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الوصي على الطفل الذي جاء وحده إلى 
    السوید

 
األطفال الذین یأتون إلى السوید بدون والدیھم غالباً 
ما یحتاجون إلى شخص یمثلھم، على سبیل المثال 

ال یمكن لألقرباء  من أجل االتصال بمختلف السلطات.
أن یكونوا ممثلین عن "األطفال الذین یأتون 

 ي.وحدھم"، ولذلك یجب تعیین وص
 

إن الوصي على ما یسمى "الطفل الذي یأتي وحده" 
یمثل ذلك الطفل بصفتھ حامالً لحق حضانتھ وولّي 

وھذا یعني أن الوصي مسؤول عن عالقات  أمره.
الطفل الشخصیة واالقتصادیة، كما أنھ ھو الذي یقرر 

غیر أن الوصي لیس مسؤوالً عن  في تلك الشؤون.
 ر ُمـلَزم بإعالتھ.رعایة الطفل الیومیة، كما أنھ غی

 
من المھم معرفة أن الوصي ال یتبع ألي سلطة من 

وھذا یعني أن الوصي ال یمثل أي سلطة،  السلطات.
ً بأنھ  وإنما یمثل الطفل فقط. ویمكن القول عموما

یجب على الوصي أن یحرص على أن یحصل الطفل 
على الدعم الذي یحتاجھ خالل الفترة األولى من 

 تواجده في السوید.
 
 
 
 
 
 

 
 

 الوصي مھام عمل
 :الوصي من المھام التي تقع على عاتق

أن یساعد الطفل في اتصاالتھ مع مصلحة  •
الھجرة وأن یحضر أثناء التحقیق في طلب 

 اللجوء.
أن یتقدم بطلب الحصول على المعونات  •

الدعم الدراسي ونقدیة الطفل كالساریة (
 ودعم اإلعالة).

أن یحرص على أن یحصل الطفل على  •
 مسكن مناسب.

أن یحرص على أن یحصل الطفل على  •
 الرعایة الصحیة والطبیة حسب الحاجة.

أن یحرص على أن یحصل الطفل على  •
 مدرسة مناسبة.

أن یحرص على أن یتصل الطفل بوالدیھ أو  •
 مع عائلتھ في بلده األصلي إن أمكن ذلك.

 
 إدارة الوصایة العلیا

 أعلى في كل بلدیة من بلدیات السوید. یوجد وصي
 ،یدرس الوصي األعلى مدى الحاجة إلى وصي

ویقرر ما إذا كانت ھناك حاجة لتعیین وصي للطفل 
كما أن الوصي األعلى  الذي یأتي وحده إلى السوید.

 یشرف على األوصیاء ویدفع لھم أجورھم.
 

 االتصال / األسئلة
لدیكم حول  نرحب باتصالكم بنا في حال وجود أسئلة

 الوصایة.
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