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 مقدمة -أوالا  
، إىل اللجنة الستشارية أن تضع دراسة 29/12طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره  -1

ني ين غريري املصريحوباملهاجر  العاملية املتمثلة يف األطفال واملراهقني قضيةقائمة على البحث بشأن ال
علريى صريعيد  ذه املسريألةهريواألسريباب واحلريالت الرييت تثريار فيهريا  املنرياطقفيها  تبنّي وحقوق اإلنسان، 

 بيلسرييف توصرييات  وتقريد  فيهريا، ومنتهكرية ةهددمنسان حقوق اإل والظروف اليت تكون فيهاالعامل 
جمللريس يف اإىل  دراسريةهذه ال  تقدّ أن و  سكان،أفراد هذه الفئة من اللصاحل محاية حقوق اإلنسان 
  .2016يف أيلول/سبتمرب دورته الثالثة والثالثني 

الثريني. وأنشريأت الثالثرية والث إىل اجمللريس يف دورتريه مرحلياا  تقريراا  الستشارية ت اللجنةقّدمو  -2
 صريياغةال ويضم فريريق .الدراسة إلعداد صياغة فريق ،اخلامسة عشرةيف الدورة  ،الستشارية اللجنة
ا دي يريريريريوكريريريارل ها ن مريريرياراي كراسريريرييونيان، وهريريريريد  الصريريريدة، -مريريرياريو لريريريويس كوريولنريريريريو، ولورا  حاليريريرياا 

ادو ةرئيسريريريريريةا، ريريريريريرييس بريريريريرير  فريريريريرياريال ةمقريريريريريررةا، وأوبيريريريريريورا  ريريريريريينيدو أوكريريريريريافور، وكثارينريريريريريا  بيريريريريريل، وأ نتونيريريريريريا
 وين كاسني.ر ومؤسسة  ى فريق الصياغة الدعم التقين من فابيو كانو غوميزوتلقّ  .وتشانغروك سوه

األطفريريريريال إىل تقريريريريدي  ليريريريريل  ريريريريامل لوضريريريريع  الستشريريريريارية اللجنريريريرية، تسريريريريعى ا التقريريريريريريف هريريريريذو  -3
يف  ولدة الريريريدمريريرين منظريريريور حقريريريوق اإلنسريريريان،  ريريريدف مسريريرياع واملريريريراهقني املهريريرياجرين غريريريري املصريريريحوبني

ات إلنسريريريريان  االوفريريريريات  لتزاماوريريريريا اوجريريريريب اتفاقيريريريرية حقريريريريوق ال فريريريريل وغريهريريريريا مريريريرين معاهريريريريدات حقريريريريوق 
ا دفعريتهم إىل هريذ باب الرييتالصلة. وتبنّي احلالت ومناطق العريامل الرييت تثريار فيهريا هريذه القضريية واألسري

ت سريابوجريود اار  ومنتهكرية، مريع اإلقريرار ةهريددمحقريوق اإلنسريان  والظروف الرييت تكريون فيهرياالوضع 
مريريرين  بني املصريريريحو ألطفريريريال واملريريريراهقني املهريريرياجرين غريريريريفضريريريلى وتقريريريدي توصريريرييات يف سريريريبيل محايريريرية مريريريا ل

 حقوق اإلنسان.
 أرسريريل اسريريتبيان صصريري و  الريريواثئقي  البحريريث: مهريريا تريريني منهجينيأداتريريإىل الدراسريرية تسريريتند و  -4
 .يةنظمات الدولوامل احلكومية اإلنسان واملنظمات غري الوطنية حلقوق الدول واملؤسسات إىل
آرات  احلصريريريريول علريريريريىبغيريريريرية  فريريريريريق الصريريريريياغة اسريريريريتبيا ت يف سريريريريياق إعريريريريداد الدراسريريريرية، وضريريريريعو  -5

ار ايت يف إطريريريريريري بريريريريريريولنيواملكلفريريريريريريواملنظمريريريريريريات الدوليريريريريريرية واإلقليميريريريريريرية،  ،وإسريريريريريريهامات الريريريريريريدول األعضريريريريريريات
 جملتمريعامنظمريات و  ،اإلجراتات اخلاصة وهيئات املعاهدات، واملؤسسريات الوطنيرية حلقريوق اإلنسريان

 14منهريا  ،السريتبيان علريى رداا  61 وورد يف اجملمريو . ب املصلحة املعنيني اآلخريرينوأصحااملدين، 
 ة حلقريريريريريوقاملؤسسريريريريريات الوطنيريريريريري مريريريريرين 10املنظمريريريريريات غريريريريريري احلكوميريريريريرية، و مريريريريرين 36مريريريريرين الريريريريريدول، ورداا 

  منظمة األمم املتحدة لل فولة ةاليونيسيفا.من  اإلنسان، وورد رد واحد

 اهلجزجة تشجع م علز  أو وايجاهق  املاقاو اليت جترب اوسباب الجئقسقة -اثنقاا  
 يف منااق حمددة بال مجافق

يف املائريرية مريرين جممريريو  املهريرياجرين الريريدوليني يف العريريامل  سريريره تقريريل  15، كريريان 2015يف عريريا   -6
 يف املائريةا 22. وكانريت نسريبة املهرياجرين الشريباب أعلريى بكثريري يف املنرياطق الناميرية ةعامرياا  20أعمارهم عن 

. ويف العريريريريا   اتريريريريه، كريريريريان األطفريريريريال ا1ةيف املائريريريريةا 10ق املتقدمريريريرية ةأقريريريريل مريريريرين مريريريرين نسريريريريبتهم يف املنريريريرياط
__________ 

 International Migrationا،2016،  عبة السكان ةاألمم املتحدة، إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية ا1ة

Report 2015: Highlights, p. 9.  
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طلريريب جلريريوت  100 000ون أكثريرير مريرين نصريريف جممريريو  الالجئريريني  وكريريان أكثريرير مريرين لواملراهقريريون يشريريكّ 
مهريرياجر  . ويوجريريد طفريريل واحريريد تقريبريرياا ا2ةمقريريد  مريرين أطفريريال غريريري مصريريحوبني أو منفصريريلني عريرين  ويهريريم

ج بلريد املولريد  أمريا  لنسريبة للبريالغني، فري ن هريذه النسريبة من كل ثالثة أطفريال ومريراهقني يعيشريون خريار 
املسريريجلة يف إطريريار وليريرية مفوضريريية األمريريم املتحريريدة السريريامية لشريريؤون الالجئريريني هريريي أقريريل مريرين  ريري   

فئرية ضريعيفة للغايرية  ن غريري املصريحوبنيو ن املهاجر و األطفال واملراهق. و ا3ة  صاا  20واحد عن كل 
تريرياجون إىل محايريرية خاصريرية، وكمهريرياجرين، حيريريث بسريريبب وضريريعهم املريريزدوج كأطفريريال قثصيريرير، حيريريث ح

  يتعرضون جلميع أصناف النتهاكات اجلسيمة حلقوقهم األساسية.
كريل إنسريان مل يبلريل الثامنرية عشريرة مرين واملقصود  ل فل، يف سياق اتفاقية حقوق ال فل،   -7

ل علريى ال فري . وتعريريفعمره، ما مل يكن سن الر د حمدداا  قل من  لك يف القريانون املن بريق عليريه
فريقيريريريا أنسريريريان يف هريريريذا النحريريريو هريريريو نفسريريريه يف السريريريياقني اإلقليمريريريي والريريريوطين. ففريريريي منظومريريرية حقريريريوق اإل

مريريرين العمريريرير. فكلمريريرية  عامريريرياا  18وأورو  والبلريريريدان األمريكيريريرية، يثعريريريّرف ال فريريريل علريريريى أنريريريه إنسريريريان دون 
ذين اهقني الريريل واملريرير شريريمل األطفريريامسريريتعملة  لتريريامج يف أيريريع أجريريزات هريريذا التقريريرير علريريى أ ريريا ت "طفريريل"
أثرين  هلجريريرة فريريال املتريرييبلغريريوا هريريذه السريرين. واألطفريريال الريريذين بريريدأوا رحلريرية اهلجريريرة وغريريريهم مريرين األط مل

قريا  األول يف لى يف املأول وقبريل كريل  رييت، ويتعريني مراعرياة مصرياحلهم الفضري يتعني اعتبريارهم أطفريالا 
 هم.أيع اإلجراتات اليت ختصّ 

األطفريريال كيريرية حلقريريوق اإلنسريريان، فريري ن للجنريرية حقريريوق ال فريريل وحمكمريرية البلريريدان األمري ووفقريرياا  -8
ذين ل يقريو  رين، والريغري املصحوبني هم األطفريال املنفصريلون عرين كريال األبريوين وعرين أقرير ئهم اآلخري

تشريريمل . و   بريريذلكعريرين القيريريا مسريريؤولا  ،حبكريريم القريريانون أو العريريرف يكريريون، إنسريريان  لريريلعلريريى رعريريايتهم 
انوا كريريريأو، إن   دان جنسريريريياومالريريريذين نريريريدون أنفسريريريهم خريريريارج بلريريري األطفريريريال غريريريري املصريريريحوبنيالدراسريريرية 

 عدميي اجلنسية، خارج بلدان إقامتهم املعتادة.
 وهناك فئات  ىت من األطفال املهاجرين غري املصحوبني: -9

 أثنات التنقل  على رعايتهمأسرهم أو عن القائمني عن  املنفصلوناألطفال  ةأا 
            أصريريريريريبحوا األطفريريريريريال الريريريريريذين بريريريريريدأوا رحلريريريريريتهم غريريريريريري مصريريريريريحوبني ومنفصريريريريريلني لكريريريريرينهم  ةبا 

 فيما بعد مسافرين مع جمموعة من الناس 
األطفال الذين أوقفوا رحلريتهم يف طريريق اهلجريرة بسريبب الفتقريار إىل املريوارد  ويف  ةجا 

ر اليريريريو ن يف حواضريريري سريريريياق أ مريريرية اهلجريريريرة األوروبيريريرية، فريريري ن األطفريريريال مريريرين هريريريذه الفئريريرية غالبريريريا مريريريا  ريريريدهم
  وإي اليا.

ني األطفريال املهرياجرين الريذين ي لبريون اللجريوت وأولئريك ومثة عادة فريروق كبريرية يف الريدوافع بري -10
مرين  الذين ل ي لبريون اللجريوت. فاألطفريال الريذين ي لبريون اللجريوت عريادة مريا يفريرون مرين بلريدا م خوفرياا 

الضريري هاد أو بسريريبب العنريريف املعمريريم  وعنريريدما يكريريون اخلريريوف علريريى ن ريرياق واسريريع  وعنريريد اإلحسريرياس 
واألطفريريال الريريذين ل يريريدخلون يف ن ريرياق تعريريريف . ا4ةالعميريريق  نعريريدا  األمريرين واإلفريريالت مريرين العقريرياب

__________ 

املصريريريدر: معلومريريريات مقدمريريرية مريريرين مكتريريريب املمثلريريرية اخلاصريريرية لألمريريريني العريريريا  املعنيريريرية  لعنريريريف ضريريريد األطفريريريال إىل اللجنريريرية  ا2ة
  .2017 باط/فرباير  24الستشارية، 

  .Uprooted: the Growing Crisis for Refugee and Migrant Children (New York, 2016), p. 6اليونيسيف، ا3ة
املصريريريدر: معلومريريريات مقدمريريرية مريريرين مكتريريريب املمثلريريرية اخلاصريريرية لألمريريريني العريريريا  املعنيريريرية  لعنريريريف ضريريريد األطفريريريال إىل اللجنريريرية  ا4ة

   .2017 باط/فرباير  24الستشارية، 
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طالريريب اللجريريوت عريريادة مريريا يكريريون تريرينقلهم بريريدافع الرغبريرية يف إنريرياد مكريريان ميكريرين أن تلريري  فيريريه حقريريوقهم 
األساسية، اا فيها احلمايرية اخلاصرية. ف ريالبو اللجريوت مشريمولون  لتفاقيرية اخلاصرية بوضريع الالجئريني 

هريريريريرياجرين مشريريريريمولون  لقريريريريريانون الريريريريريدومج حلقريريريريريوق والربوتوكريريريريول امللحريريريريريق  ريريريريريا، يف حريريريريني أن األطفريريريريريال امل
اإلنسريريان. علريريى أن األطفريريال املهريرياجرين واألطفريريال طريريالن اللجريريوت يكونريريون، أثنريريات العبريريور والسريريتقبال 
ويف بلريريدان املقصريريد، عرضريرية لريرينفس امل ريرياطر ولريرينفس انتهاكريريات حقريريوق اإلنسريريان. ويتمتريريع األطفريريال 

مريريريا نريريري  علريريريى  لريريريك إعريريريالن نيويريريريورك املهريريرياجرون والالجئريريريون بريريرينفس حقريريريوق اإلنسريريريان العامليريريرية، مثل
 .ا5ةلالجئني واملهاجرين

متعريريريريددة هلجريريريريرة األطفريريريريال، لكريريريرينهم  وتبريريريرينّي املعلومريريريريات الريريريريواردة مريريريرين الريريريريدول أن مثريريريرية أسريريريريبا ا  -11
قريريريريوق حلملتعريريريريددة ايف عامريريريريل واحريريريريد. فعلريريريريى رأس دوافريريريريع اهلجريريريريرة، مثريريريرية النتهاكريريريريات  يشريريريري كون أيعريريريرياا 

العنريريف،  ىت مظريرياهر ريريصريريلية: نقريري  احلمايريرية مريرين ض هلريريا األطفريريال يف بلريريدا م األاإلنسريريان الريرييت يتعريريرّ 
ت املعاملرية حية، وسريو والفقر، وانعدا  الفرص، وعد  إمكانيرية احلصريول علريى التعلرييم واخلريدمات الصري

 يف البيت، و ىت أصناف التهديد والت ويف، وانعدا  األمن.
مريريريرين اإلقصريريريريات والوصريريريريم  مفرغريريريريةيف حلقريريريرية  نريريريريدون أنفسريريريريهم عريريريريالقنيواألطفريريريريال املهمشريريريريون  -12
، وخيشريريرياهم أفريريريراد جمتمعريريرياوم أيضريريرياا هريريريم  نيجمريريريرمعلريريريى أ ريريريم نظريريرير إلريريرييهم يبريريريدأ الغريريريري يف العنريريريف، إ  وال

تقصريريائية أجروريريا اليونيسريريرييف يف ففريريي دراسريرية اس .ا6ةمهم السريريريل اتاحملليريرية، ويف بعريريح األحيريريان جتريريرّ 
بشريريريأن النسريريريات واألطفريريريال املهريريرياجرين يف ليبيريريريا، قريريريال ثالثريريرية أر   األطفريريريال املهريريرياجرين  2017 عريريريا 
 .ا7ةن استثْجِوبوا إ م تعرضوا للعنف والتحرش والعتدات على أيدي  لغنيالذي
ففي حالة املهاجرين مرين املثلريث الشريمامج ألمريكريا الوسري ى، فري ن املسريتو  التعليمريي غريري   -13

الريريريريريذي يشريريريريريكل عريريريريريامالا أساسريريريريريياا يف هجريريريريريرة و  ،حلقريريريريرية انتقريريريريريال الفقريريريريرير بريريريريريني األجيريريريريريالكريريريريرياف لكسريريريريرير 
عيشون يف البلدان من فضة الدخل يغلب علرييهم عنصرير الشريباب . واملهاجرون الذين يا8ةاألطفال
. ويف أمريكريريريا الوسريريري ى، مثريريرية أعريريريداد متزايريريريدة مريريرين ا9ةيف البلريريريدان عاليريريرية الريريريدخل ا هريريريو احلريريريالأكثريريرير اريريري

  الشباب الذين ندون أنفسهم مرغمني على اهلجرة بسبب التهديدات والعنف.
ث عريريريرين مريريريريراهقني غريريريريادروا منريريريرياطقهم ويف كولومبيريريريريا، مثريريريرية العديريريريريد مريريريرين التقريريريريارير الريريريرييت تتحريريريريد -14

ة ه الظريريرياهر األصريريريلية بسريريريبب العنريريريف ومل ي لبريريريوا احلصريريريول علريريريى وضريريريع الالجريريري  قريريري . وقريريريد بريريريدأت هريريريذ
سبب العنف براهقون تظهر يف بعح احلالت املعزولة يف اجلمهورية الدومينيكية، حيث يهاجر امل
وادور، فريريري ن ويف إكريريري يريريرياتوألسريريريباب اقتصريريريادية. ويف حالريريرية األطفريريريال يف دولريريرية بوليفيريريريا املتعريريريددة القوم

ث تيجريريريرية كريريريريوار عريريريرين حريريريريالت ألطفريريريريال هريريريرياجروا ن أيضريريريرياا الريريريريدافع الرئيسريريريريي للهجريريريريرة اقتصريريريريادي. وأفيريريريريد 
 طبيعية، و ألخ  يف حالة هاييت.

__________ 

وين ملعاملرية الالجئريني منفصريل عرين  لريك ا على أنه، رغم أن اإلطار القريان6، الفقرة A/RES/71/1ين  اإلعالن ة ا5ة
 مليرية. كمريا تواجريهاسريية العاالذي حكم معاملة املهاجرين، ف ن لكلتا الفئتني نفريس حقريوق اإلنسريان واحلريرايت األس

كريون يف سريياق لريك الرييت تتيهمريا نقرياط ضريعف ااثلرية، مرين بيرينهم تلالفئتان الكثري من التحدايت املش كة ولريد  ك
  حركات النزوح الكرب .

املصريريريدر: معلومريريريات مقدمريريرية مريريرين مكتريريريب املمثلريريرية اخلاصريريرية لألمريريريني العريريريا  املعنيريريرية  لعنريريريف ضريريريد األطفريريريال إىل اللجنريريرية  ا6ة
  .2017 باط/فرباير  24الستشارية، 

 "Migrants in Libya: insights into the experience of women and children in transit"ليونيسرييف، ا ا7ة
  .4ا، الصفحة 2017،  باط/فربايرةمشرو  ورقة موجزةا ةنيويورك

  ، غواتيمال.Directorate of Human Rights Research, Office of the Human Rights Advocateاملصدر:  ا8ة

  .6، الصفحة Uprootedاليونيسيف،  ا9ة
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خ ريريريرير "و كريريريريرت عريريريريدة بلريريريريدان أن األطفريريريريال  ريريريريدثوا عريريريرين اهلجريريريريرة غريريريريري النظاميريريريرية علريريريريى أ ريريريريا  -15
سريريريني وضريريريعهم  لقيريريريا  بريريريذلك. وتبريريرينّي أل ريريريم يشريريريعرون أن علريريرييهم املغريريريادرة و ملريريريون يف   "ضريريريروري

دراسات عن تقييم التصورات أن األطفال ينظرون إىل السل ات على أ ا عائق أما  الوصول إىل 
تكريريريريون السريريريريل ات يف نظريريريريرهم مق نريريريرية بواجريريريريب محايريريريرية حقريريريريوق  ِوجهريريريريتهم  ويف حريريريريالت قليلريريريرية جريريريريداا 

  .ا10ةاألطفال
تريريريريريب النائريريريريريب العريريريريريا  يف غواتيمريريريريريال ومكملقريريريريريابالت أجروريريريريريا إدارة الرعايريريريريرية الجتماعيريريريريرية  ووفقريريريريرياا  -16
عريريرين  م حبثريريرياا يف املائريريرية مريريرينه 67، سريريريافر 2015غريريريري مصريريريحوب يف عريريريا   مهريريرياجراا  طفريريريالا  10 166 مريريريع

يف املائريرية  0.4فضريريل، وعريرين فريريرص أ يف املائريرية يبحثريريون 2مشريريل األسريريرة  وكريريان  يف املائريرية للريريمّ  23العمريريل و
عرضريهم لعنريف تب سريفرهم هريو يف املائرية مرينهم فقري  أن سريب 0.1يقدموا أي سريبب لسريفرهم. و كرير  مل

  مبا ر.
يف الفري ة مريا بريني  مهاجراا  طفالا  4 114  مركز رعاية العائدين الرعاية لري ويف السلفادور، قدّ  -17

يف املائريريرية مريرينهم غريريريري مصريريريحوبني. وعنريريريد سريريريؤاهلم  45، كريريريان 2015ومتو /يوليريريريه  2014حزيران/يونيريريه 
كريريريانوا يرغبريريريون يف اللتحريريرياق  سريريريرهم، يف املائريريرية مريريرين األطفريريريال أ ريريريم   36.1عريريرين أسريريريباب هجريريريروم، رد 

يف املائريريريرية أن  27.5يف املائريريرية أ ريريريريم يبحثريريريون عريريريرين ضريريريروف معيشريريريريية أفضريريريل، بينمريريريريا اعتريريريرب  31.7و كريريرير 
للهجريريريرة يف أمريكريريريا الوسريريري ى بصريريريورة  التهديريريريدات كانريريريت الريريريدافع للهجريريريرة. وقريريريد أصريريريب  العنريريريف عريريريامالا 

اخلريريارج لتفريريادي جتنيريريدهم مريرين أفريريراد  . ففريريي هنريريدوراس، أثفيريريد أن اآل ت يرسريريلون أبنريرياتهم إىلا11ةمتزايريريدة
  .ا12ةعصا ت

وهناك قصور من حيث التريزا  معريايري صريارمة  كريم األهليرية لالسريتفادة مرين القنريوات العاديرية  -18
مشريريل األسريريرة. ففريريي أورو ، هنريرياك عريريادة  ريريرط احلريريد األدا لريريدخل البريريالل الريريذي يرغريريب يف التكفريريل  للريريمّ 

بعد العمريريال املهريرياجرين من فضريريي الريريدخل وين ريريوي  بنائريريه يف إطريريار مل مشريريل األسريريرة، وهريريو  ريريرط يسريريت
 أحيا  على أثر متييزي  لل علريى النسريات املهرياجرات. و لريرغم مرين تشريريع ال رياد األوروق املتعلريق بلريمّ 

مرين حيريث السرين وأفريراد  مشل األسر، ل تزال بعح الدول األعضريات يف ال رياد األوروق تفريرض قيريوداا 
 عن  لك، ل يست يع بعح العمريال املهرياجرين طلريب ملّ  . وفضالا األسرة القادرين على كفالة األطفال

  .ا13ةأل م ليسوا يف وضع قانوين من حيث اإلقامة يف البلد الذي يقصده ال فل مشل األسرة رمسياا 
مليريريون  ريري   طفريريل،  1.5مليريريون  ريري  ، مريرينهم  2.2وتقريريّدر املنظمريرية الدوليريرية للهجريريرة أن  -19

 نيجريريي لجري  ومشريرد داخليرياا  400 000رق نيجرياي، مرينهم نتيجة النزا  يف مشال    ثردوا داخلياا 
، الريرييت  ريريهدت  مبريريابوييف املنريرياطق اجملريرياورة يف تشريرياد ومشريريال الكريريامريون ومن قريرية الضريريفة  لنيجريرير. ويف 

 ايدة كبرية يف هجرة األطفال يف السنوات األخرية، ف ن األسباب الرئيسريية للهجريرة الرييت تسرياق هريي: 
الذين يقومون برعايتهم، وضغوط القريران، ووفرياة مقريد  الرعايرية ةعريادة من قبل  إيذات األطفال جنسياا 

مريرين فريريريوس نقريري  املناعريرية البشريريري واملضريرياعفات املرتب ريرية  أليريريد ا، وا يريريار هياكريريل األسريريرة التقليديريرية، 
وامليزانيريات العامريرية الرييت ل تضريريع حقريوق األطفريريال ضريمن أولوايوريريا، وتريدهور معريريايري التعلرييم، ومعريريدلت 

  .ا14ةي العالية، والفقرالتسرب املدرس
__________ 

  املصدر: منظمة القر  الدولية إلنقا  ال فولة، نيكاراغوا. ا10ة

  ن، السلفادور.املصدر: مركز رعاية العائدي ا11ة

  .Office of the National Commissioner for Human Rights, Hondurasاملصدر:  ا12ة

  .Platform for International Cooperation on Undocumented Migrantsاملصدر:  ا13ة

  . مبابويمعلومات مقدمة من منظمة أرض اإلنسان،  ا14ة
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ويف حالريرية السريرينغال، عنريريدما يوافريريق األطفريريال علريريى احلريريديث عريرين األسريريباب الريرييت دفعريريتهم إىل  -20
اهلجريريريرة، فهريريريم يريريريذكرون بصريريريورة أساسريريريية األسريريريباب القتصريريريادية. فريريري   هم يعهريريريدون  ريريريم إىل أ ريريري اص 

ن معظمهريريم يتعريريرض يعريريدو م انريرياد العمريريل هلريريم يف منريرياطق جمريرياورة أو يف بلريريدان أفريقيريرية أخريرير . بيريريد أ
 .ا15ةألسوأ أ كال عمل األطفال

ويف غريريريرب ووسريريريري  أفريقيريريريريا تتريريريريأثر هجريريريريرة األ ريريريري اص بقريريريريوة  لنمريريريريو السريريريريريع يف عريريريريدد سريريريريكان  -21
مج لدميقراطيرية ومريالكونغريو ااملن قة. وتسبب الصراعات الدائرة يف أهوريرية أفريقيريا الوسري ى وأهوريرية ا

ضريريريافة إىل ال. و إلنهم نسريريريبة كبريريريرية مريريرين األطفريريريونيجريريريرياي يف أعريريريداد هائلريريرية مريريرين السريريريكان املشريريريردين، مريريري
رمسريي والعمريل   غريري ال لك، وبسريبب ال لريب الكبريري علريى اليريد العاملرية الرخيصرية واملنتجرية، فري ن الق ريا 

 استغاللية. يف ضروف املنزمج مها اجملالني اللذين توجد فيهما أعلى نسبة من األطفال العاملني
مريع النتقريال  خرير ، مثرية تقليريد للهجريرة للعمريل تزامنرياا ويف بنغالديش، كما يف بلريدان آسرييوية أ -22

مريريرين سريريرين ال فولريريرية إىل سريريرين الر ريريريد. فاألطفريريريال حريضريريريون علريريريى اهلجريريريرة  عتبريريريار  لريريريك قاعريريريدة مرعيريريرية يف 
النتقريريريال إىل سريريرين الر ريريريد، وكثريريريريا مريريريا تريريريرغمهم أسريريريرهم علريريريى املغريريريادرة واهلجريريريرة مريريرين أجريريريل كسريريريب املريريريال 

يف وقريو  األطفريال يف بريراثن الفقرير وهريو مريا يزيريد بريدوره مرين  لألسرة. وتساهم القواعد والتقاليريد الثقافيرية
 .ا16ةوقوعهم عرضة لإليذات والستغالل

 يف منااق حمددة اي اججي     ايصحوب  وض  اواملاق وايجاهق  -اثلثاا  
مريرين  األطفريريال املهريرياجرون غريريري املصريريحوبني املنفصريريلني عريرين أسريريرهم هريريم أكثريرير الفئريريات ضريريعفاا  -23

اجههريريا الريرييت تو  ويشريكل نقريري  املعلومريريات عرين حريريالتهم إحريريد  أكريرب العقبريريات بريني أيريريع املهريرياجرين 
 املؤسسات والدول اا حول دون محاية حقوقهم محاية فعالة. 

 علريريريريريى الدولريريريريرية املضريريريريرييفة اختا هريريريريريا يف سريريريريريياق رعايريريريريرية األطفريريريريريال واخل ريريريريريوة األوىل الريريريريرييت يتعريريريريرينّي  -24
لوحيريريريريدون الريريريريذين ميكريريريرينهم املهريريريرياجرين غريريريريري املصريريريريحوبني هريريريريي  ديريريريريد سريريريرين املهريريريرياجر. والقثصيريريريرير هريريريريم ا

          السريريريريتفادة مريريريرين احلمايريريريرية اخلاصريريريرية الريريريرييت تكفلهريريريريا اتفاقيريريريرية حقريريريريوق ال فريريريريل. وينبغريريريريي للدولريريريرية املضريريريرييفة 
أل تسعى إىل  ديد سن الشاب املهاجر عن طريق أساليب الفح  ال رين والسريتجواب إل أن 

لسريل ات ويف الواقريع، يلجريأ عريدد مرين ا .ا17ةهيكون الش   املهرياجر بريال واثئريق هويرية إلثبريات سرينّ 
 الوطنيريريرية إىل الختبريريريار ال ريريرين عريريريالوة علريريريى السريريريتجواب لتحديريريريد سريريرين املهريريرياجر. ومريريريىت  ريريريدد سريريرينّ 
الر ريريد، يكريريون مريرين حريريق كريريل طفريريل غريريري مصريريحوب ومنفصريريل احلريريق يف احلصريريول علريريى املسريرياعدة مريرين 
وصريريي، ويف استضريريافته يف مركريريز اسريريتقبال، ويف احلصريريول علريريى مسريرياعدة قانونيريرية إن طلريريب اللجريريوت. 

مريرين آليريريات احلمايريرية ل عقبريرية كريريرب  أمريريا  اسريريتفادة ال فريريل تعيريريني وصريريي قريريانوين يشريريكّ يف  والتريريأخر كثريريرياا 
 .ا18ةمشل األسرة وملّ 
ويف العديريريد مريرين البلريريدان، متيريريز نظريريم محايريرية ال فريريل بريريني األطفريريال علريريى أسريرياس السريرين، اتركريريةا  -25

 ملنريع أيريع أ ريكال لرعايرية سريل ات اهلجريرة، الرييت قريد تكريون أقريل أهليرية وجتهيريزاا  األطفال األكرب سناا 
__________ 

  املصدر: منظمة كاريتاس، السنغال. ا15ة

  املصدر: كاريتاس، بنغالديش. ا16ة

  .A/HRC/15/29 ا17ة

إىل اللجنريريريرية  املمثلريريريرية اخلاصريريريرية لألمريريريريني العريريريريا  املعنيريريريرية  لعنريريريريف ضريريريريد األطفريريريريال مكتريريريريباملصريريريريدر: معلومريريريريات مقدمريريريرية مريريريرين  ا18ة
 .2017 باط/فرباير  24الستشارية، 
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العنريريريريف ضريريريريد األطفريريريريال وتقريريريريدي الريريريريدعم املناسريريريريب لألطفريريريريال الريريريريذين عريريريريانوا مريريريرين العنريريريريف والسريريريريتغالل 
 .ا19ةلتمكينهم من التعايف والندماج على الوجه األكمل

لقريريريريد فشريريريريلت سياسريريريريات اهلجريريريريرة القائمريريريرية علريريريريى الحتجريريريريا  واإلبعريريريرياد يف رد  اهلجريريريريرة غريريريريري  -26
د . وتتزايريد أعريداثرير خ ريراا طق أقل حراسة وأكالنظامية. وعادة ما يتنقل املهاجرون العابرون عرب منا

 ر الريذي قريد يريؤديرة، األمرين األسريرة بكاملهريا مرين املغرياديف أن تريتمكّ  األسر اليت تتصل اهربني أمالا 
 ي محاية.إىل انفصال األطفال عن أسرهم، اا ي ك األطفال يف معظم احلالت دون أ

نسريريريريان، قريريريريد يفتقريريريرير األطفريريريريال وعنريريريريدما يتعلريريريريق األمريريريرير  إلبريريريريالو عريريريرين انتهاكريريريريات حقريريريريوق اإل -27
املهريرياجرون للواثئريريق املناسريريبة أو ل يتكلمريريون اللغريرية احملليريرية. ويف الغالريريب، فهريريم ببسريرياطة خريريائفون مريرين 
اإلبالو عن حادث وقع هلم أو التحدث عن صدمة تعرضوا هلا. وحجمون عن طلريب املسرياعدة، 

نتظرير يالقريرارات الرييت  أثرير سريلن علريىاا يف  لك املساعدة ال بية، خوفريا مرين أن ي تريب علريى  لريك 
 .ا20ةأو ال حيل الحتجا بشأن وضعهم أو خوفاا من  اختا ها
ورغريريم التريريدابري الريرييت اختريريذوا دول أمريكريريا الوسريري ى علريريى إثريرير موجريرية تريريدفقات كريريرب  ألطفريريال  -28

ذه الظريريرياهرة يف ، ل تريريريزال هريريري2014مهريريرياجرين مريريرين أمريكريريريا الوسريريري ى إىل أمريكريريريا الشريريريمالية يف عريريريا  
أو مريريريريريع  ،  اد عريريريريريدد األطفريريريريريال الريريريريريذين هريريريريرياجروا دون مرافريريريريريق2016و 2015ا دايد. ففريريريريريي عريريريريريامي 

 ان الثالثرية الرييت ن البلريدفريللمنظمرية الدوليرية للهجريرة،  أسرهم، مثلما  اد عدد حالت اإلبعاد. ووفقاا 
ر فريريأكثر الحريريأ أكثريريأعيريريد إليهريريا أكريريرب عريريدد مريرين األطفريريال هريريي السريريلفادور وغواتيمريريال وهنريريدوراس. وي

ألخ ريريريار م، وأن ا، وأ ريريريم يسريريريافرون يف معظريريريم احلريريريالت لوحريريريدهسريريريناا  أن األطفريريريال املهريريرياجرين أصريريريغر
  احملدقة  م قد  ادت.

وكثريريريرياا مريريريا تكريريريون إجريريريراتات  ديريريريد السريريرين، يف أيريريريع أبريريريات ال ريريرياد األوروق، تريريريدابري غريريريري  -29
يتعريريريريريرض األطفريريريريريال غريريريريريري املصريريريريريحوبني لريريريريرينفس كثريريريريريريا مريريريريريا ، و وتن ريريريريريوي علريريريريريى تريريريريريدخل ل يليريريريريريق موثوقريريريريرية

 ض األطفريريالالريريذين ل ميلكريريون واثئريريق ثبوتيريرية. وميكريرين أن يتعريريرّ رض هلريريا البريريالغون النتهاكريريات الريرييت يتعريري
 بعريادواإل ا21ةالحتجريا لخ  إن مل يثعري ف  ريم كأطفريال،  ألو  ،يف حال توقيفهم ،غري املصحوبني

علريريريى أ ريريريا  عمليريريريات الريريريدخول إىل البلريريريد بصريريريورة غريريريري قانونيريريريةالسريريريل ات مريريريع وتتعامريريريل  .ا22ةوالعنريريريف
ويف الواقريريع، جتريريري عمليريريات  ديريريد  اإلداريريرية. د انتهريرياك للريريوائ جمريريرّ أ ريريا علريريى  ولريرييس أنشريري ة إجراميريرية

السرين عريادة بصريورة روتينيرية، دون احري ا  كرامرية ال فريل ول حقوقريه، ويف  لريك صالفرية للمبريدأ القائريريل 
 .ا23ة ن اللجوت إىل هذه اخل وة ل يكون إل يف املال  األخري

طفريريريريل اللجريريريريوت يف  200 000ن ، طلريريريريب أكثريريريرير مريريريري2015ويف األ ريريريريهر األوىل مريريريرين عريريريريا   -30
وبعضريريهم مل يبلريريريل الوجهريرية الريرييت يقصريريريدها. ويف العريريا  نفسريريه، يعتقريريريد أن  .ا24ةبلريريدان ال ريرياد األوروق

__________ 

   إىل اللجنريريريرية عنريريريريف ضريريريريد األطفريريريريالمكتريريريريب املمثلريريريرية اخلاصريريريرية لألمريريريريني العريريريريا  املعنيريريريرية  لاملصريريريريدر: معلومريريريريات مقدمريريريرية مريريريرين  ا19ة
 .2017 باط/فرباير  24الستشارية، 

إىل اللجنريريريرية  اخلاصريريريرية لألمريريريريني العريريريريا  املعنيريريريرية  لعنريريريريف ضريريريريد األطفريريريريال املمثلريريريريةمكتريريريريب املصريريريريدر: معلومريريريريات مقدمريريريرية مريريريرين  ا20ة
 .2017 باط/فرباير  24الستشارية، 

 فال املهاجرين.على عد  جوا  احتجا  األط من اتفاقية حقوق ال فل 37ملادة ا تن   ا21ة

 .منرب التعاون الدومج بشأن املهاجرين غري املوثقنياملصدر:   ا22ة

  إىل اللجنريريريرية مكتريريريريب املمثلريريريرية اخلاصريريريرية لألمريريريريني العريريريريا  املعنيريريريرية  لعنريريريريف ضريريريريد األطفريريريريالاملصريريريريدر: معلومريريريريات مقدمريريريرية مريريريرين   ا23ة
 .2017 باط/فرباير  24الستشارية، 

 .األوروبية للجماعاتاملكتب اإلحصائي املصدر:   ا24ة
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طفريل  700بريو  ويصريل يوميرياا  .ا25ةطفل ماتوا أثنات اإلحبار عرب البحر األبيح املتوس  700بو 
 .ا26ةجة إىل مساعدة طبيريةويف حالة من البؤس وبعضهم يف حا إىل أورو ، وأكثرهم يكون منهكاا 

 ،تضريرياعف عريريدد األطفريريال غريريري املصريريحوبني سريريت مريريرات، ويف أهوريريرية مقدونيريرية اليوغسريريالفية سريريابقاا 
مرين العريا  يف تشريرين األول/أكتريوبر  طفريالا  5 676إىل  2015يف آب/أغسري س طفال  932من 
طفريل مهرياجر غريري مصريحوب  3 000، طلب أكثر مرين 2015ويف األ هر األوىل من عا   . اته
طفريل اللجريوت يف  30 000مرين املتوقريع أن ي لريب أكثرير مرين كريان و  ،ا27ةلجوت يف السويد وحدهاال

 . 2015أملانيا حبلول  اية عا  
لتريريريريدفقات املهريريريرياجرين. ففريريريريي  معظريريريريم بلريريريريدان أورو  املتوسريريريري ية بلريريريريدان  عبريريريريور  ومقصريريريريد   وتعريريريدّ  -31
إي اليريريا، غريريري مصريريحوب يف اجملمريريو  إىل  طفريريالا  14 243علريريى سريريبيل املثريريال، وصريريل  2014 عريريا 

يف مراكريريز  طفريريالا  10 536أطفريريال بعريريد وصريريوهلم، واستضريرييف  3 707تريريوار  مريرينهم عريرين األنظريريار 
للمنظمريريرية الدوليريريرية  وفقريريرياا أقامتهريريريا سريريريل ات حمليريريرية بلديريريرية مكلفريريرية بتقريريريدي خريريريدمات السريريريتقبال هلريريريم. و 

طفريريالا  5 459، 2015الثاين/ينريرياير ومتريريو / يوليريريه  يف الفريري ة مريريا بريريني كريريانون إي اليريريادخريريل للهجريريرة، 
ا منهم من غرب أفريقيا ةالسرينغال 1 467يف املائة ة 27  ، قدِ يف اجملمو  اجراا غري مصحوبمه

عرب مسار وسري  البحرير  2016ا. ومن جممو  الواصلني إىل إي اليا يف عا  غامبيا ومامج ونيجرياي
. يف املائريريرية، أطفريريريالا  26، أي بريريريو 28 223مهريريرياجرا، كريريريان  181 436املتوسريريري  البريريريالل عريريريددهم 

 .ا28ةغري مصحوبني 2016ة من كل عشرة أطفال عربوا املتوس  يف عا  وكان تسع
            مريريرين األطفريريريال مريريرين مراكريريريز السريريريتقبال ةد كبريريريري اعريريريدأ ويف بعريريريح البلريريريدان األوروبيريريرية، فثقريريريدت -32

الذين اختفريوا مرين    ول يقلّ سل ات اهلجرةمن ل أو اطفماية األاليت تعىن حبرافق املا من و أو اختف
م يف مشريريريريال مدينريريريرية كاليريريريريه الفرنسريريريريية، والريريريريذي جريريريرير  ملائريريريرية. ويف صريريريرييّ يف ا 80مراكريريريريز السريريريريتقبال عريريريرين 

، فثقريريريريد طفريريريريل واحريريريريد مريريريرين كريريريريل ثالثريريريرية أطفريريريريال مهريريريرياجرين 2016تفكيكريريريريه يف تشريريريريرين األول/أكتريريريريوبر 
 .ا29ةأحصتهم أعية خريية لالجئني

يف البحريريرير املتوسريريري ،  يف اجملمريريريو  غرقريريرياا  مهريريرياجراا  3 784، سثريريريّجلت وفريريرياة 2015ويف عريريريا   -33
يف املائريرية  9.5مريرين أفريقيريريا جنريريوق الصريريحرات الكريريرب ، و 33مل يثعلريريم مصريريدرهم، و يف املائريرية 35مريرينهم 

ويف حريريني أن جممريريو  معريريدلت اهلجريريرة مريرين فح، فريري ن نسريريبة األطفريريال مريرين  .ا30ةمريرين القريريرن األفريقريريي
 املهاجرين األفارقة هي األكرب مقارنة جبميريع املنرياطق. فواحريد مرين كريل ثالثرية مهرياجرين أفارقرية تقريبرياا 

 .ا31ةتزيد على املعدل العاملي  كثر من الضعفطفل، وهي نسبة 
__________ 

 ا.2015، ةتشرين الثاين/نوفمرب ”Protecting Children on the Move: Briefing Paper“اليونيسيف،   ا25ة

 .4املرجع نفسه، الصفحة   ا26ة

 .املصدر: إدارة اهلجرة السويدية  ا27ة

، ”A Deadly Journey for Children: The Central Mediterranean Migration Route“اليونيسريرييف،   ا28ة
 .2ا، الصفحة 2017يف،  باط/فرباير ةجن

. Zoe Tabary, “One in three child migrants missing after Calais Jungle closure: charity”, 23 November 2016  ا29ة
 .http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-children-idUSKBN13J01Zمتاح على املوقع 

 — Missing migrants: tracking deaths along migratory routes ’’لدوليرية للهجريرة، املصريدر: املنظمرية ا  ا30ة

Mediterranean.‘‘ متاح على املوقريعhttps://missingmigrants.iom.int/mediterranean   عليريه  الطريال ةجرير
 ا.2017متو /يوليه  20يف 

ا، 2016، ةنيويريورك، Uprooted: the Growing Crisis for Refugee and Migrant Children، اليونيسرييف  ا31ة
 .8الصفحة 

https://missingmigrants.iom.int/mediterranean
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واملكسرييك، الواقعريرية يف مركريريز أكريريرب تريريدفق للمهريرياجرين يف أمريكريريا الالتينيريرية، هريريي بلريريد املنشريريأ  -34
مليريون طفريل مهرياجر، أي  ريس  6.3والعبور واملقصد وعودة املهاجرين. والبلدان األمريكيرية ووي 

ألصل حاولون دخول الولايت املتحدة األمريكيرية واملهاجرون هم مكسيكيو ا .ا32ةاجملمو  العاملي
أو أطفال من جنسيات أخر  يريدخلون املكسرييك بوصريفها بلريد املقصريد أو العبريور يف طريريقهم إىل 
الولايت املتحدة. ويف السرينوات األخريرية،  ادت حركرية وصريول األطفريال إىل املكسرييك بصريورة غريري 

لفريرير  اليونيسريرييف  وفقريرياا و  .ا33ةن أمريكريريا الوسريري ىقانونيريرية  ايدة هائلريرية  وهريريم قريريادمون أساسريرياا مريرين بلريريدا
يف املكسريريرييك، فريريري ن عريريريدد األطفريريريال املهريريرياجرين غريريريري املصريريريحوبني الريريريذين أحصريريريتهم سريريريل ات اهلجريريريرة 

 .2015و 2013يف الف ة ما بني  3.3يف  املكسيكية صار مضرو ا 
 موضفريريريريو إدارة اجلمريريريريارك ومحايريريريرية احلريريريريدود وعناصريريريرير دورايت يتريريريريوىلويف الريريريريولايت املتحريريريريدة،  -35

يعمريريد اإلداريريرية، تنريرياول احلالريرية وبعريريد . غريريري مصريريحوبني أطفريريالا  ديريريد األفريريراد الريريذين يعتريريربو م احلريريدود 
ترتيريريريب عودتريريريه إىل  إمريريرياو الريريرييت تتكفريريريل برعايتريريريه نقريريريل ال فريريريل إىل إحريريريد  املؤسسريريريات هريريريؤلت إمريريريا إىل 

. فاألطفريريال املهريرياجرون ال وعيريرية، إ ا مسحريريت بريريذلك الظريريروف احملريريددة املنصريريوص عليهريريا يف القريريانون
يف انتظريريار  ديريريد  سريرياعة 72جلمريريارك ومحايريرية احلريريدود ألكثريرير مريرين ااحتجريريا هم لريريد  إدارة ينبغريريي  ل

ومريريع  لريريك، فريري ن دورايت احلريريدود  تجريريز هريريؤلت األطفريريال لفريري ات طويلريرية يف مواقريريع أمرياكن إقريريامتهم. 
 .ا34ةر يف منوهم وصحتهم العاطفيةمؤقتة ويف ضروف تؤثّ 

 لكريريناملتحريريدة،  الريريولايت يف املهريرياجرين حريريالت اعتقريريال اخنفريريح عريريدد ،2015ويف عريريا   -36
ويثعريريز  .  اد  ايدة هائلريرية أمريكريريا الوسريري ى إىل املكسريرييك وال حيريريل منهريريا يفحريريالت العتقريريال  عريريدد

وعلريريى الريريرغم  .ا35ةاملكسريرييك علريريى مارسريريتها الريريولايت املتحريريدة الريرييت  لريريك إىل حريريد مريريا إىل الضريريغوط
 تحريدة، فري ن حريالت اإلعريادة إىل الريوطنامل يف الريولايت العتقريالت يف عريدد الخنفاض املسريجل من

إىل  طفريريريريريالا مكسريريريريريرييكياا  14 352 ، أعريريريريريادت الريريريريريولايت املتحريريريريريدة2014ويف عريريريريريا  . ل تريريريريريزال  ريريريريريائعة
 6 772إىل  2015متو /يوليريريريه  مريريرين كريريانون الثاين/ينريريرياير إىل عريريرين الفريري ة ووصريريريل عريريدد هريريريؤلت. وطريرينهم
 . ا36ةطفالا 
مريرين  القريريادمنياجرين غريريري املصريريحوبني سريريل ات اهلجريريرة األطفريريال املهريري و تجريريزويف املكسريرييك،  -37

عنريريد اسريريتجوا م مريرين قبريريل مصريرياحل اهلجريريرة يف نقريرياط أمريكريريا الوسريري ى ويثكتشريريفون يف نقريرياط الريريدخول أو 
لمعهريد الريوطين للهجريرة ل ينبغرييووفقرياا لقريانون اهلجريرة،  .ا37ةالسكك احلديدية وال ريرق تفتيش متنقلة يف

بيريريريد أنريريريه وخالفريريرياا ملريريريا هريريريو  يريريرية املتكاملريريرية لألسريريريرة.الريريريوطين للتنمالنظريريريا  نقريريريل األطفريريريال وإيريريريوائهم يف مرافريريريق 
تجريريزون لفريري ات طويلريرية وغريريري  29منصريريوص عليريريه يف تعريريديل املريريادة  مريرين قريريانون اهلجريريرة، فريري ن األطفريريال حث

__________ 

 .9 الصفحةاملصدر نفسه،   ا32ة

وفقاا إلحصائيات النظريا  الريوطين للتنميرية املتكاملرية لألسريرة، فري ن معظريم األطفريال الريذين هريم يف رحلرية العبريور أو يف   ا33ة
 .غري نظاميني يف املكسيك هم مراهقون  كور تلقوا تعليماا أساسياا  وضع مهاجرين

 Association of International Consultants - راب رية املستشريارين واملقيِّمريني الريدولينيمعلومريات مقدمرية مرين   ا34ة

and Advisers. 

  رين.للر ية العاملية، أمريكا الوس ى ومن قة البحر الكا الدوليةاملصدر: املنظمة  ا35ة

 املصدر: و ارة الداخلية املكسيكية. ا36ة

لعريد  وجريود إحصريائيات، فمرين الصريعب  املكسيك ليسريت البلريد الوحيريد الريذي حتجريز األطفريال املهرياجرين. ونظريراا   ا37ة
بلريريد حتجريريز األطفريريال ألسريريباب متعلقريرية  هلجريريرة.  100معرفريرية عريريدد األطفريريال احملتجريريزين  لكريرين يقريريدير أن أكثريرير مريرين 

 . /http://endchilddetention.org/the-issueر انظ

http://endchilddetention.org/the-issue/
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وقريريد خلصريريت اللجنريرية الوطنيريرية حلقريريوق اإلنسريريان يف  .ا38ةسريريل ات اهلجريريرة أن تقريريبح علريرييهممعروفريرية بعريريد 
حتجريريز فيريريه  مركريريزاا  35 مريرين جممريريو تجريريا  املهريرياجرين، يف املائريرية فقريري  مريرين مراكريريز اح 11املكسرييك إىل أن 

إىل أمريرياكن صصصريرية إليريريريوات يفتقريرير يف املائريريرية منهريريا  50 أن،  تريريوي علريريى مرافريريق للعريريائالت، و املهريرياجرون
وعالوة علريى  لريك، فري ن سياسرية اهلجريرة يف املكسرييك تركريز علريى احتجريا  وإعريادة املهرياجرين  األطفال.

إىل  2014فريريي الفريري ة مريرين كريريانون الثاين/ينريرياير ف ملصريريحوبني.غريريري النظريرياميني، اريرين فريرييهم األطفريريال غريريري ا
 .ا39ة طفالا مهاجراا غري مصحوب إىل بلده األصلي 14 864، أثعيد 2015حزيران/يونيه 

 املهاجرين غريري املصريحوبني يف املائة من األطفال 85أن أكثر من  مصادر أخر  وتكشف -38
 تتقيريريريريد ريريريريم امل ريريريرياف إىل تريريريريرحيلهم. ول ينتهريريريريي  املكسريريريرييكويريريريريدخلون  أمريكريريريريا الوسريريريري ى مريريريرين القريريريريادمني
 اريريريا فيهريريريا م لريريريب قريريريانون اهلجريريريرة، يف 2011 بت بيريريريق اإلصريريريالحات الريريرييت أدرجريريريت يف عريريريا  املكسريريرييك
 .ا40ة املهاجرين إىل أوطا م إعادة قبل مصاحل ال فل الفضلىمراعاة 
معضريلة  العائريدين وعريد  التحضريري إلعريادة إدمرياجهم األطفريالمرين عريدد الضري م الل ويشكّ  -39
ومن  لك علريى سريبيل املثريال، أفريادت السريلفادور أن جممريو  األطفريال  .أمريكا الوس ى يف يةحقيق

 4 944طفريال، أي بريزايدة قريدرها  7 454بلل  2015املهاجرين العائدين من املكسيك يف عا  
أمريريا يف حالريرية غواتيمريريال، فبلريريل جممريريو  عريريدد القصيريرير العائريريدين يف نفريريس . 2014مقارنريرية بعريريا   طفريريالا 
 .ا41ةدون  ديد البلد الذي عادوا منه قاصر، 9 613السنة 
وحلقريريريات عمريريريل  يف دورات تدريبيريريرية الالتينيريريرية أمريكريريريا يف احلكومريريريات بعريريريح لقريريريد  ريريرياركت -40

معّينريني  مريوضفني اهلجريرة مكاتريب معظريم ول متلريك اإلنسريان. بشأن ال فولة واهلجرة وحقوق خاصة
               سريريريل ة تقريبريريرياا أيريريرية يف املن قريريريةول توجريريريد . املهريريرياجرين غريريريري املصريريريحوبنياألطفريريريال  للعمريريريل مريريريعحصريريريراا 

 الذي  هدته األطر القانونيةاجليد وعلى الرغم من الت ور . تثعىن  ديداا  ذا املوضو  مؤسسة أو
املهريريرياجرين غريريريري  ألطفريريريال  متعلقريريرية قريريريوانني ل توجريريريد ،واألطفريريريال علريريريى حريريريد سريريريوات املهريريرياجرين حلمايريريرية

علريريريى  سياسريريرية للهجريريريرة نيكريريرياراغوا،ك  البلريريريدان، ول متتلريريريك بعريريريح. حمريريريددة فئريريرية عتبارهريريريا  املصريريريحوبني
 .ا42ة وغري منسقة وقصرية األجل مرجتلة تكون متيل ألن أن الستجا ت وهو ما يعين ،اإلطالق

 ،اعمريل األطفريال يف املنريا ل بريال أجرير" ةcriadazgo سريم "ويف  راغواي، مثة ضاهرة تعرف  -41
طق الريفيريريرية إىل املريريريدن للعمريريريل حيريريريث ينتقريريريل األطفريريريال املهريريرياجرون، صريريريغار السريريرين يف الغالريريريب، مريريرين املنريريريا

دون  األعمريريريال املنزليريريريةإىل األطفريريريال هريريريؤلت  يثوّجريريريهو ا ريريريراف مقريريرياولني  ريريريت غ ريريريات تقريريريدي احلمايريريرية. 
والتعلريريرييم. ووفقريريرياا  املريريريأو  واملأكريريريل وامللريريريبس، لكريريرينهم يسريريريتفيدون مريريرين مريريريامج مقابريريريلاحلصريريريول علريريريى أي 

 ،األطفريال مرين 46 993 أن فري ن التقريديرات تشريري إىل لنتائج املس  الدائم لظريروف عرييش األسرير،
 .ا43ةالةيف هذه احليعيشون  يف هذا البلد، أيع األطفال يف املائة من 2.5أي 

__________ 

 خلريية، املكسيك.ااملصدر: أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل لألعمال  ا38ة

 املكسيك، و ارة الداخلية. ا39ة

 ا.Centro de Derechos Humanos Fray Matíasاملصدر: مركز فراي ماتياس حلقوق اإلنسان ة ا40ة

 املصدر: و ارة الشؤون اخلارجية يف كل من السلفادور وغواتيمال.  ا41ة

 ، نيكاراغوا.منظمة القر  الدولية إلنقا  ال فولةقدمتها  معلومات ا42ة

 End Child Prostitution in Asian"، كمريريا جريريات يف ردود منظمريرية Grupo Luna Nuevaاملصريريدر: منظمريرية "  ا43ة

Tourism ،    راغريريواي علريريى اسريريتبيان اللجنريرية الستشريريارية بشريريأن األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني وحقريريوق فريرير
 اإلنسان.
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األطفريريال  اسريريتغالل ،ونيبريريال اهلنريريد مثريريل ،بلريريدانبعريريح ال آسريرييا، جتيريريز قريريوانني العمريريل يف ويف -42
ن برينغالديش   سمؤسسة كاريتا وأفادت. عاماا  14 البلوو عند سن تحديد سنو لك ب العاملني
علريى أنريه  همسرير أل ني أولألطفريال العريامل ونريهدفعي يذاألطفال  دراا ما يعتربون التعويح ال مشغلي

مريريرين  حقريريريوق أصريريريحابعلريريريى أ ريريريم  ينظريريريرون إىل األطفريريريال كمريريريا أ ريريريم ل  األطفريريريال، ملسريريريتحقات أدات
  املعاملة والتعويح العادلني. حقهم امل البة حبقهم يف

داخريريريل  األطفريريريال العريريريامل، تتزايريريريد هجريريريرة يف األطفريريريالأكريريريرب عريريريدد مريريرين  الريريرييت تضريريريم ،اهلنريريريد ويف -43
عادة قضية يف تريدفقات املهرياجرين  اجلنسانية املسألةاحلدود القائمة بينها. وتشكل  وعرب الولايت

القريريائم علريريى نريريو   التمييريريز هريريو اهلنريريد للهجريريرة يف الرئيسريريي انتهاكريريات حقريريوق اإلنسريريان  والسريريببويف 
نسريبة النسريات   واج األطفريال، واخنفرياض وهو مريا يريؤدي إىل ع،يف اجملتم املتدنية اجلنس ومكانة املرأة

الفتيريريريريريات  تسريريريريريت د و . لريريريريريألدوار التقليديريريريريرية للجنسريريريريريني تقسريريريريرييم العمريريريريريل وفقريريريريرياا امل البريريريريرية بو  الرجريريريريريال إىل
مرين اخلريدمات  على طائفة واسعة تلبية ال لبل على بو متزايد كمقدمات لل دمات، املهاجرات
 .ا44ة سوق الزواج ويف لعمل املنزمج،ا واجلنس، ويف يف صناعة ال فيه الش صية

تشريري  تقريديراتال لكن  املهاجرين غري النظاميني  ديد عدد يف جنوب أفريقيا، يصعبو  -44
 2 000بريو  كريل أسريبو   لرّحريويث . ماليريني مهرياجر 7و مليريون 2.5 بريني مريات اوح أعدادهم  إىل أن

املائريريريرية  يف 20 بريريريريو ويشريريريريكل األطفريريريريال   مبريريريريابوي ومو امبيريريريريق معظمهريريريريم مريريريرين ،مهريريريرياجر غريريريريري نظريريريريامي
 . ا45ةمنهم
 - الشريريريريرقية واجلنوبيريريريرية األفريقيريريريري 2014لتقريريريريرير  ليريريريريل اليونيسريريريرييف اإلقليمريريريريي لعريريريريا    ووفقريريريرياا  -45

UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Analysis Report 2014، فقريد أدت األ مرية 
يف  70ن ر مريمن هريؤلت أكثريمليون    . و  ما يقرب من نصف  ريكالسودان إىل  جنوب يف

 .كينيريريرياو  ،والسريريريودان ،داوأوغنريريري ،إثيوبيريريريا مثريريريل البلريريريدان اجملريريرياورة يف اللجريريريوتيبحثريريريون عريريرين  أطفريريريالاملائريريرية 
 .طفل 35 000 بريغري املصحوبني  األطفالر عدد قدّ يو 

فبمجريرد  .الجتماعيرية العديد من اخلدمات يفتقرون إىل  مبابوي الذين يعربون واألطفال -46
 سريريية.عريرييش قا ظريريروفل وقريريد يتعرضريريون ي كريريون ملصريريريهمغالبريرياا مريريا  ،سريريريةاأل ةبيئريرياألطفريريال ال مغريريادرة
 املنظمريريةو  بوي مبريريا إنشريريات حكومريرية مريريع ،السريرينوات األخريريرية يف نت ّسريري ضريريروف السريريتقبال علريريى أن

اعيريرية الجتم خلريريدماتا هريريذه املراكريريز وتريريوفر. لألطفريريال اسريريتقبال واليونيسريرييف مراكريريز الدوليريرية للهجريريرة
  .مل مشل األسر إمكانيةوتتي   لألطفال األساسية

 يثؤخريريذ هريريؤلت األطفريريالو  .متزايريريداا  منريريواا  طلبريرية املريريدارس القرآنيريرية ضريرياهرة تشريريهد ،السريرينغال ويف -47
الواقريع،  يف املعلمني،هؤلت لكن . القرآن تعّلم إىل املدن بدعو ا معلمو القرآنة املراب نيمن قبل 
بريريال أسريريريرة  طفريريل 15 000بريرينّي الدراسريريريات أن وت. املريريال ونريريربو م علريريريى جلريريب األطفريريال يسريريتغلون

 هريريريؤلت األطفريريريال مريريرين يت معظريريريم احلريريريالت،  يفو . وقعريريريوا ضريريريحااي لالسريريريتغالل موجريريريودين يف داكريريريار
  .ا46ةبيساو -غينيا  من بلدان جماورة مثل أو املناطق اجلنوبية

__________ 

ّرب الفتيات الصغريات إىل البلد وتثبعن لختريا هن  ا44ة نظراا إىل استمرار اخنفاض نسبة اإل ث إىل الذكور يف اهلند، وث
 . وجات

 .2014املنظمة الدولية للهجرة، بيا ت عا  : املصدر  ا45ة

 .كاريتاس، السنغال  مؤسسةاملصدر:  ا46ة
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 غريري املصريحوبني األطفال ويوضع. لألطفال هياكل استقبال صصصةهاييت  يفل يوجد و  -48
 ول تسريريريتويف هريريريذه احلكومريريرية. الريريرييت تريريريديرها مراكريريريز العبريريريور يف إىل وطريريرينهم عيريريريدواالريريريذين أث مريريريع البريريريالغني 

 . ا47ةاملناسب واملياه والغذات النظافة الصحية من حيث الدنيااملعايري  املراكز، بوجه عا ،
،  اد عريريدد األطفريريال املهريرياجرين يف من قريرية أوقيانوسريرييا 2015و 1990ويف الفريري ة مريريا بريريني  -49
 ادت بسريريريريرعة أكريريريريرب إأريريريريالا، وهريريريريو  طفريريريريل، لكريريريرين اهلجريريريريرة 670 000طفريريريريل إىل  430 000مريريريرين 
 . ا48ةعاماا  25لون نسبة من املهاجرين أصغر بقليل اا كانوا عليه قبل يعين أن األطفال يشكّ  ما

 ج  ززا اواملززاق وايجاهقززوناالززيت يو  اإلنسززان الجئقسززقة حلقززوق االنت اكززات -رابعاا  
 يف منااق حمددة اي اججون    ايصحوب 

انتهاكريريات  عريرينمعلومريريات عريريد  وجريريود يف  أيريريع الريريدول تقريبريرياا  بريرينيالقاسريريم املشريري ك يتمثريريل  -50
 ن غري املصحوبني.و األطفال املهاجر تعرض هلا حقوق اإلنسان اليت ي

املنصريريوص عليهريريا يف اتفاقيريرية حقريريوق ال فريريل واملبريرياد  احلقريريوق فريري ن وعلريريى وجريريه التحديريريد،  -51
عريريد  : ا يلريرييهريريي مريري مريرين األطفريريال غريريري املصريريحوبنيملتمسريريي اللجريريوت  حالريرية يف نتظريريا  الريرييت تنتهريريك 

احريري ا  مشريريل األسريريرة،  اسريريم وجنسريريية، ملّ اكتسريرياب ، مراعريرياة املصريرياحل ال فريريل الفضريريلى، النمريرياتالتمييريريز، 
 . ا49ةالرعاية الصحية وال بية، التعليم، تدابري احلماية اخلاصةآرات ال فل، 

نريريز  األعضريريات وأ ريريكال ويشريريكل الجتريريار ألغريريراض السريريتغالل اجلنسريريي أو القتصريريادي، و  -52
ويف دراسريرية  .راغريريوايض هلريريا األطفريريال املهريرياجرون يف  العنريريف األخريرير  أخ ريرير النتهاكريريات الريرييت يتعريريرّ 

ل عريريريريرين اسريريريريريتغال 2015يف عريريريريريا  ا Grupo Luna Nuevaةمنظمريريريريرية جمموعريريريريرية القمريريريريرير اجلديريريريريريد نشريريريريريروا 
تهاكريات نمرين ال ىت ري والجتار  ريم يف  راغريواي،  ثكريرت أصريناف األطفال غري املصحوبني جنسياا 

ات ضريريريريريرية الفتيريريريريريريمنهريريريريريريا السريريريريريريتغالل اجلنسريريريريريريي والسريريريريريريتغالل يف العمريريريريريريل، والجتريريريريريريار  ألعضريريريريريريات، ومقاي
 . حليوا ت

، ف ن تدفقات الجتار  لبشر اليت 2012إىل  2010ملعلومات تعود لألعوا  من  ووفقاا  -53
الضحااي  عظم ن م اا تنشأ من أفريقيا جنوق الصحرات الكرب  تقع يف الغالب ضمن املن قة، علم

لشريريريرق فريقيريريريا واأن أمكتريريريب األمريريريم املتحريريريدة املعريريريين  مل ريريريدرات واجلرميريريرية  كشريريريفو هريريريم مريريرين األطفريريريال. 
 2010 بريريريني عريريريامي يف املائريريرية مريريرين جممريريريو  األطفريريريال املتجريريرير  ريريريم عامليريريرياا  62الن نسريريريبة األوسريريري  ميريريريثّ 

 .، وهي أعلى نسبة على الصعيد العاملي2012و
جرين من املتّ  ، أن يستدين األطفال املهاجرون، يف العديد من بلدان املقصدومن الشائع -54

. لتهديريريريريد والعنريريريريف إلخضريريريرياعهمإىل ا الريريريريذين حتفظريريريريون بريريريريواثئقهم ويلجريريريريؤون هلريريريريم، املسريريريريتغلني ريريريريم أو 
ويثريريذكر أن األطفريريال يتعرضريريون لالعتريريدات البريريدين علريريى أيريريدي السريريكان املريريدنيني واملريريوضفني احلكريريوميني 

ني غريريريري املصريريريحوبني يف بوتسريريريوا  زمبريريريابويل العلريريريى حريريريد سريريريوات، كمريريريا هريريريو احلريريريال  لنسريريريبة إىل األطفريريريا
 . ا50ةالذين أدخلوا ب ريقة غري قانونية إىل البلد

__________ 

 .الر ية العاملية، هاييت منظمةاملصدر:  ا47ة

 .Uprootedاليونيسيف،   ا48ة

املباد  القانونية الدولية اليت تن  علريى مسريؤوليات الريدول جترياه األطفريال غريري املصريحوبني مسريتمدة مرين اتفرياقيتني  ا49ة
 .ول اخلاص بوضع الالجئنيرئيسيتني مها اتفاقية حقوق ال فل والربوتوك

  . مبابويأرض اإلنسان،  منظمة: املصدر ا50ة
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ض األطفال املهاجرون غري املصحوبني يف أهورية الكونغو الدميقراطية لالسريتغالل ويتعرّ  -55
الرعايريريرية  ريريريول بيريريرينهم وبريريريني اللتحريريرياق  ملريريريدارس ول تتريريريي  هلريريريم احلصريريريول علريريريى  يف وضريريريائف يف العمريريريل

 املنريرياطقطفريريل يعملريريون يف منريرياجم منتشريريرة يف  40 000 بريريو، هنريرياك فووفقريرياا لليونيسريريي .ا51ةل بيريريةا
يف  ويلقريريى القريريبح أحيريريا ا علريريى األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني ويثريريزج  ريريم. يريرية مريرين الريريبالدنوباجل

ويف ماليزاي، وهريي دولرية ل تعري ف  .ا52ةألحداثسجون لبسبب عد  وجود  ،لبالغنيمع اسجون 
يتعريريريرض  ،خلاصريريرية بوضريريريع الالجئريريرينيالتفاقيريريرية اع علريريريى جئريريريني وملتمسريريريي اللجريريريوت لكو ريريريا مل توقريريري لال

لقريريريى القريريريبح علريريريى أأيريريريدي املريريريوضفني املكلفريريريني انفريريريا  القريريريوانني، و األطفريريريال  سريريريتمرار للتحريريريرش علريريريى 
ر بريريريريني القثّصريريريري يوجريريريريد أي تفريريريريريقل  حيريريريريث ،احتجريريريريا  املهريريريرياجرين معسريريريريكرات اودعريريريريو أالعديريريريريد مريريريرينهم و 

 . ا53ةوالبالغني
ويف اهلند، حاهلا يف  لك حال بلدان أخر  يف آسيا، يبدأ السريتغالل منريذ اللحظرية الرييت  -56

خيشريريى هريريؤلت األطفريريال مريرين الوقريريو  يف يف طريريريق رحلريريتهم إىل املريريدن، و . يغريريادر فيهريريا األطفريريال منريريا هلم
مرين وكريالت التوضيريف، يؤخريذون إىل " وكيريل"واجرد مثول هؤلت األطفال بني يريدي . قبضة الشرطة

عريريرين حريريريالت اعتريريريدات بريريريدين  أيضريريرياا وقريريريد أثبلريريريل . ة يظلريريريون فيهريريريا إىل حريريريني العثريريريور علريريريى عمريريريل هلريريريموكالريريري
عن حالت اعتريدات  أيضاا  يف بنغالديش، أثبللو  .ا54ةالوكالت وأصحاب العمل على أيديوجنسي 

 . ا55ةااثلة
علريريى املكسريرييك  ألطفريريال يف  عريري ف القريريانون العريريا  املتعلريريق حبقريريوق األطفريريال واملريريراهقنيوي -57
بصريورة  ق اإلنسريانما هلم مرين حقريو  وتعزيز ةاح ا  ومحايهلم إعمال و كفل يأصحاب حقوق و  مأ 

يف  اا أ  اصري م ا بوصفه اليت حق هلم التمتعولذلك، ينبغي أن يتمتعوا  حلقوق األساسية . وافية
. فريلية حقوق ال ثل اتفاقمعليها املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان  طور النمو، واليت  ميها وتن ّ 

معاهريريدات  بريريني ٌن  اسريريعبريريو  مثريرية ،القريريوانني الوطنيريرية والدوليريريةهريريذه األحكريريا  الريريواردة يف رغريريم  أنريريه علريريى
 .ا ات هذه احلقوق القانون احمللي واملمارسة اليوميةو حقوق اإلنسان 

مسريريريريريريجلني يف السريريريريريريابق  د ل املهريريريريريرياجرين الريريريريريريذين يولريريريريريريدون يف البلريريريريريريأطفريريريريريريا كريريريريريريانيف  ريريريريريرييلي،  و  -58
أبنريريريات وبنريريريات ، للدسريريريتورمتحيريريريز  بسريريريبب تفسريريريري، كريريريانوا يعتريريريربون  أل ريريريمعريريريدميي اجلنسريريريية كأ ريريري اص 

ريريريّياح وأفريريريريراد طريريريريواقم " العريريريابرجنريريريرين األ"، ل ي بريريريريق مصريريري ل  وحاليريريرياا . عريريريريابرينجانريريريب أل إل علريريريريى السح
تريزال  ل بيريد أنريه.  رييليني يعتربون اآلنيف  يلي يولدون الذين املهاجرين أطفال  السفن،  لك أن

             وهريريريريو ، عريريريريابرينجانريريريريب سريريريريجلوا علريريريريى أ ريريريريم أطفريريريريال ألفريريريريال أطتريريريريرد معلومريريريريات تتحريريريريدث عريريريرين وجريريريريود 
 . ا56ةاجلنسية أو هوية رمسية احلصول علىحرمهم من  ما

اللجريريريريوت مريريريرين أجريريريريل  إىل طلريريريريبطفريريريريال يضريريريري ر األالنمسريريريريا، ك  ح الريريريريدول األوروبيريريريريةبعريريريريويف  -59
املستشريار  يف البدايرية سريريع، يقّدمريه اخلدمات األساسية واحلصول علريى متثيريل قريانوين الستفادة من

__________ 

 السيدة العذرات والراعي الصاحل للعمال اخلريية، أهورية الكونغو الدميقراطية. أاعة: املصدر ا51ة

 املرجع نفسه. ا52ة

 أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل لألعمال اخلريية، ماليزاي.: املصدر ا53ة

 كاريتاس، اهلند.  منظمة: صدرامل ا54ة

للكثافة السكانية اإلأاليرية الكبريرية يف آسرييا، ووي القريارة العريدد اإلأريامج األكريرب مرين األطفريال املهرياجرين يف  نظراا  ا55ة
حريريد يعريرييش طفريريل وا أطفريريال، 110فمريرين كريريل : علريريى أن نسريريبة األطفريريال الريريذين يهريرياجرون منهريريا ضريريئيل نسريريبياا . العريريامل

 .10، الصفحة Uprootedاليونيسيف، : املصدر. فق  خارج بلد مولده

 أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل لألعمال اخلريية،  يلي.: املصدر ا56ة
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وقريدي  . يف املقاطعرياتيف وقت لحريق مكاتريب الشريباب تقّدمه لقانوين يف مركز الستقبال األومج و ا
أكثرير مرين ضريعف األطفريال  2015اللجوت يف بلدان ال اد األوروق ومن قة حرية التنقريل يف عريا  

يف املائرية  70، كريان بريو 2016  ويف النصف األول من عا  2014الذين قّدموا اللجوت يف عا  
األطفريريال الريريذي طلبريريوا اللجريريوت يف بلريريدان ال ريرياد األوروق ومن قريرية حريريرية التنقريريل مريرين الريريذين فريريروا  مريرين

 . ا57ةمن مناطق النزاعات يف أفغانستان واجلمهورية العربية السورية والعراق
يف حريريريريرية الريريريريرأي والتعبريريريريري   األطفريريريريالويف غواتيمريريريريال، مل يثبريريريريذل جهريريريريد يثريريريريذكر إلعمريريريريال حريريريريق  -60

ية لريريريريد  تسريريريل قبريريريات الريريريرييت  ريريريول دون إعمريريريال هريريريذا احلريريريريق، مثريريريل املواقريريريف الوهنريريرياك العديريريريد مريريرين الع
مث إن  .قريريائم علريريى حقريريوق اإلنسريريان  ات  ريريجلهجريريرة لسياسريرية تفتقريرير غواتيمريريال إىل و  .ا58ةالبريريالغني
ضريريريريريريريع سياسريريريريريريريريات حمريريريريريريريددة حلمايريريريريريريريرية األطفريريريريريريريال املهريريريريريريرياجرين غريريريريريريريريري املصريريريريريريريحوبني وخريريريريريريريريدمتهم يمل البلريريريريريريريد 

 . ا59ةومساعدوم
يتريريريوخى تعزيريريريز حقريريريوق ال فريريريل يف أن يثسريريريتمع إليريريريه يف أيريريريع  جديريريريدن مثريريرية يف إي اليريريريا قريريريانو و  -61

 طفريريريل غريريريري لكريريريحريريريق   2016اعتثمريريريد يف عريريريا  قريريريانون  يكفريريريلويف بلجيكريريريا، . تريريريؤثر فيريريريهاملسريريريائل الريريرييت 
درة أكريريريد مريريرين قريريريللتمصريريريحوب يف أن يسريريريتمع إليريريريه، دون حضريريريور والريريريديهم أو األوصريريرييات القريريريانونيني، 

 .التحدث حبريةال فل على 
حريريرياجز اللغريريرية  مينريريريع ،املؤسسريريريات املعنيريريرية التريريريدابري املناسريريريبة سريريريبب عريريريد  اختريريريا وبويف صريريريربيا،  -62

 غريريري قريريادرين علريريىأيضريرياا نعلهريريم و . علريريى النحريريو املناسريريباألطفريريال املهريرياجرين مريرين  ريريرح أوضريرياعهم 
األسريباب  ما هرييو  اطوعي للهجرة كان خيارهم  معرفة ما إ اعن آرائهم ومينع السل ات من  التعبري

 . ا60ةىل اهلجرةاليت دفعتهم إ األساسية
تقنيريريرية  يضريريريم فرقريريرياا ، القثّصريريريرللمهريريرياجرين األجانريريريب صصريريري  بريريرير مج  ويف هنريريريدوراس، هنريريرياك -63

األطفريريال  مسريريألةسياسريرية وطنيريرية تتعامريريل مريريع  علريريى أنريريه ل توجريريد. مدرّبريرية علريريى رعايريرية أفريريراد هريريذه الفئريرية
ملسريريريريرياعدة األطفريريريريريال  مت صريريريريري واحريريريريريد سريريريريريو  مركريريريريريز  ول يوجريريريريريد، يف حالريريريريرية العائريريريريريدين،  املهريريريريرياجرين

 . ا61ةاهلندوراسيني العائدين من اخلارج واألطفال بال واثئق املولدين ألجانباجرين امله

نفيريذ محاية حقوق املهاجرين، ولكرين الت يف العتبار سياسات اهلجرة، وخذ  مبابويويف  -64
 .هلذه السياسات ل يزال يشكل  دايا العملي 

  االعتبارات اجلنسانقة -خامساا  
الريريرييت يتعريريريرض هلريريريا انتهاكريريريات حقريريريوق اإلنسريريريان  توضريريري  فيهريريريامعلومريريريات   الريريريدول أيريريرية مل تقريريريدّ  -65
 .انيةافع اجلنس ات الدو املعلومات املتعلقة  لنتهاكات يشمل  لك و  ،نو ألطفال املهاجر ا

__________ 

  .11، الصفحة Uprootedاليونيسيف،  ا57ة

 ، غواتيمال.Casa Alianzaمنظمة : املصدر ا58ة

 Directorate of Human Rightsمديريريرية البحريريوث املتعلقريرية حبقريريوق اإلنسريريان، وكيريريل حقريريوق اإلنسريريان: املصريريدر ا59ة

Research, Office of the Human Rights Advocate.غواتيمال ، 

 أمني املظامل الوطين لصربيا.: املصدر ا60ة

ردود هنريريدوراس علريريى اسريريتبيان اللجنريرية الستشريريارية بشريريأن األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني وحقريريوق : املصريريدر ا61ة
 .اإلنسان
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 ريرياملة، مريرين قبيريريل احللريريول الريرييت تشريريمل تريريوفري  ومثريرية عريريدد قليريريل مريرين الريريدول الريرييت تقريريّد  حلريريولا  -66
السريريريكن املنفصريريريل واملريريريأمون للريريريذكور واإل ث، ومرافريريريق منفصريريريلة لالغتسريريريال، وتريريريدابري أمنيريريرية خاصريريرية 
لتحسريريني سريريالمة املريريرأة. و إلضريريافة إىل  لريريك، يعريريد تقريريدي املعلومريريات عريرين العنريريف اجلنسريرياين وسريريبل 

نه إحريد  أكريرب أوجريه القصريور الرييت تعري ي أيريع الريدول األعضريات املشريمولة  ريذا التقريرير. اإلبالو ع
ويزيد هذا الوضع من حالة عد  اإلبالو عن التجاو ات ويتي  ملريرتكن هريذه التجرياو ات التصريرف 

 . ا62ةدون أن ي اهلم العقاب
على سريبيل املثريال، ف .يف املكسيكحبسب نو  اجلنس  متبايناا  اا اهلجرة الدولية وثري وختلِّف  -67

أجريريريريت معهريريريا  ن اسريريري اتيجيتها لتفريريريادي التعريريريرض يف مقابلريريرية  مريريريااي مريريريا  ة مريريرين إثنيريريريةمراهقريريري أفريريريادت
 ن يقريريريريدمها أمريريريريا  اآلخريريريريرين علريريريريى أ ريريريريا  لإليريريريريذات اجلنسريريريريي هريريريريو ال لريريريريب مريريريرين أحريريريريد املسريريريريافرين معهريريريريا

ف يسريريتهد عريرين  لريريك، ل وفضريريالا  .ا63ةلريريه مقريريابالا  أن تريريدفعصريريديقته، ولكريريي يتظريرياهر بريريذلك طلريريب 
ال بيعيرية مرين  حيرية الشريهوة اجلنسريية فقري ، فقريد سثريّجل أيضرياا  العنف القائم علريى نريو  اجلرينس املريرأة

امليريريريل اجلنسريريريي املريريريزدوج حريريريدوث حريريريالت متييريريريز واضريريري هاد ضريريريد األطفريريريال املثليريريريني واملثليريريريات و وي 
 . ا64ةاجلنس ياهلوية اجلنسية ومزدوج يومغاير 
ضريريريائف الشريريريائعة يف أوسريريرياط املهريريرياجرات يف ل العمريريريل يف اخلدمريريرية املنزليريريرية إحريريريد  الو ويشريريريكّ  -68

املهريرياجرات  معظريريم هريريؤلتو . عامريرياا  18املكسريرييك، الريرياليت تقريريل أعمريريار الغالبيريرية العظمريريى مريرينهن عريرين 
عريريريرين  لريريريريك، فقريريريريد  فضريريريريالا و . السريريريريكان األصريريريريليني الغالريريريريب إىليف ينتمريريريريني مريريريرين غواتيمريريريريال القادمريريريريات 

دا حلقريريوق العمريريال، ضريريت هريريذه الفئريرية املستضريريعفة لالسريريتغالل يف العمريريل وحرمريريت مريرين احلريريد األتعرّ 
الفتيريات  على تقريباا  ، من املستحيلويف هذا السياق. مثل العقد القانوين ورخصة اإلقامة القانونية

 بسريببلتكرياليف امل تبرية علريى  لريك و بسريبب ا ،علريى اإلقامرية املؤقترية أو الدائمريةاحلصول املهاجرات 
 .ا65ةمصاحل أر ب عملهن

التعرض لالغتصاب يف الكثريري مرين احلريالت،  أن خ ر السل ات يف غواتيمال سّجلتو  -69
مرتفع جدا حبيث يلجأ املّتجرون أنفسثهم، من أجل منع وقريو  احلمريل، إىل إجبريار املراهقريات علريى 

ويف أمريكريريريا الوسريريري ى، معظريريريم األطفريريريال  .ا66ةأخريريريذ حقريريرين منريريريع احلمريريريل قبريريريل الن ريريريالق يف رحلريريريتهن
 .ة األخريةاملهاجرين إىل الشمال  كور، لكن عدد اإل ث  اد يف اآلون

 علريريى سريريبيل املثريريال،ف. ضريريحاايالمعظريريم ، تشريريكل الفتيريريات السريريتغالل اجلنسريرييويف حريريالت  -70
القريريادمني مريرين نيجريريرياي الريريذين األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني يف إي اليريريا ل الفتيريريات غالبيريرية متثريري

 . ا67ةوالستغالليثّدعى أ م يقعون ضحااي الجّتار 
. أو املقصريريد/وفريريق اعتبريارات جنسريريانية بريريني منرياطق العبريريور ومثريرية فريرق واضريري  يف السرينغال، و  -71

مريريريرين إ ث مهريريريرياجرات، أمريريريريا اهلجريريريريرة يف الغالريريريريب و لتريريريريامج، فريريريرياهلجرة املرتب ريريريرية  لعمريريريريل املنريريريريزمج تتريريريريألف 
__________ 

إىل اللجنريريريرية  مكتريريريريب املمثلريريريرية اخلاصريريريرية لألمريريريريني العريريريريا  املعنيريريريرية  لعنريريريريف ضريريريريد األطفريريريريالن : معلومريريريريات مقدمريريريرية مريريريرياملصريريريريدر ا62ة
 .2017 باط/فرباير  24الستشارية، 

 :Center for Gender & Refugee Studies, Childhood and Migration in Central and North America ا63ة

Causes, Policies, Practices and Challenges (San Francisco, February 2015), p. 166. 

 املنسق العا  للجنة املعنية اساعدة الالجئني يف املكسيك. املصدر:  ا64ة

 .Fray Matías de Córdova Human Rights Centre -مركز فراي ماتياس حلقوق اإلنسان املصدر:  ا65ة

 ، غواتيمال.منظمة القر  الدولية إلنقا  ال فولةاملصدر:  ا66ة

 مؤسسة كاريتاس، السنغال.: املصدر ا67ة
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املتاحرية  البيريا ت فيريدوت. فتتألف يف الغالب من  كريوراليت تت لب القوة البدنية  املرتب ة  لوضائف
فالفتيريريريريات .  ت يغلريريريريب عليهريريريريا العنصريريريرير النسريريريريوي أكثريريريرير فريريريريأكثر موجريريريريات اهلجريريريريرةن يف السريريريرينغال  

 السنغاليات ميثلن ثلثي ضحااي الجتار.
امريرأة  20 000ويف إحد  حالت اهلجرة وفق نو  اجلنس األ د خ ورة أن أكثر من  -72

             يف الغالريريريريبا مريريريرين نيبريريريريال وريريريريّرب سريريريرينواي إىل اهلنريريريريد للعمريريريريل املنريريريريزمج  عامريريريرياا  25و 12و ريريريريابة ةمريريريريا بريريريريني 
ويف اآلونة األخرية، جر  إنقا  فتيات ل تزيد أعمريارهن عرين مثرياين  .ا68ةاجلنسي وللزواجأو للعمل 

يف  سنوات من املتاجرين  ن. وبعح الفتيات خيت فن من بيوون وجمتمعاون لسري قاقهن جنسريياا 
فترياة مرين  200 000بيوت الدعارة يف بنغالور ودهلي وسيليغوري وكولكاات ومومباي. ويعمل بو 

  .ا69ةيف بيوت الدعارة يف اهلندنيبال 
يف اجلمهوريريريريرية العربيريريريرية السريريريريورية، أجريريريريراه صريريريريندوق األمريريريريم  2016وخلريريريري  استقصريريريريات لعريريريريا   -73

، إىل أن أكثريريرير املتحريريريدة للسريريريكان واجلامعريريرية األمريكيريريرية يف بريريريريوت ومنظمريريرية سريريريوا للتنميريريرية واملسريريرياعدة
عامريريريا والبريريريالل  24و 20ثلريريريث الالجئريريريات مريريرين النسريريريات والفتيريريريات الريريريذين تريريري اوح أعمريريريارهن بريريريني  مريريرين

يف املائرية مرين  24بريو  . ويوجريد حاليرياا عامرياا  18لجئة تزوجن قبل بلوغهن سرين  2 400عددهن 
، متزوجريات. وقبريل انريدل  النريزا  عامرياا  17و 15الفتيات الالجئات، الريذين تري اوح أعمريارهن بريني 
ر، كريريان  واج األطفريريال أقريريل  ريرييوعاا  لتقريريديرات أن بكثريريري عنريريد السريريوريني. وتبريرينّي بعريريح ا احلريريامج املريريدمِّ

ات عمريريريا كانريريريت عليريريريه عنريريريد معريريريدلت  واج األطفريريريال  اد يف أوسريريرياط السريريريوريني الالجئريريريني  ربريريريع مريريريرّ 
 . ا70ةالسوريني قبل األ مة

 التنسقق ب  الدوقالتنسقق اإلقلقمي و  -سادساا  
اختريريا  القريريرارات بصريريورة فعالريرية وضريريمان احلقريريوق القانونيريرية لألطفريريال املهريرياجرين،  لكريريي يتسريريىن -74
ت اإلدارة سريل ا ملشريياريا يريد مرين البلريدان مريع آليريات التنسرييق املشري كة بريني الوكريالت العد تعاونت

مثريرية و . ع املريريدينت اجملتمريريالعامريرية ال اديريرية واملنظمريريات الدوليريرية وأعضريريات األوسريرياط األكادمييريرية ومنظمريريا
دل املعلومريات غريرض تبريابة الو رات والوكالت احلكومية واملؤسسات احمللي التقات  ىت تتي إجراتات 
ليسريريريت  ،ن احلريريريالت، يف كثريريريري مريريريوهريريريذه اإلجريريريراتات .يف إدارة مسريريريألة األطفريريريال املهريريرياجرينوالتعريريرياون 
 .من منظور حقوق اإلنسان مصممة لفعالة و 
إىل  هموتريرحيلاألطفال  القبح على مسألة أمريكا الالتينية على بلدانكز التعاون بني وير  -75

           وكثريريرياا . صريريلحةمريرين األطريريراف  ات امل طرفريرياا  ر عريريد  اعتبريريار األطفريريالوهريريو مريريا يفّسريريبلريريدا م األصريريلية، 
لريذلك، فري ن و  .عرضرية لل  رير األطفريال جتعريل األوضريا  الرييتيف  ليل  إىل احلمايةاحلاجة ما تغيب 

 األطفريال األسباب املشريروعة الرييت قريد جتعريليف معظم احلالت، رغم  خياراا ليس الالج   مركزمن  
 . ا71ةالوقاية جانب اون الدومج علىالتع أن يركز ومن النادر جداا . مؤهلني للحصول عليه

__________ 

 مؤسسة كاريتاس، اهلند.: املصدر ا68ة

 .نفسه املرجع ا69ة

 New study finds child marriage rising among most vulnerable Syrian“صندوق األمم املتحدة للسكان،  ا70ة

refugees” ،31   متاحريرية علريريى العنريريوان 2017كريريانون الثاين/ينريرياير .http://www.unfpa.org/news/new-study-

finds-child-marriage-rising-among-most-vulnerable-syrian-refugees#sthash.bPOVVkBs.dpuf. 

 منظمة الر ية العاملية، أمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارين.املصدر:  ا71ة



A/HRC/36/51 

GE.17-12498 18 

وهريريو  .هلجريريرةجريريزت مريرين املريريؤمتر اإلقليمريريي بشريريأن ااملكسريرييك فريري ن وعلريريى الصريريعيد اإلقليمريريي،  -76
 أمريكريريرياو حريرير الكريريارين بلريريدان من قريرية البيثعريريىن  هلجريريرة الدوليريرية يف متعريريدد األطريريراف إقليمريريي منتريريد  

مقصريد وعريودة و  عبريورلدان األصلية وب  لبلدانالقضااي املتعلقة  ويعاجل ،الشمالية الوس ى وأمريكا
هرياجرين مرين أجريل طفريال املأل معنيرياا  صصصرياا  فريقرياا وقد  كيل أعضريات املريؤمتر اإلقليمريي . املهاجرين

أيريع  طريوال ري املصريحوبنياملهاجرين غلصاحل األطفال  احلماية الفعالةتعزيز و إجراتات فورية  اختا 
 . رلموسة تذكمأمهيتها، مل تسفر عن آاثر  على أن اجلهود املبذولة، رغم. مراحل اهلجرة

املعاهريريريدات ، ل تتضريريريمن املكسريريرييك ودول أمريكريريريا الوسريريري ى ومن قريريرية البحريريرير الكريريريارينيف و  -77
بلريريدان العبريريور أو املقصريريد فيمريريا يتعلريريق بضريريما ت محايريرية عريرياتق علريريى تقريريع اإلقليميريرية التزامريريات حمريريددة 

ال فل  احلصول القانونية ومبدأ مصومراعاة األاألطفال يف عمليات اهلجرة، مثل حظر الحتجا  
جلنرية مريديري وقد اضري لعت هيئريات إقليميرية، مثريل منظومرية تكامريل أمريكريا الوسري ى و  .ا72ةالفضلى

اهلجريرة  بشأن النهج املناسريب إ اتحوار إرسات يف  حيويبدور  ،ا73ةاهلجرة لبلدان أمريكا الوس ى
التفاقريات اإلقليميرية املتعلقرية حبريرية  عتشريجيرغريم بيد أنريه .  ات الصلة اإلقليمية ويف تنفيذ القرارات
اتفريرياق بلريريدان أمريكريريا الوسريري ى األربعريرية بشريريأن مراقبريرية احلريريدود واعتمريرياد و ريريرية ةالتنقريريل عريريرب احلريريدود 

هريريريود مزيريريريد مريريرين اجلبريريريذل  فمريريرين الضريريروريل داخريريريل املن قريريرية، علريريريى التنّقريري اواحريريدة يف أمريكريريريا الوسريريري ى
جمتمريريريع أمريكريريريا  املتعلقريريرية  هلجريريريرة يف تنفيريريريذ السياسريريريات واإلجريريريراتاتو بصريريريورة فعالريريرية  حلقريريريوقاحلمايريريرية 
  .الوس ى

 استشريريريريارايا  رأايا ، أصريريريريدرت حمكمريريريرية البلريريريريدان األمريكيريريريرية حلقريريريريوق اإلنسريريريريان 2014يف عريريريريا  و  -78
طفريريريريريال ألللألطفريريريريال يف سريريريريريياق اهلجريريريريرة و/أو  والضريريريريما ت املكفولريريريريريةاحلقريريريريريوق شريريريريأن ب اOC-21/14ة

يف  عضريريريرياتاأل الريريريريدول 2011يف عريريريريا   تريريريريهعلريريريريى طلريريريريب قدم رداا ، و لريريريريك احملتريريريرياجني إىل محايريريريرية دوليريريريرية
كانريت و . ربا يريلغريواي والاألرجنتني وأوروغريواي و را ، وهيوق اجلنوبية املش كة يف  لك الوقتالس

حلقريريوق  ان األمريكيريريةمنظومريرية البلريريد أمريريا الريريدول جمموعريرية مريرين فيهريريا ظهريرير هريريذه هريريي املريريرة األوىل الريرييت ت
وهريريريذا الريريريرأي  .املن قريريرية مايريريرية حقريريريوق اإلنسريريريان يفف مشريريري ك بشريريريأن مسريريريألة متصريريريلة حبوقريريريااإلنسريريريان 

قريريريوق ومصريريرياحل حن ريريرياق لتحديريريريد  مبتكريريريرةمبريريرياد  توجيهيريريرية  يتريريريي  ت ريريريّوٌر إقليمريريريٌي هريريريا ٌ  الستشريريرياري
 . وسبل توسيع هذا الن اق األطفال املهاجرين

محايريريرية األطفريريريال غريريريري املصريريريحوبني  إىل حريريريد مريريريا بغريريريرضتعريريرياون مؤسسريريريي يف أورو ، هنريريرياك و  -79
علريريريى  تعريريرياونإىل ال سريريريرمشريريريل األ املتعلقريريرية بلريريريمّ  ةالثالثريريري نوتريريريدعو لئحريريرية دبلريريري. اللجريريريوت الريريريذين يلتمسريريريون

 .كل حالة على حدة  تناول أساس
ثالثريرية مريرين  برينيتنفيريذ مشريرياريع مشريري كة ويف اجلنريوب األفريقريريي، فقريريد كثّثفريت اجلهريريود و لريريك ب -80

 أملانيريريا بتمويريريل محلريرية -تقريريو  منظمريرية أرض اإلنسريريان  علريريى سريريبيل املثريريال،ف. بلريريدان اجلنريريوب األفريقريريي
علريريريى أن اجلهريريريود  .ومو امبيريريريق  مبريريريابويجنريريريوب أفريقيريريريا و يف  نريريريري تنفيريريريذها الريريرييت" هولريريريةالوجهريريرية اجمل"

األطفريريريريال املهريريريرياجرين غريريريريري  يف حاجريريريرية إىل ت ريريريريوير كبريريريريري مريريريرين أجريريريريل محايريريريريةاإلقليميريريريرية  وأوجريريريريه التنسريريريرييق
 . ا74ةاملصحوبني

__________ 

 .Fray Matías de Córdova Human Rights Centreفراي ماتياس حلقوق اإلنسان  مركزاملصدر:  ا72ة

 عبارة عن مبادرة أطلقها املؤمتر اإلقليمي بشأن اهلجرة.  لجنةالهذه  ا73ة

 . مبابوي، اإلنسانمنظمة أرض املصدر:  ا74ة
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 دور اجملتم  ايدين -سابعاا  

ل اهلجريريرة علريريى تعزيريريز العالقريرية عملريت العديريريد مريرين البلريريدان الريرييت تواجريريه مشريرياكل خ ريريرية يف جمريريا -81
ويف هريريذا الصريريدد، تعريري ف الريريدول  لعمريريل الريريذي تضريري لع بريريه منظمريريات . بريريني احلكومريرية واجملتمريريع املريريدين

اجملتمريريريريريع املريريريريريدين مريريريريرين أجريريريريريل خدمريريريريرية األطفريريريريريال املهريريريريرياجرين ومسريريريريرياعدوم وتريريريريريوجيههم فيمريريريريريا يتعلريريريريريق بتلبيريريريريرية 
لكرين مرين جهرية أخرير ، . انيةاحتياجاوم األولية أو األساسية، وكذلك من أجل تعزيز حقوقهم اإلنس

ميامنريار، ترير  عريد  وجريود تعرياون  -ل تزال بعح التقارير، مثل التقرير الذي قدمته مؤسسة كاريتاس 
 .بني الوكالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية ومنظمات األمم املتحدة

 ،توفري اخلريدماتيف من، و مشكلة انعدا  األ كشفيف   بدور  ر اجملتمع املدين ويض لع  -82
عريريريرين الضريريريري ال  بريريريريدور املراقريريريريب  فضريريريريالا  ،اخلريريريريربة يف جمريريريريال اهلجريريريريرة ات ريريريريبكات مؤسسريريريريية  تنظريريريرييم و 
 .من جانب الدول احلقوق األساسية لألطفال املهاجرين غري املصحوبنيأيع  كفالةضمان  ل

لعنريريريريف يف جمريريريريال الوقايريريريرية مريريريرين أوجريريريريه العتريريريريدات واإلمهريريريريال وامسريريريرياعيه ل اجملتمريريريريع املريريريريدين يبريريريريذو  -83
حصريريول األطفريريال علريريى يعمريريل علريريى كفالريرية والسريريتغالل الريرييت يتعريريرض هلريريا األطفريريال والتصريريدي هلريريا  و 

 وتقريّد  .اا يراعريي مصرياحلهم الفضريلىاحملددة  مالواثئق القانونية وإناد حلول دائمة تلن احتياجاو
ت واملريريأو  الجتمريرياعي والغريريذا -العديريريد مريرين املنظمريريات املسريرياعدة التعليميريرية وال بيريرية والريريدعم النفسريريي 

دعريريريرياو  رفعريريريت بعريريريريح املنظمريريريات غريريريري احلكوميريريريرية  بريريريل إن. وإمريريريدادات امليريريرياه وخريريريريدمات اإلصريريريحاح
  .خ رية ارتكبتها جهات حكوميةانتهاكات  خبصوصقضائية 

 Casa Alianza منظمريرية مثريريل ،وهنريرياك منظمريريات غريريري حكوميريرية دوليريرية و ريريبكات عامليريرية -84

بريريريرامج  تعمريريريل علريريريى تعزيريريريز حة اآلسريريرييوية،السريريرييااألطفريريريال يف  بغريريرياتالشريريريبكة الدوليريريرية للقضريريريات علريريريى و 
 سريل اتالمرين الجتمرياعي و  من أوسرياط العمريلالشرطة و من وخربات  التدريب املوجهة إىل موضفني

الشريريباب بشريريأن التريريدابري الال مريرية حلمايريرية األطفريريال الالجئريريني مريرين الجتريريار والسريريتغالل  املكلفريرية برعايريرية
 .بوجه عا محاية حقوق اإلنسان بشأن اجلنسي و 

قريريريريوق اإلنسريريريريان حباكتسريريريريب اجملتمريريريريع املريريريريدين خريريريريربة كبريريريريرية يف جمريريريريال التصريريريريال والتوعيريريريرية لقريريريريد  -85
، فقريريد سريريعت منظمريريات اجملتمريريع املريريدين إىل الوصريريول إىل بنريريات عليريريهو . لألطفريريال املهريرياجريناملكفولريرية 
عرين لنقريل آرائهريا  اجملتمريع بوجريه عريا واألطفال ووسريائ  اإلعريال   واملنظمات الجتماعية املؤسسات

 .حداث تغيريات هيكلية والتأثري على السياسات العامةإلو الوضع السائد 
 مستو  من التنسرييق والتعرياون بشريأن قضريااي اهلجريرة املنظمات غري احلكوميةحققت وقد  -86

كاريتريرياس مريريع املنظمريريات ومريرين  لريريك علريريى سريريبيل املثريريال، تعمريريل مؤسسريرية  . الريريدولأفضريريل بكثريريري مريرين 
 نظمريةمؤسسة كاريتاس و ارات وطنية واملكات  ر وتشمل قائمة . الدولية حلماية األطفالاحلكومية و 

الشريريريبكة اإلقليميريريرية و . املتحريريريدة لل بيريريرية والعلريريريم والثقافريريريةومنظمريريرية األمريريريم واليونيسريريرييف لهجريريريرة ل الدوليريريرية
يف أمريكريا  بلريداا  11اجملتمع املدين من  وأفراد منظماتعبارة عن  بكة للمنظمات املدنية للهجرة 

 .العاملية نتدايتيف امل أيضاا يشاركون  الالتينية
 بوصريريريريفها هيئريريريرية جامعريريريرية لكريريريريل أرض اإلنسريريريرياناجملتمريريريريع املريريريريدين  ةمنظمريريريريويف أفريقيريريريريا، تعمريريريريل  -87

أرض فمنظمريريرية . علريريريى سريريريبيل املثريريريال  مبريريريابويكوميريريرية املعنيريريرية حبقريريريوق ال فريريريل، يف املنظمريريريات غريريريري احل
قريد  املشريورة محايرية حقريوق األطفريال املهرياجرين وت سبلبشأن ، تنسق األنش ة  مبابوي -اإلنسان 

تقريريارير دوريريرية عريرين حالريرية حقريريوق  يف أيريريع األنشريري ةم يقيريريوتتريريوىل رصريريد وت.  ريريذا اخلصريريوص كومريريةللح
، وإىل جملريريريس حقريريريوق اإلنسريريريان إىل جلنريريرية حقريريريوق ال فريريل ترسريريريل هريريذه التقريريرياريرو ،  مبريريريابويال فريريل يف 
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جلنريريرية اخلريريريربات إىل و  علريريريى سريريريبيل اإلسريريريها  يف عمليريريريات السريريريتعراض الريريريدوري الشريريريامل الريريرييت يقريريريو   ريريريا،
  .ا75ةاجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيإىل ، و عنية حبقوق ال فل ورفاههاألفريقية امل

ر غريريري املصريريحوبني علريريى  سريريني الوضريريع ّصريريالقث  املعنيريرية  لالجئريرينيالراب ريرية ال اديريرية  وتعمريريل -88
وتنفريريريريذ الراب ريريريرية . وصريريريريّي يقريريريريد  هلريريريريم الريريريريدعم ولريريريرييس هلريريريمأملانيريريريريا  إىلالقريريريانوين لألطفريريريريال الريريريريذين يصريريريريلون 

العديريريد مريرين العقبريريات ومثريرية  .يف أملانيريريا لالجئريريني الشريريباب الفعريريالزيريريز النريريدماج إىل تع ا يرمريرييمشريريروع
حيريرياة  مريرين العريرييش هممريرينومريريع  لريريك، يريريتمكن العديريريد  .انريريدماج هريريؤلت الشريريباب مريريا تعريريوق الريرييت كثريريرياا 
 . ا76ةأهدافهم الش صية من  قيقو  ة مفعمة  حليويةاجتماعي

 أفضل ايمارسات -اثمناا  
يهريريدف إىل إقامريرية مراكريريريز تنفيريريريذ نظريريا  اسريريتقبال جديريريريد  2015ا  ،  ثريرير  يف عريرييف إي اليريريا -89

الريرييت ليريرية لصريريحية األو اوإجريريراتات الرعايريرية . األوليريرية صصصريرية لألطفريريال املهريرياجرين للمسريرياعدةاسريريتقبال 
شريرياكل امل  ديريريد عاديريرية وريريدف إىل هريريي إجريريراتاتإي اليريريا  الريريذين يصريريلون إىللصريرياحل األطفريريال تت ريذ 

لتعليمريي اوالريدعم لصريحية امن أجل توفري الرعايرية  جداا ل مبكرة يف مراحاحملتملة نفسية وال اجلسدية
لريريدعم النفسريريي اىل تقريريدي وهنريرياك حاجريرية إ. املرحلريرية املتبقيريرية مريرين إجريريراتات السريريتقبال ني أثنريرياتاملالئمريري

ألطفريال ارحلرية  لفهرياوالصريدمات الرييت ختبسريبب حالرية اإلجهرياد النفسريي والبريدين  املالئمالجتماعي 
ا اإلي ريامج مريؤخر  لربملرياناوقريد أقرير  .أثناتهريا هلريا واالقاسريية الرييت تعرضري ن والتجارب الش صيةاملهاجري
 .بشأن محاية األطفال املهاجرين غري املصحوبني جديداا  قانو ا 
مر ريريدون اجتمريرياعيون أو أوصريرييات أو مربريريون أو اثلريريون قريريانونيون  ، يثعريرينيي يف بعريريح البلريريدانو  -90

 هريؤلت األ ري اص يض لعو . اتات اللجوتلألطفال املهاجرين غري املصحوبني قبل الشرو  يف إجر 
تهريا طريوال عمليرية التمرياس اللجريوت برمّ ا املقابلرية األوىلةحلظرية تقريدي ال لريب مرين ال فريل بدور مرافقرية 

 ، اقتضريى القريانون،اللجريوت وألطفريال ملتمسريل ويتمتريع .ا77ةصدور القرار النهريائي وتنفيريذه حنيإىل 
 . يةاحلصول على املعلومات القانونية من البداامكانية 

مراكريريريريريز اللجريريريريريوت مسريريريريريؤولية تريريريريريوفري التعلريريريريرييم  يمريريريريريدير  تقريريريريريع علريريريريريى ،ويف العديريريريريريد مريريريريرين البلريريريريريدان -91
بعريريريح القريريريوانني الوطنيريريرية املتعلقريريرية تريريرين  و . مهريريريارات األطفريريريال وت ويرهريريريا لتعهريريريدواخلريريريدمات األخريريرير  

 لتعلريريريرييم علريريريريى ضريريريريما ت تكفريريريريل املسريريريرياواة يف احلصريريريريول علريريريريى التعلريريريرييم لكريريريريل املهريريريرياجرين علريريريريى أيريريريريع 
علريريى سريريبيل املثريريال، وجهريرية مرغوبريرية لألطفريريال املهريرياجرين بسريريبب الريريدعم الريريذي انيريريا، فأمل. املسريريتوايت

  .ا78ةحصلون عليه واملعاملة اخلاصة اليت تعاملهم  ا السل ات املكلفة برعاية الشباب
تريريريوفر رعايريريرية ال عريريريا  ثريريريالث مريريريرات يف اليريريريو ، و  مراكريريريز اإليريريريواتبعريريريح  قريريريد تويف أ ربيجريريريان،  -92

حريريريق ملمثلريريريي وعريريريالوة علريريريى  لريريريك، . فصريريريول تعلريريرييم اللغريريرية احملليريريرية، و سريريريكنالمكريريريان طبيريريرية خاصريريرية، و 
السريريريريكنية دون إخ ريريريريار مسريريريريبق وتقريريريريدي مريريريرين املراكريريريريز مركريريريريز دخريريريريول أي  حقريريريريوق اإلنسريريريريان يةمفوضريريريري

__________ 

 . مبابويأرض اإلنسان،  منظمةاملصدر:  ا75ة

 األطفال يف السياحة اآلسيوية، أملانيا.الدولية للقضات على بغات  الشبكةاملصدر:  ا76ة

ومل تنضريريم الريريولايت املتحريريدة إىل . حريريدة، يثتريرياح التمثيريريل القريريانوين لألطفريريال يف حريريالت معينريرية فقريري يف الريريولايت املت ا77ة
ج نية، وهناك برامتات القانو ومع  لك، يتمتع األطفال  حلق يف أن ميثلهم حما  يف اإلجرا. اتفاقية حقوق ال فل
 . ىت متاحة ملساعدوم

 طفال يف السياحة اآلسيوية، أملانيا.األالدولية للقضات على بغات  الشبكةاملصدر:  ا78ة
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كريل طفريل مهرياجر يتلقريى  ومريع  لريك، ل . مرين الريزمن  تنفيذها يف غضون ف ة حمددةتوصيات يتعنّي 
  .انملة لئقة تنم عن الح ا  يف أ ربيجمعا غري مصحوب

طفريريريال املؤسسريريرية الريريرييت تريريريوفر السريريريكن واملريريريأو  لألفريريري ن  مثريريريل الريريريدامنرك، ،البلريريريدانيف بعريريريح و  -93
هريذا و . بلريدأهريل ال ناحملترياجني مري األطفريال  ات املؤسسرية الرييت ترعريى املهاجرين غري املصحوبني هريي

يف مراكريز  األحيريان يف أغلريب نيعيش األطفريال املهرياجرو  ، حيثأيضاا  يف إسبانيا السائد هو احلال
  .مع األطفال اإلسبانيني احملتاجني إىل احلماية

األمريرير  ما يتعلريريقعنريريد أكثريرير كفريرياتةاملؤسسريريات احلكوميريرية ويف ليتوانيريريا، يكريريون التنسريرييق بريريني  -94
 تراعريي علريى الوجريه الصريحي ال فريل ودون أن  من  األولوية لرغبرية دوناألطفال املهاجرين، اعادة 
ويف حالريريرية عريريريد  إعريريريادة ال فريريريل املهريريرياجر غريريريري  .يف بلريريريده األصريريريلي الريريريذي قريريريد يواجهريريريه ال فريريريلالوضريريريع 

 . ا79ةواحدة سنة تزيد عن ل إقامة مؤقتة صاحلة ملدة متن  له رخصةإىل بلده، املصحوب 
 رعايريريريرية املتكاملريريريرية ل املرسريريريريو  املتعلريريريريقتنفيريريريريذ  علريريريريى ينريريريريدملاوافريريريريق الربملريريريريان الفيف بلجيكريريريريا، و  -95

  وميريريرين طفريريريال،وغريريريريهم مريريرين األت اللجريريريو  األطفريريريال ملتمسريريرييبريريريني  والريريريذي ختلريريريى عريريرين التمييريريريز للشريريريباب
 لهم وسريريريريريتهأصريريريري النظريريريرير عريريريرينجلميريريريريع األطفريريريريال املهريريريرياجرين، بغريريريريح  اا قانونيريريريري احلقريريريريوق ويكفريريريريل وضريريريريعاا 

  .الش صية
 أيريريع األ ريري اص الريريذين تقريريلّ علريريى  يف أملانيريريا حلمايريرية األطفريريال  ريرياديوين بريريق القريريانون ال -96

وتتريريريريريوىل . وبنين غريريريريريري املصريريريريريحوبريريريريريذلك فهريريريريريو يشريريريريريمل األطفريريريريريال املهريريريريرياجري .سريريريريرينة 18 أعمريريريريريارهم عريريريريرين
 .رفرياه األطفريال لكفالرية احملريددةاإلجريراتات اختريا   مسريؤوليةرعايرية الشريباب املكلفة بالسل ات احمللية 

غريريريريري قابلريريريرية  احلمايريريريرية الشريريريرياملة تريريريريدابري، تصريريريريب   مريريريرين العمريريريريرعامريريريرياا  18 و الشريريريري  و بلريريريرياجريريريريرد لكريريريرين 
 . ا80ةللت بيق

ل املهريريرياجرين غريريريري مريريرين اتفاقيريريرية حقريريريوق ال فريريريل، فريريري ن احتجريريريا  األطفريريريا 37ووفقريريرياا للمريريريادة  -97
عريريريريح بثنات يف اسريريريت وجريريريودل انتهاكريريرياا خ ريريريرياا حلقريريريوق اإلنسريريريريان، علريريريى الريريريرغم مريريرين املصريريريحوبني يشريريريكّ 

ملريدة  هاحتجا   أمكن ومل يتسن التأكد من سنهاحلدود  ف  ا وصل طفل إىل: بلجيكا مثل ،البلدان
ثبريريريت أن  مريريريىتو  ا.ةقابلريريرية للتمديريريريد ثالثريريرية أاي  عمريريريل أخريريرير  يف حريريريالت اسريريريتثنائية ثالثريريرية أاي  عمريريريل

 .اعةس 24توجيه يف غضون الراقبة و امليثنقل إىل مركز الش   دخل مرحلة البلوو، 
 تريدابري حمريددة علريى أنريه لريوحأ اختريا . عاملرية خاصريةاالفتيريات املهرياجرات   ظىما  و دراا  -98

 .اإل ثن مالضحااي ا ث يتكفلن  ستجواب اهلجرة  دائرة فقد استعانت، يف أ ربيجان
، التقريى أمريني املظريامل نيالثقافة واهلوية الوطنية للمهاجرين األ ربيجاني تعادةدرة لسيف مباو  -99

وتريرب  بكتريب دراسريية ملرحلرية التعلرييم  ،يف أ ربيجان مع اثلي الشتات األ ربيجاين يف النرويج وبريراو
 . ا81ةاأل ربيجاين تاريخ واألدبالتتناول نشورات االثانوي و 

بلريدان يف  وقائيرية وإمنائيريةاألعضات يف ال اد األوروق مشرياريع ذت العديد من الدول نفّ و  -100
ر غريري املصريحوبني الريذين يرغبريون يف السريفر إىل ال رياد ّصريمعاجلة حالرية القث هو  أخر ، القصد منها

فقريريريريد أطلقريريريريت إسريريريريريبانيا مشريريريريروعا يسريريريريعى إىل منريريريريريع اهلجريريريريرة غريريريريري الشريريريريريرعية مريريريرين السريريريريرينغال  األوروق. 

__________ 

  املظامل يف ليتوانيا. أمنياملصدر:  ا79ة

  األطفال يف السياحة اآلسيوية، أملانيا.الدولية للقضات على بغات  الشبكةاملصدر:  ا80ة

  أمني املظامل يف أ ربيجان.املصدر:  ا81ة
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عريريدة بعثريريات توعيريرية إىل البلريريدان بلجيكريريا  أوفريريدتو يف أ ربيجريريان   وأطلقريريت سريريلوفينيا مشريريروعا ثنائيريريا
 أفغانستان. يفثنائية  مشروعاهولندا  أطلقتموعات كبرية من املهاجرين. و األصلية جمل

الريريريوطين النظريريريا  فمؤسسريريريية حمريريريددة حلمايريريرية األطفريريريال املهريريرياجرين.  ةقريريريدر باملكسريريرييك  تمتريريريعوت -101
تنسريريرييق  علريريريىتكامريريريل  مج محايريريرية ال فريريريل ومنائريريريه املمريريرين خريريريالل بريريرير يعمريريريل ، للتنميريريرية املتكاملريريرية لألسريريريرة

فريريريال ة وعريريريالج األطاهلجريريرير مريريرين منريريريع األطفريريريال غريريريري املصريريريحوبني الراميريريرية إىل سريريري اتيجية ال عمليريريرياتال
  .ويشرف على هذه العمليات املهاجرين غري املصحوبني

كريريل علريريى تنفيريريذ نظريريا  اسريريتقبال واضريري  املعريريامل، مريريزّود  يا األوروبيريرية  بلريريدانال وتعكريريف بعريريح -102
 ةركيريريرية الدامناومريريرين  لريريريك علريريريى سريريريبيل املثريريريال، لريريريد  دائريريريرة اهلجريريرير . مت صصريريرية للغايريريرية ومرافريريريق خاصريريرية

هرياجرون طفريال املويتمتريع األ. فريقني مت صصني يف إجرات مقريابالت مريع األطفريال غريري املصريحوبني
 لفضريريريلى لل فريريريل يفملصريريرياحل ايف إسريريريبانيا، سريريريوات كريريريانوا مصريريريحوبني أ  ل، بنظريريريا  يلريريريزِ  اإلدارة اراعريريرياة ا

  .أيع اإلجراتات اليت ختصه
ونظا  رعاية الشباب عبارة عن  بكة من املنظمات تتبع هيكريل السريل ات اإلقليميرية يف  -103

ذا ن خريريريالل هريريريريمريريري. وتقريريريو  املنظمريريريات غريريريري احلكوميريريرية بنفسريريريها، خاصريريرياا  بلجيكريريريا، رغريريريم كونريريريه نظامريريرياا 
ميكريريرين و نهريريريا. ل مالتنظريرييم،  سريريريتحداث اخلريريريدمات، لكنهريريريا  ظريريريى  عريريري اف احلكومريريرية وتتلقريريريى التمويريريري
رعايريرية  ىل مصريرياحلإحالريرية أي طفريريل، بغريريح النظريرير عريرين سريرينه ومرحلريرية عمليريرية السريريتقبال الريرييت بلغهريريا، إ

  ات.تع ف  ا السل  "احتياجات خاصة"الشباب يف أي وقت،  ري ة أن تكون هلم 
ويف السريريريلفادور، توجريريريد آليريريرية رمسيريريرية للتواصريريريل مريريريع األطفريريريال مريريرين أجريريريل أخريريريذ آرائهريريريم بعريريريني  -104

عن  لك، يتعامل موضفريون مت صصريون مرين اجمللريس الريوطين لألطفريال واملريراهقني  الا العتبار. وفض
رفريريرية آرائهريريريم ومشريريرياكلهم مريريريع األطفريريريال العائريريريدين يف مرحلريريرية السريريريتقبال ونريريريرون معهريريريم املقريريريابالت ملع

 . ا82ةواحتياجاوم
ريريرين  اآلن نسريريريانية للريريريدواعي اإلتأ ريريريريات ال ويف إي اليريريريا، أصريريريبحت -105  ستضريريريعفنيلألطفريريريال املمتث
 .نون اإلي امجالقا نيزهاالتأ ريات اإلنسانية وهذه . على وضع الالج  مل حصلوان الذي

 80 000ويف اليريريريو ن، مثريريرية سياسريريرية وتريريريدابري تشريريريريعية جديريريريدة تسريريريم  ااتحريريرية التعلريريرييم لريريريري  -106
مكريريريريريريان إيريريريريريريوات لئريريريريريريق  ألطفريريريريريريال،  250 000واسريريريريريريتحدث أكثريريريريريرير مريريريريريرين . طفريريريريريريل لجريريريريريري  ومهريريريريريرياجر

جديريريريدة لتمكريريريني األطفريريريال واملريريريراهقني غريريريري املصريريريحوبني مريريرين واسريريريتحدثت مرافريريريق مدرسريريريية وتعليميريريرية 
 . ا83ةاحلصول على التعليم بلغتهم األصلية

 توصقات -اتسعاا  

تقزز  علزز  عززاتق بلززدان اينشززل وبلززدان العبززور وبلززدان ايقصززد حقع ززاا مزز  من ززور  -107
حقززوق اإلنسززانا نملززس ايسزز ولقة عزز  يايززة اواملززاق اي ززاججي   زز  ايصززحوب   فحقززوق 
اإلنسززان ايوملولززة للاملززاق لززقس هلززا جنسززقة وال حززدود  وهجززجة اواملززاق وتعجضزز م للعنزز  

__________ 

األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني وحقريريوق  ردود السريريلفادور علريريى اسريريتبيان اللجنريرية الستشريريارية بشريريأناملصريريدر:  ا82ة
 اإلنسان.

 .2017 باط/فرباير  21مقدمة من اثل اليو ن إىل اللجنة الستشارية،  معلوماتاملصدر:  ا83ة
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البلد اوصزلي  يفأمجان مرتابطان ارتبااا وثققاا ومها يف الغالب حلقة م  سلسلة متصلة تبدأ 
 وتستمج يف بلدان العبور وبلد ايقصد 

ززلة  واملززاقايمثززل اخلززام للمزز  العززال ايعزز   لعنزز  ضززد اوقززد دززدد  -108 علزز  الصة
مزززدعوة  ا فالزززدوقايقلقزززة بززز  اهلجزززجة والعنززز ا علززز  النحزززو ايملصزززل يف هززز ا التقجيزززج  لززز ا
ي زاججونا واملزاق الالستجابة عل  حنو وقائي وفعاق لشىت أدواق العن  اليت يتعزج  هلزا ا

 ه هزق العنز  و وخص عند السملج مبملجدهم  وم  ايلز  ضزمان عزدل تفزالت مزجتوا أعمزا
 افقة وحوال ايعاهدات الدولقة م  العقاب اين

وتوصززززي اللجنززززة االستشززززارية ان تعزززززه دوق اينشززززل ج ودهززززا علزززز  صززززعقد العمززززل  -109
التشززجيعي واإلدارو والسقاسززي وعلزز  صززعقد ايقزانقززة يززن  اوولويززة الواملززة إلعمززاق حقززوق 

ء والتعلزقم والتزدريب أاملاهلاا عل  اعتبزار أن عزدل يققزق االحتقاجزات اوساسزقةا مثزل الغز ا
للعمل واحلماية اخلاصة م  حق  أدواق العنز  والتمققززا هزو السزبب الجئقسزي الز و  عزل 

فااللتزامات اليت قطعت ا الزدوق بوملالزة عتز  أاملاهلزا  قزوق   اواملاق يقجرون مغادرة بلداهنم
ن مقرتنززة اإلنسززان  ززب أن تصززحب ا مقزانقززة حققققززة وكافقززةا واوكثززج مزز  ذلززك كلزز  أن توززو 

ثمارات يف التعلزقم عزاا النوعقزة ودعزم اوسزج الزيت تجعز  أبناءهزا يف  زجو   ز  بزايدة االست
ويف مع ززم   وينبغززي مجاجعززة وتعزيززز ن ززم احلمايززة انلقززة والوانقززة واإلقلقمقززة والدولقززة  مواتقززة

ق احلزززاالتا ال تومززز  ايشزززولة يف قصزززور التشزززجيعات أو الزززربامف ايصزززممة حلمايزززة اواملزززا
 .ا84ة اي اججي ا وتمنا يف عدل التطبقق الملعاق

وينبغي أن يوون مبزدأ مجاعزاة ايصزال الملضزل  للطملزل هزو ايبزدأ الز و ي سرتدزد بز   -110
ة الجئقسزقة احلوومقز لدى تصمقم وتنملق  سقاسات اهلججةا وينبغي أن تشمل مقزانقة الوكزاالت

ة ق مبزدأ مجاعزا زول تطبقزلتبزا  بشزلن مملعويال يغطي ايسائل ايتعلقزة ججزجة اواملزاق  وازة ا
 لتززاا تقززدم   اي ززم مززا يسززاء تملسزز ه  ومزز ا و البززاا فعززاالا  ايصززال الملضززل  للطملززل تطبققززاا 

املزاق ع  رعاية او يس ولقةالتوجق  بشلن التطبقق الملعاق هل ا ايبدأ  وينبغي أن يع د فورا  
ود مجاقبزة احلزد ك يزو مليلطملزل وأال تزرت    ايصحوب  تىل السلطات الوانقة ايعنقزة  مايزة ا

 أو ايو مل  اومنق  أو لسلطات اهلججة 
وعل  الدوق الزتللص مز  حقز  الملزجوق بز  ال زجو  ايعقشزقة للاملزاق اي زاججي   -112

لطات علزز  السزز  زز  ايصززحوب  وتلززك الززيت يعقشزز ا اواملززاق الزز ي  تقزز  ايسزز ولقة عززن م
م قزز جملزجد كزوهنب  للتمقيتعج  اواملاق اي زاججون  ز  ايصزحو ايولملة  لجعاية  وينبغي أال 

 م اججي  
وينبغززي اذززاذ تززداب  لتغقزز  التصززورات السززلبقة تهاء حجكززات اهلجززجة بغقززة وضزز  حززد  -113

ن زور مجة تعاجل مز  قة  هلجلتججم اي اججي   ويف العديد م  البلدانا ال تزاق ايسائل ايتعل
 وتوف  اوم  ولقس ياية حقوق اإلنسان أولويت  ياية احلدود 

وينبغززي للززدوق التوفقززق بزز  القززانون انلززي وايعززاي  الدولقززة  وينبغززي تعززادة تن ززقم  -114
ايمارسات والقوان  اليت جتاوهها الزم   واة العديزد مز  البلزدان الزيت د تبزدأ بعزد يف تعمزاق 

فزززاللوائ  الزززيت تززززن م أسزززباب الطززززجد احلقزززوق الملجديزززة ايوجسززززة يف اتملاققزززة حقزززوق الطملززززل  
__________ 

 ريية، املكسيك.خلا: أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل لألعمال املصدر ا84ة
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    واإلجززجاء اخلززام بتطبقق ززاا علزز  سززبقل ايثززاقا قززد ال تزز كج اواملززاق علزز  وجزز  التحديززد  
بقنما تملتقج التشزجيعات ايتعلقزة  مايزة الطملزل يف العديزد مز  البلزدان تىل هنزف يجاعزي الوضز  

عزاة ايصزال الملضزل  اخلام للاملاق اي اججي     ايصحوب   وأحد سبل تطبقق مبزدأ مجا
للطملل تطبققا عملقا هو اإلقزجار ان احتجزاه املزل بسزبب كزون أحزد أبويز  م زاججا لزقس مز  

 مصال الطملل الملضل  عل  اإلاالق 
مب مززة واضززحة مبززا يتززق  للشززجكاء مزز  بلززدان اينشززل  وينبغززي للززدوق أن تنشزز  جلززا ا  -115

واإلدززززواالت ذات االهتمززززال وبلززززدان العبززززور وبلززززدان ايقصززززد االلتقززززاء وعززززج  القضززززااي 
ايشززرتكا ولتحسزز  التنسززقق بغقززة هايدة يايززة حقززوق اواملززاق اي ززاججي   زز  ايصززحوب  

 ياية فعالة وكافقة 
وتشزززجا  الزززدوق علززز  أن تجاعزززيا أثنزززاء معاجلت زززا البزززات جلزززوء اواملزززاقا أدزززواق  -116

 ا االجتار  واملاق و   ذلزك االضط اد اليت يعاين من ا اواملاق يديدا حق ايجاعاةا مبا فق
   هلا اواملاق م  أدواق االستغالق والعن  اليت يتعج  

وينبغززي بزز ق ج ززود علزز  حقزز  مسززتوايت اهلجززجة ون ززال االسززتقباق بغقززة اسززتلدال  -117
يف التعامززل مزز  اواملززاق ويف حقززوق الطملززل  وينبغززي للززدوق أن حمززددا ا  مززو مل  تلقززوا تززدريباا 

 للمو مل  يف التعامل ايناسب م  اواملاق    ايصحوب   اا منت م تن م وتنمل  تدريباا 
وينبغززي للززدوق أن توملززل تزويززد مجاكززز الززدعم الززيت تقززول مقززال ج ززة االتصززاق اووىل  -118

 لنسبة للاملاق    ايصحوب  مبجافق تيواء ملمونة خمصصة إليواء اواملاق    ايصحوب  
  حصجاا 
كزززز الزززيت عزززن  اوولويزززة لالنزززدماج االجتمزززاعي بزززربامف د ايجا وينبغزززي للزززدوق أن تززززو   -119

لصززال اواملززاق اي ززاججي   وينبغززي أن تتززوخ  كزز لك تنملقزز  أنشززطة مزز  قبقززل تعلززقم اللغززةا 
ودرو  يف س ززبل االنززدماجا والززدعم التعلقمززيا والززربامف التثققملقززةا واإلعززداد علزز  أسززلوب 

 العقش  ستقاللقة 
اق اي ززاججي  ايعلومززات ايناسززبة وعمززارهم وحززالت م وينبغززي للززدوق أن تقززدل للاملزز -120

الثقافقززةا  سززتلدال لغززة بسززقطة وواضززحة  وينبغززي دعم ززم فززدمات الرتحززة الملوريززة تذا لزززل 
 اومج 
وينبغززي للززدوق أن تعزززاجل بسززجعة وبملعالقزززة أو الززب جلززوء أاملزززاق  زز  مصزززحوب    -121

 للمعاي  الدولقة  وفقاا ى جم  ز وينبغي تسوان ه الء اواملاق يف أثناء ذلك يف ملو 
وتشززج  اللجنززة االستشززارية الززدوق اوعضززاء علزز  مواصززلة تقززدم الجعايززة للاملززاق  -122

اي ززاججي   زز  ايصززحوب  بعززد بلززو  م سزز  الجدززد بغقززة دعززم انتقززاهلم تىل مجحلززة البلززو  يف 
 البلد ايضق  أو االستقباق 

لززدوق دززىت فئززات اواملززاق اي ززاججي   زز  وتوصززي اللجنززة االستشززارية ان  خزز  ا -123
ايصحوب  وخصائص م وأوضاع م بع  االعتبار عند وض  السقاسزات والزربامف الجامقزة تىل 
تعماق حقوق م اإلنسانقة  عل  أن ه ا التصنق  ال ينبغي أن يعز  ذلق زا عز  اوخز  بزن ف 

 مشوا تهاء حقوق اواملاق 
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ملموسزة ولزقس جمزجد تصزج ات    زاججي  حقوقزاا و ب أن توون حقزوق اواملزاق اي -124
للققا  وأن تسجو عل  بلدان اينشل وبلزدان ايصزدر وبلزدان  و ب أن يوون تطبقق ا قابالا 

ايقصد وعل  عملقة اإلعادةا  ستلدال م دجات حمزددة  وفقمزا يلزي احلقزوق وايبزاد  الزيت 
 يدد اي دجات اليت يتع  استلدام ا 

  الملضل  للطملل مجاعاة ايصال ةأا 
 االعرتا   لطملل عل  أن  صاحب حقوق  )ب( 
 ايساواة أمال القانون وعدل التمققز  )ج( 
 احلقاة  )د( 
 البقاء والنماء  )ه( 
 عل  ايساعدة القانونقة وعل  ضما ت  احلصوق فعلقاا  )و( 
 ايشاركة وتبداء الجأو  )ه( 
 السجية  )ح( 
 عدل االحتجاه وعدل اإلعادة  )ط( 
 افرتا  عدل بلو  س  الجدد  )و( 
 مبدأ من  عدل الوقوع ضحقة اثنقة  )ك( 
 مبدأ االستقاللقة التدر قة  )ق( 
 مبدأ احلماية وايساعدة القنصلقة  )ل( 
 مبدأ عدل تقققد من  احلقوق  )ن( 
 مبدأ أولوية العناية  ) ( 

    


