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یحدث إنهیار في العالقة بین  إنفصال األبوین عن بعضهما البعض. عالوة علی هذابتجربة  طفل ٢٠٠٠٠یمر سنویا أکثر من 
زوجیة حدوث اإلنهیار في العالقة ال إبانالغالبیة العظمی من اآلباء بطریقة جیدة فیما بینهم یتعاون األزواج المتعایشین ذوي األطفال. 

 معظم األطفال حیاة جیدة في ظل الوضع الجدید. یعیش  وبعدها، و
 

وجوب حدوث کل ما یتعلق بالعمل مع الطفل عبر تفاهم وتعاون وثیقین مع بیت علی  في قانون روضة األطفال یٶکد بند األهداف
إنهیار. عندما ال یتمکن األبوان من التعاون فیما  حالةعالقتهما الزوجیة  تعیشالطفل. وهذا ینطبق بشکل خاص علی األبوین اللذین 

 اأن تتبع روضة األطفال روتین من المهم جدابینهما، تصبح روضة األطفال مهمة بشکل خاص للطفل. من أجل ملء هذا الدور، فإنە 
مع األبوین وبناء الثقة بینهما وبین علی عالقة آمنة موقف واع تجاە التعاون مع األبوین. فالمسألة هي الحفاظ أن یکون لها و اجید

یقة روتین جید لطرتطویر  ة األطفال. باإلضافة إلی هذا یعتبربأسرع ما یمکن عندما یبدأ الطفل في روض موظفي روضة األطفال
کون موظفو روضة یجب أن یتعامل روضة األطفال مع الطفل واألبوین عند حدوث إنهیار في العالقة الزوجیة، وسیلة جیدة. 

ن بشکل جید لردات فعل الطفل وتصرفاتە بعد انهیار الحیاة الزوجیة بین األبوین، وأن یتکلموا مع األبوین األطفال یقظون ومنتبهو
 حول الوضع.بتبصر من صالح الطفل أن یقوم الموظفون بدعوة األبوین للتحدث  حول ما یالحظوە.

  یکون أمرا متوقفا علی األشخاص. إذ یجب أن یتمتعفي وضع حیاتي صعب یجب أال   کیف یلتقي الطفل واألبوین ببعضهم البعض
ما لیس علی مایرام. باإلضافة إلی هذا یجب أن یکون جمیع کل العاملین في روضة األطفال بکفاءة تمکنهم من رٶیة أن الطفل رب  

والتأکد  المتعلقة بمتابعة الموظفینف. المسٶولیة األساسیة العاملین في الروضة متمتعین بالکفاءة الالزمة لمساعدة أبوین بینهما خال
  . تقع علی عاتق مدیر)ة( روضة األطفالمن أن الجمیع، بمن فیهم الموظفون الجدد، قد حصلوا علی هذە الکفاءة، 

 
کفاءة توى مسی من الکراس أن یرفع من توخ  علی اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل واألبحاث العلمیة الحدیثة. ی  اس هذا الکر  یستند 

د انهیار العالقة الزوجیة، وأن یدعم العاملین في روضة یطریقة تعاملهم مع الطفل واألبوین بع العاملین في ریاض األطفال فیما یخص  
اس کنقطة تخدام الکر، مکانا یکون آمنا وجیدا. یمکن أیضا اسالتنبٶ بە مسبقا ەیمکنللطفل توفیر مکان في سعیهم من أجل األطفال 
 في روضة األطفال.  واألیام المخصصة لمواضیع معینة  جتماعات المهنیةوالمناقشة في اإل تفکیرللانطالق 

 
  آمنة لجمیع األطفال.  نشأةنحن نتمنی أن یساهم الکراس في خلق حیاة یومیة جیدة في روضة األطفال و

 
 ٢٠١٥اآلباء لشٶون ریاض األطفال، ینایر مدیریة شٶون األطفال والشباب واألسرة ولجنة 
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 واتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفلالفضلی مصلحة الطفل 
 

 اإلعتبارات المتعلقة بمصلحة الطفلأن . ینطوي هذا المبدأ علی ساميهي عبارة عن مبدأ وطني ودولي الفضلی مصلحة الطفل 
  . مهما کانت هذە القضیة الطفل تمس   في کل قضیةالتي تتخذ تحظی بالمرکزیة في کل القرارات 

 
 :تفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفلافي  3للمادة  1منصوص علیە في البند الفضلی مبدأ مصلحة الطفل 

 
م أو السلطات کقامت بها مؤسسات الرعایة االجتماعیة العامة أو الخاصة، أو المحا ل، سواء  الطف مسفي جمیع اإلجراءات التي ت

 هي األساس.  مصالح الطفل الفضلىأن تکون یجب التشریعیة، اإلداریة أو الهیئات 
BARN OG BRUDD 
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 أزمة للطفل –انهیار العالقة الزوجیة 
 

ها الیومیة بدون حیات ستأنف، وتعود األسرة لتبینهم بعد انهیار العالقة الزوجیةیتمکن عدد کبیر من اآلباء من التعاون بشکل جید فیما 
ولکن بالنسبة لبعض األسر فقد یشعر بعض أفراد األسرة بعدم الطمأنینة لما قد تصبح علیە الحیاة العائلیة أن تواجە صعوبات کبیرة. 
ة بالحضانة المشترکة لألطفال بعد انهیار العالقة الزوجیة قعالاألزواج الذین یواجهون تحدیات ذات  في المستقبل. ربما یصبح

بعضهم یعاني من هذە الصعوبات بعد انهیار أدوارهم کآباء.  تأدیةفي  صعوباتون ە، فیواجهلین بشکل مفرط بالخالف ذاتمنشغ
ل. قد ة الطفا طوال فترة نشأت لمدة طویلة وربموقبل أن یتطبع الوضع الجدید، وآخرون یعانون من صعوبا العالقة الزوجیة مباشرة

علی ارتباط الطفل اآلمن بأبویە ویٶدي إلی تولد إحساس بعدم الطمأنینة لدی الطفل إذا أصبح سلبا یٶثر انهیار العالقة الزوجیة 
 بالنسبة للمواعید وحلول التعاون.   ملتبسینالوالدان 

  
 خالفات الوالدین
نهیار العالقة الزوجیة بین األبوین بالنسبة للطفل. یعاني عدد کبیر من اآلباء من أزمة ا تبعات م المرء ماذا ستكونمن المهم أن یقی  

بون آباء آخرون یتسبهناك بشکل جید من أجل األطفال.  العمل معا  بسبب انهیار العالقة الزوجیة بینهم ولکنهم مع ذلك یتمکنون من 
ون لدی . في هکذا حالة یکیعرقل نموهعلی الطفل بشکل سلبي ولدرجة کبیرة بحیث یٶثر الخالف بینهم في رفع مستوی الخالف 

الطفل. ما هي األشیاء التي یمکن للعاملین في روضة األطفال أن یکونوا ة أال وهي العنایة بة وخاص  روضة األطفال وظیفة مهم  
ء ر من مناقشة هذە األسئلة مع الزمالة الخالف انطالقا منها، وال ضیحد  التي یمکن تقییم منتبهین لها بشکل خاص؟ هذە بعض األسئلة 

 في العمل.  
 

 ؟هل یتشاجر األبوان کثیرا   •
 ؟ مستعص  و ة الزوجیة مباشرة، أم أنە مستدیمعلی أوجە بعد انهیار العالق هل الخالف •
 ؟متآزران وهادئانبین األبوین بادیة للعیان في روضة األطفال أم یبدو علی األبوین أنهما  هل المشاکل •
 بالهجوم الشخصي والعداء؟مطبوع ؟ هل الخالف بینهما ن األبوان علی خالف؛ ما هو موضوع الخالفندما یکوع 
  اإلبقاء علی الطفل في مرکز اهتمامهما، أم أن النزاع یسیطر علی الموقف بحیث أنهما ال یعودان هل یتمکن الوالدان من

 مصلحة الطفل.  نیریا
  النزاع؟ هل یشعر العاملون باإلزعاج عندما یلتقون باألبوین؟ بسبب ةالناشئ اتطوالضغ هو حجمما 
 یحالن الخالفات بینهما؟ هل یساهم کلیهما في ذلك؟هل هل مواقف األبوین بناءة و 
   طلق التهدیدات أو یتم تناول الکحول والمخدرات و/أو یوجد عدم توازن نفسي لدیهما؟مارس العنف أو ت  هل ی 
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 فترة طویلة؟ هل قلق العاملین علی تطور الطفل في ازدیاد؟زاع مستمر منذ هل الن •
 علی الطفل؟ بأیة طریقة؟  هل أثر الخالفات بین األبوین باد   •

 
تمكن ال عدم . في حأکثر أهمیة  عندما ال یتمکن األبوان من التعاون فیما بینهما لما فیە مصلحة الطفل الفضلی، تصبح روضة األطفال 

 ، فإنە من مسٶولیة العاملین أن یلفتوا انتباە األبوین لذلك. الطفل من رٶیة حاجاتاألبوین 
 

تطویر عالقات آمنة وإیجابیة مع اآلخرین. إذا کانت عالقة  علم الطفل وحصولە علی مهارةلکیفیة ت المثل األعلی األهم  األبوان هما 
ات الخالفات وإقامة عالق الطفل علی حل   فقد یٶثر ذلك علی قدرةمن الزمن، األبوین ببعضهما البعض سیئة علی مدی فترة طویلة 

کن فال. یملروضة األط ەذهابعالقة الطفل بالناس منذ مرحلة  بهذە الطریقة یمکن لهذا األمر أن یٶثر علی ویطبعجیدة مع اآلخرین. 
کافیة. هکذا تصبح روضة األطفال  م الذي ال یحصل علیە الطفل من طرف أبویە بدرجةضة األطفال أن تعوض عن هذا التعللرو

 مع اآلخرین. إیجلبیة عالقات حل الخالفات ویقیم حیث یمکن للطفل أن یتعلم کیف ی مهما   میدانا  
 

 التأثیر علی الطفل
 ن مصاعب أو تکون بینهما خالفات، فإن مستوی التوتر عندهماي حیاة الطفل. عندما یواجە األبوابالغین فشخصین  األبوان هما أهم  

 . علی تطور الطفلسلبا  بأبوین غیر متیسرین لە، قد یٶثر  وعند الطفل یرتفع. إن ارتفاع حدة التوتر عند الطفل مصحوبا  
 
  

 غریب! . هذا أمر  بعضهما البعض أبدا   یة علىحلقیان التبابا و ماما ال ی
 سنوات 3صبي، 

 
فال لحالة األبوین. فاألط ومنتبها   متحسبا  بسهولة تکون عالقة األبوین ببعضهما البعض متوترة أو عدائیة، یصبح الطفل عندما 

من أجل أن یشعر األبوان بالراحة، وهذا األمر قد یصعب علی الطفل أن یتعرف علی وینظم  بإمکانهم أن یکونوا مطواعین کثیرا  
ع میستوعب التفاعل أن  ە، ویصبح من الصعب علیبسهولة الطفل المتوتر بعدم اإلطمئنان حس  . عالوة علی هذا یالذاتیةأحاسیسە 

 کون مواجهة الطفل لصعوبات بالنسبة للعب وإقامة عالقات الصداقة في روضة األطفال. اآلخرین. عاقبة هذا الشيء قد ت
    
ات توفي بعض  – ثاقبةف عندما تنظر ماما لبابا بنظرات داکنة شعر بالخوأ  ذاها هکنظراتکون المر 

 . ماذا عملنا أنا و بابا في عطلة نهایة األسبوع أیضا  عندما أخبرها
         سنوات 6فتاة، 
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 :حتی بعد انهیار العالقة الزوجیة تستمر  األبوة 
 

 
 األطفال. یخص   الخالفات الزوجیة لیست موضوعا   ₋
ات حاجبین  الزوجیة، وأن یفرقا بعد انهیار عالقتهما الوالدین أن یرکزا علی حاجات الطفل ومعایشاتە أیضا  یجب علی  ₋

 تهما ومعایشاتهما. االطفل وبین حاج
 

 
 ردود فعل الطفل

 
سلبیین، و ل یکونون ملتبسینود أفعالهم تجاە الخالفات بین األبوین تختلف من طفل إلی آخر. فبعض األطفااألطفال مختلفون ورد

لدرجة أنهم ینحازون ألحد طرفي النزاع،  من اإلزعاج ومتعبهو وآخرون ینتابهم القلق وینعزلون. بعضهم یشعر بأن الوضع الجدید 
بین الوالدین هو أمر خطیر وجدي للطفل بغض  اتحدوث خالفإن یحاول آخرون جاهدین من أجل تسود العدالة بین الوالدین. بینما 

 النظر عن عمرە. 
 
  

 بین أمي وأبي؟الحاصل الشجار في سبب الأنا یا تری أتساءل هل 
 سنوات 4فتاة، 

 
 

وم أن یق ظروف البیت. من المهم جدا  ا هي علیە أحوالهم، وکیف یعایشون لیس دائما یتمکن األطفال الصغار من التعبیر بدقة عم  
 قد وأن یبحثوا عن إشارات انهیار للعالقة بین والدیهم بیوتهمفي حدث العاملون في روضة األطفال بمتابعة ومراقبة األطفال الذین 

 علی أن الطفل یعیش ظروفا صعبة.  تدل  
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علی  ،لقا  ق، ربما یصبحون أکثر ون باألمان في جمیع األوضاع الحیاتیة السائدة في روضة األطفالکانوا یحس   ا  سابقفاألطفال الذین 
ال لمدة في التطور لدی بعض األطفما یحدث نکوص رب  واللعب في الداخل واللعب في الخارج. بین  نتقالياإل سبیل المثال في الوضع

عدم کما یمکن للطفل أن یشعر علی نحو فجائي بأو بالتبول علی نفسە من جدید. المص اصة زمنیة قد تطول أو تقصر فیبدأ بإستعمال 
 یعاني بعض األطفال من إضطراب النوم أوبالکبار.  جدا   قا  ألمان في السابق، أو أن یصبح ملتصان یشعر فیها بااألمان في مواقف ک

  ، علی سبیل المثال.أكثر تسطحا   ی أومالمح الوجە أقسوجە التعبیریة، کأن تصبح دیهم مالمح الر لاألکل، و أطفال آخرون تتغی  
 

 ر الطفلتطو  
مع انهیار العالقة الزوجیة بین الوالدین. معظم األطفال یشعرون  ەفیة تعاملیمن عمر الطفل ودرجة النضج عندە علی ک یٶثر کل  

العالقة  ر الطفل بإنهیارة تأث  عن مشاعرهم هذە بطرق مختلفة، وسهولبالحزن وافتقاد األبوین عندما یفترق األبوین، ولکنهم یعبرون 
أن یشعر  ال یرید ەبە لتجنیب والدیە ألن ا علی الوالدین. لهذا السبب فقد یقوم الطفل بإخفاء ما یحس  وصعب الزوجیة قد یکون مٶلما  

لهم أن یتحدثوا مع أحد الموظفین في روضة األطفال حول الشعور بالحزن،  والدیە باألسی. وبالنسبة لبعض األطفال قد یکون مهما  
 للتعامل مع مشاعر الطفل.  الت الالزمةالمٶه  یملكون ل العاملین في روضة األطفافإن  وکأشخاص محترفین 

  
مع الوالد اآلخر، وبإمکان العاملین في روضة األطفال في مثل هذە الحاالت  نون مقیمینعندما یکو الوالدینل أحد اطفاألبعض قد یفت

أن  ، أو أن یرغب فيکان یعیش والدیە فیە معا   عندماإلی الوقت  یحن  أن أن یشعر باألسی و مقبول تماما  من الأن یبلغوا الطفل بأنە 
 للعنف ا  یرجع والدیە لبعضهما البعض. ولکن من جهة أخری فقد یشعر الطفل الذي عایش نزاعات مرعبة بین والدیە واستخدام

 مان. من األ انهیار العالقة الزوجیة یعطیە مزیدا   واإلدمان علی المخدرات و/أو مرضا نفسیا لدی أحد والدیە، بأن  
   

 ر علی تطور الطفل بعد انهیار العالقة الزوجیة:بعض العوامل التي قد تٶث  
 والمقابالت.نظام الزیارات /برنامجدرجة استقرار  ₋
 درجة جودة التعاون والتواصل بین الوالدین.  ₋
 ق الطفل بکل واحد من األبوین قبل انهیار العالقة الزوجیة.مدی تعل   ₋
 لمشاعر التي یعبر عنها الطفل.تجاه ا حساسیة األبوین درجة ₋
 مدی جودة التواصل بین الطفل والعاملین في روضة األطفال. ₋
 ن مشاعر الطفل. حد یفهم العاملو إلی أي   ₋
 ن یستأنس إلیهم الطفل.هل هناك بالغون آخرو ₋
 ة النزاع بین األبوین. درجة حد   ₋
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 أعوام( 5ر )ت  یب
 

 في روضة األطفال. وبالکاد مرئیا   ا اآلن فقد أصبح أکثر هدوءا  ، أم  دائما   وحذرا   لقد کان هادئا  
 
 

 أعوام( 4ایمیلیا )
 

اعلی الدوام، ولکن اآلن تت کان تسلیمها لروضة األطفال سهال   ن مسك أکثر بأمها وأبیها عندما یهم 
 بالذهاب.

 
  

 أعوام( 3أوسکار )
 

اآلن تجد روضة األطفال صعوبة في وضع  ، ولکنولعوبا   ومرحا   هازال  کان علی الدوام 
 األطفال اآلخرین.  الحدود لە، وقد بدأ بعض  
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§

 
 ةمصطلحات مهم  

 
ة حقوق و إلتزامات یفرضها القانون أی   دراك، فإن إللکي یکون التعاون بین العاملین في روضة األطفال واألبوین جیدا  

قد یکون صعبا علی العاملین في الروضة أن یعرفوا کیف علی الوالدین بعد انهیار العالقة الزوجیة بینهما أهمیة کبیرة. 
 سیتعاملون مع الوالدین ومسٶولیاتهما في مرحلة انهیار العالقة الزوجیة وبعدها. 

 
 الطالق وانهیار العالقة الزوجیة هي:ب یت صلفیما  المصطلحات األکثر استخداما  

 مسٶولیة الوالدین •
 حضانة مشترکة •
 مکان السکن الثابت •
 ممکان السکن المقس   •
 الزیارات والمقابالت •

 
 مسٶولیة الوالدین

 
§ 

نە. الدین عفي قانون الطفل علی: "من حق الطفل أن یحصل علی الرعایة والعنایة من طرف الذین لدیهم مسٶولیة الو 30تنص المادة 
ضمن الحدود المنصوصة علیها في المادتین نیابة عن الطفل لهٶالء الحق وواجب علیهم أن یتخذوا القرارات في المسائل الشخصیة 

 . 33و  31
 

 تمارس مسٶولیة الوالدین انطالقا من مصالح الطفل وحاجاتە. )...("
 

اتخاذ القرارات نیابة عن الطفل حول المسائل الشخصیة المتنوعة، تنطوي مسٶولیة الوالدین علی واجب تقدیم الرعایة للطفل وحق 
من بینها وضع الطفل تحت الوصایة القانونیة لشخص آخر والمعالجة الطبیة واختیار روضة األطفال والمدرسة و اإلنتقال إلی خارج 

 البلد.  
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§

§

 الحضانة المشترکة
 
 
§ 

 من قانون الطفل علی أن القرارات یمکن أن تتخذ من قبل الشخص الذي یسکن الطفل معە بشکل ثابت.  37المادة  تنص  
 

هما فقط، عندها ال یحق للوالد اآلخر أن بشکل ثابت عند أحدالطفل یعیش إذا کانت حضانة الطفل مشترکة بین الوالدین، بینما 
عدم ذهاب  أوب اذهالمسائل المتعلقة بتلك  ،آخر ، بکالم  تعلقة برعایة الطفلالمالقرارات التي لها عالقة بالجوانب األساسیة یعارض 

 الحیاة الیومیة. متعلقة بأخری کبیرة  ، أین في البلد سیسکن الطفل وقرارات  الطفل إلی روضة األطفال
 

الئمة الطفل تربیة م في المسائل الشخصیة، وأن یربیا من حق الوالدین کلیهما، وواجب علیهما، أن یتخذا القرارات نیابة عن الطفل
 م روضة األطفال بإعطاء کال الوالدین نفسأن تقوإلمکانیاتهما وشخصیتیهما. القاعدة األساسیة هي  ویعیالە ویٶمنا لە التعلیم تبعا  

ماعات اآلباء والتحقیقات و المعلومات حول المحادثات مع الوالدین واجت طفل وفي نفس الوقت، بما فیهاالمعلومات حول ال
لطفل تطور التي تستدعي القلق والمتعلقة بنمو وکذلك معلومات حول المسائل ار في الروضة، ووالتنم   اإلستقصاءات

 وتفاعلە مع اآلخرین وما شابە. 
 

 مکان السکن الثابت
§ 

 ین. ا عند أحدهما أو عند اإلثنالطفل بشکل ثابت إم  سکن أن یفي قانون الطفل علی أنە یمکن للوالدین أن یتفقا علی  36المادة  تنص  
  

حالة  فيفي مسألة سکن الطفل بشکل ثابت عند أحدهما. ولکن  ن حول هذا األمر، یجب علی المحکمة وقتها أن تبت  إذا اختلف الوالدا
 ، یمکن للمحکمة مع ذلك أن تقرر أن یکون مکان سکن الطفل عند کال األبوین. وجود أسباب خاصة

 
معظم ندە سیسکن الطفل ع ذلك الوالد الذيتعبیر "أین سیسکن الطفل بشکل ثابت"، بالدرجة األساسیة إلی  في معظم الحاالت یشیر

الوقت. في معظم الحاالت یکون مکان سکن الطفل الثابت ذلك المکان الذي یسکن فیە الطفل معظم الوقت، وذلك علی الرغم من أنە 
اتخاذ  حق   عنما  شيء  التعبیر ب یشي، من الوقت مع الوالد اآلخر. ثانیا   % 50یقضي لغایة دأیة أن یمکن للطفل من الناحیة المب

علی سبیل المثال، هل سیذهب الطفل إلی روضة األطفال، في للوالد الذي یسکن الطفل عندە/عندها بشکل ثابت.  الممنوحالقرارات 
أي جزء من البالد سیسکن الطفل، اختیار النشاطات الترفیهیة، المشارکة في أعیاد المیالد، نوع األکل، المالبس، أوقات النوم، 

 ، الخ. العنایةالرعایة واألصدقاء، 
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 م روضة األطفال بإعطاء کال الوالدین نفسأن تقوإلمکانیاتهما وشخصیتیهما. القاعدة األساسیة هي  ویعیالە ویٶمنا لە التعلیم تبعا  

ماعات اآلباء والتحقیقات و المعلومات حول المحادثات مع الوالدین واجت طفل وفي نفس الوقت، بما فیهاالمعلومات حول ال
لطفل تطور التي تستدعي القلق والمتعلقة بنمو وکذلك معلومات حول المسائل ار في الروضة، ووالتنم   اإلستقصاءات

 وتفاعلە مع اآلخرین وما شابە. 
 

 مکان السکن الثابت
§ 

 ین. ا عند أحدهما أو عند اإلثنالطفل بشکل ثابت إم  سکن أن یفي قانون الطفل علی أنە یمکن للوالدین أن یتفقا علی  36المادة  تنص  
  

حالة  فيفي مسألة سکن الطفل بشکل ثابت عند أحدهما. ولکن  ن حول هذا األمر، یجب علی المحکمة وقتها أن تبت  إذا اختلف الوالدا
 ، یمکن للمحکمة مع ذلك أن تقرر أن یکون مکان سکن الطفل عند کال األبوین. وجود أسباب خاصة

 
معظم ندە سیسکن الطفل ع ذلك الوالد الذيتعبیر "أین سیسکن الطفل بشکل ثابت"، بالدرجة األساسیة إلی  في معظم الحاالت یشیر

الوقت. في معظم الحاالت یکون مکان سکن الطفل الثابت ذلك المکان الذي یسکن فیە الطفل معظم الوقت، وذلك علی الرغم من أنە 
اتخاذ  حق   عنما  شيء  التعبیر ب یشي، من الوقت مع الوالد اآلخر. ثانیا   % 50یقضي لغایة دأیة أن یمکن للطفل من الناحیة المب

علی سبیل المثال، هل سیذهب الطفل إلی روضة األطفال، في للوالد الذي یسکن الطفل عندە/عندها بشکل ثابت.  الممنوحالقرارات 
أي جزء من البالد سیسکن الطفل، اختیار النشاطات الترفیهیة، المشارکة في أعیاد المیالد، نوع األکل، المالبس، أوقات النوم، 

 ، الخ. العنایةالرعایة واألصدقاء، 
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 الحضانة المشترکة
 
 
§ 

 من قانون الطفل علی أن القرارات یمکن أن تتخذ من قبل الشخص الذي یسکن الطفل معە بشکل ثابت.  37المادة  تنص  
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 حضانتە.  م الرعایة الیومیة للطفل وذلك الذي یملك حق  مشترکة بین ذلك الذي یقد  في األحوال العادیة تکون الحضانة 
 

  مکان السکن الثابتتقاسم 
 

 المثال ند کال األبوین، علی سبیلعندما یتفق الوالدان علی ذلك. الطفل یسکن بشکل ثابت عمکان السکن تقاسم یمکن الحدیث عن 
حول تقاسم مکان سکن الطفل علی  إلتفاقایمکن کذلك أن یکون یسکن الطفل اسبوعا عند األم وأسبوعا عند األب وهکذا دوالیك. 

عندما یسکن الطفل  من الوقت عند الوالد اآلخر. % 30أو  40و من الوقت عند أحد الوالدین  % 70أو  60شکل قضاء الطفل 
اتخاذ القرارات هو للوالدین بشکل مشترك. هذا یعني أن کال الوالدین  حق  أن  ن ذلك ینطوي علی بشکل ثابت عند الوالدین کلیهما، فإ

 لدیهما نفس القدر من الحقوق فیما یتعلق بالحیاة الیومیة للطفل. 
 

 وقضاء الوقت معە الطفل مقابلة
 

 . قضاء بعض من الوقت معەو حق مقابلة الطفل ،لوالد الذي ال یسکن الطفل عندە بشکل ثابتفي العادة  یکون ل
 

 علیحصلت نني  أ  ني أسکن في باردوفوص ولوکاس یعیش في أوسلو مع أمە، إال  "علی الرغم من أن  
أن أعرف متی سیأتي لوکاس لقضاء  جمیل شيء  علی نفس المعلومات من روضة األطفال. أنە الدوام 

 العطلة معي."
 
 الحضانة المشترکة لدیە حق   أب  
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 دور روضة األطفال

 
عاملین في روضة األطفال ومتابعتهم للطفل واألبوین في مرحلة إنهیار العالقة الزوجیة، أهمیة کبیرة إلحساس ف التصر  لطریقة 

 الطفل والوالدین باألمان. 
 
 

 روضة األطفالالشعور باألمان في 
 

مشاعر الطفل واحتیاجاتە. إن قدرة الکبار علی إبداء الحساسیة بالنسبة ل مبادرة صاحباحساسین والوظیفة األهم للوالدین هي أن یکونا 
في المرء بها حیاة مستقرة وآمنة، هي أهم ما یمکن أن یقوم  وعلی القیام بما یجب من أجل أن یعیش الطفل ،تجاە مشاعر الطفل
بیر عن . التعنە ال یقدر علی التعبیر عنەالطفل ولک ا یریەیجب علی الکبار أن یساعدوا الطفل علی التعبیر عم  روضة األطفال. 
 . عندە الفروق الدقیقة في المشاعرملکة التعبیر عن یجب أن یتعلمە الطفل، ویجب کذلك تنمیة  المشاعر هو أمر  

   
باألمان. هذا الشيء لە أهمیة خاصة بالنسبة لألطفال،  ، یجعلنا نشعربأن اآلخرین یتفهمون مشاعرنا أن یفهمنا اآلخرون وأن نحس  

 نمو دماغ الطفل لم یکتمل بعدال یقدرون علی التعبیر عن مشاعرهم کالکبار. ف ،وذلك ألنهم بسبب عمرهم الصغیر ودرجة نضجهم
ي فل، فإن وجود الکبار فبسبب ما یجري من حولە. إذا حدث نزاع في الوسط الذي یعیش فیە الطبسهولة مشاعرە  غمر وترتبكوهو ی  

اهم . هذا یسمن خالل الکلمات وسلوكە، یساعد کثیرا   الطفلە ب بأنهم یتفهمون ما یخبر طفل وإظهارهمروضة األطفال بالقرب من ال
صوا نفس الکمیة من الوقت لجمیع األطفال، من الصعب علی العاملین في الروضة أن یخص  في أن یشعر الطفل من جدید باألمان. 

 أن یکون العامل شخصا ذو أهمیة لألطفال األکثر حاجة إلیە.  من الممکن تماما   ولکم
 

 دور روضة األطفال تجاە الطفل 
 

فل الطالبیت صعبة. یجب أن یستخدم في ظروف الللطفل، وهي مکان آمن عندما تصبح األطفال هي بالدرجة األولی میدان روضة 
طفل في الالعنایة ب أن یتم   الخصومات بین الکبار. لهذا السبب فإنە من المهم جدا   النمو ولیس علیعلى ە علی تطویر نفسە وطاقات

 روضة األطفال بشکل خاص عندما تنهار عالقة األبوین وتزداد الصعوبات بینهما. 
 

. مواساة إضافیینألن یشعر بهم الموظفون، وأن یحصلوا علی رعایة و کبیرة   لدی األطفال الذین تنهار العالقة بین أبویهم حاجة  
ل بحاجة إلی الطففأهمیة الموظفین للطفل کبیرة، ووجود عالقة آمنة بینە وبینهم قد یکون أفضل حمایة یمکن للطفل أن یحصل علیها. 

 وبین التحدیات المتعلقة بقاعدة آمنة یتواجد فیها.  آمن حضن   منبین القرب  ا  یکون هناك توازنأن 
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 یتحدث قبل أن یکون جاهزا لذلك. العاملون لضغط علیە ة التحدث حول ما یشعر بە، بدون أن ییجب أن یحصل الطفل علی إمکانی

 
 علی اإلصغاء وفهم الطفل. ن قادروکبار البنفس الدرجة مثلما علی التعبیر عن نفسە  قادر  الطفل 

 2006غامست و النغباللي، 
 

 إزاء اآلباء دور روضة األطفال
متممة للطفل، وعلی عاتقها تقع مسٶولیة تعزیز ل هي مجرد بیئة اآلباء هم المسٶولون الرئیسیون عن تربیة األطفال. وروضة األطفا

التواصل والتعاون مع کال األبوین. یجب علی العاملین في الروضة أن یعتنوا باألطفال وآبائهم علی حد سواء بطریقة خدومة وبکثیر 
. ةالطفل على الروض تعودمن فترة  بدءا   ، وأن یعملوا بوعي من أجل تأسیس عالقة آمنة ووثیقة بجمیع األطراف مبکرا  عاطفمن الت
ینبغي علی العاملین أن یدرکوا ما هو دورهم تجاە األبوین. قد یواجە المرء تحدیات  ،بین أبویندما یحدث انهیار للعالقة الزوجیة وعن

الموظفون في الروضة بأنهم یتعاطفون أکثر مع أحد الطرفین. العاملون في  إذا أحس  ینهما نزاع، خاصة معاملة أبوین ب في مجال
مواقف الحیاتیة المختلفة، ألن هذه في ال للتعامل مع الناسة واعیة، هم أکثر جاهزیة منظومة قیمی  ون بیتحل  روضة األطفال الذین 

  ب اإلنحیاز ألحد الطرفین في القضیة. ل تجن  سه  الخاصیة قد ت
 

  
هذا  م وبدون اإلنحیاز ألحد الطرفین.لقد استقبل العاملون في الروضة کالنا باإلحترام والتفه  

 عە.باألمان وأن نعرف ما یمکننا توق   جعلنا نحس  
 بعد انهیار عالقتها الزوجیة أم  
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واء. س آمنا لألطفال واآلباء علی حد    ومکانا   تبدیل المالبس إلی منطقة إیجابیة بإمکان العاملین في روضة األطفال أن یحولوا غرفة
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 إجراءها في غرف أخری وفي غیاب الطفل. 
 
 
 

 . ال یعیشان سویة أبوي   ، علی الرغم من أن  ث الکبار عن أبي أیضا  جید أن یتحد   أنە شيء  
 أعوام 5فتاة، 

 
 ةمی  معلومات ق

أهمیة بالغة، ألنە ال یمکن للعاملین أن یتوقعوا قیام األبوین بإبالغ  ذات صلة لکال األبوینعطاء روضة األطفال معلومات إل إن  
یة کبیرة. أهم ،للمحافظة علی عالقة جیدة بکال الطرفین حتی بعد انهیار العالقة الزوجیة بینهما بعضهما البعض بالمعلومات. کما أن  

 وهذا جید للطفل أیضا ویجعلە یشعر باألمان. بهذە الطریقة یظهر العاملون في الروضة أنهم یهتمون ألمر کال األبوین،
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 ألحد الوالدین بمفردە: هي إذا کانت مسٶولیة رعایة الطفل  •
حولها. یجب أن یکون عند روضة األطفال الوالدان و روضة األطفال  تفقیمكن أن یما هي اإلجراءات الروتینیة التي  -

 بشأن البقاء علی تواصل مع الطرف اآلخر من أجل تأمین حقوق الطفل. خطة 
 التوقعات التي یأملها الموظفون والوالدان من بعضهم البعض في الموقف الحاصل.  تبی ن •

 
 
4  

 
 المعلومات:إعطاء ة باإلجراءات الروتینیة الخاص  

 
 ثق ی طفال، ویفضل أن یکون هذا الشخص موظفا  اتفق مع األبوین حول الشخص الذي یرغبان في مراجعتە في روضة األ

 فیە کال الوالدین. 
  قبال  تعقد اجتماعات بین المسٶول التربوي والوالدین مسحول متی وأین ست  اتفق . 
 حول طریقة إیصال المعلومات لکال الطرفین. اتفق 
 ة معلوماتعلی أیسیحصل  ینالطرفطرف من  أي  حول  اتفق . 
  أیضا للطفل.  ن لهما أهمیة اإلستمرار في الحوار مستقبال  حول دور روضة األطفال وبی   أعطي للوالدین معلومات 
   جدید، وأحرص علی أن تکون هناك استمراریة ومتابعة جیدة.  اتفق علی عقد اجتماع 

 
 
5  

 
 الوالدین التعاون المستقبلي مع

 
   ال یحق لزوج األم و زوجة األب أن  د علی حدة؟وال أم کل   ر لدی الطفل: من سیشارك فیها؟  معا  محادثات بحث التطو

 من کال األبوین.  یشاركا في المحادثات بدون موافقة  
   عطی المعلومات حولها؟من سیشارك فیها؟  کیف ست  قام في روضة األطفال: النشاطات التي ت 
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 روتین روضة األطفال
 

ة عندما وخاص   ،ینبغي أن یکون لدی جمیع ریاض األطفال روتین لکیفیة اإلعتناء باألبوین عندما یحصل انهیار في عالقتهما الزوجیة
 تکون عالقتهما مشوبة بالنزاع. 

 
  

 کون:لروضة األطفال قد ت ةروتیناإلجراءات ال
 

ذلك ، وووثیقا   روضة األطفال أن یکون التعاون مع اآلباء آمنا   أنە یهم  ل ببإمکان مدیر الروضة أن یعلم اآلباء في اجتماع اآلباء األو  
، أو إعالم المسٶول التربوياآلباء علی  المناسبة لیحث   المدیر أن یستغل  بإمکان  مع بند األهداف في قانون ریاض األطفال. و تمشیا  

  للروضة أن تعرف بها. یکون مهما   قد حدثت في العائلةة خاص  ذات طبیعة شخص اإلتصال الرئیسي للطفل، حول حوادث أو مواقف 
 
1 

 عند قیام األبوین بإعالم روضة األطفال:
ا وأن کافی الذي یعطي المعلومات وقتا   یمنح وأنقال المعلومات أن یصغي بإهتمام لما ی   عامل روضة األطفال الذي یتلقییجب علی 
 .  ص الذین یمکن إعطاء المعلومات لهمقال ویطرح أسئلة تعقیبیة. اتفق أیضا من الوالدین حول األشخایقبل ما ی  

  
2  

 غ روضة األطفال بحدوث طالق/انهیار في العالقة الزوجیة:بل  عندما ت  
ء استدعا بإستدعاء األطراف إلی محادثة. من المهم أن یتم  یقوم المسٶول التربوي خالل فترة قصیرة من حصولە علی المعلومات، 
 کال األبوین وأن یحصال علی نفس المعلومات. 

 
3  

 التي ینبغي اإلتفاق حولها في المحادثة قد تکون: الراهنةالمسائل 
 

 ماذا یعلم الطفل؟ ما هي اإلحتیاجات الراهنة للطفل؟ •
 ؟لطفل علی الوضعطبیعة ردود فعل ا ما هي •

 رات علی الطفل في روضة األطفال؟ة تغی  هل الحظ الموظفون أی  
 ؟تساعد روضة األطفال في هذا الوضعما هي احتیاجات العائلة؟ کیف یمکن أن  •
 إذا کانت مسٶولیة رعایة الطفل مشترکة بین األبوین:   •

 ؟األطفالاألبوان و روضة  ەما نوع تبادل المعلومات الذي یمکن أن یتفق حول -
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 ألحد الوالدین بمفردە: هي إذا کانت مسٶولیة رعایة الطفل  •
حولها. یجب أن یکون عند روضة األطفال الوالدان و روضة األطفال  تفقیمكن أن یما هي اإلجراءات الروتینیة التي  -

 بشأن البقاء علی تواصل مع الطرف اآلخر من أجل تأمین حقوق الطفل. خطة 
 التوقعات التي یأملها الموظفون والوالدان من بعضهم البعض في الموقف الحاصل.  تبی ن •

 
 
4  

 
 المعلومات:إعطاء ة باإلجراءات الروتینیة الخاص  

 
 ثق ی طفال، ویفضل أن یکون هذا الشخص موظفا  اتفق مع األبوین حول الشخص الذي یرغبان في مراجعتە في روضة األ

 فیە کال الوالدین. 
  قبال  تعقد اجتماعات بین المسٶول التربوي والوالدین مسحول متی وأین ست  اتفق . 
 حول طریقة إیصال المعلومات لکال الطرفین. اتفق 
 ة معلوماتعلی أیسیحصل  ینالطرفطرف من  أي  حول  اتفق . 
  أیضا للطفل.  ن لهما أهمیة اإلستمرار في الحوار مستقبال  حول دور روضة األطفال وبی   أعطي للوالدین معلومات 
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 التوقعات التي یأملها الموظفون والوالدان من بعضهم البعض في الموقف الحاصل.  تبی ن •
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 المعلومات:إعطاء ة باإلجراءات الروتینیة الخاص  

 
 ثق ی طفال، ویفضل أن یکون هذا الشخص موظفا  اتفق مع األبوین حول الشخص الذي یرغبان في مراجعتە في روضة األ

 فیە کال الوالدین. 
  قبال  تعقد اجتماعات بین المسٶول التربوي والوالدین مسحول متی وأین ست  اتفق . 
 حول طریقة إیصال المعلومات لکال الطرفین. اتفق 
 ة معلوماتعلی أیسیحصل  ینالطرفطرف من  أي  حول  اتفق . 
  أیضا للطفل.  ن لهما أهمیة اإلستمرار في الحوار مستقبال  حول دور روضة األطفال وبی   أعطي للوالدین معلومات 
   جدید، وأحرص علی أن تکون هناك استمراریة ومتابعة جیدة.  اتفق علی عقد اجتماع 
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 الوالدین التعاون المستقبلي مع

 
   ال یحق لزوج األم و زوجة األب أن  د علی حدة؟وال أم کل   ر لدی الطفل: من سیشارك فیها؟  معا  محادثات بحث التطو

 من کال األبوین.  یشاركا في المحادثات بدون موافقة  
   عطی المعلومات حولها؟من سیشارك فیها؟  کیف ست  قام في روضة األطفال: النشاطات التي ت 
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 القلق علی الطفل
 

 ةوراح ، فإنە من الضروري أن تتحاور الروضة مع الوالدین حول رفاهیةمالطفل یتأل   أن  علی مدی فترة طویلة حظ الموظفون إذا ال
ل والتفکیر في مشاعر الطفل إزاء الوضع. ینبغي علی وا قضیة الطفل بدعوة األبوین للتأم  الطفل. یجب علی الموظفین أن یتبن  

. بعد المحادثة یجب علی یومیة للطفل أفضل وأکثر أمنا  األطراف أن یناقشوا سویة ماذا یمکن فعلە من أجل أن تکون الحیاة ال
 تزوید کال الوالدین بمعلومات حول راحة الطفل وتطورە. الموظفین أن یتابعوا وضع الطفل من خالل 

  
ات هوصی باإلتصال بجاألبوین ال یقدران علی تحمل المسٶولیة لما فیە خیر الطفل، فإن روضة األطفال ت   إذا شعر الموظفون بأن  

 أخری للحصول علی المشورة واإلرشاد. 
 
 

 صل بها؟ما هي الجهات التي یمکن لروضة األطفال أن تت  
 

 FAMILIEVERNKONTORمکتب رعایة األسرة والطفولة 
مکتب رعایة األسرة والطفولة هو عرض تقدمە الدولة عندما یحصل انهیار في العالقة الزوجیة ونزاع بین األبوین. مکتب رعایة 

ط بین األبوین عندما تنهار العالقة بینهما. وهذا ینطبق علی األزواج المتزوجین حسب القانون بالتوس   األسرة والطفولة ملزم  
. یمکن إلی قانون الطفل علی اآلباء الذین یریدون إقامة دعوی أمام المحکمة استنادا  كذلك مشترکین، و متعایشین الذین لدیهم أطفاال  وال

اج واألزواج السابقین والعوائل أن یراجعوا المکتب. العرض مجاني، ومن غیر الضروري إحالة المراجعین إلی لألفراد واألزو
أن یقوم الموظفون بلفت انتباە یمكن محافظة في النرویج، و ما. هناك مکتب رعایة األسرة والطفولة في کل   المکتب من قبل جهة  

 . عن طیب خاطر اآلباء إلی هذا العرض
www.bufetat.no/familievernkontor  

 
 

 FUBریاض األطفال شٶون لجنة اآلباء ل
ة تعمل لصالح اآلباء الذین لدیهم أطفال في روضة األطفال. یمکن هیئة وطنیة ومستقل  ( هي FUB) ریاض األطفالشٶون لجنة اآلباء ل

للحصول علی المشورة واإلرشادات بخصوص المسائل لآلباء والموظفین في ریاض األطفال أن یتصلوا بلجنة اآلباء لریاض األطفال 
 یة.ریاض األطفال مجانشٶون المتعلقة بروضة األطفال والمسائل ذات العالقة بالتعاون بین اآلباء والموظفین. خدمات لجنة اآلباء ل

www.fubhg.no  
 
 
 ي ومرکز رعایة األسرة الصح   رکزالم

األطفال واآلباء، والمراکز الصحیة منتشرة في جمیع أنحاء النرویج.  لجمیعخدمي  هو عرض   (helsestasjonي )المرکز الصح  
 ضات وموظفون من اختصاصات أخری یمکنهم أن یعطوا للناس إرشادات ونصائح ومساعدة.یوجد في المراکز الصحیة ممر  
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 BARNEVERNTJENESTENرعایة الطفل دائرة 
علی: "یجب أن ینتبە  رعایة الطفل دائرةمن قانون ریاض األطفال المتعلقة بواجب إبالغ  22تنص الفقرة األولی للمادة 

 رعایة الطفل." دائرةمن قبل اتخاذ اجراءات تستدعي روضة األطفال في عملهم إلی الحاالت التي قد  موظفو
اخلە، بدون أن ارع ویتألم في دصإذا شعر الموظفون بأن الطفل یرعایة الطفل  دائرةروضة األطفال ملزمة بإبالغ إذن 

قیام عند  . من المهم أن یتم إعالم األبوینعلی فعل شيء ما لمساعدة الطفل في الوضع الذي هو فیەیبدي األبوین قدرة 
 رعایة الطفل.  دائرةرسال کتاب تعبیر عن القلق إلی في حالة إ کذلكرعایة الطفل، و بدائرةإلتصال الروضة با
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 ة األشخاصمناقشة بدون إفشاء هوی  
 األبوین أو إذا الحظت روضة األطفال أن   ،رعلی الطفل إلی حدوث تغی   ي المحادثات مع األبوین حول قلق روضة األطفالإذا لم تٶد

ن القلق مع عبیر عة رعایة الطفل وتطلب منها مناقشة بالغ التصل بدائربان وینکران الموقف، ینبغي علی روضة األطفال أن تت  یتهر  
تعطي نصائح وإرشاد حول اإلجراءات الالحقة، وهل ینبغي رعایة الطفل أن  دائرةالمحافظة علی هویة األطراف مجهولة. بإمکان 

 م بالغ تعبیر عن القلق أم ال. علی روضة األطفال أن تقد  
 

 واجب اإلبالغ
باب رعایة الطفل بأس دائرةأن تبلغ  هاعلی ما بالجدیة والخطورة بحیث یصبح لزاما   یتسم قلق روضة األطفال علی طفل   حد   إلی أي  
 وح أن  الوض کل   في بعض الحاالت سیکون واضحا  د للوضع الذي یعیشە الطفل. د عبر إجراء تقییم محد  یجب أن یتأک  هو أمر قلقها، 

ة شتبە الروضما سیکون علیە الحال علی سبیل المثال عندما ت. هذا بأسباب قلقها رعایة الطفل دائرةمن واجب الروضة أن تبلغ 
 األبوین إخفاق   وأ في األسرة حصول سوء استعمال للمشروبات الکحولیة والمخدراتبضمن األسرة، أو بحصول عنف واعتداءات 

ا یشکل منزاع بین األبوین رب  ال إن  إذ في حاالت أخری یجب علی روضة األطفال أن تجري تقییمات صعبة. . للطفل الرعایةتقدیم في 
 رعایة الطفل.  دائرةبالغ أرضیة إل

دلة. أن ال یتم تبدید األ ە من المهم جدا  ارتکابها في داخل روضة األطفال أو خارجها فإن   ند اإلشتباە بحصول أفعال مخالفة للقانون تم  ع
د من الناحیة القانونیة الجنائیة قالشيء هذا  الطفل" ألن  استجواب عوا في "أن ال یتسر  لذا ینبغي علی الموظفین في روضة األطفال 

مح لە سینطوي علی ضعضعة األدلة في القضیة. یجب الشعور بالطفل واإلصغاء لە، وإذا أراد الطفل أن یخبر بما لدیە، یجب أن ی  
 بذلك. 

 
یدونوا  أسئلة تعقیبیة وإیحائیة. ینبغي علیهم أنطرح بالنسبة ل یکونوا حذرین جدا   مع ذلك ینبغي علی الموظفین في روضة األطفال أن

ات اإلدعاء تدوینە لسلط م ما تم  سل  أسئلة الشخص البالغ علی الفور بعد انتهاء المحادثة معە. ینبغي أن ی  کذلك أقوال الطفل أو روایتە و
  التعبیر عن القلق. بالغ تسجیل من تاریخ  یوما   14خالل  استجواب الطفل یجب أن یتم   بإعتبار أن   العام المحلیة فورا  

 
 واجب اإلفصاح

ق شروط واجب رعایة الطفل روضة األطفال باإلفصاح عن معلومات، تکون مسٶولیة تقدیر تحق   دائرةفي الحاالت حیث تلزم 
رعایة الطفل. بإمکان روضة األطفال أن  دائرة، وما هي المعلومات ذات الصلة في القضیة، علی عاتق عن المعلومات اإلفصاح
رعایة الطفل إلستشارتها بخصوص النهج الذي یجب اتباعە من أجل وصف وضع الطفل. یجب علی روضة األطفال  دائرةتراجع 

ظ فة. مکتب المحارعایة الطفل، بمعزل عن تواصلها مع األبوین وواجب الحفاظ علی السری   دائرةأن تعطي المعلومات التي تطلبها 
 هناك خالف في وجهات النظر.  عندما یکونهو جهة اإلعتراض 
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