
س :تدار كل جمعية من قبل مجلس إدارة محلي  .٥.ولكن على الرغم من ذلك ،كل جمعية يجب ان تتبع القواعد والتوقعات
المرجوة منها والتي وضعت من قبل وزير األطفال  ،المجتمع و الخدمات االجتماعية .تم ادراج الخطوط العريضة لهذه
المسؤوليات في قانون (.٦.)CYFSA
م :بنا ًء على ما تحدثنا عنه  ،فان واحدة من مسؤوليات جمعية مساعدة األطفال والتي تم ادراجها في قانون (  ، )CYFSAهي
ان تحقق في االدعاءات واألدلة بان األطفال قد تعرضوا لألذى او انهم في خطر التعرض لألذى – هل هذا صحيح؟
س :نعم  ،هذا صحيح  .واذا أظهرت التحقيقات ان الطفل قد تعرض لألذى او انه في خطر التعرض لألذى  ،عند ذلك فان
المسؤولية األخرى لجمعية مساعدة األطفال هي حماية ذلك الطفل.٧
م :وكيف يبدو ذلك؟
س :اعتماداً على الموقف  ،من الممكن ان يعني الكثير من األمور  .٨.الحقا في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الخطوات العامة
المتضمنة في حاالت تحقيقات جمعية حماية األطفال ،والذي أتوقع ان يساعد في إيجاد جواب لسؤالك.
م :هل تقوم الجمعيات بإجراء التحقيقات فقط لحماية الطفل؟
س :ال ،ان جمعيات حماية األطفال مسؤولة قانونيا عن اكثر من مجرد التحقيقات .على سبيل المثال ،بإمكانها تقديم التوجيه ،
المشورة وخدمات أخرى للعائالت التي من الممكن ان تحتاج الى الدعم .٩.
م :ماذا عن خدمات التبني؟
س :نعم ،الجمعيات مسؤولة أيضا عن تنظيم عمليات التبني؟ .١٠
م :اآلن ،أتذكر انه في حلقتنا السابقة  ،ناقشنا بان القانون يعرف " الطفل" بانه شخص ما تحت سن  ١٨عاما .هل هذا يعني
بان الجمعيات تقوم بحماية األطفال تحت سن ال ١٨عاما فقط ؟
س :سؤال عظيم  .في بعض الحاالت  ،عندما يكون الشاب من سن  ١٨فما فوق تحت رعاية الجمعية من الممكن ان يستمر
بتلقي الرعاية والدعم إضافة الى الخدمات األخرى لمساعدته باالنتقال الى مرحلة البلوغ .١١.وهذا يعتمد على موقف الحالة.
 .٥متعلق بجمعيات حماية األطفال .
.٦متعلق بجمعيات حماية األطفال في اونتاريو
.٧ http://canlii.ca/t/547lr#sec35.قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،اس او،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سي.٣٥
 .٨متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٢٠١٦
. .٩http://canlii.ca/t/547lr#sec35قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،اس او،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سي٣٥
. .١٠http://canlii.ca/t/547lr#sec35قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واألسرة ،٢٠١٧،اس او،٢٠١٧سي،١٤اس سي اتش،١سي٣٥
 .١١رعاية الشباب بعد الرحيل .

م :اآلن  ،لقد ذكرت سابقا ان بعض جمعيات حماية األطفال في أونتاريو هي وكاالت لرعاية األطفال والعائالت من السكان
األصليين.هل لدى هذه الجمعيات مسؤوليات مختلفة؟
س :تتبع وكاالت رعاية األطفال والعائالت من السكان األصليين اإلجراءات  ،واللوائح والمعايير الموضحة في القانون .ولكن
على الرغم من ذلك  ،توفر هذه الوكاالت برامج وخدمات ثقافية شاملة ألطفال وعائالت األمم األولى (السكان األصليين ) ،
األنيوت ،الميت . ١٢.ان أهمية وجود وكاالت السكان األصليين والتي تعمل مع األطفال والعائالت من السكان األصليين هو
موضوع قامت مجتمعات السكان األصليين والناشطين بتسليط الضوء عليه منذ عقود .ومن الممكن تسليط الضوء عليه من خالل
تقرير تم تقديمه من قبل لجنة أونتاريو لحقوق اإلنسان في  ،٢٠١٨والذي حمل عنوان "الطفولة المتقطعة  :التمثيل المفرط
لألطفال السود األطفال من السكان األصليين في أونتاريو لرعاية الطفل" .ارغب في قراءة مقطع من هذا التقرير ،والذي ورد
في الصفحات  ١٧و ١٨منه:
" على الرغم من انهم يشكلون ٪ ٤.١من تعداد السكان تحت سن  ١٥عاما ،فان األطفال من السكان األصليين يمثلون تقريبا
٪ ٣٠ من األطفال المتبنين.ان أطفال السكان األصليين ممثلون بطريقة مفرطة في أماكن اتخاذ القرار لرعاية األطفال...هذا
التفاوت الشديد يعكس ماضي كندا االستعماري  .ان تاريخ كندا في سياسة االستيعاب  ،والذي يتضمن المدارس الداخلية  ،نتج
عنه اقتالع أطفال السكان األصليين من اسرهم ومجتمعاتهم وحرمانهم من ممارسة التربية المحبة لألطفال ،أصناف أدوار
الوالدين ،وثقافتهم وهويتهم .استمرت هذه الممارسات غير العادلة مع بدا إغالق المدارس الداخلية  .بداية من الخمسينات ،
أزالت سلطات رعاية األطفال أطفال السكان األصليين من اسرهم ومجتمعاتهم بإعداد كبيرة  .والذي عرف ب" مغرفة الستينيات"
 ،تم إرسال األطفال ليتم تربيتهم او الى أماكن للتبني الى عائالت في الغالب ليست من السكان األصليين .١٣إضافة الى ذلك ،
ويشير التقرير بان أطفال السكان األصليين اكثر عرضة للتحقيق بنسبة تصل الى ٪ ١٣٠ من األطفال البيض.١٤ .
اذا كنت في حاجة الى معرفة المزيد فيما يتعلق بتاريخ مجتمعات السكان األصليين وعالقتهم الماضية والحاضرة بجمعيات
حماية األطفال ،سوف نقوم بإدراج بعض المصادر لك لتبدا القراءة في هذا الموضوع .ان هذا السياق يعتبر مهما لفهم سبب
إنشاء وكاالت حماية األطفال والعائالت من السكان األصليين وهذا لتكون متأصلة في المجتمع والمتالك حرية تقرير المصير.
م :حسنا .من المفيد معرفة ان جمعيات حماية األطفال لديها مسؤوليات قانونية للبحث وتحديد اذا كان الطفل تعريض لألذى او
في خطر التعرض لألذى  .حتى مع العلم بذلك  ،فان العديد من العائالت التي تحدثت معها ال تزال خائفة من هذه العملية .انهم
ليسوا متاكدين ما الذي يمكن توقعه اذا قام شخص باالتصال بجمعية حماية األطفال فيما يتعلق بهم او بعائالتهم  .هل يمكنك
التحدث قليال عن العملية الفعلية التي تحدث؟
س :بالتأكيد  .ان هذا مكان جيد لتذكير العائالت بان كل حالة تكون فريدة عن غيرها  ،واذا كان لديهم أسئلة خاصة او يحتاجون
الى النصيحة  ،يجب عليهم التحدث مع محامي او مع احد موظفي جمعية حماية األطفال .ولكن ،هناك بعض الخطوات العامة
التي تتبعها جمعية حماية األطفال .اليوم ،يمكننا ان نستعرض بإيجاز  ٥من هذه الخطوات العامة.
م :حسنا ،عظيم .انتظر ،من فكر بهذه الخطوات؟
 .١٢خدمات أطفال وعائالت السكان األصليين في تورنتو.
 .١٣لجنة أونتاريو لحقوق اإلنسان ١٨-١٧
 .١٤لجنة أونتاريو لحقوق اإلنسان ١٧

ً
وخاصة ،
س :يجب على جمعيات حماية األطفال في أونتاريو العمل ضمن التوقعات التي وضعت من قبل حكومة أونتاريو ،
من قبل وزارة األطفال ،المجتمع والخدمات االجتماعية والتي وجدت في قانون أونتاريو لخدمة الطفل والشاب واألسرة.١٥ .
في إطار اإلجراءات التي يجب على جمعيات حماية األطفال اتباعها  ،متضمنا الخطوات الخمس التي سوف نتحدث عنها
اليوم ،تم توضيحها بوثائق إضافية يمكنك الوصول اليها على موقع الوزارة على اإلنترنت .تتضمن بعضا من هذه الوثائق
اإلضافية معايير حماية الطفل في أونتاريو وأدوات حماية الطفل في أونتاريو  .من حيث من قام بكتابتها بالفعل  :فقد تم كتابة
هذه الوثائق ومراجعتها من قبل ممثلي العديد من المنظمات  ،متضمنا مختلف وكاالت جمعية حماية األطفال في جميع أنحاء
المقاطعة ،ومن الوزارة نفسها.١٦.
م :حسنا ً  .أذن ما هي الخطوة األولى في قضية حماية الطفل؟
س :حسناً ،اول شيء يجب عمله هو ان جمعية حماية األطفال تحتاج الى ان تتحرى اذا كان الطفل قد تأذى او انه بخطر
اإلصابة باألذى .١٧ .عاد ًة ،كيف يحصل هذا هو ان المواطن  ،مثلك ومثلي ،او أي أخصائي يعمل مع األطفال ،مثل المدرسة او
الممرضة  ،تقوم باالتصال بجمعية حماية األطفال إلبالغهم بانهم يعتقدون بان الطفل قد تعرض لألذى .هل تعلم ماذا تسمى هذه
العملية؟
م :هممم -أظن انني سمعت بذلك  ،ولكني لست متاكدة.
س :يطلق عليها واجب اإلبالغ  .سوف نتحدث عنها في الحلقة القادمة .لليوم  ،معرفة ان اتصال شخص ما بجمعية حماية
األطفال بشأن تعرض الطفل لألذى ،او خطر اإلصابة باألذى  ،هي الخطوة األولى في قضية خدمات حماية الطفل .وجزء من
هذه الخطوة األولى أيضا هو ان يقوم عامل جمعية حماية األطفال الذي يرد على االتصال  ،والذي يسمى الفارز ،بفحص جميع
المعلومات المتوفرة بشأن الحادثة  ،الطفل  ،العائلة  ،و الحالة لتحديد"ترتيب اإلحالة".١٨.
م :ما المقصود ب" ترتيب اإلحالة"؟
س :ان ترتيب اإلحالة هو ما يحدده الموظف الفارز بجمعية حماية األطفال لتكون الخطوة التالية بعد استالم االتصال .هنالك
ثالثة احتماالت  :أ) ال يقوم موظف جمعية حماية األطفال باالتصال بالعائلة بتاتاً ،او يقوم فقط بتوفير المعلومات  ،مثل أشكال
االنضباط الالزمة ؛ ب) يقوم موظف جمعية حماية األطفال باالتصال بالعائلة بواسطة " رابط مجتمعي"  ،وهي خدمات مجتمعية
والتي سوف تساعد العائلة بالتدخل المبكر  ،والوقاية  ،والعالج؛ أوج) تفتح قضية للتحقيق بحماية الطفل او خدمات تقديم الرعاية
للطفل.١٩.
م :حسنا .إذن الخطوة األولى عادة هي عندما يقوم شخص ما باالتصال بجمعية حماية األطفال لغرض اإلحالة  ،ويقوم موظف
جمعية حماية األطفال بالنظر الى جميع المعلومات ليقرر ما هو اإلجراء الواجب اتخاذه.
 .١٥يتعلق بجمعيات حماية األطفال في أونتاريو .

 .١٦متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٨()٢٠١٦
 .١٧متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٣٣-٢٠()٢٠١٦
 .١٨متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٣٣-٢٠()٢٠١٦
 .١٩متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٣٣-٢٠()٢٠١٦

س :نعم  .اآلن  ،اذا تقرر من خالل ترتيب اإلحالة بان القضية يجب ان تفتح للتحقيق في حماية الطفل او خدمات أخرى لتقديم
الرعاية للطفل ،عند ذلك سوف ننتقل الى الخطوة الثانية.
م :ما هي الخطوة الثانية؟
س :في الخطوة  ٢سيقوم موظف جمعية حماية األطفال بالتخطيط و اجراء تحقيق بشأن حماية الطفل  .يعتمد الجدول الزمني
لهذه الخطوة على مستوى التقييم في حالة وجود التهديد الفوري لسالمة الطفل .من الممكن البدء بالتحقيق في إطار الجدول
الزمني  ،على سبيل المثال ،نفس اليوم او األسبوع من استالم اإلحالة من قبل الموظف الفارز .وبعد ذلك ،يبدا موظف جمعية
حماية األطفال بالعمل مع فريقه  ،إلجراء مقابالت  :هذا قد يتضمن اللقاء مع العائلة  ،والشهود اآلخرين  ،إضافة الى ظروف
الطفل المعيشية  .كيف ومتى تتم هذه المقابالت يعتمد على ظروف القضية .عاد ًة  ،تستغرق مثل هذه العملية اكثر من شهر .٢٠
م :حسنا  ،مما يبدو ان كل قضية للتحقيق بشأن حماية الطفل تعتمد على الظروف الخاصة بالحالة.
س :نعم ،تماماً.اآلن  ،الخطوة  ٣والخطوة  ٤من الممكن حدوثها تزامنا مع الخطوة -٢هذه الخطوات تتضمن تقييم األمان
والسالمة وتقييم األخطار من قبل موظف جمعية حماية األطفال .هنا  ،سيقوم الموظف بمحاولة تحديد اذا كان الطفل بأمان في
منزله ،ماهو مستوى الخطر  ،او األذى المستقبلي  ،او األذى الذي يواجهه الطفل  .هنا ،سيقوم الموظف بمحاولة العمل مع
العائلة إلنشاء خطة لالمان والسالمة.٢١ .
هناك العديد من الخطوات األخرى إضافة لهذه  ،ولكن هذه هي الخطوط العريضة األساسية.
م :حسنا .فإذا " األمان" هو السالمة الفورية  ،و"الخطر" هو السالمة المستقبلية ؟
س :نعم.٢٢ .
م :حسنا.
س :اآلن ،الخطوة األخيرة التي سوف نتحدث عنها اليوم هي عندما ينتهي التحقيق بحماية الطفل  .بعد ان ينتهي الموظف من
اجراء المقابالت  ،التقييم ،والمراقبات – أيضا نكرر انه قد يستغرق اكثر من شهر -عندها يقوم موظف حماية األطفال وفريقه
بتحديد اذا كان الطفل بحاجة الى الحماية.٢٣.
م :ماذا يحدث اذا كان الطفل بحاجة الى الحماية؟
س :اذا وجد من التحقيق ان الطفل بحاجة الى الحماية ،عند ذلك سيتم تحويل الطفل الى الخدمات المستمرة لجمعية حماية الطفل
.كيف يبدو هذا  ،فانه يعتمد على الحوار.٢٤.من الممكن ان يتضمن  ،على سبيل المثال  ،ان تقوم العائلة بالتوصل الى اتفاق مع
جمعية حماية األطفال للقيام بأمور معينة  ،مثل الذهاب لطلب االستشارة ،او عدم القيام بامور معينة  ،مثل عدم استخدام العقاب
الجسدي.
 .٢٠متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٤٦-٣٥()٢٠١٦
 .٢١متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٥٩-٢٧()٢٠١٦
 .٢٢متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٥٩-٢٧()٢٠١٦
 .٢٣متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٧٠-٦١()٢٠١٦
 .٢٤متعلق بمعايير حماية األطفال في أونتاريو ()٩٢-٧٩()٢٠١٦

اذا أظهرت التحقيقات بان الطفل غير آمن في بيته  ،من الممكن وضع الطفل مع شخص من األقارب أو األهل  /اومن العائلة
او األصدقاء -حتى يصبح من اآلمن إرجاع الطفل الى منزله  ، ،او اكثر بصورة دائمية ٢٥.
اذا لم يكن من اآلمن بقاء الطفل في منزله ولم يكن هناك فرد من العائلة او قريب من الممكن وضع الطفل معه  ،عند ذلك فقد
يوضع الطفل تحت رعاية الجمعية – مؤقتا ً او لفترة طويلة من الوقت٢٦.
م :ماذا اذا لم توافق العائلة مع قرار جمعية حماية االطفال بان الطفل بحاجة الى الحماية ؟
س :في هذه الحالة  ،بإمكان جمعية حماية األطفال ان تتقدم الى المحكمة للبدء بدعوى قانونية ضد العائلة  .ان الهدف هو وضع
الطفل في المكان الذي تم تحديده انه سيكون آمن له ٢٧ .
من المهم مالحظة ان معظم العمل المنجز من قبل الجمعية ال يتضمن الذهاب الى المحكمة مع العائالت  .يحاول الموظفون
التعاون مع العائالت خالل هذه العملية – موقفهم هو ان المحكمة هي الخيار االخير.٢٨
م :اذا ما حدث ذلك ،هل يجب على العائلة االتصال بمحامي؟
س :اقترح المحامون الذين تحدثنا معهم انه اذا رفعت الدعوى القانونية ضد العائلة  ،فمن الجيد لهم طلب المشورة من محامي.
م :حسناً .اآلن ماذا اذا اثبت التحقيق ان الطفل ليس بحاجة الى الحماية؟
س :اذا اظهر التحقيق ان الطفل لم يتعرض لألذى وأنه ليس بخطر التعرض لألذى  ،عند ذلك فان القضية عادة ما تغلق .من
الممكن ان تغلق مع وجود او عدم وجود رابط مجتمعي  ،والذي يعني ،كما تحدثنا عنه سابقا ،هي خدمات مجتمعية تقدم لدعم
العائلة ٢٩.
م :واو .ان هذا يتضمن الكثير من الخطوات هنا.
س :نعم .وكما ذكرنا سابقا  ،كل قضية او تحقيق لحماية الطفل هي فريدة والخطوات تتضمن الكثير من التفاصيل التي لم نذكرها
بعد .ولكن ،من الجيد للعائالت ان تعلم الخطوط العامة للقضية.
م :أتوافق معك.وكما ذكرت  ،اذا ارادت العائالت معرفة المزيد  ،هل يمكنها الوصول الى مصادر المعلومات القانونية على
اإلنترنت؟
 .٢٥كتيب أونتاريو ألدوات حماية الطفل ()٢٢-٢٠)٢٠١٦
 .٢٦كتيب أونتاريو ألدوات حماية الطفل ()٢٢-٢٠)٢٠١٦
 .٢٧كتيب أونتاريو ألدوات حماية الطفل ()٢٢،٢٥،٣٤)٢٠١٦
 .٢٨معايير أونتاريو لحماية الطفل ()٢٠١٦
 .٢٩معايير أونتاريو لحماية الطفل ()١٢٢،١٢٨ ،٩٨-٩٣)٢٠١٦

س :نعم .طبعاً ،بإمكان العائالت إلقاء نظرة على الموقع االلكترونيStepsTojustice.ca
تم إنشاء هذا الموقع من قبل ( )CLEOمجتمع أونتاريو للتعليم القانوني . ٣٠ .
بإمكانهم أيضا إلقاء نظرة على عمليات جمعية حماية األطفال التي تحدثنا عنها اليوم بواسطة البحث عنهم على جوجل او إيجادهم
على الموقع االلكتروني لوزارة األطفال والمجتمع والخدمات االجتماعية  .هنا نورد بعض األسماء مرة أخرى  :معايير أونتاريو
لحماية األطفال ،أدوات حماية الطفل في أونتاريو .بإمكان العائالت أيضا زيارة مركز معلومات قانون االسرة  ،والذي يقع في
في هاملتون . 55 Main Street Westانه يقع ضمن محكمة االسرة ويفتح من االثنين الى الجمعة .
يضم مركز معلومات قانون االسرة منسق المعلومات واإلحالة والذي يساعد في توفير اإلحالة الى برامج المجتمع .٣١
م :ماذا عن االستشارة القانونية ؟
س :لالستشارة القانونية  ،للعائالت المؤهلة ماليا -وقانونيا زيارة مركز معلومات قانون االسرة الذي يقع ضمن محكمة االسرة
للتحدث مع محامي  .٣٢.الخيار اآلخر هو انه بإمكانك االتصال بخدمات اإلحالة الى المحامين من خالل جمعية القانون في
أونتاريو وطلب استشارة مجانية مع محامي لمدة  ٣٠دقيقة  .٣٣ .وبإمكانك محاولة االتصال بالمساعدة القانونية في أونتاريو .
اذا كنت مؤهال ماليا  ،من الممكن ان تقوم المساعدة القانونية بالدفع لك مقابل ان تحصل على نصيحة او تمثيل قانوني.٣٤ .
م :ما اذا كان على العائلة ان تمثل في المحكمة في ذلك اليوم ،وليس لديها محامي؟
س :األشخاص الذين ليس لديهم محامي ولكن يجب عليهم المثول للمحكمة في محكمة االسرة في ذلك اليوم بإمكانهم زيارة قسم
خدمةاالستشارة والذي يقع ضمن محكمة االسرة  .اذا كنت مؤهال ماليا  ،سيقوم قسم خدمةاالستشارة بتوفير محامي ليمثلهم في
ذلك اليوم  .٣٥.قم بزيارة قسم خدمة االستشارة في اقرب وقت في ذلك اليوم  ،حيث عادة ما توجدهناك قائمة طويلة من األشخاص
الذين يحتاجون الى المساعدة.
م :عظيم ! في حلقتنا القادمة من قانون االسرة ،سوف نتحدث عن امر قمنا بتقديمه اليوم  ،واجب اإلبالغ  .هذا كيف تبدا العملية
الكاملة للتحقيق بقضية حماية الطفل.
س :نعم  ،سوف نقوم بالتحدث اكثر عما يعني واجب اإلبالغ  ،كيف هو تاثيره علينا جميعا .أيضا ،اليوم  ،تحدثنا عن الخطوات
العامة في قضية جمعية حماية األطفال  .في حلقتنا التالية ،سوف نتحدث عن بعض األمور العملية التي بإمكانك عملها للبحث
عن هذه العملية .
شكراً على االستماع .
 .٣٠خطوات الى العدالة.
 .٣١مركز معلومات قانون االسرة ( اف ال أي سي اس)
 .٣٢مركز معلومات قانون االسرة ( اف ال أي سي اس)
 .٣٣جمعية خدمة اإلحالة القانونية .
 .٣٤المساعدة القانونية في أونتاريو .
 .٣٥الحصول على المساعدة في قاعة المحكمة .

مصادر العمل
قانون خدمات الطفل والشاب واألسرة  .اس او  ، ٢٠١٧سي  ، ١٤اس سي اتش .١
<www.stepstojustice.ca>.

تعليم القانون المجتمعي في أونتاريو ( سي ال أي او)  .خطوات الى القانون ٢٠١٨ .

قانون المجتمع في أونتاريو  .جمعية خدمات اإلحالة القانونية <www.findlegalhelp.ca>.٢٠٢٠ .
. <www.legalaid.on.ca/>.المساعدة القانونية في أونتاريو ٢٠٢٠.
 <www.legalaid.on.ca/duty-counsel/>.الحصول على المساعدة في قاعة المحكمة ٢٠٢٠.

.خدمات األطفال والعائالت من السكان األصليين في تورنتو  .رعاية األطفال والعائالت ٢٠١٩
<www.nativechild.org/child-welfare/child-and-family-well-being/>.
<www.oacas.org/childrensاتحاد أونتاريو لجمعيات حماية األطفال  ..يتعلق بجمعيات حماية األطفال.٢٠١٨ .متعلق بجمعيات حماية األطفال /رعاية  -حماية األطفال
لجنة أونتاريو لحقوق اإلنسان  " .الطفولة المتقطعة :افراط التمثيل لألطفال السود واألطفال من السكان األصليين في رعاية
أونتاريو لألطفال " ٢٠١٨
وزارة أونتاريو لخدمات األطفال والشباب  .معايير أونتاريو لحماية األطفال  ٢٤" .٢٠١٦نوفمبر  /تشرين الثاني . ٢٠١٦

وزارة األطفال والمجتمع والخدمات االجتماعية .
. <www.children.gov.on.ca/htdocs/English/documents/childrensaid/Child-ProtectionStandards-2016.pdf>.
كتيب أونتاريو ألدوات حماية األطفال ( .(٢٠١٦)" . )٢٠١٦وزارة األطفال والمجتمع والخدمات االجتماعية
<www.children.gov.on.ca/htdocs/English/documents/childrensaid/Child-Protection-ToolsManual-2016.pdf>.
أونتاريو  :وزارة األطفال والمجتمع والخدمات االجتماعية  .متعلق بجمعيات حماية األطفال  ٢٦أغسطس /آب
<www.children.gov.on.ca/htdocs/English/professionals/childwelfare/societies/index.aspx٢٠١٩
راعية الشباب بعد الرحيل . ٢٠١٨
<www.children.gov.on.ca/htdocs/English/childrensaid/leavingcare.aspx>.
أونتاريو  :وزارة المدعي العام  .مراكز معلومات قانون العائلة (اف ال أي سي اس) -١٣نوفمبر /تشرين الثاني . ٢٠١٥
<www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/infoctr.php>.

الشكر والتقدير
شكرا للموظفين في خدمات أونتاريو للمساعدة القانونية  ،مكتب مقاطعة هاملتون -كتشنر لمراجهة إصدارات هذا البودكاست .
شكرا أيضا لكادر جمعية حماية الطفل الكاثوليكية في هاملتون على الجهود في المحاورات والمشورات المبذولة على مشروع
التعلم األسري الذي في النهاية يساعد على توصيل محتويات هذا البودكاست وفهمها .

