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 ملخص السياسات عن مبادرات الرعاية البديلة لألطفال المهاجرين والالجئني في المجتمع واألرس 
في منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا، وهو مبني على بحث شامل يتضمن ملخصني للسياسات.

ممارسات وفرص واعدة 
نحو استمرارية الحماية والرعاية لألطفال الالجئني والمهاجرين 

في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا
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أطفال في مركز تنمية الطفولة المبكرة في مخيم المركزي للاجئين اليمنيين.  جيبوتي. وفًقا للمفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين ، يستضيف مخيم المركزي حوالي 2000 لاجئ فروا من الصراع في اليمن منذ عام 2015. 

وفًقا لرئيس المكتب الميداني للمفوضية ، وصل 203 لاجئ حديًثا في يناير 2018.
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المقدمة واألهداف

الأوقات،  جميع  في  الفضلى  ومصالحه  الطفل  حقوق  واحترام  بحماية  التزامها  على  الدول  أكدت 
 ،)GCM( والنظامية  والمنظمة  الآمنة  للهجرة  العالمي  الاتفاق  في  الهجرة،  وضع  عن  النظر  بغض 
الذي اعتمدته أغلبية الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما أكدت على التمسك 
بالمبدأ التوجيهي الخاص بالأطفال في الاتفاق العالمي للهجرة.  وافقت الحكومات على وضع التزامها 
موضع التنفيذ من خلال زيادة اليقين وإمكانية التنبؤ بإجراءات الهجرة من أجل الفحص والتقييم 
الوصول  وسهولة  توفر  من  والتأكد  الأساسية،  الخدمات  إلى  الوصول  وضمان  المناسبين،  والإحالة 
إلى مجموعة متنوعة من البدائل القابلة للتطبيق، وتفضيل ترتيبات الرعاية المجتمعية التي تحترم 

الحقوق1 وتضمن الوصول إلى الخدمات.  

الواعدة  الممارسات  »لتعزيز  بحث  واليونيسيف   )IDC( الدولي  الاحتجاز  تحالف  منظمة  أجرت 
والفرص نحو استمرار الحماية والرعاية للأطفال اللاجئين والمهاجرين في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا« بهدف تعزيز المشاركة بين الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
المراعية  الحضانة  بدائل  على  التركيز  مع  للهجرة.  العالمي  والاتفاق  الطفل  حقوق  لاتفاقية  وفًقا 
للأطفال، فحصت الدراسة الاتجاهات واكتشفت ممارسات حماية ورعاية واعدة للأطفال المهاجرين 
واللاجئين في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهم: جيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، 

ليبيا، المغرب، تونس، السعودية، والسودان. 

الأمم المتحدة، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ،)GCM( الهدف 13 (ح)، عام 2018، متاح: هنا    1
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ممارسات وفرص واعدة في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا4

حدد هذا البحث الممارسات الرئيسية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في 
ذلك:

ككل  	 الحكومة  نهج  باستخدام  واللاجئين  المهاجرين  للأطفال  والرعاية  الحماية  توفير  أهمية 
والمجتمع بأسره )موضح بالتفصيل في ملخص السياسات رقم 1(

بغض النظر عن الجنسية، يجب تغطية جميع الأطفال بقوانين وسياسات حماية الطفل، ويجب أن  	
يتمتع الأطفال المهاجرون واللاجئون بفرص متساوية للحصول على جميع الخدمات، بما في ذلك 

الصحة والتعليم؛

تم توضيح أمثلة تؤكد على أهمية الوضع الرسمي والوثائق التي توفر للأطفال اللاجئين والمهاجرين  	
بعض الحماية القانونية من الاحتجاز؛

الهياكل  	 خلال  من  ممكًنا  المحتاجين  واللاجئين  المهاجرين  الأطفال  ومساعدة  تحديد  أصبح 
المجتمعية غير الرسمية، مثل مبادرات الرعاية الأسرية والمجتمعية )موضح بالتفصيل في ملخص 

السياسات رقم 2(

آليات لتحديد وإحالة الأطفال بسرعة، حيث تقوم سلطات الهجرة وإنفاذ القانون بالتنسيق وإحالة  	
الأطفال المهاجرين واللاجئين إلى سلطات حماية الطفل للمتابعة والرعاية؛

تطوير إجراءات وأدوات إدارة حالات الأطفال التي تتجه نحو نهج موحد يشمل الأطفال المهاجرين  	
واللاجئين؛

وتدابير إيجابية استجابة لفيروس كوفيد-19 للأطفال والأسر اللاجئين والمهاجرين. 	

كشف مخطط البحوث أيًضا عن عقبات كبيرة، ومواقع يمكن تحسين تنفيذ السياسات فيها، وفرًصا 
للتدخلات المستهدفة لضمان سلامة الأطفال ورعايتهم في المجتمع أثناء معالجة قضايا الهجرة الخاصة 

بهم. 

التالية، إلى  الواعدة والأكثر أهمية في ملخصات السياسات  الممارسة  اثنين من مجالات  تم تفصيل 
جانب معلومات إضافية وأمثلة من دول معينة: 

نهج الحكومة بكاملها ككل والمجتمع بأسره 	. 

مبادرات الرعاية البديلة المجتمعية والأسرية 	. 

سيتم تضمين استنتاجات أوسع وممارسات واعدة تم تحديدها عبر 9 دول في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا في الدراسة الإقليمية القادمة.
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ملخص السياسات 2
مبادرات الرعاية البديلة لألطفال المهاجرين والالجئني 

في المجتمع واألرس: ممارسات واعدة في منطقة الرشق 
األوسط وشمال إفريقيا.

 )UASCOM( من أجل توفير رعاية بديلة للأطفال المتنقلين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المهم تسليط الضوء على مبادرات الرعاية المجتمعية 
والعائلية غير الرسمية. الهدف من هذا الموجز هو تشجيع التواصل بين حكومات منطقة الشرق الأوسط 
والحماية  الرعاية  من  متصلة  لسلسلة  المحتملة  والحلول  والمزايا  الصعوبات  حول  إفريقيا  وشمال 

للأطفال المهاجرين واللاجئين.

الرعاية البديلة لألطفال المتنقلني غري المصحوبني 
)UASCOM( والمنفصلني عن ذويهم

اتفاقية حقوق الطفل )CRC( تشدد على ضرورة تقديم رعاية بديلة للأطفال الذين انفصلوا بشكل 
للهجرة  العالمي  الاتفاق  في  به  المعترف  النحو  على  المنزلية.  وبيئاتهم  أسرهم  عن  دائم  أو  مؤقت 
)GCM(، فإن توفير الرعاية للأطفال المتنقلين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بما في ذلك 
السماح للأطفال بالعيش في بيئات مجتمعية دون أن يتعرضوا للحرمان من الحرية، هو أمر ضروري 

لضمان مصالحهم الفضلى.2  

م للأطفال من قبل مقدمي رعاية ليسوا آبائهم البيولوجيين. وقد  الرعاية البديلة »هي رعاية ُتقدَّ
البديلة من  الرعاية  م هذه  ُتقدَّ أو غير رسمية. قد  الرعاية على شكل رعاية رسمية  تكون هذه 
الأقارب؛ أو دور رعاية الأطفال أو الأشكال الأخرى للرعاية الأسرية أو التي تشبه الرعاية الأسرية؛ 
أو مؤسسات الرعاية؛ أو الترتيبات المعيشية المستقلة الخاصة بالأطفال بإشراف جهة مختصة.«  

3

الأمم المتحدة، الاتفاق العالمي للهجرة )GCM( الآمنة والمنظمة والنظامية، الهدف 13 (ح)، 2018  2
شبكة CPC، إرشادات بين الوكالات لإدارة القضايا وحماية الطفل، عام 2014  3
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الرعاية غير الرسمية ُتعرف بأنها »أي ترتيب خاص يتم توفيره في بيئة عائلية، حيث يتم رعاية 
الطفل بشكل مستمر أو إلى أجل غير مسمى من قبل الأقارب أو الأصدقاء )رعاية القرابة غير 
الرسمية)، أو من قبل الآخرين بصفتهم الفردية، بمبادرة من الطفل أو [الـ]والدان، أو أي شخص 
آخر بدون أمر بهذا الترتيب من قبل سلطة إدارية أو قضائية أو هيئة معتمدة حسب الأصول.«4  

المصحوبني  غري  المتنقلني  لألطفال  البديلة  الرعاية  بحث 
والمنفصلني عن ذويهم )UASCOM( في منطقة الرشق األوسط 

وشمال إفريقيا

تحاول حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطوير وتعزيز أنظمة الرعاية البديلة للأطفال 
المحتاجين.  حدد بحث تحالف الاحتجاز الدولي مجموعة متنوعة من خيارات الرعاية البديلة الرسمية 
والمهاجرين  اللاجئين  الأطفال  لصالح  العمل  استمرار هذا  أثناء  استخدامها  يتم  التي  الرسمية  وغير 
غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بما في ذلك السكن الانتقالي، والرعاية المؤسسية الإضافية، 
وترتيبات الرعاية المجتمعية والأسرية التي تدعمها الدولة ووكالات الأمم المتحدة و/ أو المجتمع المدني.  
ومع ذلك، هناك خيارات قليلة لتنسيب الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن 

ذويهم، مما يشكل مشكلة خطيرة لضمان حمايتهم ورعايتهم في جميع أنحاء المنطقة.    

إرشادات الأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال  4
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ممارسات واعدة في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا 

المبادرات التي تشمل الرعاية األرسية واستضافة المجتمع

في هذا الصدد، تم تحديد آليات استضافة المجتمع غير الرسمية القوية والراسخة في كثير من الأحيان 
للأطفال اللاجئين والمهاجرين والبالغين المستضعفين من خلال بحث تحالف الاحتجاز الدوي على أنها 
ممارسة واعدة ومميزة في المنطقة.  جيبوتي ومصر والأردن وليبيا ولبنان والمغرب والسودان هي 
بعض البلدان التي لوحظ فيها ممارسات الاستضافة المجتمعية غير الرسمية.  وتشمل هذه الممارسات 
برامج رعاية الأسرة والأقارب غير الرسمية داخل المجتمعات المضيفة، والتي تعتبر حاسمة في العديد 
من الدول لتزويد الأطفال المتنقلين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بالرعاية البديلة.  بعض 
الدول بما في ذلك، الأردن ومصر وضعتا سياسات تحدد خيارات الرعاية البديلة للأطفال المهاجرين 

واللاجئين.

كيف يعمل المجتمع غري الرسمي والرعاية البديلة القائمة على 
األرسة؟

يتم أخذ الأطفال والشباب اللاجئين والمهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في رعاية 
بديلة ويتم استقبالهم من قبل العائلات والأفراد الذين يعيشون في مجتمعات اللاجئين أو المهاجرين أو 
المجتمعات المضيفة. تمنح هذه المجتمعات المضيفة هؤلاء الأطفال بيئة منزلية حيث يمكنهم الشعور 
من  الطفل  تعافي  عملية  بدء  مع  والعملية  العاطفية  احتياجاتهم  توفير  يمكنهم  والاستقرار.  بالأمان 
الأحداث الصادمة. بينما يشجع المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة أحياًنا ممارسات الاستضافة 

المجتمعية، قد تساعد شبكات المجتمع غير الرسمية في تسهيل اتفاقيات الاستضافة.  

ما هي فوائد المجتمع غري الرسمي وآليات الرعاية القائمة على 
األرسة؟

بالنسبة للأطفال المهاجرين واللاجئين، يمكن أن تساعد ترتيبات الرعاية البديلة غير الرسمية في  	
معالجة النقص في أماكن الرعاية البديلة الرسمية. 

وفًقا لتوصيات الأمم المتحدة بشأن الرعاية البديلة5 - تتم رعاية الأطفال في البيئات الأسرية بدًلا  	
من أوضاع المعيشة المؤسسية، والتي غالًبا ما تكون ضارة بالأطفال. 

الاحتياجات  	 وتلبية  الاستقرار  إيجاد  الأطفال على  أسرة معيشية  التنسيب في  أن يساعد  يمكن 

إرشادات الأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال، عام 2010  5
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الأساسية والشعور بالأمان، مما يسهل أيًضا سماع آرائهم

العالمي  	 الاتفاق  التي تتماشى مع  الحقوق والخدمات  الأطفال بشكل أفضل على  لضمان حصول 
للهجرة، قد يتم الاعتراف بترتيبات الرعاية المجتمعية والإشارة إلى بدائل الرعاية لحماية الأطفال.

ترتيبات الرعاية البديلة غير الرسمية يمكنها ضمان استمرارية الحماية والرعاية حتى يتم إيجاد  	
حل طويل الأمد للمصلحة الفضلى، وتسهيل الإدماج في النظام الوطني لإدارة قضايا حماية الطفل.

يمكن تعزيز دعم الرعاية المجتمعية واألرسية من خالل:

المصحوبين  	 غير  المتنقلين  الأطفال  لاستضافة  المستعدين  العائلات  الأشخاص/  وتقييم  إيجاد 
والمنفصلين عن ذويهم في المجتمع. 

تدريب العائلات المضيفة والأفراد على الاستعداد للاستضافة. 	

مطابقة الأطفال مع العائلات، مع مراعاة عوامل مثل الجنسية واللغة والعرق والدين والثقافة. 	

تقديم الدعم المادي للطفل والأسرة المضيفة، مثل الطعام والملبس والرعاية الطبية.  	

إجراء زيارات متابعة روتينية، واستشارات نفسية، و/ أو دعم إدارة الحالة لمراقبة الأمور، والمساعدة  	
في حل المشكلات، وضمان رفاه الطفل والأسرة المضيفة.

مساعدة الطفل وأطفال العائلة المضيفة على الوصول بسهولة إلى الخدمات، مثل الإحالات إلى  	
المدارس.

تزويد العائلة المضيفة بالدعم المادي الذي تحتاجه للاستضافة والحفاظ على بيئة منزلية مستقرة  	
لجميع أفراد الأسرة.
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أمثلة مختارة من ترتيبات الرعاية البديلة غري الرسمية 
في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا

السودان لديها نظام لوضع الأطفال اللاجئون غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  )UASC(في 
مجتمعات الشتات الذين يتلقون رعاية أسرية.6 هذه المجتمعات والجاليات لديها إقامة قانونية في 
السودان بفضل إطار مؤسسي وعملية حكومية شبه رسمية.7 وفًقا للتقارير، ترسل السلطات الأطفال 
المفرج عنهم إلى هذه المجتمعات، التي تعمل مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة 

والمنظمات المجتمعية لإيجاد خيارات لتنسيب الأطفال داخل المجتمع.8 

مقابلة مع خبير في عام 2022  6
المرجع نفسه  7
المرجع نفسه  8

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

I2
00

26
3/

Th
om

as
 N

yb
o



10

ممارسات وفرص واعدة في منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا

في جيبوتي، يوفر المجتمع الرعاية الأسرية ورعاية الأقارب للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين 
عن ذويهم، بمساعدة المجتمع المدني واليونيسف.9 يتم وضع الأطفال إما في أسرهم (بما في ذلك 
العائلات المهاجرة والجيبوتية) ومؤسسة الدولية التي حددتها كاريتاس بالفعل وقيمتها.10 بالإضافة 
المضيفة، هناك عملية  للطفل والأسرة  الصحية  الغذاء والخدمات  التدريب والمتابعة مع توفير  إلى 

تقييم ومطابقة بين الطفل والأسرة.11 

في الأردن، هناك عدًدا من بدائل الرعاية البديلة، تحددها السياسات الخاصة بالأطفال غير المصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم، والتي تشمل الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء بدًلا من المهاجرين.12 بالإضافة 
إلى ذلك، هناك إجراءات تشغيل موحدة )SOPs( لمجموعة العمل الفرعية لحماية الطفل في الأردن 
تتضمن  والتي  ذويهم،  عن  والمنفصلين  المصحوبين  غير  الأطفال  عمل  لفريق  الطارئة  للاستجابة 
القرارات  هذه  تكون  أن  يجب  التوصيات،  لهذه  وفًقا  الرعاية.  لترتيبات  الخيارات  تحدد  إرشادات 
دائًما »مستنيرة بتقييم شامل وكلي لحالة الطفل وما سيكون في مصلحة (الطفل) الفضلى«. يجب 
إعطاء الأولوية لرعاية الأسرة و«الرعاية المجتمعية« (أي استضافة الأطفال اللاجئين في مجتمعات 

اللاجئين).13

الفرص والثغرات 

في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعد مبادرات الرعاية البديلة المجتمعية 
فرصة  المبادرات  هذه  مثل  توفر  واللاجئين.  المهاجرين  الأطفال  ورعاية  لحماية  والأسرية ضرورية 
لدعم وتعزيز المزيد من خيارات الرعاية البديلة للأطفال المهاجرين واللاجئين، والتي غالًبا ما تكون 
هناك حاجة ماسة إليها. يمكن للحكومات تعزيز ترتيبات الرعاية المجتمعية والاستثمار فيها وإضفاء 
الطابع الرسمي عليها بشكل استراتيجي لضمان بدائل الحضانة المراعية للأطفال من خلال البناء على 

الممارسات الحالية والدروس المستفادة.

قد لا تكون بعض خيارات الرعاية البديلة القائمة على المجتمع والأسرة المحددة في البحث قد تم 
الوطني  النظام  اختصاص  ضمن  جميعها  تقع  لا  لأنها  الطفل  لحماية  الدولية  للمعايير  وفًقا  إنشاؤها 
لحماية الطفل.  كانت هناك بعض الحالات التي أثارت فيها الرعاية الأسرية غير الرسمية مخاوف بشأن 
حماية الأطفال المتنقلين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وهذا يؤكد الحاجة إلى المعايير 
الرسمية للرعاية والرقابة والمساءلة لضمان رفاه الطفل وحمايته، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية 
للأمم المتحدة للرعاية البديلة.14  كما ذكرنا سابًقا، تعمل الجهات الفاعلة الحكومية و/ أو الأمم المتحدة 
والمجتمع المدني في بعض البلدان لتعزيز عمليات التخطيط والرصد والمتابعة. في بعض الحالات، 

المرجع نفسه  9
المرجع نفسه  10
المرجع نفسه  11

إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين الوكالات في حالات الطوارئ لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له   12
واستغلال الأطفال في الأردن (إصدار 2014)، عام

إجراءات التشغيل الموحدة للاستجابة لحالات الطوارئ للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في الأردن (مجموعة   13
العمل الفرعية لحماية الطفل في الأردن - فرقة عمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم).

إرشادات الأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال  14
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يقومون أيًضا بإضفاء الطابع الرسمي على وضع الأطفال المتنقلين غير المصحوبين والمنفصلين عن 
ذويهم في الرعاية الأسرية.

تنص إرشادات الأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال على ما يلي: 

 

»مع االعرتاف بأنه في معظم البلدان، تتم رعاية غالبية األطفال 
المحرومني من رعاية الوالدين بشكل غري رسمي من قبل األقارب أو 
غريهم، يجب أن تسعى الدول إلى ابتكار الوسائل المناسبة، بما يتفق 

مع هذه المبادئ التوجيهية، لضمان رفاههم وحمايتهم أثناء وجودهم 
في ترتيبات الرعاية غري الرسمية هذه، مع االحرتام الواجب لالختالفات 

والممارسات الثقافية واالقتصادية والجنسانية والدينية التي ال تتعارض 
مع الحقوق والمصالح الفضلى للطفل« 
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توصيات للمضي قدًما والبناء على مبادرات الرعاية البديلة 
المجتمعية واألرسية

الرعاية  	 إلى  الوصول  بإمكانية  يتعلق  فيما  الوطني  السياق  في  والضعف  القوة  مجالات  لتحديد 
البديلة للأطفال المتنقلين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بما في ذلك مبادرات الرعاية 
القائمة على المجتمع والأسرة غير الرسمية الحالية، استخدم نهج تشاركي ومنسق للحكومة ككل/ 

المجتمع بأسره. 

تسهيل تبادل الخبرات والدروس المستفادة المتعلقة بمبادرات الرعاية المجتمعية والأسرية للأطفال  	
المتنقلين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا الأخرى وخارجها.

دعم توسيع وتعزيز ترتيبات الرعاية الأسرية غير الرسمية من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية  	
ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في الأمم المتحدة.

من خلال التشاور، بما في ذلك مع الأطفال أنفسهم، يتم وضع سياسات وإجراءات لتوفير الرعاية  	
البديلة للأطفال المتنقلين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

تأكد من أن الرعاية البديلة الأسرية تفي بالمعايير الرسمية للرعاية والمراقبة والمساءلة واستعراضها  	
للمراجعة. 

لضمان استمرارية الحماية والرعاية في البيئات المجتمعية أثناء حل المشكلات المتعلقة بهجرة  	
الأطفال، يجب إعطاء الأولوية لزيادة مساحات الرعاية البديلة للأطفال المتنقلين غير المصحوبين 

والمنفصلين عن ذويهم.
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في 21 نوفمبر 2020 ، فتاة صغيرة تنظر باهتمام إلى الكاميرا في مخيم أم ركوبة للاجئين.  تم إعادة توطين العديد من 
اللاجئين الذين وصلوا إلى السودان في مخيم أم ركوبة على بعد حوالي 43 ميلاً من الحدود.  العائلات اللاجئة بحاجة 

ماسة إلى الأشياء الأساسية مثل الطعام والمأوى والمراحيض والمياه النظيفة.
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IDC حول تحالف االحتجاز الدولي
يعمل تحالف الاحتجاز الدولي على حماية حقوق 
الإنسان لأولئك الذين تأثروا باحتجاز المهاجرين 
والذين قد يخضعون لها.  بالشراكة مع المجتمع 
ومستويات  المتحدة  الأمم  ووكالات  المدني 
بشكل  الحركات  نبني  متعددة،  حكومية 
والسياسات  القوانين  على  ونؤثر  استراتيجي 
المهاجرين  احتجاز  وإنهاء  لتقليل  والممارسات 
تحالف  الحقوق.  على  القائمة  البدائل  وتنفيذ 
عالمية  شبكة  عن  عبارة  هو  الدولي  الاحتجاز 
ومجموعة  منظمة   400 من  أكثر  تضم  قوية 
المجتمعات  ممثلي  إلى  بالإضافة  وشخص، 
مقرها  يقع  والتي  المهاجرين،  باحتجاز  المتأثرة 
باحتجاز  يتعلق  فيما  دولة.    100 من  أكثر  في 
يتمتع   ،)ATD( الاحتجاز  وبدائل  المهاجرين 
بمجموعة  الدولي   الاحتجاز  تحالف  أعضاء 
الأوساط  ذلك  في  بما  التخصصات،  من  واسعة 
الأكاديمية والقانون والبحث والسياسة والخدمة 

المباشرة والدعوة وتنظيم المجتمع.  

حول اليونيسف
العالم  في  الأماكن  أصعب  في  اليونيسف  تعمل 
للوصول إلى الأطفال والمراهقين الأكثر حرماًنا 
نحن  مكان.   كل  في  طفل  كل  حقوق  ولحماية 
نذهب إلى أبعد الحدود في أكثر من 190 دولة 
وإقليًما لدعم الأطفال من فترة الرضاعة وحتى 
والازدهار  الحياة  قيد  على  البقاء  في  المراهقة 
وتحقيق إمكاناتهم. قبل حالات الطوارئ الإنسانية 
وأثناءها وبعدها، تتواجد اليونيسف على الأرض 
لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والأمل للأطفال 
حقوق  عن  بالدفاع  الأمر  يتعلق  عندما  والأسر. 
الأطفال والحفاظ على حياتهم ومستقبلهم، فإننا 

لا نكون سياسيين أو محايدين أبًدا. 

ونحن لا نستسلم أبدا. 
اليونيسيف | لكل طفل 

حول التقرير 
البيانات  بجمع  الدولي  الاحتجاز  تحالف  قام 
وتحليلها، فضًلا عن تأليف هذا التقرير.  التقريرتم 
روبرت  ومؤسسة  اليونيسف  قبل  من  تمويله 
الاحتجاز  تحالف  مع  التعاون  من  كجزء  بوش 
والزخم  الأدلة  تقديم  إلى  بالإضافة  الدولي. 
لصالح استخدام الرعاية التي تركز على الحماية، 
منطقة  في  والعائلية  المجتمعية  والرعاية 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نأمل أن يساعد 
الاتجاهات  فهم  على  القراء  السياسات  ملخص 
يتعلق  فيما  أفضل  بشكل  الحالية  والممارسات 
اللاجئون  الأطفال  ورعاية  حماية  بحقوق 

والمهاجريون في البلدان التي يغطيها التقرير.  

يقر تحالف الاحتجاز الدولي بامتنان 
المساهمين  جميع  ورؤية  بخبرة 
في  مقابلتهم  تمت  الذين  والشركاء 
هذا  في  الواردة  الآراء  البحث.  هذا 

التقرير هي آراء المؤلفين فقط

info@idcoalition.org :البريد الإلكتروني
www.idcoalition.org :الموقع
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