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 والسبعون الرابعة الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من )أ( 68 البند
 تعزيز ومحلللللاي  لللللا  الطفللللل  حقوق تعزيز
 ومحاي  ا الطف  حقوق

   
 الطف  حقوق اتفاقية حالة  

  
 العام األمني تقرير  

 

 موجز 
 يف عليها املنصــو  األولوية ذات املواضــي  بشــ   املتخذة التنفيذ إجراءات على التقرير هذا يركز 
 إىل والســـــــــــــــتن التاســـــــــــــــعة من الدورات يف العامة اجلمعية اختذهتا اليت “الطفل حقوق” املعنونة القرارات
 ابجلهود يتصـــــــل فيما املتبقية والتحدايت احملرز التقدم ألوجه اســـــــتعراضـــــــا يتضـــــــمن وهو والســـــــبعن  الثالثة
 واحلق املســــــــــــاواة، عدم أوجه على والتغلب ،التمييز من األطفال محاية جماالت يف املبذولة والوطنية الدولية

 األطفال  ضد العنف على والقضاء واملشردين، املهاجرين واألطفال التعليم، يف
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 مقدمة - أوال 
 دورهتـــــا يف إليهـــــا يقـــــدم أ  73/155 قرارهـــــا يف العـــــام، األمن إىل العـــــامـــــة اجلمعيـــــة طلبـــــت - 1

 م  الطفل، حقوق اتفاقية حالة عن معلومات يتضــــــمن الطفل حقوق عن شــــــاما تقريرا والســــــبعن الرابعة
 األطفــال يعرض الرعــايــة تلــ  فــانقطــا   (1)الوالــدين رعــايــة من احملرومن األطفــال مســــــــــــــــ لــة على الرتكيز

 املســـــــــــلحة، النزاعات مثل عديدة، ألســـــــــــبا  األســـــــــــر مشل يتفرق وقد حادة  ســـــــــــلبية لعواقب واجملتمعات
 اجلنســـــــــــــــية ذل  يف مبا العوامل، من وغريها اإلعاقة أســـــــــــــــا  على والتمييز واهلجرة، الطبيعية، والكوارث
 االقتصـــــــــــادية - االجتماعية واألســـــــــــبا  والفقر، اهلجرة ووضـــــــــــ  اجلنســـــــــــ  وامليل واجلنس اإلثين واالنتماء
 تفرقها دو  حتول وال مشلها مج  على تشـــج  وال األســـر تدعم ال اليت واملمارســـات والســـياســـات األخرى،

 اإلنســـــا ، حقوق النتهاكات أقراهنم من عرضـــــة أكثر الوالدين رعاية من احملرومو  واألطفال ضـــــرورة  دو 
  واالستغال  واإلمهال واإلساءة والعنف االستبعاد قبيل من
 ،(2)الوالــدين رعــايــة من احملرومن األطفــال عن واملوثوقــة الشــــــــــــــــاملــة البيــا ت أ  من الرغم وعلى - 2
 الدول اســـتثمار تزايد وقد للمشـــكلة، الضـــار ابألثر متزايد اعرتاف فهناك كبري،  حد إىل متوافرة غري تزال ال

 الرعاية إىل اللجوء من واحلد مشلها، تفرق ومن  األســـــر، دعم أجل من الرعاية قطا  إصـــــا  يف األعضـــــاء
 شـــــــامل بنهج األخذ تعرتض اليت التحدايت من العديد هناك يزال ال ذل ، وم  املؤســـــــســـــــات  يف البديلة
 ضعف زايدة كذل   وتتجلى الوالدين  رعاية من احملرومن األطفال حالة ملعاجلة اإلنسا  حقوق على يقوم
 اليت التحدايت وإىل إليهم إشــــــــــــــارة أي من 2030 لعام املســــــــــــــتدامة التنمية خطة خلو يف األطفال هؤالء

 بذل   ترتبط غاايت أي ومن يواجهوهنا
  

 عن ا واإلبالغ االتفاقية حالة - اثنيا 
 قد األمريكية، املتحدة الوالايت ابســتثناء األعضــاء، الدول مجي  كانت  ،2019 متوز/يوليه 1 يف - 3

 بشــــ   االختياري الربوتوكول على 168 وصــــد قت إليها؛ انضــــمت أو الطفل حقوق اتفاقية على صــــدقت
 االختياري الربوتوكول على دولة 176 وصـــدقت إليه؛ انضـــمت أو املســـلحة املنازعات يف األطفال اشـــرتاك
 دولة 44 وصـــدقت إليه؛ انضـــمت أو ابحيةاإل املواد ويف البغاء يف األطفال واســـتغال األطفال بي  بشـــ  
 إليه  انضمت أو الباغات تقدمي إبجراء املتعلق االختياري الربوتوكول على
 إىل والســــــــبعن التاســــــــعة من دوراهتا الطفل حقوق جلنة عقدت ابلتقرير، املشــــــــمولة الفرتة وخال - 4

 األطراف الدول مجي  من أولية تقارير تلقت قد اللجنة كانت  ،2019 متوز/يوليه 1 ويف والثمانن  احلادية
 تلقت إمجايل، وبشـــكل منها  واحدا عدا ما املقدمة األولية التقارير مجي  واســـتعرضـــت منها، اثنتن عدا ما

 مبوجب ُقدمت دورين وتقريرين تقريرا   117 و االتفاقية؛ من 44 ابملادة عما ُقدمت تقريرا 551 اللجنة

__________ 

ما مل يشـــــــــــــــر إىل خاف ذل  حتديدا، فا  املعلومات الواردة يف هذا التقرير تعكس نتاجج البحظ الذي أجرته من مة األمم  (1) 
املتحدة للطفولة )اليونيســـــــــــف( ألغراض إعداد التقرير، مبا يف ذل  املشـــــــــــاورات اليت أجريت م  الدول األعضـــــــــــاء وكيا ت 

  وميكن احلصـــــــــــول على مزيد 2019و  2018 الدولية واحمللية خال عام  من ومة األمم املتحدة ومن مات اجملتم  املدين
 من املعلومات عن هذه املشاورات من اليونيسف، عند الطلب 

لاطا  على معلومات بش   تعريف األطفال احملرومن من رعاية الوالدين، ان ر املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال  (2) 
 ( 29، املرفق، الفقرة 64/142)قرار اجلمعية العامة 
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 ُقدمت دورين وتقريرين تقريرا 116 و املسلحة؛ املنازعات يف األطفال اشرتاك بش   االختياري الربوتوكول
 اإلابحية  املواد ويف البغاء يف األطفال واستغال األطفال بي  بش   االختياري الربوتوكول مبوجب

  
 الوالدين رعاية من احملرومني ابألطفال امل ص  واملعياري القانوين اإلطار - اثلثا 
 واإلقليمي الدويل الصعيدين على احملرز ال قدم - ألف 

 يف الوالدين رعاية من احملرومن األطفال حبماية صـــــــلة ذات حقوقا   الدويل القانوين اإلطار يرســـــــ  - 5
 املدنية ابحلقوق اخلا  الدويل والعهد (،16 و 12 )املادات  اإلنسا  حلقوق العامل  اإلعا  مثل صكوك

 والثقافية واالجتماعية االقتصــــــادية ابحلقوق اخلا  الدويل والعهد (،24 و 23 و 17 )املواد والســــــياســــــية
 )الديباجة(، عاجلية بيئة يف ينشــــ  أ  ينبغ  الطفل أب  اعرتافا الطفل حقوق اتفاقية وتتضــــمن ( 10 )املادة
 وأ  (18 )املادة القانونين األوصــــــــــــــياء أو الوالدين على تق  ومنوه الطفل تربية عن األوىل املســــــــــــــؤولية وأ 

 بيئته من داجمة أو مؤقتة بصــفة احملروم للطفل خاصــتن ومســاعدة محاية توفري عن مســؤولة األطراف الدول
 ( 20 )املادة الطفل هذا ملثل بديلة رعاية ضما  وعن العاجلية

 عن واملنفصــــلن املصــــحوبن غري األطفال معاملة بشــــ   (2005) 6 رقم العام اللجنة تعليق ويف - 6
 املتعددة والتحدايت األطفال، هؤالء وضــــــــــ  هشــــــــــاشــــــــــة إىل االنتباه يوجه األصــــــــــل ، بلدهم خارج ذويهم

 وتقدم كامل؛  بشـــــــــــــكل هبا والتمت  حبقوقهم املطالبة على قدرهتم ضـــــــــــــما  يف الدول تواجهها اليت اجلوانب
 حسنة  معاملة ومعاملتهم ورعايتهم ذويهم عن واملنفصلن املصحوبن غري األطفال محاية بش   توجيهات

 أوضـــــــــاعهم املرتبطة األطفال عن (2017) 21 رقم العام تعليقها يف اللجنة تتناول ذل ، إىل وابإلضـــــــــافة
 هبذه املتصـــــــلة الشـــــــواغل اإلعاقة، ذوي األطفال حقوق بشـــــــ   (2006) 9 رقم العام وتعليقها ابلشـــــــوار 
 الوالدين  رعاية من احملرومو  فيهم مبن األطفال، من الفئات

 اإلعاقة ذوي ابألطفال تتعلق أحكاما أيضـــــــا اإلعاقة ذوي األشـــــــخا  حقوق اتفاقية وتتضـــــــمن - 7
 األطفال أ  إىل ابلن ر خاصـــــــــــــــة أبمهية األحكام تل  وتتســـــــــــــــم (،23 )املادة الوالدين رعاية من احملرومن

 على االتفاقية وتنص املؤســـــســـــية  الرعاية دور أشـــــكال مجي  يف زاجدة نســـــبتهم تكو  ما كثريا  اإلعاقة ذوي
 األبوين أحد أو الطفل إعاقة بسـبب أبويه عـــــــــــــــــن الطفـــــــــــــــــل فصـل ومن  اإلعاقة ذوي األطفال األسـر دعم
 متت  تكفـــل أ  االتفـــاقيـــة، مبوجـــب األطراف، الـــدول مجي  على يتعن ذلـــ ، على وعاوة كليهمـــا  أو

 غريهم م  املســاواة قدم على األســاســية واحلرايت اإلنســا  حقوق جبمي  كاما  متتعا اإلعاقة ذوي األطفال
 ويف ( 19 )املادة االتفاقية يف اثبت اجملتم  يف واإلدماج املســـــــــــتقل العيش يف حقهم أ  كما  األطفال، من

 حبقوق املعنية اللجنة أكدت اجملتم ، يف واإلدماج املســــــــــتقل العيش بشــــــــــ   (2017) 5 رقم العام التعليق
 بشـــــــ   خماوف عن وأعربت أســـــــرة، داخل ينشـــــــ  أ  يف اإلعاقة ذي الطفل حق اإلعاقة ذوي األشـــــــخا 

  والصغرية  الكبرية اجلماعية الدور ذل  يف مبا الرعاية، مؤسسات يف اإلعاقة ذوي األطفال إيدا  خماطر
 متكن الطفل: حقوق” املعنو  40/14 القرار األربعن دورته يف اإلنســــــــــــــا  حقوق جملس واختذ - 8

 أكد الذي ،“اجلام  التعليم منها بطرق هلم، املكفولة اإلنســـــــا  حبقوق يتمتعوا لك  اإلعاقة ذوي األطفال
 اليت الرعاية ومقدم  األســـر قدرات تعزيز إىل ودعا عاجلية، بيئة يف يرتعر  أ  يف الطفل حق جديد من فيه

 إيدا  عن االســـــــــــــتعاضـــــــــــــة على الدول اجمللس وشـــــــــــــج  آمنة  ببيئة وإحاطته الرعاية الطفل منح من متكن
 يف القيام، وعلى واجملتمعية، األســرية اخلدمات لدعم املناســبة ابلتدابري املؤســســات يف اإلعاقة ذوي األطفال
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 نطاق يف له بديلة رعاية لتوفري اجلهود ببذل رعايته، على إعاقة ذي لطفل املباشـــرة األســـرة قدرة عدم حالة
  احملل   اجملتم  داخل أسري جو يف أو الكبرية، عاجلته

 قرارهـــا يف العـــامـــة اجلمعيـــة اعتمـــدتـــه الـــذي واملهـــاجرين الاجئن أجـــل من نيويورك إعا  ويف - 9
 هشـــــة أوضـــــا  ظل يف يعيشـــــو  من جلمي  اخلاصـــــة االحتياجات مبعاجلة األعضـــــاء الدول التزمت ،71/1

 غري األطفال ســــــيما وال األطفال، هؤالء ومن واملهاجرين، لاجئن كربى  نزو  حركات ضــــــمن ويســــــافرو 
 اخلدمات بتقدمي ابلتزاماهتا ابلوفاء األعضاء الدول التزمت كذل   ذويهم  عن انفصلوا الذين أو املصحوبن
 وتزويدهم األطفال، هلؤالء واالجتماعية النفســـــــية والشـــــــؤو  والتعليم الصـــــــحية ابلرعاية املتعلقة األســـــــاســـــــية

 حاضنة  ببيئة
  درا والاجئن املهاجرين األطفال احتجاز أ  نيويورك، إعا  يف األعضـــــــــــــــاء، الدول وأكدت - 10
 وتعزيز املمارســــــــــــة، هذه إهناء أجل من ابلعمل والتزمت خَدَمها، إ  للطفل، الفضــــــــــــلى املصــــــــــــاح خيدم ما

 حبماية املعنية للجنة (2017) 3 رقم املشـــــــرتك العام التعليق يف ورد ما وحســـــــب اجملتمعية  الرعاية ترتيبات
 العامة املبادئ بش   الطفل حقوق للجنة (2017) 22 ورقم أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجي  حقوق
 (2017) 4 رقم املشرتك العام والتعليق الدولية، اهلجرة سياق يف ابألطفال اخلاصة اإلنسا  حبقوق املتعلقة
 الطفل حقوق للجنة (2017) 23 ورقم أســــرهم وأفراد املهاجرين العمال مجي  حقوق حبماية املعنية للجنة
 العمال مجي  حقوق حبماية املعنية للجنة (2017) 4 رقم املشـــــــرتك العام والتعليق ،الدول التزامات بشـــــــ  

 حقوق جمال يف الدول التزامات بشــــــــ   الطفل حقوق للجنة (2017) 23 ورقم أســــــــرهم وأفراد املهاجرين
 احتجاز فا  والعودة، واملقصـــد والعبور املنشـــ  بلدا  يف الدولية اهلجرة ســـياق يف ابلطفل اخلاصـــة اإلنســـا 
 ويشكل أبدا الفضلى مصلحتهم خيدم ال اهلجرة حيظ من والديهم وض  أو وضعهم أسا  على األطفال
 أ  ينبغ  واألســر األطفال من املهاجرين احتجاز أ  على التعليقات هذه يف يشــدد كما  حلقوقهم؛ انتهاكا
 واملمارسات  السياسات يف مكفوال غاؤهإل يكو  أ  وينبغ  ابلقانو ، حم ورا   يكو 
 بشـــ   5 رقم املنقحة مداولته التعســـف  ابالحتجاز املعين العامل الفريق أصـــدر ،2017 عام ويف - 11

 هو اهلجرة حيظ من والديهم وضــ  بســبب األطفال احتجاز أ  على تنص اليت، حريتهم املهاجرين ســلب
 الصــــــــلة ذي املوجز عرضــــــــها يف الاجئن لشــــــــؤو  املتحدة األمم مفوضــــــــية وذكرت الطفل  حلقوق انتهاك

ا ينبغ  ال أنه ابملوضــــــــــو   اهلجرة وضــــــــــ  عن الن ر بصــــــــــرف ابهلجرة، تتعلق ألغراض األطفال احتجاز أبد 
  (3)بوالديهم اخلا  أو هبم اخلا 
 بشــــــــــــــ   عاملين اتفاقن 2018 عام يف األعضــــــــــــــاء الدول أقرت نيويورك، إعا  اعتماد وعقب - 12

 الــدول التزمــت والن ــاميــة، واملن مــة اآلمنــة اهلجرة أجــل من العــامل  االتفــاق خال ومن والاجئن  اهلجرة
 وبوضـــــ  ذويهم، عن واملنفصـــــلن املصـــــحوبن غري لألطفال اهلجرة مراحل مجي  يف الدعم بتقدمي األعضـــــاء
 ومتكن ذويهم، عن واملنفصلن املصحوبن غري األطفال لفاجدة املخاطر من للتخفيف متخصصة إجراءات

 أســرهم م  التواصــل من ذويهم، عن املنفصــلو  أو املصــحوبن غري املهاجرو  األطفال ســيما ال املهاجرين،
 أتخري  دو 

__________ 

موقف املفوضـــــــــية فيما يتعلق ابحتجاز األطفال الاجئن واملهاجرين يف جئن، مفوض األمم املتحدة الســـــــــام  لشـــــــــؤو  الا (3) 
  2017، سياق اهلجرة
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 االحتياجات معاجلة أب  األعضـــــاء الدول ســـــلمت الاجئن، بشـــــ   العامل  االتفاق خال ومن - 13
 إضافية موارد توفري تقتض  ذويهم، عن املنفصلو  أو املصحوبن غري األطفال فيهم مبن لألطفال، اخلاصة
 أصــحا  من غريها م  ابالشــرتاك ســتقوم أهنا أيضــا األعضــاء الدول وأكدت مســتهدفة  مســاعدة وتقدمي

 حتديد أجل من الطفل تراع  وآليات إجراءات لوضـــ  الازمة واخلربات ابملوارد ابإلســـهام املعنين املصـــلحة
  وإحالتهم  وفحصهم ذويهم عن واملنفصلن املصحوبن غري األطفال هوية
 املهاجرين العمال مجي  حقوق حبماية املعنية للجنة (2017) 3 رقم املشـــــرتك العام التعليق ويوفر - 14
 للجنة (2017) 4 رقم املشــــــــــرتك العام والتعليق الطفل، حقوق للجنة (2017) 22 ورقم أســــــــــرهم وأفراد
 الطفــل، حقوق للجنــة (2017) 23 ورقم أســـــــــــــــرهم وأفراد املهــاجرين العمــال مجي  حقوق حبمــايــة املعنيــة

 الدول تتخذها أ  ينبغ  اليت التدابري من وغريها والســـــــياســـــــاتية التشـــــــريعية التدابري بشـــــــ   رمسية توجيهات
 الدولية، اهلجرة ســـــــــــــــياق يف األطفال حلقوق اتمة محاية بتوفري املتعلقة اللتزاماهتا التام االمتثال لضـــــــــــــــما 

 أ  ميكن اليت اإلجراءات عن االمتنا  ذل  ويشـــمل أســـرية  بيئة يف الطفل حق حبماية التزامها ذل  يف مبا
 واختاذ األســرية، احلياة يف احلق يف التعســف  التدخل أشــكال من ذل  غري أو األســرة مشل تفريق إىل تؤدي
 املنفصلن  أفرادها مشل مج  ذل  يف مبا األسرة، وحدة على احلفاظ أجل من إجيابية تدابري
 برعـــايــة حي ى أ  يف احلق طفـــل لكـــل أ  على ورفـــاهيتـــه الطفـــل حلقوق األفريق  امليثـــاق وينص - 15
 الفصـل هذا أ  القضــاجية الســلطة تقرر مل ما إرادته، رغم أبويه عن طفل أي فصــل جيوز ال أنه وعلى بويه،أ

 املسؤولن األشخا  من وغريمها الوالدين مساعدة إىل الدول فيه وتدعى نفسه  الطفل مصلحة م  يتفق
 مجي  أ  على أفريقيـا، يف األطفـال أجـل من 2040 عـام خطـة وتنص األطفـال  تنشـــــــــــــــئـة يف الطفـل عن

 ابألطفال املتعلقة والســياســات التشــريعات بدراســة قامت قد تكو  أ  2020 عام حبلول هلا ينبغ  الدول
 القبيل  هذا من وسياسات تشريعات ووضعت خا ، دعم أو بديلة رعاية إىل حيتاجو  الذين
 لألطفال، البديلة للرعاية التوجيهية ابملبادئ ترحيبها عن العامة اجلمعية أعربت ،2009 عام ويف - 16
 االتفاقية تنفيذ تعزيز بقصــــد واملمارســــات الســــياســــات صــــعيد على مســــتصــــوبة توجهات فيها حددت اليت

 الوالدين رعاية من احملرومن األطفال ورفاه حبماية املتعلقة الصـــــــلة ذات األخرى الدولية الصـــــــكوك وأحكام
 الت كيد ومت  (4)الرمسية البديلة الرعاية أشـــــــكال جبمي  يتعلق فيما ســـــــيما وال لذل ، املعرضـــــــن األطفال أو

 بذل إىل احلاجة عن فضـــــــــــــــا األطفال، رعاية يف لألســـــــــــــــرة احملوري الدور على التوجيهية املبادئ يف جمددا
 إليهما، العودة أو والديهم، رعاية حتت البقاء من األطفال يتمكن أ  لضـــــــما  أســـــــاســـــــ  بشـــــــكل اجلهود

ـــاء، أو ـــد البقـ ـــضاء، عنـ ـــ  االقتـ ـــار  مـ ـــرين أقـ ـــودة أو آخـ ـــيهم  العـ  املرفق ،64/142 العامة اجلمعية )قرار إلـ
 الرعاية بتوفري املتصـــل دورها لت دية الازم الدعم على األســـر حصـــول تضـــمن أ  للدول وينبغ  ( 3 الفقرة
 مؤســســات يف اإليدا  إىل اللجوء واقتصــار (،9 الفقرة نفســه، )املرج  األســرة عن االنفصــال من  أجل من

 ومفيدة وضــــــرورية حمددة بصــــــورة مناســــــبة املؤســــــســــــات هذه فيها تكو  اليت احلاالت على الداخلية الرعاية
 املبادئ تنص كذل   ( 21 الفقرة نفســـــــــــــــه، )املرج  الفضـــــــــــــــلى  مصـــــــــــــــاحله م  يتاءم ومبا املعين، للطفل

 حالة لكل ومناســـــبة ضـــــرورية وأماكنها الرمسية البديلة الرعاية تقدمي جهات تعترب أ  وجو  على التوجيهية
 التطورات إىل اإلشـــــارة املهم ومن الفضـــــلى  األطفال مصـــــاح حتقق أهنا من الت كد على وتقوم حدة، على

__________ 

 تعرتف أيضا املبادئ التوجيهية ابلدور الرجيس  للرعاية غري الرمسية ابلنسبة للكثري من األطفال  (4) 
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 حبقوق املعنية للجنة القضــــاجية واالجتهادات اإلعاقة، ذوي األشــــخا  حقوق اتفاقية عن الناشــــئة املعيارية
  (5)اإلعاقة ذوي األشخا 

 إىل املؤســـــــــــســـــــــــية الرعاية من ابالنتقال املتعلقة املشـــــــــــرتكة األوروبية التوجيهية املبادئ فا  وابملثل، - 17
 بشـــ   عملية مشـــورة تقدم هلا، املصـــاحبة األدوات وجمموعة ،2012 عام يف نشـــرت اليت اجملتمعية، الرعاية
  واألسرية  اجملتمعية الرعاية إىل املؤسسية الرعاية من مستدام حنو على االنتقال كيفية
 حـاالت أثنـاء الرعـايـة مقـدم  أو والـديهم عن املفصـــــــــــــــولن األطفـال حـالـة معـاجلـة ســـــــــــــــيـاق ويف - 18

 املصـــــــــــــــحوبن غري ابألطفال املتعلقة الوكاالت بن املشـــــــــــــــرتكة التوجيهية املبادئ إىل واســـــــــــــــتنادا الطوارئ،
 الفريق 2017 عام يف قام النطاق، واســــ  بت ييد وحت ى 2004 عام يف الصــــادرة ذويهم، عن واملنفصــــلن
 محاية أجل من والتحالف ذويهم عن واملنفصـــــــلن املصـــــــحوبن غري ابألطفال املعين الوكاالت بن املشـــــــرتك
 واألطفال املصـــــــحوبن غري ابألطفال املتعلق امليداين الدليل إبصـــــــدار اإلنســـــــاين العمل ســـــــياق يف األطفال

 الوكاالت، بن املشـــــــرتكة احلالية املعيارية األدوات من غريه م  الدليل ذل  قويتواف ذويهم  عن املنفصـــــــلن
 العامل الفريق قام ،2017 عام ويف اإلنســــــــــــــانية  األعمال إطار يف الطفل حلماية الدنيا املعايري وخباصــــــــــــــة
  ذويهم  عن واملنفصلن املصحوبن غري األطفال بش   أدوات جمموعة بنشر أيضا الوكاالت بن املشرتك

 الرعاية، حتســــن شــــبكة واإلقليم  الدويل الصــــعيدين على املبذولة األخرى اهلامة اجلهود وتشــــمل - 19
 املناســــــبة، األســــــرية الرعاية من احملرومن األطفال حالة حتســــــن على تعمل اليت املن مات من شــــــبكة وه 

 شـــــــرق يف للممارســــــــن الدعم توفر اإلنرتنت على تعاونية شــــــــبكة وه  الرعاية، مبمارســــــــة االهتمام ومبادرة
 األفريق   واجلنو  أفريقيا

 
 الوطين الصعيد على احملرز ال قدم - ابء 

 الذين األطفال عدد لتقليل البديلة الرعاية خيارات وضـــــــــــــــ  على الرتكيز إىل الوطنية اجلهود متيل - 20
 مجي  يف البلدا  من متزايد عدد قام املاضـــــ ، العقد مدى وعلى احلجم  الكبرية املؤســـــســـــات يف يعيشـــــو 
 التوجيهية واملبادئ الدنيا املعايري فيها مبا البديلة، الرعاية لتقدمي الازمة املعايري واعتماد بوضـــــــــــــــ  املناطق
 ويف األقار   يوفرها اليت والرعاية احلاضــــــــــنة األســــــــــر توفرها اليت والرعاية املؤســــــــــســــــــــات يف ابلرعاية املتعلقة
 لتعزيز بلــدا  106 عــدده ملــا الــدعم )اليونيســـــــــــــــف( للطفولــة املتحــدة األمم من مــة قــدمــت ،2018 عــام

 يف آخذة كانت  وإ  مســــــــــــتوايته، تفاوتت تقدم بتحقيق البلدا  من العديد وأفاد الرعاية؛ قطا  إصــــــــــــا 
  (6)البديلة للرعاية شاملة وخدمات سياسات لديه أب  البلدا  تل  رب  من أقل وأفاد التحسن 

 احملرومن األطفال حلماية الوطنية واالســـرتاتيجيات القوانن لتعزيز خطوات البلدا  من عدد واختذ - 21
 وإهناء الوقاية على تركز الرعاية عمليات إلصا  اسرتاتيجيات البلدا  تل  واعتمدت الوالدين، رعاية من

 وأورواب آســـيا يف بلدا  منها بلدا ، وقامت األســـرية  الرعاية خيارات وتنوي  الرعاية مؤســـســـات يف اإليدا 
 ابألطفـــال املتعلقـــة الوطنيـــة واالســـــــــــــــرتاتيجيـــات القوانن بتعزيز الكـــاري ، البحر ومنطقـــة الاتينيـــة وأمريكـــا

__________ 

فل تقدمي الرعاية البديلة لألطفال ذوي اإلعاقة توصــ  اللجنة املعنية حبقوق األشــخا  ذوي اإلعاقة الدول األطراف أب  تك (5) 
يف بيئات أســـــرية، ووضـــــ  حد إليداعهم يف املؤســـــســـــات، حإ كماذ أخري، مبا يشـــــمل إيداعهم يف الدور اجلماعية واملرافق 
الســـــكنية الصـــــغرية  وتوصـــــ  اللجنة أيضـــــا اب  تكفل الدول األطراف يف غضـــــو  ذل  الرصـــــد القاجم على حقوق اإلنســـــا  

 املراكز السكنية املتبقية اخلاصة ابألطفال ذوي اإلعاقة  جلمي 
 (6) UNICEF, Goal Area 3, Global Annual Results Report 2018  
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 الع مى لربيطــانيــا املتحــدة واململكــة وكينيــا )إيطــاليــا البلــدا  بعض وقــامــت الوالــدين  رعــايــة من احملرومن
 املخصـــــصـــــة امليزانية اعتمادات بزايدة األورويب، االحتاد مثل اإلقليمية، املن مات وبعض الشـــــمالية( وأيرلندا
  الوالدين  رعاية من احملرومن األطفال لدعم

  
 الوالدين رعاية من احملرومني ابألطفال امل علقة الربانجمي ال قدم أوجه - رابعا 
 احملسنة والبياانت األدلة إعداد - ألف 

 الوالدين رعاية من احملرومن األطفال وأوضـــــــــــــــا  أعداد عن هبا املوثوق الدقيقة البيا ت توافر إ  - 22
 االســـــــــــتثمارات ولتوجيه ورعايته الطفل حلماية الوطنية للن م الازمة املعلومات لتوفري أســـــــــــاســـــــــــ  عنصـــــــــــر
 من أيضــــا البيا ت وتلزم اإلصــــا   بعمليات املتعلقة الرصــــد ون م العامة ابلســــياســــات املتعلقة والقرارات

 موثوقة بيا ت فبدو  اخلدمات  وتقدمي التخطيط وأنشــــــطة األدلة، إىل املرتكزة الدعوة أنشــــــطة تعزيز أجل
 األطفال حقوق عن الدفا  ميكنها وال القاجمة التحدايت إدراك املســــــــــؤولة للجهات يتســــــــــى ال وشــــــــــاملة،
 اللذين واحلرما  التهميش ونطاق عمق زايدة إىل يؤدي مما احتياجاهتم، وتلبية الوالدين رعاية من احملرومن

 كثري  يف ميكن وال ومتفاوتة، وجمزأة شـــــــحيحة تزال ال البيا ت لكن الضـــــــعفاء  األطفال هؤالء منهما يعاين
 املؤســــــــــســــــــــات وانتشــــــــــار القدرات، نقص بســــــــــبب مجعها للغاية يصــــــــــعب كما  عليها التعويل األحيا  من
 تقديرات أشـــــــــارت ،2017 عام ويف األســـــــــبا   من ذل  وغري املؤشـــــــــرات إىل واالفتقار املســـــــــجلة، غري

 العامل، أحناء خمتلف يف مؤســــــــســــــــات يف الرعاية يتلقو  طفل مليو  2.7 عن يقل ال ما أ  إىل اليونيســــــــف
  (7)ذل  من أعلى الفعل  العدد يكو  أ  املرجح ومن
 من ذلــ  وغري احلكوميــة غري واملن مــات املتحــدة األمم من ومــة كيــا ت  ومن الــدول من وكثري - 23

 الصــــــــــــدد، هذا ويف توافرها  حتســــــــــــن على وتعمل البيا ت، توليد أمهية تدرك العامل أحناء مجي  يف اجلهات
 على الســــــــكنية الرعاية مرافق مجي  لتحديد أداة تصــــــــحبه معياري بروتوكول وضــــــــ  على اليونيســــــــف تعمل

 ويف  (8)رفاههم مدى عن بيا ت ومج  فيها، يعيشـــــــــــــــو  الذين لألطفال تعداد وإجراء الوطين، الصـــــــــــــــعيد
 الوالدين رعاية من احملرومن لألطفال املعيشــــية ابلرتتيبات تتعلق جداول األوىل للمرة أدرجت ،2017 عام
 يتيح املعيشــــية لألســــر االســــتقصــــاجية للدراســــات عامل  بر مج وهو املؤشــــرات، املتعدد العنقودي املســــح يف

 الطفل، أداء منوذج يشــــكل ذل ، على وعاوة املؤشــــرات  من واســــعة جمموعة بشــــ   بيا ت مج  للبلدا 
 اإلعاقة  حسب البيا ت لتصنيف هامة أداة واليونيسف، واشنطن فريق وضعه يف اشرتك الذي
 احملرومن ابألطفال يتصـــل فيما املتاحة البيا ت تقييم إىل مؤخرا صـــدرت منشـــورات عدة وهتدف - 24
 رعاية إىل االفتقار نتيجة األطفال على الواق  احلاد الســـــــــــــــل  األثر توثيق عن فضـــــــــــــــا الوالدين، رعاية من

 الذين ابألطفال املتعلقة اإلدارية والســــجات البيا ت توافر مدى عن عامة حملة تقدمي يشــــمل مبا الوالدين،
 البيــا ت تلــ  تغطيــة نطــاق وعن العــامل، منــاطق مجي  يف البــديلــة الرعــايــة مؤســـــــــــــــســــــــــــــــات يف يعيشـــــــــــــــو 

 الوالدين رعاية من احملرومن األطفال أ  الطفولة إلنقاذ الدولية القرى من مة ووجدت  (9)والســـــــــــــــجات
__________ 

 (7) Nicole Petrowski, Claudia Cappa and Peter Gross, “Estimating the number of children in formal alternative 

care: challenges and results”, Child Abuse and Neglect, vol. 70, 2017  
 املرج  نفسه  (8) 
 املرج  نفسه  (9) 
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 لألطفال مالية تكاليف يســـــــــــــــبب الوالدين رعاية انقطا  وأ  حقوقهم، النتهاك أقراهنم من عرضـــــــــــــــة أكثر
 أ  على علمية أدلة هارفارد جامعة يف الطفل بنماء املعين املركز ويوفر  (10)ســـــــــــــــواء حد على واجملتمعات،

 الرضــ  أطفاهلم م  البالغو  يتفاعل مل إذا يتعطل أ  ميكن الصــغرية الســن يف البشــري للعقل الصــح  النمو
 مت كذل    (11)والصــحة والســلوك التعلم يف قصــور حاالت حدوث إىل بعد فيما يؤدى مما مناســبة، بطريقة
 مشـل تفريق عن تنجم اليت األجــل والطويلــة الفوريــة والعــاطفيــة واالجتمــاعيــة البــدنيــة األضـــــــــــــــرار توثيق جيــدا

  (12)احلجم الكبرية املؤسسات يف سيما ال البديلة، للرعاية املناسب غري االستخدام جانب إىل األسرة،
 

  ضرورة دون األسرة مش  تفريق دون احليلولة - ابء 
 رعاية من حمرومن يعيشــو  الذين األطفال من الع مى الغالبية فا  الشــاجعة، لافرتاضــات خافا - 25

 لديهم يوجد أ  أو احلياة قيد على األقل على الوالدين أحد يكو  أ  ذل  ويشـــمل أســـر، لديهم الوالدين
 اليت جيــدا املوثقــة الضــــــــــــــــارة ولآلاثر الواق  لــذلــ  منهــا إدراكــا عــديــدة، بلــدا  وتعمــل  (13)آخرو  أقــار 
 يف األطفــال إيــدا  ومن  الــدوليــة، املعــايري تنفيــذ على لألطفــال، ابلنســـــــــــــــبــة األســـــــــــــــرة مشــل تفريق حيــدثهــا

  (14)عنها فصلوا اليت أسرهم م  األطفال مشل ومل املؤسسات،
 يف خمتلفة أشــــــكاال األمر ذل  وإهناء ضــــــرورة دو  األســــــر مشل تفريق ملن  املبذولة اجلهود وتتخذ - 26

 األســـــــرة، وحدة على احلفاظ أســـــــاليب تعزيز ذل  يف مبا ســـــــواء، حد على واإلنســـــــاين، اإلمناج  الســـــــياقن
 م  ابلبقاء لألطفال وتســــمح للحرية ســــالبة غري وتكو  جمتمع  بطاب  تتســــم لاحتجاز بداجل واســــتخدام

 أســـــرهم  م  مشلهم ومل ذويهم عن واملنفصـــــلن املصـــــحوبن غري األطفال وتتب  األوصـــــياء، أو األســـــرة أفراد
 املاجمة الرعاية وخيارات املناسبة اخلدمات إىل واألسر األطفال إحالة عملية وه  والتوجيه، املراقبة ولعملية
 من  يف أيضـــــــا حمورية أمهية املناســـــــبة، غري البديلة الرعاية مؤســـــــســـــــات يف اإليدا  عمليات من احلد هبدف
 يف الرعاية اســـــــتخدام من واحلد البديلة، األســـــــرية الرعاية خيارات وتعزيز ضـــــــرورة، دو  األســـــــر مشل تفريق

  (15)املؤسسية والبيئات املؤسسات
 يف البديلة ابلرعاية املتعلقة االسرتاتيجيات وحتسن الوطنية القوانن على تعديات إدخال ويسهم - 27

 إلهناء اجلهود بذل بينها من بطرق ابحلماية، الوالدين رعاية من احملرومن األطفال تزويد حنو تقدم إحراز
 إهناء أجل من وطنية واســــــرتاتيجيات تشــــــريعات بلدا  عدة اعتمدت وقد الرعاية  مؤســــــســــــات يف اإليدا 

__________ 

 (10) SOS Children’s Villages International, The care effect: why no child should grow up alone, 2017  
 (11) Center on the Developing Child, From best practices to breakthrough impacts: a science-based approach 

to building a more promising future for young children and families, 2016  
 ,”Kevin Browne and others, “Overuse of institutional care for children in Europeان ر، على ســــــــــبيل املثال:  (12) 

British Medical Journal, vol. 332 (2006) ؛ وMarinus H. van IJzendoorn, Maartje P. C. M. Luijk and Femmie 

Juffer, “IQ of children growing up in children’s homes: a meta-analysis on IQ delays in orphanages”, Merrill-

Palmer Quarterly, vol. 54, No. 3 (2008)  
 (13) UNICEF, Making decisions for the better care of children: the role of gatekeeping in strengthening family-

based care and reforming alternative care systems, 2015  
 (14) Nicole Petrowski, Claudia Cappa and Peter Gross,(2017)  
 Centre for Excellence for Looked After Childrenلاطا  على معلومات بش   تعريف عملية املراقبة والتوجيه، ان ر:  (15) 

in Scotland, Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’, 2012  
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 يف الطفل حقوق حلماية وطنية اســــــرتاتيجية وضــــــعت املثال، ســــــبيل فعلى املؤســــــســــــات  يف األطفال إيدا 
 املبذولة اجلهود تشـــكل احلاالت، بعض ويف األســـر  مشل تفريق ومن  والتوجيه املراقبة آليات لتعزيز تشـــيكيا
 األطفال لرعاية األوجه ومتعددة مشوال أكثر إصــــــــــاحات من جزءا الرعاية مؤســــــــــســــــــــات يف اإليدا  إلهناء
  اجلوانب  من ذل  وغري العامة والتوعية الوالدين ودعم ابلوقاية املتصلة اجلوانب تتناول
 الطفل رعاية ن م ضـــــــــــــــمن والتوجيه املراقبة عملية حتســـــــــــــــن أجل من جهود اآل  ُتبذل كذل  - 28

 الرقابة عن املســـــــؤولية خطوط توضـــــــيح طريق عن العملية لتل  أولوية احلكومات بعض أولت وقد الرمسية 
  قضاجية  أو جمتمعية أو القطاعات متعددة آليات وإنشاء القطاعات، بن التعاو  وتشجي  والتنسيق،

 وبلغاراي إستونيا استثمرت أورواب، فف  األسرة  وحدة على احلفاظ أبساليب أخرى بلدا  وأتخذ - 29
 بعض تقوم بلــدا ، عــدة ويف األســـــــــــــــرة  لــدعم الوقــاجيــة اخلــدمــات يف ورومــانيــا مولــدوفــا ومجهوريــة وبولنــدا

 املعرضــــــــــة لألســــــــــر دعما االجتماعية األســــــــــرية اخلدمات م  ابالقرتا  النقدية التحويات بتقدمي الوكاالت
 تفريق من  على التدريب واألســـــرة والشـــــبا  األطفال شـــــؤو  مديرية موظفو يتلقى هندورا ، ويف للخطر 

 األسرة  مشل
 يف الرعاية يتلقو  الذين األطفال إعادة على الشريكة واجلهات الدول تعمل احلاالت، بعض ويف - 30

 وإصـــا  الرعاية مؤســـســـات يف اإليدا  إلهناء نطاقا أوســـ  عملية من كجزء  أســـرهم كنف  إىل املؤســـســـات
 الذين األطفال الحتجاز بداجل واملكسي  كينيا  مثل دول تستخدم أخرى، حاالت ويف  (16)الرعاية قطا 

 املن مات تركيز أيضــا ويتزايد ضــرورة  دو  األســر مشل تفريق من  على املســاعدة أجل من القانو  خيالفو 
 األســــــــر وحدة على احلفاظ وعلى ضـــــــــرورة، دو  األســـــــــر مشل تفريق من  على العامل أحناء خمتلف يف احمللية

  جديد  من األسر مشل ومل الضعيفة،
 األســـــــــــــــر مشل تفريق من  عمليات تتخذ ما كثريا  النزا ، انتهاء بعد وما الطوارئ ســـــــــــــــياقات ويف - 31
 واألطفال ذويهم عن واملنفصلن املصحوبن غري األطفال م  مشلها ومل األسر أثر اقتفاء شكل ضرورة دو 
 إبعادة املتعلق التدري  الدليل ويوفر املســـــــلحة  واجلماعات املســـــــلحة ابلقوات ســـــــابقا مرتبطن كانوا  الذين
 املتطرفة واجلماعات اإلرهابية اجلماعات أيدي على واالســتغال للتجنيد ضــحااي وقعوا ممن األطفال أتهيل
 بشـــــ   إرشـــــادات واجلرمية، ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب أصـــــدره الذي إدماجهم، وإعادة العنيفة
 من أكثر دمج اليونيســـــــــــــف أعادت ،2017 عام ويف األشـــــــــــــخا   هؤالء أثر واقتفاء األســـــــــــــر مشل مج 

 وحددت بلدا، 17 من املســـــــــــلحة واجلماعات املســـــــــــلحة ابلقوات ســـــــــــابقا مرتبطن كانوا  طفل 13 000
 يف عنهم انفصـــــــــــــــلوا الـــذين أو بـــذويهم املصـــــــــــــــحوبن غري من طفـــل 113 000 من أكثر وســـــــــــــــجلـــت

  (17)بلدا 43
 إجيايب أتثري هلا يكو  ما غالبا اليت العوامل من العديد مؤخرا أجريت اليت البحوث حددت وقد - 32
 بن الفعال التنســيق مثل ذويهم، عن واملنفصــلن املصــحوبن غري األطفال م  األســر مشل مل معدالت على

__________ 

 (16) UNICEF, Making decisions for the better care of children: the role of gatekeeping in strengthening family-

based care and reforming alternative care systems, 2015  
 (17) UNICEF, Goal Area 3, Global Annual Results Report 2018  



 A/74/231 

 

10/21 19-12764 

 

 وبناء احمللية، اجملتمعات م  والعمل واحلكومات، احلكومية غري واملن مات املتحدة األمم من ومة كيا ت
  (18)الكايف املستدام التمويل وتوافر للمعلومات، الفعالة واإلدارة الن م،

 
  ابلرعاية امل علقة اإلصالحات وتنفيذ البديلة األسرية الرعاية خيارات وضع - جيم 

 واجلهات املدين واجملتم  املتحدة األمم من ومة وكيا ت الوطنية احلكومات متزايد حنو على تقوم - 33
 لألطفال تتا  اليت البديلة األســـــــــــــــرية الرعاية خيارات ودعم بوضـــــــــــــــ  الطفل حبماية املعنية األخرى الفاعلة

 كذل   األسرية  الرعاية أشكال من غريها أو احلاضنة األسر أو األقار  يوفرها اليت الرعاية مثل احملتاجن،
 إحدى البديلة الرعاية بيئات يف الرعاية جودة زايدة أجل من ابلرعاية املتعلقة اإلصـــــــاحات تنفيذ يشـــــــكل
 والســــياســــات التشــــريعات إصــــا  ذل  يشــــمل أ  وميكن الســــياقات  من العديد يف احلكومات أولوايت

 التدريب، وبرامج الرصـــــــــــــــد، وخطط األســـــــــــــــرية، والبداجل اجملتمعية اخلدمات يف واالســـــــــــــــتثمار وتنفيذها،
  الرعاية  ملقدم  املوجهة الدعم أشكال من ذل  غري أو املالية واملخصصات

 نيبال يف 2075 رقم ابألطفال املتعلق القانو  التشــــــريع  اإلصــــــا  على األمثلة بعض وتشــــــمل - 34
 وطنية معايري أســــــرتاليا ووضــــــعت ( 2019) النكا ســــــري يف البديلة للرعاية الوطنية والســــــياســــــة (2018)

 إصــــــــــــــا  جهود لدعم املقررة املوارد خمصـــــــــــــــصـــــــــــــــات األورويب االحتاد وزاد املنزل، خارج تقدم اليت للرعاية
  الرعاية  قطا 

 
  والرصد لالس عراض آليات إنشاء - دال 

 على الرقابة توفري أجل من واالســــــــتعراض للرصــــــــد آليات وتشــــــــغيل بتجربة البلدا  من عدد يقوم - 35
 للرصـــــــــــد وحدات إنشــــــــــــاء مثا منها بطرق وذل  الوالدين، رعاية من احملرومن لألطفال املقدمة اخلدمات
 ووضـــــ  االســـــتقصـــــاجية، الدراســـــات وإجراء للتتب ، أدوات ووضـــــ  للرقابة، هيئات أو اخلارج  أو الداخل 
 أوكرانيا يف الوطنية الفاعلة اجلهات بدأت املثال، سبيل فعلى الشكاوى  وآليات واملؤشرات البيا ت قواعد
 شــبكة على جمانية تتب  أداة وه  احملرز، التقدم تتب  مبادرة من االســتفادة يف وكولومبيا وكوســتاريكا واتيلند

 للمبــادئ تنفيــذهــا فعــاليــة مــدى حتــديــد من الوطنيــة اجلهــات لتمكن 2017 عــام يف وضـــــــــــــــعــت اإلنرتنــت
 ماوي جلنة وأجنزت امل امل، أمن مكتب داخل الطفل حقوق حلماية وحدة أرمينيا وأنشـــــــــــــــ ت التوجيهية 

 يف الرعاية يتلقو  الذين األطفال رصـــــــد عمليات اإلنســـــــا ، حلقوق مســـــــتقلة هيئة وه  اإلنســـــــا ، حلقوق
  2017 و 2014 عام  يف املؤسسات

 
 الناشئة ال قدم جماالت - هاء 

 األي ام دور يف “ال طوع سياحة” منع  
 يتعرض أ  حيتمل الذي الضرر على الضوء تسليط إىل مؤخرا ن مت اليت التوعية محات سعت - 36
 دور يف قصـــــــــــــــرية لفرتات املؤهلن غري واملتدربن واملتطوعن املوظفن من موجات وجود نتيجة األطفال له

 ،2018 عام فف  األيتام  دور يف “التطو  ســـــــــــــياحة” ابســـــــــــــم يعرف فيما العامل، أحناء خمتلف يف األيتام
 اجملموعات اســــتحقاق عدم وأعلنت األســــرتالين صــــفوف يف املمارســــة هذه لتثبيط محات أســــرتاليا شــــنت

__________ 

 (18) Katharine Williamson and others, The impact of protection interventions on unaccompanied and separated 

children: a systematic review, Humanitarian Evidence Programme (Oxford, 2017)  
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 غري املن مة وقامت األســـــــــــــرتالية  املعونة بر مج من املنح لتلق  األيتام دور يف التطو  ســـــــــــــياحة ترعى اليت
 تســـــتهدف الوســـــاجط متعددة تفاعلية محات بتن يم هولندا يف الرعاية حتســـــن بشـــــبكة املســـــماة احلكومية
 يف “التطو  ســــــياحة” حتدثه الذي الســــــل  ابألثر التوعية أجل من واجلامعات واملدار  واألفراد الشــــــبا 

 يف التطو  فر  إاتحة عن تثنيها لك  واجلامعات واملدار  الشــــــــركات م  الشــــــــبكة وعملت األيتام، دور
 األيتام  دور
 

  ذوي م عن واملنفصلني املصحوبني غري امل نقلني األطفال محاية  
 بلداهنم داخل يتنقلو  الذين ذويهم عن واملنفصـــــــــــــلو  املصـــــــــــــحوبن غري األطفال يكو  ما كثريا - 37

 من الرعاية يتلقو  الذين األطفال من واالســــــتغال واالعتداء للعنف عرضــــــة أكثر احلدود عرب أو األصــــــلية
 الســــريعة الطوارئ حاالت خال الرعاية مقدم  أو الوالدين عن األطفال ينفصــــل أ  وميكن  (19)الوالدين

 وهناك  (20)احلاالت من غريها أو املســـــــــــــلحة النزاعات أو الطبيعية الكوارث عن النامجة ال هور البطيئة أو
 يف حجمه من أكرب املســــــــــــلح النزا  ســــــــــــياق يف يكو  قد االنفصــــــــــــال ذل  نطاق أ  على الدالجل بعض

  (21)الطبيعية الكوارث
 ذويهم عن واملنفصـــلن املصـــحوبن غري األطفال من 300 000 عن يقل ال ما تســـجيل مت وقد - 38

 مخســـــــــــــــة تقار  زايدة يشـــــــــــــــكل فيما ،2016 و 2015 عام  خال بلدا 80 يف احلدود عرب املتنقلن
 عدد ســـــــــوى يشـــــــــمل ال الرقم هذا إ  وحيظ  (22)2011 و 2010 عام  يف املســـــــــجل الرقم أضـــــــــعاف
 أعلى يكو  أ  يرجح املتنقلن لألطفـــــال الفعل  العـــــدد فـــــا  احلـــــدود، عرب يتحركو  الـــــذين األطفـــــال

 املبادرات بعض هناك قاسية، ظروفا يواجهو  زالوا ما املتنقلن األطفال من العديد أ  حن ويف  (23)بكثري
  محايتهم  لزايدة هتدف اليت البارزة
 املهــــاجرين األطفــــال من طفــــل 200 000 من يقر  مــــا اللجوء طلــــب حيــــظ أورواب، فف  - 39
 قامت ،2015 عام يف واملهاجرين الاجئن عدد على طرأت اليت الطفرة منذ بذويهم املصـــــــــــــــحوبن غري

 يف التوس  إىل يهدف الذي ،(24)“احلدود عرب احلضانة” مشرو  بتن يم وشركاؤها للهجرة الدولية املن مة
 ولكســـــــــــــــمرب  وبولنـدا بلجيكـا يف املصـــــــــــــــحوبن غري املهـاجرين لألطفـال املتـاحـة األســـــــــــــــريـة الرعـايـة نوعيـة

 ،2016 عام يف اللجوء طلبات من عدد أكرب تلقت اليت أملانيا، ويف واليو    والنمســـــــــا املتحدة واململكة
 تقتضـــــ  ذويهم، عن واملنفصـــــلن املصـــــحوبن غري األطفال من طلب 36 000 من يقر  ما ذل  يف مبا

__________ 

 (19) UNICEF, A child is a child: protecting children on the move from violence, abuse and exploitation , 2017  
 (20) Inter-agency Working Group on Unaccompanied and Separated Children, Field Handbook on 

Unaccompanied and Separated Children (2017)  
 (21) Katharine Williamson and others (2017)  
 (22) UNICEF, A child is a child: protecting children on the move from violence, abuse and exploitation, 2017  
 املرج  نفسه  (23) 
بيا ت غري منشـــورة مســـتمدة من قاعدة بيا ت املكتب اإلحصـــاج  لاحتاد األورويب املتعلقة ابللجوء واهلجرة املن مة، أشـــري  (24) 

 UNICEF, A child is a child: protecting children on the move from violence, abuse andإلـــيـــهــــــــا إبذ  يف: 

exploitation, 2017  
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 مناســــبة، رعاية أماكن يف يودعوا أ  وصــــوهلم عند الوالدين رعاية من احملرومن األطفال اســــتقبال إجراءات
  (25)الرعاية توفر اليت احلاضنة األسر أو األقار  وأسر الصغرية اجلماعية الدور يشمل مبا

 غر  وشـــبكة أفريقيا، غر  لدول االقتصـــادية اجلماعة تبذهلا اليت اجلهود إطار يف العمل، وجيري - 40
 التنســــــــــــــيق تعزيز على واألفراد، املدين اجملتم  ومن مات احلكومات تضـــــــــــــــم اليت األطفال، حلماية أفريقيا
 ذويهم عن واملنفصـــــــــــــــلن املصـــــــــــــــحوبن غري األطفال دعم أجل من الطفل حلماية الوطنية الن م بن فيما
  (26)عبور حالة يف هم ممن

  
 الرعاية قطاع إصالح تك نف اليت املس مرة ال حدايت - خامسا 

 واألدلة البياانت إبعداد امل علقة ال حدايت - ألف 
 تكو  أو الوالدين رعاية من احملرومن ابألطفال املتعلقة القطرية البيا ت تنعدم األحيا  كثري  يف - 41
 الــذين األطفــال عــدد عن دقيقــة أرقــام إلنتــاج فعــالــة ن م إىل تفتقر البلــدا  من فــالعــديــد النوعيــة  رديئــة

 من ضـــــــئيل جزء على الرمسية الســـــــجات تقتصـــــــر ما وكثريا البديلة، الرعاية بيئات أنوا  مجي  يف يعيشـــــــو 
  البيئات  تل  يف يعيشو  الذين لألطفال الفعل  العدد

 املتنافسـة  والطلبات الســياســية، اإلرادة وغيا  االســتثمارات، قلة إىل جزجيا البيا ت ندرة وترج  - 42
 جتمي  ن م إىل واالفتقار التعاريف تباين يؤدي قد البيا ت، جلم  وطنية ن م فيها توجد اليت احلاالت ويف

 هو البيا ت ضـــــــعف يف الســـــــبب يكو  أ  وميكن  (27)الواحد البلد داخل التقديرات اختاف إىل مركزية
 بن التعـــاو  إىل واالفتقـــار التمويـــل، كفـــايـــة  وعـــدم البيـــا ت، جودة بضـــــــــــــــمـــا  اخلـــاصـــــــــــــــــة الن م ســـــــــــــــوء

 البيا ت، جلم  الدولية املعايري إىل االفتقار عن البيا ت ضـــــــــــــــعف ينجم أ  ميكن كذل    (28)القطاعات
 الدخول نقاط عند ذويهم عن املنفصـــلن أو املصـــحوبن غري األطفال بتســـجيل املتعلقة املعايري ذل  يف مبا
 عملية يعقد عاما السياقات من العديد يف مسجلة غري مرافق وجود أيضا ويشكل  (29)املقصد بلدا  يف

 تتمكن ال قد احلاالت، بعض ويف املؤســـــــــــــــســــــــــــــــات  يف الرعاية يتلقو  الذين األطفال عن البيا ت مج 
 ممارسات وسوء األساسية اهلياكل ضعف بسبب البيا ت جلم  فعالة بعمليات االضطا  من احلكومات

  السجات  حفظ
 األمم من ومة وكيا ت األعضـاء الدول أبلغت انعدامها، أو البيا ت مج  جهود لضـعف ونتيجة - 43

 البيا ت صــــــــــــعيد على حاليا القاجمة الثغرات من النطاق واســــــــــــعة بقاجمة املدين اجملتم  ومن مات املتحدة
 األطفال عن بيا ت إىل االفتقار الثغرات تل  وتشـــــــــــــــمل الوالدين  رعاية من احملرومن ابألطفال املتعلقة

__________ 

 (25) UNHCR, UNICEF and International Organization for Migration (IOM), “Refugee and migrant children in 

Europe: overview of trends” (2017)  
 (26) Economic Community of West African States (ECOWAS), ECOWAS Support Procedures and Standards 

for the Protection and Reintegration of Vulnerable Children on the Move and Young Migrants , 2016  
 (27) Nicole Petrowski, Claudia Cappa and Peter Gross,(2017)  
 (28) Emily Delap, Scaling down: reducing, reshaping and improving residential care around the world, Every 

Child, 2011  
 (29) UNICEF, A child is a child: protecting children on the move from violence, abuse and exploitation , 2017  
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 اإلشــراف وحتت احلاضــنة واألســر األقرابء رعاية يف يعيشــو  والذين الدينية، املؤســســات يف يعيشــو  الذين
 ذويهم عن املنفصـــــــــــــــلن األطفــــال وعن البيئــــات، من ذلــــ  وغري املســـــــــــــــتقــــل العيش ترتيبــــات إطــــار ويف
 عاما، 18 ســـــــــــــــن بلوغهم بعد البديلة الرعاية بيئات من خيرجو  الذين واألطفال املصـــــــــــــــحوبن، غري أو

  ابلشوار   أوضاعهم املرتبطة واألطفال
 

 األسرية الرعاية خيارات ووضع الرعاية مؤسسات يف اإليداع إهناء تواجه اليت ال حدايت - ابء 
 مشل تفريق دو  احليلولة حنو تقدم إحراز دو  حتول اليت واملؤســــــــــســــــــــية اهليكلية احلواجز تشــــــــــكل - 44

 إدماج حاالت من جتنبها ميكن كا   حاالت إىل وتؤدي الرعاية، قطا  إصـــــــا  جلهود كبريا  حتداي األســـــــر
 الفقر من احلد تســـــــــــــــتهدف اليت ودعمها، األســـــــــــــــرة وحدة على احلفاظ ولربامج الرعاية  ن م يف األطفال
 كثريا  املســــؤولة اجلهات أ  غري ضــــرورة  دو  الشــــمل تفريق لتجنب ابلغة أمهية االجتماعية، التنمية وحتقيق

 مثل األســـر، مشل لتفريق اجلذرية األســـبا  تعاجل أو بوضـــو  حتدد ال كما  الوقاجية، التدابري على تركز ال ما
 التعليم ذل  يف مبا التعليم، على احلصول سبل وانعدام االقتصادية، - االجتماعية العوامل من وغريه الفقر

 بدال متيل، وه  االجتماع   والوصم التمييز، جانب إىل املناسبة، الصحية الرعاية وعلى للجمي ، الشامل
 يتفرق أ  بعد هبا األخذ جيري اليت الرعاية وخيارات التدخات على األول املقام يف زيالرتك إىل ذل ، من
 املشــــكلة  تفاقم إىل الســــياقات من كثري  يف والتوجيه املراقبة ممارســــات ضــــعف ويؤدي ابلفعل  األســــر مشل
 اليت األســر، وحدة على احلفاظ جهود عن ة،ر ضــرو  دو  األســر مشل تفريق جتنب ســبيل يف أيضــا، غى وال

 األطفال عن القاجمة الســـلبية النمطية والتصـــورات التمييز مثل التفريق، لذل  األخرى األســـبا  تســـتهدف
 اإلعاقة  ذوي
 تقــدمـا أحرزت قــد العــامل أحنــاء خمتلف يف الشـــــــــــــــريكــة واجلهــات الوطنيــة احلكومــات أ  حن ويف - 45

 الرعاية خيارات وتوســـي  الرعاية، مؤســـســـات يف األطفال إيدا  إهناء صـــو  األخرية الســـنوات يف ملحوظا
 الصـــــــــعيد على تتجاوز، املؤســـــــــســـــــــات تل  يف األطفال إيدا  إىل اللجوء معدالت فا  البديلة، األســـــــــرية
  (30)واملســـــــتمرة املعقدة التحدايت من العديد هناك يزال وال أســـــــرية، بيئات يف إيداعهم معدالت العامل ،
 يف الن م إىل يســـتند هنج وإىل الصـــلة ذات والســـياســـات القوانن إىل البلدا  من العديد يف االفتقار ويؤدي

 شـــــــــــــــاملة زمنية أطر أو ميزانيات أو خطط وضـــــــــــــــ  يف وإخفاقها اجلهود جتزجة إىل الرعاية قطا  إصـــــــــــــــا 
 امللموســة التحدايت ومن الرعاية  قطا  إصــا  ألنشــطة االســرتاتيجية األولوايت حتديد يف أو واضــحة أو

 احلكومات جانب من والقيادة االلتزام وإىل كل   حكوم  هنج وإىل الســـــــياســـــــية اإلرادة إىل االفتقار أيضـــــــا
 احلاالت، بعض ويف الرعاية  لقطا  العام واإلصا  الرعاية مؤسسات يف اإليدا  إبهناء يتعلق فيما الوطنية

 ملشـــــــاري  النهاجية الصـــــــيغة وضـــــــ  يف فشـــــــل أو أتخري وحاالت االســـــــتثمارات، كفاية  عدم إىل ذل  ؤديي
 واجلوانب والرصــــــد التســــــجيل صــــــعيد على التن يم إىل االفتقار ويشــــــكل وإقرارها  الســــــياســــــات أو اخلطط
 الرعاية  لقطا  الشامل اإلصا  جهود أمام إضافية عقبة البديلة الرعاية لتقدمي األخرى

 يف املتاحة املعرفة قلة الرعاية قطا  إلصـــــــــــــــا  املبذولة اجلهود تعرقل اليت الرجيســـــــــــــــية العواجق ومن - 46
 فصــلهم بســبب ابألطفال يلحق الذي الضــرر بشــ   واجلمهور القرار وصــنا  احلكومين املســؤولن أوســاط

 - واالجتماع  واملعريف البدين الطفل منو على العميق الســــــــــل  الت ثري وبشــــــــــ   ضــــــــــرورة دو  أســــــــــرهم عن
__________ 

 (30) SOS Children’s Villages International, Towards the right care for children: orientations for reforming 

alternative care systems, Africa, Asia, Latin America (Luxembourg, 2017)  
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 وتصـــورات مغلوطة عامة مفاهيم فيها تتفشـــى تزال ال اجملتمعات وبعض املؤســـســـية  للرعاية نتيجة الوجداين
 بعض يف املثال، ســــــــــبيل فعلى املؤســــــــــســــــــــية  للرعاية املفرتضــــــــــة الفواجد بشــــــــــ   خاطئة أو الزمن عليها عفا

 الصعيد على التبين عمليات أو املؤسسات يف الرعاية أب  خط  السكا  قطاعات بعض تعتقد السياقات،
 األطفال من الضـــــــــــعيفة الفئات تتلقى لك  املتاحة الوحيدة اخليارات ه  أو اخليارات أفضـــــــــــل ه  الدويل
 على االعتماد أو األســـرية الرعاية أمهية جتاهل إىل اجملتمعات متيل أخرى، حاالت ويف  (31)املناســـبة الرعاية
 تنشــــــــــط الســــــــــياقات، بعض ويف ابلتعليم  األطفال لتزويد “الداخلية املدار ” يســــــــــمى ما أو األيتام دور

  (32)والتوجيه للمراقبة ختض  وال أسرهم عن وإبعادهم لديها األطفال تسجيل يف املرافق
 إهناء حنو احملرز التقدم خطى هبم املرتبطن واألفراد الرعاية مقدم  قدرة ضـــــــــــــــعف يعوق كذل  - 47
 االجتماعية اخلدمة أخصــــــــــاجي  بعض يفتقر املثال، ســــــــــبيل فعلى الرعاية  مؤســــــــــســــــــــات يف األطفال إيدا 

 أنشــــــــطة تنفيذ أو املناســــــــب النحو على احلاالت إبدارة لاضــــــــطا  الازم التدريب أو املطلوبة للمهارات
 نســــبة تتوافق وال تناســـــبه؛ أو احملل  ابلســـــياق التوجيهية املبادئ تتصـــــل وال فعال؛ حنو على والتوجيه املراقبة

 بن التنســـــــــيق ويتســـــــــم اخلدمات؛ لتقدمي املتاحة اجلهات نســـــــــبة م  اخلدمات إىل حيتاجو  الذين األطفال
 الرشـــوة قبيل من فســـاد، أعمال تق  الســـياقات، بعض ويف ابلضـــعف  الوطنية والســـلطات احمللية املن مات

 لديهم ليس األقار  من الرعاية مقدم  من العديد فا  ذل ، إىل وابإلضـــــــــــــافة الشـــــــــــــخصـــــــــــــ   الرتبح أو
  عهدهتم  يف املوجودين لألطفال السليمة الرعاية لتوفري املوارد أو املايل الدعم من يكف  ما

 اجلهود تقويض إىل للرعاية احلالية واملمارســات ابملعايري املتصــلة الضــعف أوجه تعدد أيضــا ويؤدي - 48
 فضـــا األطفال، على واالعتداء العنف أعمال تزال ال املثال، ســـبيل فعلى الرعاية  قطا  إلصـــا  املبذولة

 وعمل اجلنســـــ  واالســـــتغال ابلبشـــــر االجتار خطر ذل  يف مبا الرعاية، بيئات يف واالســـــتغال اإلمهال عن
 والرصـــد والرقابة ابلتن يم املتعلقة االشـــرتاطات غيا  يؤدي كذل   الســـياقات  بعض يف مســـتمرة األطفال،
  لألطفال  ابلنسبة سلبية نتاجج إىل يفض  أ  وميكن اإلصا ، جهود عرقلة إىل واإلبا 

ـــاك أ  املـــدين اجملتم  ومن مـــات واحلكومـــات املتحـــدة األمم من ومـــة كيـــا ت  وتبن - 49  عوامـــل هن
 الفضـــلى الطفل مصـــاح تراع  ال قرارات اختاذ إىل ابلســـلطات تؤدي أ  ميكن احلالية املمارســـة يف إضـــافية

 اختاذ املثال، ســـــــــــبيل على العوامل، تل  تشـــــــــــمل وقد للضـــــــــــرر  عرضـــــــــــة أكثر األطفال جتعل أ  ميكن أو
 نطاق على واإلدارة التنســـــيق وســـــوء الرعاية، مؤســـــســـــات يف اإليدا  إلهناء مناســـــبة وغري متعجلة إجراءات
 إنفاذ وضــــعف الرصــــد، وممارســــات التفتيش معايري ضــــعف بســــبب اجلودة مراقبة وعدم احلكومية، الوزارات
 اخلدمة جمال يف العاملن صـــــفوف يف القدرات إىل واالفتقار وتطبيقها، الصـــــلة ذات والســـــياســـــات القوانن

 اإلجراءات وغيا  معه، التعامل يصـــــــــعب عمل لعبء احلاالت إدارة عن املســـــــــؤولن وحتمل االجتماعية،
 مشـــــــــــــاركة وعدم الناجحة، املمارســـــــــــــات معايري تبن مناذج إىل واالفتقار الفردية، الرعاية لضـــــــــــــما  الازمة
 يف لاندماج تدرجييا املراهقن إعداد ونقص الرعاية، أماكن يف إبيداعهم املتعلقة القرارات اختاذ يف األطفال

  اإلدماج  وإعادة األسر مشل مج  على الرتكيز وعدم احمللية، اجملتمعات يف املطاف هناية
 

__________ 

-www.unicef.org/media/intercountry لاطا  على مزيد من املعلومات بشـــــــــــــــ   التبين على الصـــــــــــــــعيد الدويل، ان ر: (31) 

adoption  
 (32) SOS Children’s Villages International, Towards the right care for children: orientations for reforming 

alternative care systems, Africa, Asia, Latin America (Luxembourg, 2017)  

http://www.unicef.org/media/intercountry-adoption
http://www.unicef.org/media/intercountry-adoption
http://www.unicef.org/media/intercountry-adoption
http://www.unicef.org/media/intercountry-adoption
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 الرعاية قطاع إلصالح الكافية واملالية البشرية املوارد ب خصيص امل صلة ال حدايت - جيم 
 بصــــــفة منعدمة، أو حمدودة الرعاية قطا  إلصــــــا  املوجهة واملوارد امليزنة عن املتاحة البيا ت إ  - 50

 عدم إىل املدين اجملتم  ومن مات املتحدة األمم من ومة وكيا ت األعضـــــــــــــاء الدول بعض وتشـــــــــــــري عامة 
 املوجه التمويل ذل  يف مبا القطرية، الســـياقات خمتلف يف الرعاية قطا  إصـــا  جلهود العام التمويل كفاية
 املتعلقة الشــــاملة اإلصــــا  وعمليات الوقاية جهود ذل  ويشــــمل والربجمة، البحوث وإجراء البيا ت جلم 

 امليزانية من املقدم الدعم يف منت مة بصـــــــــــفة عجز وجود أيضـــــــــــا يعين وهذا القطاعات  خمتلف يف ابلرعاية
 اجملتمعية واخلدمات األطفال برتبية اخلاصة والربامج النقدية التحويات برامج قبيل من األسرة، دعم لربامج

 من واألســــــــــر األطفال دعم إىل الرامية اخليارات فيها مبا واجملتمعية، األســــــــــرية للرعاية املوضــــــــــوعة واخليارات
 اإلعاقة  ذوي
 البلدا ، من العديد يف املوارد نقص من تعاين والرقابة التنســـــــــــــــيق وظاجف تزال ال لذل ، ونتيجة - 51
 أجل من القطاعات بن الازم التنســيق ومواصــلة اللواجح إنفاذ الراجدة الوكاالت على الصــعب من جيعل مما

 تقدم أي إحراز جير مل أنه أيضا املوارد نقص ويعين  (33)والتوجيه املراقبة أبنشطة فعال حنو على االضطا 
  (34)السياقات من العديد يف الرعاية قطا  إلصا  الوطنية اخلطط تنفيذ يف
 من أو املــاحنن فرادى من ســـــــــــــــيمــا وال اخلــا ، القطــا  من التمويــل يتــا  احلــاالت، بعض ويف - 52

 اخلدمات وتوفري الوالدين رعاية من احملرومن األطفال محاية إىل الرامية اجلهود دعم بغية الدينية، املن مات
 يوجه ما عادة الدولية، احلكومية غري املن مات من عدد ذكره ما إىل اســـــــــــــــتنادا التمويل، هذا أ  غري هلم 
 تتا  وال الرعاية  قطا  إصا  مبادرات من غريها أو األسرية الرعاية من بدال املؤسسية، الرعاية برامج إىل

 املؤســــــســــــية املاحنة اجلهات جانب من املؤســــــســــــية للرعاية العامل  الدعم مدى ت هر اليت البيا ت بســــــهولة
  اخلاصة  أو
 

 الضعفاء لألطفال الرعاية توفري تعرتض اليت ال حدايت - دال 
 يعيلها معيشــــــــــية أســــــــــر كنف  يف يعيشــــــــــو  الذين اإلعاقة ذوي األطفال مثل األطفال، بعض إ  - 53

 واألطفال املتنقلن واألطفال ذويهم عن املنفصـــلن واألطفال ابلشـــوار  أوضـــاعهم املرتبطة واألطفال أطفال
 عندما ومعقدة فريدة حتدايت يواجهو  أهنم كما  أسرهم، عن فصلهم خلطر خاصة بصفة عرضة احملتجزين،

 أماكن يف األطفال بعض إيدا  إىل مباشـــــــــرة التمييز يؤدي احلاالت، بعض ويف الوالدين  رعاية من حيرمو 
 املولودين واألطفال اإلعاقة، ذوي األطفال الســـياقات بعض يف املثال، ســـبيل على ذل ، ويشـــمل الرعاية 
 ابإليدز، املصابن واألطفال ،األصلية الشعو  وأطفال العرقية، األقليات من واألطفال الزواج، إطار خارج

 بســـــبب دايرهم األطفال بعض ويرتك  (35)أطفال يعيلها معيشـــــية أســـــر كنف  يف يعيشـــــو  الذين واألطفال
 للمخدرات والديهم تعاط  عن تنجم قد اليت واإلمهال واالســـــــــتغال واإلســـــــــاءة العنف ألعمال تعرضـــــــــهم
 على احلصــــــول ميكنهم ال الذين الفقراء األطفال يكو  قد كذل   العقلية  الصــــــحة مشــــــاكل من ومعا هتم

__________ 

 (33) UNICEF, Making decisions for the better care of children: the role of gatekeeping in strengthening family-

based care and reforming alternative care systems, 2015  
 املرج  نفسه  (34) 
 (35) SOS Children’s Villages International, Towards the right care for children: orientations for reforming 

alternative care systems, Africa, Asia, Latin America (Luxembourg, 2017)  
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 احلاالت، مع م ويف الداخلية  الرعاية مؤســــــــــــســــــــــــات يف لإليدا  عرضــــــــــــة أكثر الصــــــــــــحية والرعاية التعليم
 القرار صــــــــن  عمليات يف املشــــــــاركة أو حبرية آراجهم عن التعبري احلاالت هذه مثل يف األطفال يســــــــتطي  ال

 الطفل مصـــاح لتقييم عنه غى ال أمر بذل  القيام أ  من الرغم على هبم، اخلاصـــة الرعاية برتتيبات املتعلقة
  (36)الفضلى

 تكو  ما وكثريا املؤســســات، يف وإيداعهم عنهم التخل  خلطر عرضــة أكثر اإلعاقة ذوو واألطفال - 54
 واإلمهال  املعاملة وســـــوء للعنف تعرضـــــهم خماطر أيضـــــا تزداد حيظ الرعاية، مؤســـــســـــات يف زاجدة نســـــبتهم
ية الرعاية يف اإلعاقة ذوي األطفال وفيات معدل ويبلغ  األطفال معدالت ضـــــــــــــــعف 100 املؤســـــــــــــــســـــــــــــــ

 بســــــــبب تغذوي نقص حاالت الرعاية مؤســــــــســــــــات يف اإلعاقة ذوي األطفال بعض ويواجه  (37)اآلخرين
 من ذل  وغري احتياجاهتم لتلبية املخصـــــــصـــــــة املوارد كفاية  وعدم الرعاية، أعباء وزايدة التغذية، صـــــــعوابت
 إىل املؤدية الرجيســية العوامل أحد اإلعاقة ذوي لألطفال الشــاملة اخلدمات إىل االفتقار ويشــكل األســبا  

  الداخلية  الرعاية مؤسسات يف املعوقن األطفال نسبة ارتفا 
 يف اإليدا  إهناء عمليات من يســتفيدو  ال اإلعاقة ذوي األطفال أب  أعضــاء دول عدة وأفادت - 55

 إىل جزجيا ذل  ويرج  الوالدين  رعاية من احملرومن اآلخرين األطفال معدل بنفس الرعاية مؤســــــــــــــســــــــــــــات
 هذه تنشــــــــ  وقد واجملتمعية؛ األســــــــرية الرعاية بيئات يف اإلعاقة ذوي األطفال إيدا  تكتنف اليت التحدايت
 اجملتمع   الصـــــــــعيد على واخلدمات الدعم لتقدمي املتاحة اخليارات وقلة والتمييز للوصـــــــــم نتيجة التحدايت

 إىل مؤســـســة من انتقاهلم بســـبب “املؤســـســـات عرب التنقل” ظاهرة من اإلعاقة ذوي األطفال بعض ويعاين
 ذل  يكو  ما وعادة الرعاية، مؤســــــســــــات يف اإليدا  إهناء عمليات تنفيذ أو ختطيط لســــــوء نتيجة أخرى

 لألطفال ابلنســبة ســلبية نتاجج إىل ذل  يؤدي أ  وميكن اجلماعية  الدور تشــمل أصــغر مرافق إىل االنتقال
 النماج  التقدم أشــــكال من غريه أو تعليم  تقدم حتقيق أو وجدانية ارتباطات تكوين يســــتطيعو  ال الذين

 أطفال لديها اليت األســـــر مشل تفريق من  عمليات أ  الدول بعض وذكرت الرعاية  اســـــتقرار عدم بســـــبب
 موجودة  غري أو ضعيفة إعاقة ذوو
 لكنها ابملسؤولية، وإحساسا الصمود على قدرة أطفال يعيلها اليت املعيشية األسر ت هر ما وكثريا - 56
 مقدم  أحد أو الوالدين أحد وجود لعدم مباشـــــــــــــــرة كنتيجة  والتمييز والتهميش احلرما  من تعاين ما كثريا

 وقد ووجدانية  ســــــلوكية مشــــــاكل ومن املوارد نقص من األســــــر تل  تعاين ما وعادة معها  البالغن الرعاية
 األبعاد املتعدد الفقر عن فضــــــــــا العاملية، اإليدز ألزمة نتيجة أطفال يعيلها اليت املعيشــــــــــية األســــــــــر ظهرت

  (38)االنتقال أثناء الرعاية مقدم  عن أو الوالدين عن األطفال وانفصال االجتماع  والضعف
 ألســـــبا  هلم الرعاية مقدم  أو والديهم عن واملنفصـــــلو  املصـــــحوبن غري األطفال ينفصـــــل وقد - 57

 وض  يف أخرى حكومات تنشط قد بينما األسر، مشل تفريق من  على تركز ال احلكومات وبعض عديدة 
 الرغم على ذل  ويتم اهلجرة  ملكافحة املبذولة اجلهود إطار يف ســـيما ال ذل ، إىل ترم  ســـياســـات وتنفيذ

__________ 

  املرج  نفسه (36) 
 (37) Lumos, Ending the institutionalisation of children globally: the time is now (London, 2013)  
 (38) Jacy Pillay, “Problematising child-headed households: the need for children’s participation in early 

childhood interventions”, South African Journal of Childhood Education, vol. 6, No. 1 (2016); Eucharia 

Gomba, “Child-headed households in rural Zimbabwe: perceptions of Shona orphaned children”, PhD 

dissertation, University of the Incarnate Word, Harare, 2018  
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 الشـــعور مثل األســـر، مشل تفريق بســـبب األطفال هلا يتعرض اليت جيد بشـــكل املوثقة اخلطرية األضـــرار من
 على احلياة على احلفاظ على حصـــــــــــــــراي تركز اليت املواجهة آليات إىل واللجوء والعجز الشـــــــــــــــديد ابخلوف

 األطفال يواجه الضـــــــــــــعف، زايدة وبســـــــــــــبب  (39)اهلامشـــــــــــــية والعاقات التعلم أشـــــــــــــكال مجي  حســـــــــــــا 
 انتهاكات من ذل  وغري واالختفاء واالســـــــــتغال االجتار خماطر ذويهم عن واملنفصـــــــــلو  املصـــــــــحوبن غري

  (40)حقوقهم
 مراكز يف وحيتجزو  أســـــــــــــــرهم عن احلــدود ويعربو  يتنقلو  الــذين األطفــال يُفصـــــــــــــــــل مــا وكثريا - 58

 ميكن كا   عقبات واملواقف والســـــــلوكيات واملمارســـــــات الســـــــياســـــــات بســـــــبب يواجهو  حيظ االحتجاز،
 ابهلجرة، تتعلق ألســــبا  األطفال ابحتجاز بلد 100 عن يقل ال ما يقوم لليونيســــف، ووفقا  (41)اتقاؤها
 األطفال احتجاز أ  على يدل ما وغيا  األطفال، مناء على لاحتجاز الســـــــــــــــلبية اآلاثر من الرغم على

  (42)اهلجرة ملكافحة  جحة اسرتاتيجية يشكل
 والنفســــــــــــ ، والوجداين البدين مناجهم على ومدمر عميق أتثري األطفال الحتجاز يكو  أ  وميكن - 59

 من قصـــــــــــــــرية لفرتة أو أســـــــــــــــرهم م  احتجــازهم عنــد وحإ فيهــا، حيتجزو  اليت ال روف عن الن ر بغض
 من أخرى ألشــــــكال معرضــــــو  أســــــرهم، دو  احتجازهم عند ســــــيما وال احملتجزو ، واألطفال  (43)الوقت

 مشـــــــــــاهبة وأبعراض والقلق ابالكتئا  اإلصـــــــــــابة وخلطر ،(44)واجلنســـــــــــاين اجلنســـــــــــ  العنف مثل الضـــــــــــرر،
  (45)الاإرادي والتبول والكوابيس األرق مثل النفسية، للصدمة الاحق لاضطرا 

 م  حــدودهــا عرب املتحــدة الوالايت داخــل إىل يعربو  الــذين األطفــال فصــــــــــــــــل زايدة على وردا - 60
 لطب الدولية اجلمعية ذل  يف مبا األطفال، طب رابطات من عدد مؤخرا أدا  واحتجازهم، املكســـــــــــــــي 

 األطفال، لطب الكندية واجلمعية األطفال لطب األمريكية واألكادميية الطفل وصحة االجتماع  األطفال
 جنســــــــــية إبلغاء الدول بعض قامت أخرى، ســـــــــــياقات ويف منهجية  بصـــــــــــورة املهاجرة األســـــــــــر مشل تفريق

__________ 

 (39) Laura C. N. Wood, “Impact of punitive immigration policies, parent-child separation and child detention on 

mental health and development of children”, BMJ Paediatrics Open, vol. 2, No. 1 (2018); Bruce Perry and 

Maia Szalavitz, Born for love: why empathy is essential and endangered (New York, Harper Collins, 2011); 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “UN experts to US: release migrant 

children from detention and stop using them to deter irregular migration”, press release, 22 June 2018  
 (40) Länsstyrelsen Stockholm, Lost in migration: a report on missing unaccompanied minors in Sweden, 2016; 

Missing Children Europe, Missing unaccompanied migrant children  
 (41) UNICEF, Beyond borders 2017: how to make the global compacts on migration and refugees work for 

uprooted children, 2017  
  Laura C. N. Wood (2018)املرج  نفسه؛ و  (42) 
 (43) UNHCR, Beyond detention: a global strategy to support governments to end the detention of asylum-seekers 

and refugees, 2014  
 (44) UNHCR, UNHCR’s position regarding the detention of refugee and migrant children in the migration 

context, 2017  
 ,Alice Farmer, “The impact of immigration detention on children”, Forced Migration Review سه؛ واملرج  نف (45) 

vol. 44 (2013)  



 A/74/231 

 

18/21 19-12764 

 

 الرعاية مقدم  دو  أوطاهنم إىل أطفاهلم وأعادت األجانب اإلرهابين املقاتلن من أهنم يدعى أشـــــــــــــخا 
  االحتجاز  رهن يكونو  قد الذين األساسين،

 االحتجاز، يف الوالدين رعاية من احملرومن املهاجرين األطفال الســــــــلطات تضــــــــ  ال عندما وحإ - 61
 النفس  أو البدين األذى أو اإلمهال أو االستغال أو املعاملة سوء خلطر عرضة أكثر األطفال هؤالء يكو 
 الســنوات يف دايرها من املشــردة األســر من املاين فرار وم   (46)مقصــدهم إىل وصــوهلم وعند الســفر أثناء

 والصــــومال الســــورية العربية واجلمهورية أفغانســــتا  مثل بلدا  يف والفقر واالضــــطهاد النزا  من هراب األخرية
 خماطر هلم الرعاية مقدم  أو والديهم دو  أورواب إىل يصـــــــــــــــلو  الذين األطفال من العديد يواجه والعراق،

  (47)احلماية خيص فيما النحو هذا على زاجدة
  

 وال وصيات االس ن اجات - سادسا 
 األطفال حقوق حبماية ي علق فيما الدولية القانونية ال زاماهتا ابلكام  تنفذ أن للدول ينبغي - 62

 الرعاية، وتوفري األطفال محاية يف لألسلللللرة الرئيسلللللي للدور أولوية وإيالء الوالدين، رعاية من احملرومني
 تعزيز من ا بطرق وذلك الفضلللللللللى، الطف  مصللللللللاح أسللللللللا  على القرارات مجيع ت خذ أن وضللللللللمان

 املثال سلبي  على من ا اإلجراءات، من واسلعة طائفة ذلك ويشلم  الوطنية. والسلياسلات ال شلريعات
 فصلل  دون واحليلولة الرعاية، تقدمي يف دورها أداء يف األسللر لدعم وطنية تشللريعات وضللع احلصللر ال

 احلاالت يف مشل ا ومل األسلللر أثر ابق فاء اإلسلللراع على وال شللل يع ضلللرورة، دون أسلللرهم عن األطفال
 املعرضلني األطفال حلماية دولية معايري تضللع أن أيضللا للدول وينبغي مشل ا. تفريق ابلفع  في ا مت اليت
 احلدود، عرب األطفال حلماية وأطرا البديلة، للرعاية توجي ية ومبادئ أسللللللللرهم، عن االنفصللللللللال خلطر
 والدهتم، منذ األطفال مجيع تسللللل ي  أج  من اهلوية وإثبات املدين لل سللللل ي  وشلللللاملة عاملية ونظما
  فعاال. تنفيذا والنظم واألطر واملبادئ املعايري تلك تنفذ وأن
 املعلومات وإدارة البياانت مجع نظم ل حسلللللللللللني الالزمة اإلجراءات ت خذ أن للدول وينبغي - 63

 البياانت، يف املوجودة الثغرات سلللد أج  من الوالدين رعاية من احملرومني ابألطفال امل صللللة واإلبالغ
 املنال وس لة النوعية جيدة مصنفة بياانت إعداد يف واالس ثمار ووطنية، عاملية أسا  خطوط ووضع
 واملساعدة املايل الدعم وتقدمي القدرات بناء خالل من بذلك القيام وينبغي وموثوقة. ال وقيت وحسنة
 السلللللطات حت فظ أن ضللللمان الصللللدد هذا يف الرئيسللللية اجلوانب ومن الصلللللة. ذات للكياانت ال قنية
 الزمن. مر على احملرز ال قدم لقيا  الطولية البياانت ب  بع تقوم وأن وحديثة شاملة بس الت الوطنية
 ترتكز م سلللللللقة سلللللللياسلللللللات وضلللللللع يف النوعية جيدة ببياانت االسلللللللرتشلللللللاد تكف  أن للدول وينبغي
 األدلة. على
 مش  مل يف ال أخر أو أسلللللرهم عن األطفال لفصللللل  اجلذرية األسلللللبا  الدول تعاجل أن وينبغي - 64

 لألعراف ال صلللللدي هذا وي طلب هلم. الرعاية مقدمي أو أسلللللرهم مع ذوي م عن املنفصللللللني األطفال
 االج ماعي واالسللللل بعاد الفقر أثر على الرتكيز وزايدة األسلللللرة، مش  تفريق يف تسللللل م اليت االج ماعية
__________ 

 (46) UNICEF and IOM, Harrowing journeys: children and youth on the move across the Mediterranean Sea, at 

risk of trafficking and exploitation, 2017  
 (47) UNHCR, UNICEF and IOM, “Refugee and migrant children in Europe: overview of trends” (2017)  
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 أسلللللللللللرهم مع البقاء على األطفال تسلللللللللللاعد اليت للربامج املقدم الدعم وزايدة األسلللللللللللرية، احلياة على
 ابألطفال ي علق فيما السللللللبية النمطية والقوالب ال مييز، منع على تسلللللاعد واليت احمللي جم مع م ويف

 املعاملة وسللللوء واالسلللل غالل والعنف، األطفال، وفقر الرعاية، مؤسللللسللللات يف واإليداع اإلعاقة، ذوي
 الشللللللللللام  ال عليم قبي  من الشللللللللللاملة، اجمل معية اخلدمات تعزيز األمر ذلك ي طلب كذلك  واإلمهال.
 املايل الدعم ختصلللللليص طريق عن األسللللللرة، تعزيز أيضللللللا يشللللللم  وقد وغريهم. اإلعاقة ذوي لألطفال
 احلصلللللللول سللللللللب  وتوفري األطفال، برتبية امل علقة الربامج وتنظيم أطفاهلما، رعاية من الوالدين ل مكني

 احلماية خدمات وتقدمي واألسلللللللللللر، لألطفال االج ماعي النفسلللللللللللي والدعم الصلللللللللللحية الرعاية على
  الشاملة. االج ماعية

 قطاع إلصلللالح املبذولة اجل ود حتسلللن وأن ومحاي ه الطف  رعاية نظم تعزز أن للدول وينبغي - 65
 بني فيما القطاعات امل عدد ال عاون زايدة املبذولة اجل ود تشم  أن ينبغي املثال، سبي  فعلى الرعاية.

 وال نسللللللللللليق القطاعات، من ذلك وغري والعدالة وابل عليم وصلللللللللللح ه الطف  برعاية املعنية القطاعات
 القدرات بناء برامج وحتسني للحدود، رةالعاب النظم وحتسني الصلة، ذات السلطات مجيع بني النشط

  املعنيني. املصلحة ألصحا  املوج ة وال دريب
 يف لالسلللل ثمار أولوية تويل وأن الرعاية مؤسللللسللللات يف األطفال إيداع تن ي أن للدول وينبغي - 66

 فصللللللللللل  منع بغية واجمل معات األسلللللللللللر دعم إىل الرامية االج ماعية واخلدمات الطف  محاية خدمات
 األولوية إيالء فينبغي الطف ، رعاية على قادرة غري املباشللرة األسللرة كانت  وإذا أسللرهم. عن األطفال
 األولوية توىل ذلك، تعذر وإذا االق ضلللللللللاء. حسلللللللللب األكرب، أسلللللللللرته داخ  له البديلة الرعاية ل وفري
 واألسلللر األقار  جانب من الرعاية توفري ذلك يف مبا اجليدة، البديلة األسللللرية الرعاية خبيارات لألخذ

 بوقف تدرجييا القيام أج  من اسلللل باقية خطوات اختاذ ذلك ويسلللل  بع أسللللرية. بيئات وسللللط احلاضللللنة
 إلهناء كافيا  متويال وممولة منظمة وطنية خطط خالل من الرعاية، مؤسلللللللللللسلللللللللللات يف اإليداع عمليات
 لل وعية وج ود هيكلية إصللالحات على اخلطط هذه تنطوي أن وينبغي املؤسللسللات. تلك يف اإليداع

 األسللرة، على احلفاظ ل قنيات األولوية وتويل اجلديدة املؤسللسللات على احلظر من أشللكاال تفرض وأن
 الدولية. املعايري مع ت سق وال وجيه للمراقبة السياق وحمددة ال نسيق جيدة آليات وضع يشم  مبا
 الرعاية وأماكن البديلة الرعاية أبماكن الرتخيص من ا بطرق ال نظيم، تعزز أن للدول وينبغي - 67
 امل علقة الوطنية للسلللياسلللات املن  ي اإلنفاذ ذلك ويشلللم  ورصلللدها. ومراقب  ا األقار  يوفرها اليت

 املقدمة الرعاية جودة رصلللد أج  من الرقابة زايدة أيضلللا ويلزم اجلودة. وضلللمان وال ف يش ابل سللل ي 
 وآمنة سلللللللللللرية آليات ابسللللللللللل حدا  من  ي حنو تقوم أن للدول وينبغي البديلة. الرعاية أماكن داخ 

 أن من لل أكد البديلة الرعاية أماكن مجيع يف الشللللكاو  ل قدمي اسلللل عماهلا ويسلللل   لألطفال ومالئمة
  الشواغ . من ذلك غري أو اإلساءة أو العنف عن اإلبالغ ميكن م األطفال

 ابلنسللللللبة أولوية لألطفال املقدمة البديلة الرعاية نوعية على الرتكيز زايدة تشللللللك  أن وينبغي - 68
 وقف املس وايت، أبسط على ذلك، وي طلب الصلة. ذات الفاعلة اجل ات من وغريها الدول جلميع
 احملاسللبة وضللمان البديلة الرعاية أماكن يف األطفال ضللد ترتكب اليت اإلنسللان حقوق ان  اكات مجيع

 واالجتار اجلنسللللي والعنف واالسلللل غالل االع داء مث  ان  اكات، يرتكبون الذين لألشللللخا  السللللريعة
 أشللكال من وغريها ال مييزية واملمارسللات املسلللحة واجلماعات املسلللحة القوات جانب من وال  نيد

 ترتيبات إطار يف لألطفال املقدمة الرعاية يف ابالسللللللل مرارية الن وض أيضلللللللا يعين وهو األطفال. إيذاء
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 املبكرة الطفولة مرحلة يف النماء وخدمات ال عليم تشلللللللللللم  م نوعة، خدمات وتوفري البديلة، الرعاية
 سلللليرتكون ملن املقدم والدعم بذلك امل صلللللة واخلدمات االج ماعي النفسللللي والدعم ال غذوي والدعم

 ابألطفال االجتار ملنع تشللللللللللريعات وتنفذ تسللللللللللن أن أيضللللللللللا للدول وينبغي وغريهم. قريبا الرعاية أطر
 مجيع يف األطفال إيداع لعمليات دورية اسللللللللللل عراض عمليات وإجراء الرعاية، مرافق يف واسللللللللللل غالهلم

 البديلة. الرعاية أماكن
 واجملدية الكاملة املشللاركة لضللمان آليات تنشلل  أن األخر  الفاعلة واجل ات للدول وينبغي - 69

 وبرتتيبات السلللياسلللات إبصلللالح امل علقة القرارات يف الوالدين رعاية من احملرومني والشلللبا  لألطفال
 الفردية الرعاية برتتيبات امل علقة القرارات ذلك ويشلللللللللللم  اآلليات. تلك تعزز وأن هلم، الرعاية تقدمي

 ال عبري هلم ت يح لألطفال مالئمة بطريقة والشللللللللبا  األطفال مع لل واصلللللللل  حامسة أمهية ومثة للطف .
 حصوهلم أسا  وعلى قدراهتم ل طور وفقا االع بار يف آرائ م وأخذ مع م وال شاور حبرية أنفس م عن
 اخلطوات مجيع ت خذ أن األخر  الفاعلة واجل ات للدول وينبغي الضلللللللللللرورية. املعلومات مجيع على

 أن وكفالة املفضللللللة، الطف  بلغة املعلومات إيصلللللال وأمام ال شلللللاور هذا أمام اجملال إلفسلللللاح املمكنة
 ال يسريية الرتتيبات وتوفري لألطفال، املناسبة ال واص  وأساليب احملاف  ال شاور عمليات يف تس خدم
 قبي  من خم صلللة، رصلللد آلية الدول تنشللل  أن وينبغي والعمر. اإلعاقة لنوع املناسلللب والدعم املعقولة

 االم ثال رصلللللللللللد أج  من ابألطفال، خاصلللللللللللة تف يش هيئة أو ابألطفال معين مفوض أو للمظامل أمني
 مع البللديلللة، الرعللايللة إطللار يف لألطفللال والعالج واحلمللايللة الرعللايللة تقللدمي تنظم اليت واللوائح للقواعللد

 الطف  آراء إىل االس ماع أج  من السكنية املرافق إىل عائق دون الوصول إبمكانية اآللية تلك تزويد
 الواجب. االع بار وإعطائ ا الطف  آراء إىل السلطات اس ماع مد  ورصد مباشرة وشواغله

 يف يعيشللللللللللون الذين لألطفال املقدم الدعم تزيد أن األخر  الفاعلة واجل ات للدول وينبغي - 70
 واألطفال أطفال، يعيل ا معيشللللللللللية أسللللللللللر كنف  يف يعيشللللللللللون الذين األطفال مث  هشللللللللللة، أوضللللللللللاع

 البشرية/ املناعة نقص بفريو  املصلابني واألطفال والف يات، ذوي م، عن واملنفصللني املصلحوبني غري
 األقصى احلد أعمارهم ت  اوز الذين واألطفال احمل  زين، واألطفال اإلعاقة، ذوي واألطفال اإليدز،
 ويف األصلللللية. الشللللعو  أو األقليات إىل املن مني واألطفال الرعاية، نظم يف األطفال مشللللاركة لسللللن
 ابألولوية  امل صفة ال الية اجملاالت معاجلة جيب فإنه خم لفة، كثرية  أشكاال ي خذ الدعم هذا أن حني

 خيدم ال االح  از أبن ال سللليم مع امل اجرين، األطفال اح  از أشللكال مجيع إهناء )أ( 
 مقدمي أو والدي م عن امل نقلني األطفال فصلللللللللللل  إجراءات ك   ومنع الفضللللللللللللى، الطف  مصللللللللللللاح

  هلم؛ الرعاية
 لألطفال املناسلللبة البديلة األسلللرية والرعاية اخلدمات إىل السلللريع الوصلللول ضلللمان ) ( 

 حاالت على تق صللر حبيث املؤسللسللات يف الرعاية من واحلد ذوي م، عن واملنفصلللني املصللحوبني غري
 الفضلى؛ الطف  مصاح إىل اس نادا حمددة،

 والقضللاء الرعاية، مؤسللسللات يف اإلعاقة ذوي األطفال إيداع إلهناء األولوية إعطاء )ج( 
 أماكن يف إيداع م عمليات وعلى م خصللللللصللللللة، أو منفصلللللللة مرافق يف األطفال إيداع عمليات على

 جبودة ت سللم األسللرة ل عزيز وبرامج جم معية خدمات توافر وتعزيز اإلعاقة، أسللا  على البديلة الرعاية
 الرعاية؛ مؤسسات يف األطفال إيداع إهناء أج  من إلي ا، الوصول ويس   النوعية
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 اليت وال  ميش والوصلللللللللم ال مييز أعمال من احلد هبدف العامة ال وعية ج ود دعم )د( 
 األسرة. مش  تفريق إىل تؤدي أن ميكن
 اليت للربامج الكافية املوارد توافر لضلللللللمان واخلاصلللللللة العامة املاحنة اجل ات تعم  أن وينبغي - 71

 خلطر واملعرضلللللللللللون اإلعاقة ذوو األطفال في م مبن الوالدين، رعاية من احملرومني األطفال مجيع تدعم
 قطاع وإصلللللللللالح البديلة الرعاية تعزيز إىل الرامية اجل ود تدعم أن وينبغي األسلللللللللرة. عن االنفصلللللللللال

 واحلفاظ االج ماعية اخلدمة جمال يف العاملة القوة وتدريب الدولية، املعايري مع ي ماشلللللللللللى مبا الرعاية
 البديلة الرعاية خدمات وتوفري الضللللللعيفة، لألسللللللر امل احة االج ماعية احلماية أشللللللكال وتعزيز علي ا،

 مقدمي ودعم وتدريب األسلللرية، الرعاية إىل املؤسلللسلللية الرعاية من األطفال ونق  واجمل معية، األسلللرية
 األسلللللرة على احلفاظ ج ود حنو الدعم يف حتوال هذا ويشلللللك  الرعاية. دائرة من خيرجون ومن الرعاية
 إنشائ ا، يف أو املؤسسات أشكال من شك  أي على اإلبقاء يف تس خدم ال األموال أن من وال أكد

 تعم  أن املاحنة لل  ات أيضللا وينبغي .“ال طوع سللياحة” يف أو املؤسللسللات، يف األطفال إيداع يف أو
 .ابألسرة امل صلة اجليدة وابملمارسات الدويل الصعيد على املاحنة لل  ات مشرتكة مببادئ األخذ على

 


