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أوالا -مقدمة
 -1طلب جملس حقوق اإلنسان ،يف قراره  ،12/29إىل اللجنة الستشارية أن تضع دراسة
قائمة على البحث بشأن القضية العاملية املتمثلة يف األطفال واملراهقني املهاجرين غريري املصريحوبني
تبني فيها املنرياطق واألسريباب واحلريالت الرييت تثريار فيهريا هريذه املسريألة علريى صريعيد
وحقوق اإلنسانّ ،
العامل والظروف اليت تكون فيها حقوق اإلنسان مهددة ومنتهكرية ،وتقريد فيهريا توصرييات يف سريبيل
محاية حقوق اإلنسان لصاحل أفراد هذه الفئة من السكان ،وأن تق ّد هذه الدراسرية إىل اجمللريس يف
دورته الثالثة والثالثني يف أيلول/سبتمرب .2016
 -2وق ّدمت اللجنة الستشارية تقريرا مرحلي ا إىل اجمللريس يف دورتريه الثالثرية والثالثريني .وأنشريأت
اللجنة الستشارية ،يف الدورة اخلامسة عشرة ،فريق صياغة إلعداد الدراسة .ويضم فريريق الصريياغة
حاليري ري ا م ريرياريو ل ريريويس كوريولن ريريو ،ولورا  -م ريرياراي كراس ريرييونيان ،وه ريريد الص ريريدة ،وك ريريارل ها نيري ريا دي
فري ريرياريال ةمقري ريريررةا ،وأوبيري ريريورا ري ريريينيدو أوكري ريريافور ،وكثارينري ريريا بيري ريريل ،وأ نتونيري ريريا ريري ريرييس بري ريريرادو ةرئيسري ريريةا،
وتشانغروك سوه .وتل ّقى فريق الصياغة الدعم التقين من فابيو كانو غوميز ومؤسسة روين كاسني.
 -3ويف ه ريريذا التقري ريرير ،تس ريريعى اللجن ريرية الستش ريريارية إىل تق ريريدي لي ريريل ريريامل لوض ريريع األطف ريريال
وامل ريراهقني امله ريرياجرين غ ريريري املص ريريحوبني م ريرين منظ ريريور حق ريريوق اإلنس ريريان ،ريريدف مس ريرياعدة ال ريريدول يف
الوف ريريات لتزاماو ريريا اوج ريريب اتفاقي ريرية حق ريريوق ال ف ريريل وغريه ريريا م ريرين معاه ريريدات حق ريريوق اإلنس ريريان ات
وتبني احلالت ومناطق العريامل الرييت تثريار فيهريا هريذه القضريية واألسريباب الرييت دفعريتهم إىل هريذا
الصلةّ .
الوضع والظروف الرييت تكريون فيهريا حقريوق اإلنسريان مهريددة ومنتهكرية ،مريع اإلقريرار بوجريود اارسريات
فضريريلى وتقريريدي توصريرييات يف سريريبيل محايريرية مريريا لألطفريريال وامل ريراهقني املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني مريرين
حقوق اإلنسان.

 -4وتسريريتند الدراسريرية إىل أدات ريني منهجيتريريني مهريريا :البحريريث الريريواثئقي واسريريتبيان صص ري أرسريريل
إىل الدول واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية.
 -5ويف س ريريياق إع ريريداد الدراس ريرية ،وض ريريع فري ريريق الص ريريياغة اس ريريتبيا ت بغي ريرية احلص ريريول عل ريريى آرات
وإس ري ريريهامات ال ري ريريدول األعض ري ريريات ،واملنظم ري ريريات الدولي ري ريرية واإلقليمي ري ريرية ،واملكلفري ري ريني ب ري ريريولايت يف إطري ري ريار
اإلجراتات اخلاصة وهيئات املعاهدات ،واملؤسسريات الوطنيرية حلقريوق اإلنسريان ،ومنظمريات اجملتمريع
املدين ،وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخريرين .وورد يف اجملمريو  61ردا علريى السريتبيان ،منهريا 14
ردا مري ريرين الري ريريدول ،و 36مري ريرين املنظم ري ريريات غري ريريري احلكوميري ريرية ،و 10مري ريرين املؤسسري ريريات الوطني ري رية حلقري ريريوق
اإلنسان ،وورد رد واحد من منظمة األمم املتحدة لل فولة ةاليونيسيفا.

اثنق ا -اوسباب الجئقسقة اليت جترب اواملاق وايجاهق أو تشجع م علز اهلجزجة
بال مجافق يف منااق حمددة
 -6يف عريريا  ،2015كريريان  15يف املائريرية مريرين جممريريو املهريرياجرين الريريدوليني يف العريريامل سريريره تقريريل
أعمارهم عن  20عامريا .وكانريت نسريبة املهرياجرين الشريباب أعلريى بكثريري يف املنرياطق الناميرية ة 22يف املائريةا
م ريرين نسري ريريبتهم يف املنري ريرياطق املتقدمري ريرية ةأقري ريريل مري ريرين  10يف املائري ريريةاة1ا .ويف العري ريريا اتري ريريه ،كري ريريان األطفري ريريال
__________

ة 1ا
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واملراهقريريون يشري ّكلون أكثريرير مريرين نصريريف جممريريو الالجئريريني وكريريان أكثريرير مريرين  100 000طلريريب جلريريوت
مقريريد مريرين أطفريريال غريريري مصريريحوبني أو منفصريريلني عريرين ويهريريمة2ا .ويوجريريد طفريريل واحريريد تقريبريا مهريرياجر
من كل ثالثة أطفريال ومريراهقني يعيشريون خريارج بلريد املولريد أمريا لنسريبة للبريالغني ،فري ن هريذه النسريبة
املسريريجلة يف إطريريار وليريرية مفوضريريية األمريريم املتحريريدة السريريامية لشريريؤون الالجئريريني هريريي أقريريل مريرين ري
واحد عن كل  20ص اة3ا .واألطفال واملراهقون املهاجرون غريري املصريحوبني فئرية ضريعيفة للغايرية
صريرير ،حيريريث حتريرياجون إىل محايريرية خاصريرية ،وكمهريرياجرين ،حيريريث
بسريريبب وضريريعهم املريريزدوج كأطفريريال قث ي
يتعرضون جلميع أصناف النتهاكات اجلسيمة حلقوقهم األساسية.
 -7واملقصود ل فل ،يف سياق اتفاقية حقوق ال فل ،كريل إنسريان مل يبلريل الثامنرية عشريرة مرين
عمره ،ما مل يكن سن الر د حمددا قل من لك يف القريانون املن بريق عليريه .وتعريريف ال فريل علريى
هريريذا النحريريو هريريو نفسريريه يف السريريياقني اإلقليمريريي والريريوطين .ففريريي منظومريرية حقريريوق اإلنسريريان يف أفريقيريريا
وأورو والبل ريريدان األمريكي ريرية ،يثع ري ّريرف ال ف ريريل عل ريريى أن ريريه إنس ريريان دون  18عامري ريا م ريرين العم ريرير .فكلم ريرية
"طفريريل" مسريريتعملة لتريريامج يف أيريريع أجريزات هريريذا التقريريرير علريريى أ ريريا تشريريمل األطفريريال واملريريراهقني الريذين
مل يبلغ ريوا هريريذه السريرين .واألطفريريال الريريذين بريريدأوا رحلريرية اهلجريريرة وغريريريهم مريرين األطفريريال املت ريأثرين هلجريريرة
يتعني اعتبريارهم أطفريالا أول وقبريل كريل رييت ،ويتعريني مراعرياة مصرياحلهم الفضريلى يف املقريا األول يف
ختصهم.
أيع اإلجراتات اليت ّ
 -8ووفق ريا للجنريرية حقريريوق ال فريريل وحمكمريرية البلريريدان األمريكيريرية حلقريريوق اإلنسريريان ،ف ري ن األطفريريال
غري املصحوبني هم األطفريال املنفصريلون عرين كريال األبريوين وعرين أقرير ئهم اآلخريرين ،والريذين ل يقريو
علريريى رعريريايتهم إنسريريان لريريل يكريريون ،حبكريريم القريريانون أو العريريرف ،مسريريؤولا عريرين القيريريا بريريذلك .وتشريريمل
الدراسريرية األطفريريال غريريري املصريريحوبني الريريذين نريريدون أنفسريريهم خريريارج بل ريدان جنسريريياوم أو ،إن ك ريانوا
عدميي اجلنسية ،خارج بلدان إقامتهم املعتادة.
-9

وهناك فئات ىت من األطفال املهاجرين غري املصحوبني:
ةأا

األطفال املنفصلون عن أسرهم أو عن القائمني على رعايتهم أثنات التنقل

ةبا األطفري ريريال الري ريريذين بري ريريدأوا رحلري ريريتهم غري ريريري مصري ريريحوبني ومنفصري ريريلني لكري ريرينهم أصري ريريبحوا
فيما بعد مسافرين مع جمموعة من الناس
ةجا األطفال الذين أوقفوا رحلريتهم يف طريريق اهلجريرة بسريبب الفتقريار إىل املريوارد ويف
سريريياق أ مريرية اهلجريريرة األوروبيريرية ،ف ري ن األطفريريال مريرين هريريذه الفئريرية غالبريريا مريريا ريريدهم يف حواض رير اليريريو ن
وإي اليا.
 -10ومثة عادة فريروق كبريرية يف الريدوافع بريني األطفريال املهرياجرين الريذين ي لبريون اللجريوت وأولئريك
الذين ل ي لبريون اللجريوت .فاألطفريال الريذين ي لبريون اللجريوت عريادة مريا يفريرون مرين بلريدا م خوفريا مرين
الضري هاد أو بسريريبب العنريريف املعمريريم وعنريريدما يكريريون اخلريريوف علريريى ن ريرياق واسريريع وعنريريد اإلحسريرياس
العميريريق نعريريدا األمريرين واإلفريريالت مريرين العقريريابة4ا .واألطفريريال الريريذين ل يريريدخلون يف ن ريرياق تعريريريف
__________

ة2ا
ة3ا
ة4ا
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طالريريب اللجريريوت عريريادة مريريا يكريريون تريرينقلهم بريريدافع الرغبريرية يف إنريرياد مكريريان ميكريرين أن تل ري فيريريه حقريريوقهم
األساسية ،اا فيها احلمايرية اخلاصرية .ف ريالبو اللجريوت مشريمولون لتفاقيرية اخلاصرية بوضريع الالجئريني
والربوتوكري ريريول امللحري ريريق ري ريريا ،يف حري ريريني أن األطفري ريريال املهري ريرياجرين مشري ريريمولون لقري ريريانون الري ريريدومج حلقري ريريوق
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
امله ريرياجرون والالجئ ريريون ب ريرينفس حق ريريوق اإلنس ريريان العاملي ريرية ،مثلم ريريا ن ري عل ريريى ل ريريك إع ريريالن نيوي ريريورك
لالجئني واملهاجرينة5ا.
 -11وتب ري ّريني املعلوم ريريات ال ري ريواردة م ريرين ال ريريدول أن مث ريرية أس ريريبا ا متع ريريددة هلج ريريرة األطف ريريال ،لك ريرينهم
يشري ري كون أيعري ريا يف عام ريريل واح ريريد .فعل ريريى رأس دواف ريريع اهلج ريريرة ،مث ريرية النتهاك ريريات املتع ريريددة حلق ريريوق
اإلنسريريان الريرييت يتعري ّريرض هلريريا األطفريريال يف بلريريدا م األصريريلية :نق ري احلمايريرية مريرين ريىت مظريرياهر العنريريف،
والفقر ،وانعدا الفرص ،وعد إمكانيرية احلصريول علريى التعلرييم واخلريدمات الصريحية ،وسريوت املعاملرية
يف البيت ،و ىت أصناف التهديد والت ويف ،وانعدا األمن.
 -12واألطف ريريال املهمش ريريون ن ريريدون أنفس ريريهم ع ريريالقني يف حلق ريرية مفرغ ريرية م ريرين اإلقص ريريات والوص ريريم
والعن ريريف ،إ يب ريريدأ الغ ريريري يف النظ ريرير إل ريرييهم عل ريريى أ ريريم جم ريريرمني ه ريريم أيض ريا ،وخيش ريرياهم أف ريراد جمتمع ريرياوم
احملليريرية ،ويف بعريريح األحيريريان جتري ّريرمهم السريريل اتة6ا .ففريريي دراسريرية استقصريريائية أجروريريا اليونيسريرييف يف
ع ريريا  2017بش ريريأن النس ريريات واألطف ريريال امله ريرياجرين يف ليبي ريريا ،ق ريريال ثالث ريرية أر األطف ريريال امله ريرياجرين
الذين استث ْج ِوبوا إ م تعرضوا للعنف والتحرش والعتدات على أيدي لغنية7ا.
 -13ففي حالة املهاجرين مرين املثلريث الشريمامج ألمريكريا الوسري ى ،فري ن املسريتو التعليمريي غريري
ك ري ريرياف لكس ري ريرير حلق ري ريرية انتق ري ريريال الفق ري ريرير ب ري ريريني األجي ري ريريال ،وال ري ريريذي يشري ريريكل ع ري ريريامالا أساس ري ريرييا يف هج ري ريريرة
األطفالة8ا .واملهاجرون الذين يعيشون يف البلدان من فضة الدخل يغلب علرييهم عنصرير الشريباب
أكث ريرير ا ريا ه ريريو احل ريريال يف البل ريريدان عالي ريرية ال ريريدخلة9ا .ويف أمريك ريريا الوس ري ى ،مث ريرية أعريريداد متزاي ريريدة م ريرين
الشباب الذين ندون أنفسهم مرغمني على اهلجرة بسبب التهديدات والعنف.
 -14ويف كولومبي ريريا ،مث ريرية العدي ريريد م ريرين التق ريريارير ال ريرييت تتح ريريدث ع ريرين م ري ريراهقني غ ريريادروا من ريرياطقهم
األصريريلية بسريريبب العنريريف ومل ي لب ريوا احلصريريول علريريى وضريريع الالج ري ق ري  .وقريريد بريريدأت هريريذه الظريرياهرة
تظهر يف بعح احلالت املعزولة يف اجلمهورية الدومينيكية ،حيث يهاجر املراهقون بسبب العنف
وألسريريباب اقتصريريادية .ويف حالريرية األطفريريال يف دولريرية بوليفيريريا املتعريريددة القوميريريات ويف إك ريوادور ،ف ري ن
ال ريريدافع الرئيس ريريي للهج ريريرة اقتص ريريادي .وأفي ريريد أيضري ري ا ع ريرين ح ريريالت ألطف ريريال ه ريرياجروا نتيج ريرية كري ريوارث
طبيعية ،و ألخ يف حالة هاييت.
__________

ة5ا

ة6ا
ة7ا
ة8ا
ة9ا
GE.17-12498

ين اإلعالن ة ،A/RES/71/1الفقرة 6ا على أنه ،رغم أن اإلطار القريانوين ملعاملرية الالجئريني منفصريل عرين لريك
الذي حكم معاملة املهاجرين ،ف ن لكلتا الفئتني نفريس حقريوق اإلنسريان واحلريرايت األساسريية العامليرية .كمريا تواجريه
الفئتان الكثري من التحدايت املش كة ولريد كلتيهمريا نقرياط ضريعف ااثلرية ،مرين بيرينهم تلريك الرييت تكريون يف سريياق
حركات النزوح الكرب .
املصريريدر :معلومريريات مقدمريرية مريرين مكتريريب املمثلريرية اخلاصريرية لألمريريني العريريا املعنيريرية لعنريريف ضريريد األطفريريال إىل اللجنريرية
الستشارية 24 ،باط/فرباير .2017
اليونيسرييف"Migrants in Libya: insights into the experience of women and children in transit" ،
ةمشرو ورقة موجزةا ةنيويورك ،باط/فرباير2017ا ،الصفحة .4
املصدر ،Directorate of Human Rights Research, Office of the Human Rights Advocate :غواتيمال.
اليونيسيف ،Uprooted ،الصفحة .6
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 -15و ك ريريرت ع ريريدة بل ريريدان أن األطف ريريال ريريدثوا ع ريرين اهلج ريريرة غ ريريري النظامي ريرية عل ريريى أ ريريا "خ ريرير
ض ريريروري" أل ريريم يش ريريعرون أن عل ريرييهم املغ ريريادرة و مل ريريون يف س ريريني وض ريريعهم لقي ريريا ب ريريذلك .وتب ري ّريني
دراسات عن تقييم التصورات أن األطفال ينظرون إىل السل ات على أ ا عائق أما الوصول إىل
ِوجه ريريتهم ويف ح ريريالت قليل ريرية ج ريريدا تك ريريون الس ريريل ات يف نظ ريريرهم مق ن ريرية بواج ريريب محاي ريرية حق ريريوق
األطفالة10ا.
 -16ووفق ري ري ا ملقري ريريابالت أجروري ريريا إدارة الرعايري ريرية الجتماعيري ريرية ومكتري ريريب النائري ريريب العري ريريا يف غواتيمري ريريال
مريريع  10 166طف ريالا مهريرياجرا غريريري مصريريحوب يف عريريا  ،2015سريريافر  67يف املائريرية مريرينهم حبث ريا عريرين
العمريريل و 23يف املائريرية للري ّريم مشريريل األسريريرة وكريريان  2يف املائريرية يبحثريريون عريرين فريريرص أفضريريل ،و 0.4يف املائريرية
مل يقدموا أي سريبب لسريفرهم .و كرير  0.1يف املائرية مرينهم فقري أن سريبب سريفرهم هريو تعرضريهم لعنريف
مبا ر.
 -17ويف السلفادور ،ق ّد مركز رعاية العائدين الرعاية لري  4 114طفالا مهاجرا يف الفري ة مريا بريني
حزيران/يونيريريه  2014ومتو /يوليريريه  ،2015كريريان  45يف املائريرية مريرينهم غريريري مصريريحوبني .وعنريريد س ريؤاهلم
ع ريرين أس ريريباب هج ريريروم ،رد  36.1يف املائ ريرية م ريرين األطف ريريال أ ريريم ك ريريانوا يرغب ريريون يف اللتح ريرياق س ريريرهم،
و ك ريرير  31.7يف املائ ريرية أ ريريم يبحث ريريون ع ريرين ض ريريروف معيش ريريية أفض ريريل ،بينم ريريا اعت ريريرب  27.5يف املائ ريرية أن
التهديريريدات كانريريت الريريدافع للهجريريرة .وقريريد أصريريب العنريريف عريريامالا للهجريريرة يف أمريكريريا الوس ري ى بصريريورة
متزايريريدةة11ا .ففريريي هنريريدوراس ،أثفيريريد أن اآل ت يرسريريلون أبنريرياتهم إىل اخلريريارج لتفريريادي جتنيريريدهم مريرين أف ريراد
عصا تة12ا.
 -18وهناك قصور من حيث التريزا معريايري صريارمة كريم األهليرية لالسريتفادة مرين القنريوات العاديرية
للري ّريم مشريريل األسريريرة .ففريريي أورو  ،هنريرياك عريريادة ريريرط احلريريد األدا لريريدخل البريريالل الريريذي يرغريريب يف التكفريريل
بنائريريه يف إطريريار مل مشريريل األسريريرة ،وهريريو ريريرط يسريريتبعد العمريريال املهريرياجرين من فضريريي الريريدخل وين ريريوي
أحيا على أثر متييزي لل علريى النسريات املهرياجرات .و لريرغم مرين تشريريع ال رياد األوروق املتعلريق بل ّريم
مشل األسر ،ل تزال بعح الدول األعضريات يف ال رياد األوروق تفريرض قيريودا مرين حيريث السرين وأفريراد
األسرة القادرين على كفالة األطفال .وفضالا عن لك ،ل يست يع بعح العمريال املهرياجرين ةطل اريب ملّ
مشل األسرة رمسي ا أل م ليسوا يف وضع قانوين من حيث اإلقامة يف البلد الذي يقصده ال فل . 13
طفريريل،
 -19وتقري ّدر املنظمريرية الدوليريرية للهجريريرة أن  2.2مليريريون ري  ،مريرينهم  1.5مليريريون ري
ثردوا داخليا نتيجة النزا يف مشال رق نيجرياي ،مرينهم  400 000نيجريريي لجري ومشريرد داخليريا
يف املنريرياطق اجملريرياورة يف تشريرياد ومشريريال الكريريامريون ومن قريرية الضريريفة لنيجريرير .ويف مبريريابوي ،الريرييت ريريهدت
ايدة كبرية يف هجرة األطفال يف السنوات األخرية ،ف ن األسباب الرئيسريية للهجريرة الرييت تسرياق هريي:
إيذات األطفال جنسي ا من قبل الذين يقومون برعايتهم ،وضغوط القريران ،ووفرياة مقريد الرعايرية ةعريادة
مريرين فريريريوس نق ري 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
التسرب املدرسي العالية ،والفقرة14ا.

__________

ة10ا
ة11ا
ة12ا
ة13ا
ة14ا
6

املصدر :منظمة القر الدولية إلنقا ال فولة ،نيكاراغوا.
املصدر :مركز رعاية العائدين ،السلفادور.
املصدر.Office of the National Commissioner for Human Rights, Honduras :
املصدر.Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants :
معلومات مقدمة من منظمة أرض اإلنسان ،مبابوي.
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 -20ويف حالريرية السريرينغال ،عنريريدما يوافريريق األطفريريال علريريى احلريريديث عريرين األسريريباب الريرييت دفعريريتهم إىل
اهلج ريريرة ،فه ريريم ي ريريذكرون بص ريريورة أساس ريريية األس ريريباب القتص ريريادية .ف ري هم يعه ريريدون ريريم إىل أ ري اص
يعريريدو م انريرياد العمريريل هلريريم يف منريرياطق جمريرياورة أو يف بلريريدان أفريقيريرية أخريرير  .بيريريد أن معظمهريريم يتعريريرض
ألسوأ أ كال عمل األطفالة15ا.
 -21ويف غ ريريرب ووسري ري أفريقي ريريا تت ريريأثر هج ريريرة األ ري ري اص بق ريريوة لنم ريريو السري ريريع يف ع ريريدد س ريريكان
املن قة .وتسبب الصراعات الدائرة يف أهوريرية أفريقيريا الوسري ى وأهوريرية الكونغريو الدميقراطيرية ومريامج
ونيجريريرياي يف أعريريداد هائلريرية مريرين السريريكان املش ريريردين ،م رينهم نسريريبة كبريريرية مريرين األطف ريال .و إلضريريافة إىل
لك ،وبسريبب ال لريب الكبريري علريى اليريد العاملرية الرخيصرية واملنتجرية ،فري ن الق ريا غريري الرمسريي والعمريل
املنزمج مها اجملالني اللذين توجد فيهما أعلى نسبة من األطفال العاملني يف ضروف استغاللية.
 -22ويف بنغالديش ،كما يف بلريدان آسرييوية أخرير  ،مثرية تقليريد للهجريرة للعمريل تزامنريا مريع النتقريال
مريرين سريرين ال فولريرية إىل سريرين الر ريريد .فاألطفريريال حيرضريريون علريريى اهلجريريرة عتبريريار لريريك قاعريريدة مرعيريرية يف
النتقريريال إىل سريرين الر ريريد ،وكث ريريا مريريا تريريرغمهم أس ريريرهم علريريى املغريريادرة واهلجريريرة مريرين أجريريل كسريريب املريريال
لألسرة .وتساهم القواعد والتقاليريد الثقافيرية يف وقريو األطفريال يف بريراثن الفقرير وهريو مريا يزيريد بريدوره مرين
وقوعهم عرضة لإليذات والستغاللة16ا.

اثلثا -وض اواملاق وايجاهق اي اججي

ايصحوب يف منااق حمددة

 -23األطفريريال املهريرياجرون غريريري املصريريحوبني املنفصريريلني عريرين أسريريرهم هريريم أكثريرير الفئريريات ضريريعف ا مريرين
بريني أيريريع املهريرياجرين ويشريكل نقري املعلومريريات عرين حريريالتهم إحريريد أكريرب العقبريريات الريرييت تواجههريريا
املؤسسات والدول اا حول دون محاية حقوقهم محاية فعالة.
 -24واخل ري ريريوة األوىل ال ري ريرييت يتع ري ري ّريني عل ري ريريى الدول ري ريرية املضري ريرييفة اختا ه ري ريريا يف سري ريريياق رعايري ريرية األطفري ريريال
ص ريرير ه ريريم الوحي ريريدون ال ريريذين ميك ريرينهم
امله ريرياجرين غ ريريري املص ريريحوبني ه ريريي دي ريريد س ريرين امله ريرياجر .وال ثق ي
الس ريريتفادة م ريرين احلماي ريرية اخلاص ريرية ال ريرييت تكفله ريريا اتفاقي ريرية حق ريريوق ال ف ريريل .وينبغ ريريي للدول ريرية املض ريرييفة
أل تسعى إىل ديد سن الشاب املهاجر عن طريق أساليب الفح ال رين والسريتجواب إل أن
املهرياجر بريال واثئريق هويرية إلثبريات سرينّهة17ا .ويف الواقريع ،يلجريأ عريدد مرين السريل ات
يكون الش
الوطني ريرية إىل الختب ريريار ال ريرين ع ريريالوة عل ريريى الس ريريتجواب لتحدي ريريد س ريرين امله ريرياجر .وم ريريىت ريريدد س ري ّرين
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.
والتريريأخر كثريريا يف تعيريريني وصريريي قريريانوين يشري ّكل عقبريرية كريريرب أمريريا اسريريتفادة ال فريريل مريرين آليريريات احلمايريرية
وملّ مشل األسرةة18ا.

 -25ويف العديريريد مريرين البلريريدان ،متيّريريز نظريريم محايريرية ال فريريل بريريني األطفريريال علريريى أسريرياس السريرين ،اتركريةا
األطفال األكرب سن ا لرعايرية سريل ات اهلجريرة ،الرييت قريد تكريون أقريل أهليرية وجتهيريزا ملنريع أيريع أ ريكال
__________

ة15ا
ة16ا

ة17ا
ة18ا

GE.17-12498

املصدر :منظمة كاريتاس ،السنغال.
املصدر :كاريتاس ،بنغالديش.
.A/HRC/15/29
املص ريريدر :معلوم ريريات مقدم ريرية م ريرين مكت ريريب املمثل ريرية اخلاص ريرية لألم ريريني الع ريريا املعني ريرية لعن ريريف ض ريريد األطف ريريال إىل اللجن ريرية
الستشارية 24 ،باط/فرباير .2017
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العن ريريف ض ريريد األطف ريريال وتق ريريدي ال ريريدعم املناس ريريب لألطف ريريال ال ريريذين ع ريريانوا م ريرين العن ريريف والس ريريتغالل
لتمكينهم من التعايف والندماج على الوجه األكملة19ا.
 -26لق ريريد فش ريريلت سياس ريريات اهلجري ريريرة القائم ريرية عل ريريى الحتج ريريا واإلبع ريرياد يف رد اهلج ريريرة غري ريريري
النظامية .وعادة ما يتنقل املهاجرون العابرون عرب مناطق أقل حراسة وأكثرير خ ريرا .وتتزايريد أعريداد
األسر اليت تتصل اهربني أمالا يف أن تريتم ّكن األسريرة بكاملهريا مرين املغريادرة ،األمرير الريذي قريد يريؤدي
إىل انفصال األطفال عن أسرهم ،اا ي ك األطفال يف معظم احلالت دون أي محاية.
 -27وعن ريريدما يتعل ريريق األم ريرير إلب ريريالو ع ريرين انتهاك ريريات حق ريريوق اإلنس ريريان ،ق ريريد يفتق ريرير األطف ريريال
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،
اا يف لك املساعدة ال بية ،خوفريا مرين أن ي تريب علريى لريك أثرير سريلن علريى القريرارات الرييت ينتظرير
اختا ها بشأن وضعهم أو خوف ا من الحتجا أو ال حيلة20ا.

 -28ورغريريم التريريدابري الريرييت اختريريذوا دول أمريكريريا الوسري ى علريريى إثريرير موجريرية تريريدفقات كريريرب ألطفريريال
مه ريرياجرين م ريرين أمريك ريريا الوس ري ى إىل أمريك ريريا الش ريريمالية يف ع ريريا  ،2014ل ت ريزال ه ريذه الظ ريرياهرة يف
ا دايد .فف ري ريريي ع ري ريريامي  2015و ،2016اد ع ري ريريدد األطف ري ريريال ال ري ريريذين ه ري ريرياجروا دون مراف ري ريريق أو م ري ريريع
أسرهم ،مثلما اد عدد حالت اإلبعاد .ووفقا للمنظمرية الدوليرية للهجريرة ،فري ن البلريدان الثالثرية الرييت
أعيريريد إليهريريا أكريريرب عريريدد مريرين األطفريريال هريريي السريريلفادور وغواتيمريريال وهنريريدوراس .ويالحريريأ أكثرير فريريأكثر
أن األطفريريال املهريرياجرين أصريريغر سريرينا ،وأ ريريم يسريريافرون يف معظريريم احلريريالت لوحريريدهم ،وأن األخ ريريار
احملدقة م قد ادت.
 -29وكث ريريا م ريريا تك ريريون إج ريراتات دي ريريد الس ريرين ،يف أي ريريع أب ريريات ال ريرياد األوروق ،ت ريريدابري غ ريريري
موثوقري ريرية وتن ري ريريوي عل ري ريريى ت ري ريريدخل ل يليري ريريق ،وكث ري ريريا م ري ريريا يتع ري ريريرض األطفري ريريال غ ري ريريري املصري ريريحوبني ل ري ريرينفس
النتهاكريريات الريرييت يتعريرض هلريريا البريريالغون الريريذين ل ميلكريريون واثئريريق ثبوتيريرية .وميكريرين أن يتعريّريرض األطفريريال
غري املصحوبني ،يف حال توقيفهم ،و ألخ إن مل يثعري ف ريم كأطفريال ،لالحتجريا ة21ا واإلبعرياد
والعنريريفة22ا .وتتعامريريل السريريل ات مريريع عمليريريات الريريدخول إىل البلريريد بصريريورة غريريري قانونيريرية علريريى أ ريريا
أنشري ة إجراميريرية ولريرييس علريريى أ ريريا جمري ّريرد انتهريرياك للريوائ اإلداريريرية .ويف الواقريريع ،جتريريري عمليريريات ديريريد
السرين عريادة بصريورة روتينيرية ،دون احري ا كرامرية ال فريل ول حقوقريه ،ويف لريك صالفرية للمبريدأ القائريريل
ن اللجوت إىل هذه اخل وة ل يكون إل يف املال األخرية23ا.
 -30ويف األ ريريهر األوىل م ريرين ع ريريا  ،2015طل ريريب أكث ريرير مري رين  200 000طف ريريل اللج ريريوت يف
بلريريدان ال ريرياد األوروقة24ا .وبعضريريهم مل يبلريريل الوجهريرية الريرييت يقصريريدها .ويف العريريا نفسريريه ،يعتقريريد أن
__________

ة19ا
ة20ا
ة21ا
ة22ا
ة23ا
ة24ا
8

املص ريريدر :معلوم ريريات مقدم ريرية م ريرين مكت ريريب املمثل ريرية اخلاص ريرية لألم ريريني الع ريريا املعني ريرية لعن ريريف ض ريريد األطف ريريال إىل اللجن ريرية
الستشارية 24 ،باط/فرباير .2017
املص ريريدر :معلوم ريريات مقدم ريرية م ريرين مكت ريريب املمثل ريرية اخلاص ريرية لألم ريريني الع ريريا املعني ريرية لعن ريريف ض ريريد األطف ريريال إىل اللجن ريرية
الستشارية 24 ،باط/فرباير .2017
تن املادة  37من اتفاقية حقوق ال فل على عد جوا احتجا األطفال املهاجرين.
املصدر :منرب التعاون الدومج بشأن املهاجرين غري املوثقني.
املص ريريدر :معلوم ريريات مقدم ريرية م ريرين مكت ريريب املمثل ريرية اخلاص ريرية لألم ريريني الع ريريا املعني ريرية لعن ريريف ض ريريد األطف ريريال إىل اللجن ريرية
الستشارية 24 ،باط/فرباير .2017
املصدر :املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية.
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بو  700طفل ماتوا أثنات اإلحبار عرب البحر األبيح املتوس ة25ا .ويصريل يوميري ا بريو  700طفريل
إىل أورو  ،وأكثرهم يكون منهكا ويف حالة من البؤس وبعضهم يف حاجة إىل مساعدة طبيريةة26ا.
ويف أهوريريرية مقدونيريرية اليوغسريريالفية سريريابق ا ،تضريرياعف عريريدد األطفريريال غريريري املصريريحوبني سريريت مريرات،
من  932طفال يف آب/أغسري س  2015إىل  5 676طفريالا يف تشريرين األول/أكتريوبر مرين العريا
اته .ويف األ هر األوىل من عا  ،2015طلب أكثر مرين  3 000طفريل مهرياجر غريري مصريحوب
اللجوت يف السويد وحدهاة27ا ،وكريان مرين املتوقريع أن ي لريب أكثرير مرين  30 000طفريل اللجريوت يف
أملانيا حبلول اية عا .2015
 -31وتعري ري ّد معظ ريريم بل ريريدان أورو املتوسري ري ية بل ريريدان عب ريريور ومقص ريريد لت ريريدفقات امله ريرياجرين .فف ريريي
عريريا  2014علريريى سريريبيل املثريريال ،وصريريل  14 243طف ريالا غريريري مصريريحوب يف اجملمريريو إىل إي اليريريا،
ت ريوار مريرينهم عريرين األنظريريار  3 707أطفريريال بعريريد وصريريوهلم ،واستضريرييف  10 536طف ريالا يف مراكريريز
أقامته ريريا س ريريل ات حملي ريرية بلدي ريرية مكلف ريرية بتق ريريدي خ ريريدمات الس ريريتقبال هل ريريم .ووفق ريا للمنظم ريرية الدولي ريرية
للهجريريرة ،دخريريل إي اليريريا يف الفري ة مريريا بريريني كريريانون الثاين/ينريرياير ومتريريو  /يوليريريه  5 459 ،2015طفريالا
مهاجرا غري مصحوب يف اجملمو ِ ،
قد  27يف املائة ة1 467ا منهم من غرب أفريقيا ةالسرينغال
غامبيا ومامج ونيجريايا .ومن جممو الواصلني إىل إي اليا يف عا  2016عرب مسار وسري البحرير
املتوس ري البريريالل عريريددهم  181 436مهريرياجرا ،كريريان  ،28 223أي بريريو  26يف املائريرية ،أطفريريالا.
وكان تسعة من كل عشرة أطفال عربوا املتوس يف عا  2016غري مصحوبنية28ا.
 -32ويف بعريريح البل ريريدان األوروبي ريرية ،فثق ريريدت أع ريريداد كبريريرية مريرين األطف ريريال م ريرين مراك ريريز الس ريريتقبال
يقل الذين اختفريوا مرين
أو اختفوا من املرافق اليت تعىن حبماية األطفال أو من سل ات اهلجرة ول ّ
مراك ريريز الس ريريتقبال ع ريرين  80يف املائ ريرية .ويف ص ريرييّم يف مش ريريال مدين ريرية كالي ريريه الفرنس ريريية ،وال ريريذي ج ريرير
تفكيك ريريه يف تشري ريرين األول/أكت ريريوبر  ،2016فثق ريريد طف ريريل واح ريريد م ريرين ك ريريل ثالث ريرية أطف ريريال مه ريرياجرين
أحصتهم أعية خريية لالجئنية29ا.
ريجلت وفريرياة  3 784مهريرياجرا يف اجملمريريو غرق ري ا يف البحريرير املتوس ري ،
 -33ويف عريريا  ،2015ثسري ّ
مريرينهم  35يف املائريرية مل يثعلريريم مصريريدرهم ،و 33مريرين أفريقيريريا جنريريوق الصريريحرات الكريريرب  ،و 9.5يف املائريرية
مريرين القريريرن األفريقريريية30ا .ويف حريريني أن جممريريو معريريدلت اهلجريريرة مريرين فح ،فري ن نسريريبة األطفريريال مريرين
املهاجرين األفارقة هي األكرب مقارنة جبميريع املنرياطق .فواحريد مرين كريل ثالثرية مهرياجرين أفارقرية تقريبريا
طفل ،وهي نسبة تزيد على املعدل العاملي كثر من الضعفة31ا.
__________

ة25ا
ة26ا
ة27ا
ة28ا

اليونيسيف ،“Protecting Children on the Move: Briefing Paper” ،ةتشرين الثاين/نوفمرب 2015ا.
املرجع نفسه ،الصفحة .4
املصدر :إدارة اهلجرة السويدية.
اليونيسريرييفDeadly Journey for Children: The Central Mediterranean Migration Route” ،
ةجنيف ،باط/فرباير 2017ا ،الصفحة .2

،“A

ة29ا .Zoe Tabary, “One in three child migrants missing after Calais Jungle closure: charity”, 23 November 2016
متاح على املوقع .http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-children-idUSKBN13J01Z
ة30ا املصريدر :املنظمرية الدوليرية للهجريرةMissing migrants: tracking deaths along migratory routes — ’’ ،
.‘‘Mediterraneanمتاح على املوقريع  https://missingmigrants.iom.int/mediterraneanةجرير الطريال عليريه
يف  20متو /يوليه 2017ا.
ة31ا اليونيسرييف ،Uprooted: the Growing Crisis for Refugee and Migrant Children ،ةنيويريورك2016 ،ا،
الصفحة .8
GE.17-12498
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 -34واملكسرييك ،الواقعريرية يف مركريريز أكريريرب تريريدفق للمهريرياجرين يف أمريكريريا الالتينيريرية ،هريريي بلريريد املنشريريأ
والعبور واملقصد وعودة املهاجرين .والبلدان األمريكيرية ووي  6.3مليريون طفريل مهرياجر ،أي ريس
اجملمو العاملية32ا .واملهاجرون هم مكسيكيو األصل حاولون دخول الولايت املتحدة األمريكيرية
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
قانونيريرية ايدة هائلريرية وهريريم قريريادمون أساسريا مريرين بلريريدان أمريكريريا الوسري ىة33ا .ووفقريا لفريرير اليونيسريرييف
يف املكسريرييك ،ف ري ن ع ريريدد األطف ريريال امله ريرياجرين غ ريريري املص ريريحوبني ال ريريذين أحص ريريتهم س ريريل ات اهلج ريريرة
املكسيكية صار مضرو ا يف  3.3يف الف ة ما بني  2013و.2015
 -35ويف ال ريريولايت املتح ريريدة ،يت ريريوىل موضف ريريو إدارة اجلم ريريارك ومحاي ريرية احل ريريدود وعناص ريرير دورايت
احلريريدود ديريريد األفريراد الريريذين يعتريريربو م أطفريريالا غريريري مصريريحوبني .وبعريريد تنريرياول احلالريرية اإلداريريرية ،يعمريريد
ه ريريؤلت إم ريريا إىل نق ريريل ال ف ريريل إىل إح ريريد املؤسس ريريات ال ريرييت تتكف ريريل برعايت ريريه وإم ريريا إىل ترتي ريريب عودت ريريه
ال وعيريرية ،إ ا مسحريريت بريريذلك الظريريروف احملريريددة املنصريريوص عليهريريا يف القريريانون .فاألطفريريال املهريرياجرون
ل ينبغريريي احتجريريا هم لريريد إدارة اجلمريريارك ومحايريرية احلريريدود ألكثريرير مريرين  72سريرياعة يف انتظريريار ديريريد
أمرياكن إقريريامتهم .ومريريع لريريك ،فري ن دورايت احلريريدود تجريريز هريريؤلت األطفريريال لفري ات طويلريرية يف مواقريريع
مؤقتة ويف ضروف تؤثّر يف منوهم وصحتهم العاطفيةة34ا.
 -36ويف عريريا  ،2015اخنفريريح عريريدد حريريالت اعتقريريال املهريرياجرين يف الريريولايت املتحريريدة ،لكريرين
عريريدد حريريالت العتقريريال يف املكسريرييك وال حيريريل منهريريا إىل أمريكريريا الوسري ى اد ايدة هائلريرية .ويثعريريز
لريريك إىل حريريد مريريا إىل الضريريغوط الريرييت مارسريريتها الريريولايت املتحريريدة علريريى املكسريرييكة35ا .وعلريريى الريريرغم
من الخنفاض املسريجل يف عريدد العتقريالت يف الريولايت املتحريدة ،فري ن حريالت اإلعريادة إىل الريوطن
ل تري ري ريزال ري ريريائعة .ويف ع ري ريريا  ،2014أع ري ريريادت ال ري ريريولايت املتح ري ريريدة  14 352طفري ري ريالا مكس ري ريرييكيا إىل
وطريرينهم .ووصريريل عريريدد هريريؤلت عريرين الف ري ة مريرين كريريانون الثاين/ينريرياير إىل متو /يوليريريه  2015إىل 6 772
طفالاة36ا.
 -37ويف املكسريرييك ،و تجريريز سريريل ات اهلجريريرة األطفريريال املهرياجرين غريريري املصريريحوبني القريريادمني مريرين
أمريكريريا الوس ري ى ويثكتشريريفون يف نقريرياط الريريدخول أو عنريريد اسريريتجوا م مريرين قبريريل مصريرياحل اهلجريريرة يف نقريرياط
تفتيش متنقلة يف السكك احلديدية وال ريرقة37ا .ووفقريا لقريانون اهلجريرة ،ينبغريي للمعهريد الريوطين للهجريرة
نق ريريل األطف ريريال وإي ريوائهم يف مراف ريريق النظ ريريا ال ريريوطين للتنمي ريرية املتكامل ريرية لألس ريريرة .بي ريريد أن ريريه وخالف ري ا مل ريريا ه ريريو
منصريريوص عليريريه يف تعريريديل املريريادة  29مريرين قريريانون اهلجريريرة ،ف ري ن األطفريريال ثحتجريريزون لفري ات طويلريرية وغريريري
__________

ة32ا
ة33ا
ة34ا
ة35ا
ة36ا
ة37ا
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املصدر نفسه ،الصفحة .9
وفقا إلحصائيات النظريا الريوطين للتنميرية املتكاملرية لألسريرة ،فري ن معظريم األطفريال الريذين هريم يف رحلرية العبريور أو يف
وضع مهاجرين غري نظاميني يف املكسيك هم مراهقون كور تلقوا تعليما أساسيا.
معلومريات مقدمرية مرين راب رية املستشريارين واملقيِّمريني الريدوليني Association of International Consultants -
.and Advisers
املصدر :املنظمة الدولية للر ية العاملية ،أمريكا الوس ى ومن قة البحر الكارين.
املصدر :و ارة الداخلية املكسيكية.
املكسيك ليسريت البلريد الوحيريد الريذي حتجريز األطفريال املهرياجرين .ونظريرا لعريد وجريود إحصريائيات ،فمرين الصريعب
معرفريرية عريريدد األطفريريال احملتجريزين لكريرين يقريدير أن أكثريرير مريرين  100بلريريد حتجريريز األطفريريال ألسريريباب متعلقريرية هلجريريرة.
انظر .http://endchilddetention.org/the-issue/
GE.17-12498
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معروفريرية بعريريد أن تقريريبح علريرييهم سريريل ات اهلجريريرةة38ا .وقريريد خلصريريت اللجنريرية الوطنيريرية حلقريريوق اإلنسريريان يف
املكسرييك إىل أن  11يف املائريرية فقري مريرين مراكريريز احتجريريا املهريرياجرين ،مريرين جممريريو  35مركريزا حتجريريز فيريريه
املهريرياجرون ،تريريوي علريريى مرافريريق للعريريائالت ،وأن  50يف املائريرية منهريريا يفتقريرير إىل أمريرياكن صصصريرية إلي ريوات
األطفال .وعالوة علريى لريك ،فري ن سياسرية اهلجريرة يف املكسرييك تركريز علريى احتجريا وإعريادة املهرياجرين
غريريري النظريرياميني ،اريرين فريرييهم األطفريريال غريريري املصريريحوبني .ففريريي الف ري ة مريرين كريريانون الثاين/ينريرياير  2014إىل
حزيران/يونيه  ،2015أثعيد  14 864طفالا مهاجرا غري مصحوب إىل بلده األصلي ة39ا.
 -38وتكشف مصادر أخر أن أكثر من  85يف املائة من األطفال املهاجرين غريري املصريحوبني
الق ريريادمني م ريرين أمريك ريريا الوسري ري ى وي ريريدخلون املكس ريرييك ينته ريريي ريريم امل ريرياف إىل ت ريريرحيلهم .ول تتقيّ ريريد
املكس ريرييك بت بي ريريق اإلص ريريالحات ال ريرييت أدرج ريريت يف ع ريريا  2011يف ق ريريانون اهلجريريرة ،ا ريريا فيه ريريا م ل ريريب
مراعاة مصاحل ال فل الفضلى قبل إعادة املهاجرين إىل أوطا م ة40ا.
 -39ويش ّكل العريدد الضري م مرين األطفريال العائريدين وعريد التحضريري إلعريادة إدمرياجهم معضريلة
حقيقية يف أمريكا الوس ى .ومن لك علريى سريبيل املثريال ،أفريادت السريلفادور أن جممريو األطفريال
املهاجرين العائدين من املكسيك يف عا  2015بلل  7 454طفريال ،أي بريزايدة قريدرها 4 944
صريرير العائريريدين يف نفريريس
طفريالا مقارنريرية بعريريا  .2014أمريريا يف حالريرية غواتيمريريال ،فبلريريل جممريريو عريريدد الق ي
السنة  9 613قاصر ،دون ديد البلد الذي عادوا منهة41ا.
 -40لق ريريد ريرياركت بع ريريح احلكوم ريريات يف أمريك ريريا الالتيني ريرية يف دورات تدريبي ريرية وحلق ريريات عم ريريل
خاصة بشأن ال فولة واهلجرة وحقوق اإلنسريان .ول متلريك معظريم مكاتريب اهلجريرة مريوضفني معيّنريني
حص ريرا للعمريريل م ريريع األطف ريريال امله ريرياجرين غ ريريري املص ريريحوبني .ول توج ريريد يف املن ق ريرية تقريب ري ا أي ريرية س ريريل ة
أو مؤسسة تثعىن ديدا ذا املوضو  .وعلى الرغم من الت ور اجليد الذي هدته األطر القانونية
حلمايريرية املهريرياجرين واألطفريريال علريريى حريريد س ريوات ،ل توجريريد ق ريوانني متعلقريرية ألطفريريال املهريرياجرين غريريري
املص ريريحوبني عتباره ريريا فئ ريرية حم ريريددة .ول متتل ريريك بع ريريح البل ريريدان ،كنيك ريرياراغوا ،سياس ريرية للهج ريريرة عل ريريى
اإلطالق ،وهو ما يعين أن الستجا ت متيل ألن تكون مرجتلة وقصرية األجل وغري منسقة ة42ا.
 -41ويف راغواي ،مثة ضاهرة تعرف سريم " "criadazgoةعمريل األطفريال يف املنريا ل بريال أجريرا،
حيريريث ينتقريريل األطفريريال املهريرياجرون ،صريريغار السريرين يف الغالريريب ،مريرين املنريرياطق الريفيريرية إىل املريريدن للعمريريل
وج ريريه ه ريريؤلت األطف ريريال إىل األعم ريريال املنزلي ريرية دون
ا ري ريراف مق ريرياولني ريريت غ ريريات تق ريريدي احلماي ريرية .ويث ّ
احلصريريول علريريى أي مقابريريل مريريامج ،لكريرينهم يسريريتفيدون مريرين املريريأو واملأكريريل وامللريريبس والتعلريرييم .ووفق ريا
لنتائج املس الدائم لظريروف عرييش األسرير ،فري ن التقريديرات تشريري إىل أن  46 993مرين األطفريال،
أي  2.5يف املائة من أيع األطفال يف هذا البلد ،يعيشون يف هذه احلالةة43ا.
__________

ة38ا
ة39ا
ة40ا

ة41ا

ة42ا

ة43ا

GE.17-12498

املصدر :أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل لألعمال اخلريية ،املكسيك.
املكسيك ،و ارة الداخلية.
املصدر :مركز فراي ماتياس حلقوق اإلنسان ةCentro de Derechos Humanos Fray Matíasا.
املصدر :و ارة الشؤون اخلارجية يف كل من السلفادور وغواتيمال.
معلومات قدمتها منظمة القر الدولية إلنقا ال فولة ،نيكاراغوا.
املصريريدر :منظمريرية " ،"Grupo Luna Nuevaكمريريا جريريات يف ردود منظمريرية End Child Prostitution in Asian
 ،Tourismفريرير راغريواي علريريى اسريريتبيان اللجنريرية الستشريريارية بشريريأن األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني وحقريريوق
اإلنسان.
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 -42ويف آسريرييا ،جتيريريز ق ريوانني العمريريل يف بعريريح البلريريدان ،مثريريل اهلنريريد ونيبريريال ،اسريريتغالل األطفريريال
العاملني و لك بتحديد سن البلوو عند سن  14عاما .وأفادت مؤسسة كاريتاس برينغالديش ن
مشغلي األطفال درا ما يعتربون التعويح الذي يدفعونريه لألطفريال العرياملني أو ألسريرهم علريى أنريه
أدات ملس ريريتحقات األطف ريريال ،كم ريريا أ ريريم ل ينظ ريريرون إىل األطف ريريال عل ريريى أ ريريم أص ريريحاب حق ريريوق م ريرين
حقهم امل البة حبقهم يف املعاملة والتعويح العادلني.
 -43ويف اهلنريريد ،الريرييت تضريريم أكريريرب عريريدد مريرين األطفريريال يف العريريامل ،تتزايريريد هجريريرة األطفريريال داخريريل
الولايت وعرب احلدود القائمة بينها .وتشكل املسألة اجلنسانية عادة قضية يف تريدفقات املهرياجرين
ويف انتهاكريريات حقريريوق اإلنسريريان والسريريبب الرئيسريريي للهجريريرة يف اهلنريريد هريريو التمييريريز القريريائم علريريى نريريو
اجلنس ومكانة املرأة املتدنية يف اجملتمع ،وهو مريا يريؤدي إىل واج األطفريال ،واخنفرياض نسريبة النسريات
إىل الرج ري ريريال وامل الب ري ريرية بتقس ري ريرييم العم ري ريريل وفق ري ري ا ل ري ريريألدوار التقليدي ري ريرية للجنس ري ريريني .وتس ري ريريت د الفتي ري ريريات
املهاجرات على بو متزايد كمقدمات لل دمات ،لتلبية ال لب على طائفة واسعة مرين اخلريدمات
الش صية يف صناعة ال فيه واجلنس ،ويف العمل املنزمج ،ويف سوق الزواج ة44ا.
 -44ويف جنوب أفريقيا ،يصعب ديد عدد املهاجرين غري النظاميني لكن التقريديرات تشريري
رحريل كريل أسريبو بريو 2 000
إىل أن أعدادهم ت اوح مريا بريني  2.5مليريون و 7ماليريني مهرياجر .ويث ّ
مه ريرياجر غ ريريري نظ ريريامي ،معظمه ريريم م ريرين مب ريريابوي ومو امبي ريريق ويش ريريكل األطف ريريال ب ريريو  20يف املائ ريرية
منهمة45ا.

 -45ووفقري ريا لتقري ريرير لي ريريل اليونيس ريرييف اإلقليم ريريي لع ريريا  2014ألفريقيري ريا الش ريريرقية واجلنوبي ريرية -
 ،UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Analysis Report 2014فقريد أدت األ مرية
 .ومن هريؤلت أكثرير مرين  70يف
يف جنوب السودان إىل ريك ما يقرب من نصف مليون
املائريرية أطفريريال يبحثريريون عريرين اللجريريوت يف البلريريدان اجملريرياورة مثريريل إثيوبيريريا ،وأوغن ريدا ،والسريريودان ،وكينيريريا.
ويق ّدر عدد األطفال غري املصحوبني بري  35 000طفل.
 -46واألطفال الذين يعربون مبابوي يفتقرون إىل العديد من اخلدمات الجتماعيرية .فبمجريرد
مغريريادرة األطفريريال البيئ رية األس ريرية ،غالب ري ا مريريا ي كريريون ملصريريريهم وقريريد يتعرضريريون لظريريروف عريرييش قاسريريية.
علريريى أن ضريريروف السريريتقبال ّس رينت يف السريرينوات األخريريرية ،مريريع إنشريريات حكومريرية مبريريابوي واملنظمريرية
الدوليريرية للهجريريرة واليونيسريرييف مراكريريز اسريريتقبال لألطفريريال .وتريريوفر هريريذه املراكريريز اخلريريدمات الجتماعيريرية
األساسية لألطفال وتتي إمكانية مل مشل األسر.
 -47ويف السريرينغال ،تشريريهد ضريرياهرة طلبريرية املريريدارس القرآنيريرية منريوا متزايريريدا .ويثؤخريريذ هريريؤلت األطفريريال
من قبل املراب ني ةمعلمو القرآنا إىل املدن بدعو تعلّم القرآن .لكن هؤلت املعلمني ،يف الواقريع،
يسريريتغلون األطفريريال ونريريربو م علريريى جلريريب املريريال .وتبري ّريني الدراسريريات أن  15 000طفريريل بريريال أسريريرة
موج ريريودين يف داك ريريار وقعري ريوا ض ريريحااي لالس ريريتغالل .ويف معظ ريريم احل ريريالت ،يت ه ريريؤلت األطف ريريال م ريرين
املناطق اجلنوبية أو من بلدان جماورة مثل غينيا  -بيساوة46ا.
__________

ة44ا نظرا إىل استمرار اخنفاض نسبة اإل ث إىل الذكور يف اهلند ،ثوّرب الفتيات الصغريات إىل البلد وتثبعن لختريا هن
وجات.
ة45ا املصدر :املنظمة الدولية للهجرة ،بيا ت عا .2014
ة46ا املصدر :مؤسسة كاريتاس ،السنغال.
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 -48ول يوجد يف هاييت هياكل استقبال صصصة لألطفال .ويوضع األطفال غريري املصريحوبني
مريريع البريريالغني الريريذين أثعيريريدوا إىل وطريرينهم يف مراكريريز العبريريور الريرييت تريريديرها احلكومريرية .ول تسريريتويف هريريذه
املراكز ،بوجه عا  ،املعايري الدنيا من حيث النظافة الصحية واملياه والغذات املناسبة47ا.
 -49ويف الفري ة مريريا بريريني  1990و ،2015اد عريريدد األطفريريال املهريرياجرين يف من قريرية أوقيانوسريرييا
م ريرين  430 000طف ريريل إىل  670 000طف ريريل ،لك ريرين اهلج ريريرة ادت بس ريريرعة أك ريريرب إأ ريريالا ،وه ريريو
ما يعين أن األطفال يش ّكلون نسبة من املهاجرين أصغر بقليل اا كانوا عليه قبل  25عام اة48ا.

رابع ا -االنت اكززات الجئقسززقة حلقززوق اإلنسززان الززيت يواج ززا اواملززاق وايجاهقززون
اي اججون ايصحوب يف منااق حمددة
 -50يتمثريريل القاسريريم املشري ك بريريني أيريريع الريريدول تقريبري ا يف عريريد وجريريود معلومريريات عريرين انتهاكريريات
حقوق اإلنسان اليت يتعرض هلا األطفال املهاجرون غري املصحوبني.
 -51وعلريريى وجريريه التحديريريد ،ف ري ن احلقريريوق واملبريرياد املنصريريوص عليهريريا يف اتفاقيريرية حقريريوق ال فريريل
الريرييت تنتهريريك نتظريريا يف حالريرية ملتمسريريي اللجريريوت مريرين األطفريريال غريريري املصريريحوبني هريريي م ريا يلريريي :عريريد
التمييريريز ،مراعريرياة املصريرياحل ال فريريل الفضريريلى ،النمريريات ،اكتسريرياب اسريريم وجنسريريية ،ملّ مشريريل األسريريرة ،احري ا
آرات ال فل ،الرعاية الصحية وال بية ،التعليم ،تدابري احلماية اخلاصةة49ا.
 -52ويشريريكل الجتريريار ألغ ريراض السريريتغالل اجلنسريريي أو القتصريريادي ،ونريريز األعضريريات وأ ريريكال
العنريريف األخريرير أخ ريرير النتهاكريريات الريرييت يتعريّريرض هلريريا األطفريريال املهريرياجرون يف راغريواي .ويف دراسريرية
نشري ريريروا منظمري ريرية جمموعري ريرية القمري ريرير اجلديري ريريد ةGrupo Luna Nuevaا يف عري ريريا  2015عري ريرين اسري ريريتغالل
األطفال غري املصحوبني جنسيا والجتار ريم يف راغريواي ،ثكريرت أصريناف ريىت مرين النتهاكريات
منه ري ريريا الس ري ريريتغالل اجلنس ري ريريي والس ري ريريتغالل يف العم ري ريريل ،والجت ري ريريار ألعض ري ريريات ،ومقايض ري ريرية الفتي ري ري ريات
حليوا ت.
 -53ووفقا ملعلومات تعود لألعوا من  2010إىل  ،2012ف ن تدفقات الجتار لبشر اليت
تنشأ من أفريقيا جنوق الصحرات الكرب تقع يف الغالب ضمن املن قة ،علم ا ن معظم الضحااي
هريريم مريرين األطفريريال .وكشريريف مكتريريب األمريريم املتحريريدة املعريريين مل ريريدرات واجلرميريرية أن أفريقيريريا والشريريرق
األوس ري مي ريريثّالن نس ريريبة  62يف املائ ريرية م ريرين جمم ريريو األطف ريريال املتج ريرير ريريم عاملي ري ا ب ريريني ع ريريامي 2010
و ،2012وهي أعلى نسبة على الصعيد العاملي.
 -54ومن الشائع ،يف العديد من بلدان املقصد ،أن يستدين األطفال املهاجرون من املتّجرين
ريريم أو املس ريريتغلني هل ريريم ،ال ريريذين حتفظ ريريون ب ريريواثئقهم ويلج ريريؤون إىل التهدي ريريد والعن ريريف إلخض ريرياعهم.
ويريثريذكر أن األطفريريال يتعرضريريون لالعتريريدات البريريدين علريريى أيريريدي السريريكان املريريدنيني واملريريوضفني احلكريريوميني
علريريى حريريد س ريوات ،كمريريا هريريو احلريريال لنسريريبة إىل األطفريريال الزمبريريابويني غريريري املصريريحوبني يف بوتس ريوا
الذين أدخلوا ب ريقة غري قانونية إىل البلدة50ا.

__________

ة47ا

ة48ا

ة49ا
ة50ا
GE.17-12498

املصدر :منظمة الر ية العاملية ،هاييت.
اليونيسيف.Uprooted ،
املباد القانونية الدولية اليت تن علريى مسريؤوليات الريدول جترياه األطفريال غريري املصريحوبني مسريتمدة مرين اتفرياقيتني
رئيسيتني مها اتفاقية حقوق ال فل والربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني.
املصدر :منظمة أرض اإلنسان ،مبابوي.
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ويتعرض األطفال املهاجرون غري املصحوبني يف أهورية الكونغو الدميقراطية لالسريتغالل
-55
ّ
يف العمريريل يف وضريريائف ريريول بيريرينهم وبريريني اللتحريرياق ملريريدارس ول تتريريي هلريريم احلصريريول علريريى الرعايريرية
ال بيريريةة51ا .ووفقري ا لليونيسريرييف ،هنريرياك بريريو  40 000طفريريل يعملريريون يف منريرياجم منتشريريرة يف املنريرياطق
اجلنوبيريرية مريرين الريريبالد .ويلقريريى القريريبح أحيريريا ا علريريى األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني ويريثريزج ريريم يف
سجون مع البالغني ،بسبب عد وجود سجون لألحداثة52ا .ويف ماليزاي ،وهريي دولرية ل تعري ف
لالجئ ريريني وملتمس ريريي اللج ريريوت لكو ريريا مل توقّري ريع عل ريريى التفاقي ريرية اخلاص ريرية بوض ريريع الالجئ ريريني ،يتع ريريرض
األطفريريال سريريتمرار للتحريريرش علريريى أيريريدي املريريوضفني املكلفريريني انفريريا الق ريوانني ،وألقريريى القريريبح علريريى
صري رير
العدي ريريد م ريرينهم وأودع ريريوا معس ريريكرات احتج ريريا امله ريرياجرين ،حي ريريث ل يوج ريريد أي تفري ريريق ب ريريني ال ثق ّ
والبالغنية53ا.
 -56ويف اهلند ،حاهلا يف لك حال بلدان أخر يف آسيا ،يبدأ السريتغالل منريذ اللحظرية الرييت
يغريريادر فيهريريا األطفريريال منريريا هلم .ويف طريريريق رحلريريتهم إىل املريريدن ،خيشريريى هريريؤلت األطفريريال مريرين الوقريريو يف
قبضة الشرطة .واجرد مثول هؤلت األطفال بني يريدي "وكيريل" مرين وكريالت التوضيريف ،يؤخريذون إىل
وكال رية يظلريريون فيهريريا إىل حريريني العثريريور علريريى عمريريل هلريريم .وقريريد أثبلريريل أيض ريا عريرين حريريالت اعتريريدات بريريدين
وجنسي على أيدي الوكالت وأصحاب العملة54ا .ويف بنغالديش ،أثبلل أيض ا عن حالت اعتريدات
ااثلةة55ا.
 -57ويع ري ف القريريانون العريريا املتعلريريق حبقريريوق األطفريريال وامل ريراهقني يف املكسريرييك ألطفريريال علريريى
أ م أصحاب حقوق ويكفل هلم إعمال واح ا ومحاية وتعزيز ما هلم مرين حقريوق اإلنسريان بصريورة
وافية .ولذلك ،ينبغي أن يتمتعوا حلقوق األساسية اليت حق هلم التمتع ا بوصفهم أ اصريا يف
طور النمو ،واليت ميها وتن ّ عليها املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان مثل اتفاقية حقوق ال فريل.
علريريى أنريريه رغريريم هريريذه األحكريريا الريواردة يف القريوانني الوطنيريرية والدوليريرية ،مثريرية بريريو ٌن اسريريع بريريني معاهريريدات
حقوق اإلنسان والقانون احمللي واملمارسة اليومية ا ات هذه احلقوق.
 -58ويف ري ريرييلي ،ك ري ريريان أطف ري ريريال امله ري ريرياجرين ال ري ريريذين يول ري ريريدون يف البل ري ري ريد مس ري ريريجلني يف الس ري ريريابق
كأ ري اص عريريدميي اجلنسريريية أل ريريم كريريانوا يعتريريربون ،بسريريبب تفسريريري متحيريريز للدسريريتور ،أبنريريات وبنريريات
ألجان ريريب ع ريريابرين .وحاليري ري ا ،ل ي بّ ريريق مصري ري ل "األجن ريرين الع ريريابر" إل عل ريريى ال حس ريرييّاح وأفري ريراد طري ريواقم
السفن ،لك أن أطفال املهاجرين الذين يولدون يف يلي يعتربون اآلن رييليني .بيريد أنريه ل تريزال
ت ريريرد معلوم ريريات تتح ريريدث ع ريرين وج ريريود أطف ريريال س ريريجلوا عل ريريى أ ريريم أطف ريريال ألجان ريريب ع ريريابرين ،وه ريريو
ما حرمهم من احلصول على اجلنسية أو هوية رمسيةة56ا.
 -59ويف بع ري ريح الري ريريدول األوروبيري ريرية كالنمس ريريا ،يض ري ري ر األطف ريريال إىل طل ريريب اللج ريريوت م ريرين أج ريريل
الستفادة من اخلدمات األساسية واحلصول علريى متثيريل قريانوين سريريع ،يق ّدمريه يف البدايرية املستشريار
__________

ة51ا
ة52ا
ة53ا
ة54ا
ة55ا
ة56ا
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املصدر :أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل للعمال اخلريية ،أهورية الكونغو الدميقراطية.
املرجع نفسه.
املصدر :أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل لألعمال اخلريية ،ماليزاي.
املصدر :منظمة كاريتاس ،اهلند.
نظرا للكثافة السكانية اإلأاليرية الكبريرية يف آسرييا ،ووي القريارة العريدد اإلأريامج األكريرب مرين األطفريال املهرياجرين يف
العريريامل .علريريى أن نسريريبة األطفريريال الريريذين يهريرياجرون منهريريا ضريريئيل نسريريبيا :فمريرين كريريل  110أطفريريال ،يعريرييش طفريريل واحريريد
فق خارج بلد مولده .املصدر :اليونيسيف ،Uprooted ،الصفحة .10
املصدر :أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل لألعمال اخلريية ،يلي.
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القانوين يف مركز الستقبال األومج وتق ّدمه يف وقت لحريق مكاتريب الشريباب يف املقاطعريات .وقري يد
اللجوت يف بلدان ال اد األوروق ومن قة حرية التنقريل يف عريا  2015أكثرير مرين ضريعف األطفريال
الذين ق ّدموا اللجوت يف عا  2014ويف النصف األول من عا  ،2016كريان بريو  70يف املائرية
مريرين األطفريريال الريريذي طلبريوا اللجريريوت يف بلريريدان ال ريرياد األوروق ومن قريرية حريريرية التنقريريل مريرين الريريذين فريريروا
من مناطق النزاعات يف أفغانستان واجلمهورية العربية السورية والعراقة57ا.
 -60ويف غواتيم ريريال ،مل يثب ريريذل جه ريريد يثريريذكر إلعم ريريال ح ريريق األطف ريريال يف حري ريرية الري ريرأي والتعب ريريري
وهن ريرياك العدي ريريد م ريرين العقب ريريات ال ريرييت ريريول دون إعم ريريال ه ريريذا احل ريريق ،مث ريريل املواق ريريف التس ريريل ية ل ريريد
البريريالغنية58ا .وتفتقريرير غواتيمريريال إىل سياسريرية للهجريريرة ات ريريج قريريائم علريريى حقريريوق اإلنسريريان .مث إن
البل ري ري ريريد مل يض ري ري ريريع سياس ري ري ريريات حم ري ري ريريددة حلماي ري ري ريرية األطف ري ري ريريال امله ري ري ريرياجرين غ ري ري ريريري املص ري ري ريريحوبني وخ ري ري ريريدمتهم
ومساعدومة59ا.
 -61ومثريرية يف إي اليريريا قريريانون جديريريد يتريريوخى تعزيريريز حقريريوق ال فريريل يف أن يثسريريتمع إليريريه يف أيريريع
املسريريائل الريرييت تريريؤثر فيريريه .ويف بلجيكريريا ،يكفريريل قريريانون اعتثمريريد يف عريريا  2016حريريق ك ريل طفريريل غريريري
مصريريحوب يف أن يسريريتمع إليريريه ،دون حضريريور والريريديهم أو األوصريرييات القريريانونيني ،للتأكريريد مريرين ق ريدرة
ال فل على التحدث حبرية.
 -62ويف ص ريربيا ،وبسريريبب عريريد اختريريا املؤسسريريات املعنيريرية التريريدابري املناسريريبة ،مينريريع حريرياجز اللغريرية
األطفريريال املهريرياجرين مريرين ريريرح أوضريرياعهم علريريى النحريريو املناسريريب .ونعلهريريم أيض ري ا غريريري قريريادرين علريريى
التعبري عن آرائهم ومينع السل ات من معرفة ما إ ا كان خيارهم للهجرة طوعيا وما هريي األسريباب
األساسية اليت دفعتهم إىل اهلجرةة60ا.
ص ريرير ،يض ريريم فرق ري ا تقني ريرية
 -63ويف هن ريريدوراس ،هن ريرياك ب ريرير مج صص ري للمه ريرياجرين األجان ريريب ال ثق ّ
مدربريرية علريريى رعايريرية أفريراد هريريذه الفئريرية .علريريى أنريريه ل توجريريد سياسريرية وطنيريرية تتعامريريل مريريع مسريريألة األطفريريال
ّ
املهري ريرياجرين ول يوجري ريريد ،يف حالري ريرية العائري ريريدين ،سري ريريو مركري ريريز واحري ريريد مت ص ري ري ملسري ريرياعدة األطفري ريريال
املهاجرين اهلندوراسيني العائدين من اخلارج واألطفال بال واثئق املولدين ألجانبة61ا.
 -64ويف مبابوي ،وخذ سياسات اهلجرة يف العتبار محاية حقوق املهاجرين ،ولكرين التنفيريذ
العملي هلذه السياسات ل يزال يشكل دايا.

خامس ا -االعتبارات اجلنسانقة
 -65مل تق ري ّد الريريدول أيريرية معلومريريات توض ري فيهريريا انتهاكريريات حقريريوق اإلنسريريان الريرييت يتعريريرض هلريريا
األطفال املهاجرون ،ويشمل لك املعلومات املتعلقة لنتهاكات ات الدوافع اجلنسانية.
__________

ة57ا
ة58ا
ة59ا
ة60ا
ة61ا

GE.17-12498

اليونيسيف ،Uprooted ،الصفحة .11
املصدر :منظمة  ،Casa Alianzaغواتيمال.
املصريريدر :مديريريرية البحريريوث املتعلقريرية حبقريريوق اإلنسريريان ،وكيريريل حقريريوق اإلنسريريان Directorate of Human Rights
 ،Research, Office of the Human Rights Advocateغواتيمال.
املصدر :أمني املظامل الوطين لصربيا.
املصريريدر :ردود هنريريدوراس علريريى اسريريتبيان اللجنريرية الستشريريارية بشريريأن األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني وحقريريوق
اإلنسان.
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 -66ومثريرية عريريدد قليريريل مريرين الريريدول الريرييت تقري ّد حلريريولا ريرياملة ،مريرين قبيريريل احللريريول الريرييت تشريريمل تريريوفري
الس ريريكن املنفص ريريل وامل ريريأمون لل ريريذكور واإل ث ،ومراف ريريق منفص ريريلة لالغتس ريريال ،وت ريريدابري أمني ريرية خاص ريرية
لتحسريريني سريريالمة امل ريرأة .و إلضريريافة إىل لريريك ،يعريريد تقريريدي املعلومريريات عريرين العنريريف اجلنسريرياين وسريريبل
اإلبالو عنه إحريد أكريرب أوجريه القصريور الرييت تعري ي أيريع الريدول األعضريات املشريمولة ريذا التقريرير.
ويزيد هذا الوضع من حالة عد اإلبالو عن التجاو ات ويتي ملريرتكن هريذه التجرياو ات التصريرف
دون أن ي اهلم العقابة62ا.
 -67وختلِّف اهلجرة الدولية وثريا متباينا حبسب نو اجلنس يف املكسيك .فعلى سريبيل املثريال،
أف ريريادت مراهق رية م ريرين إثني ريرية م ريريااي م ريريا يف مقابل ريرية أجري ريريت معه ريريا ن اس ري اتيجيتها لتف ريريادي التع ريريرض
لإلي ريريذات اجلنس ريريي ه ريريو ال ل ريريب م ريرين أح ريريد املس ريريافرين معه ريريا ن يق ريريدمها أم ريريا اآلخري ريرين عل ريريى أ ريريا
صريريديقته ،ولكريريي يتظريرياهر بريريذلك طلريريب أن تريريدفع لريريه مقريريابالاة63ا .وفضريالا عريرين لريريك ،ل يسريريتهدف
ريجل أيضريا
العنف القائم علريى نريو اجلرينس املريرأة ال بيعيرية مرين حيرية الشريهوة اجلنسريية فقري  ،فقريد ثس ّ
ح ريريدوث ح ريريالت متيي ريريز واض ري هاد ض ريريد األطف ريريال املثلي ريريني واملثلي ريريات و وي املي ريريل اجلنس ريريي امل ريريزدوج
ومغايري اهلوية اجلنسية ومزدوجي اجلنسة64ا.
 -68ويش ري ّكل العمريريل يف اخلدمريرية املنزليريرية إحريريد الوضريريائف الشريريائعة يف أوسريرياط املهريرياجرات يف
املكسريرييك ،الريرياليت تقريريل أعمريريار الغالبيريرية العظمريريى مريرينهن عريرين  18عام ري ا .ومعظريريم هريريؤلت املهريرياجرات
القادم ريريات م ريرين غواتيم ريريال ينتم ريريني يف الغال ريريب إىل الس ريريكان األص ريريليني .وفضري ريالا ع ريرين ل ريريك ،فق ريريد
تعرضريريت هريريذه الفئريرية املستضريريعفة لالسريريتغالل يف العمريريل وحرمريريت مريرين احلريريد األدا حلقريريوق العمريريال،
ّ
مثل العقد القانوين ورخصة اإلقامة القانونية .ويف هذا السياق ،من املستحيل تقريبا على الفتيريات
املهاجرات احلصول علريى اإلقامرية املؤقترية أو الدائمرية ،بسريبب التكرياليف امل تبرية علريى لريك وبسريبب
مصاحل أر ب عملهنة65ا.
سجلت السل ات يف غواتيمال أن خ ر التعرض لالغتصاب يف الكثريري مرين احلريالت،
 -69و ّ
أنفسهم ،من أجل منع وقريو احلمريل ،إىل إجبريار املراهقريات علريى
مرتفع جدا حبيث يلجأ املتّجرون ث
ة66ا
أخ ريريذ حق ريرين من ريريع احلم ريريل قب ريريل الن ريريالق يف رحل ريريتهن  .ويف أمريك ريريا الوس ري ى ،معظ ريريم األطف ريريال
املهاجرين إىل الشمال كور ،لكن عدد اإل ث اد يف اآلونة األخرية.
 -70ويف حريريالت السريريتغالل اجلنسريريي ،تشريريكل الفتيريريات معظريريم الضريريحااي .فعلريريى سريريبيل املثريريال،
متثّريل الفتيريريات غالبيريرية األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني يف إي اليريريا القريريادمني مريرين نيجريريرياي الريريذين
الجتار والستغاللة67ا.
يث ّدعى أ م يقعون ضحااي ّ
 -71ويف السرينغال ،مثريرية فريرق واضري وفريريق اعتبريارات جنسريريانية بريريني منرياطق العبريريور و/أو املقصريريد.
و لت ريريامج ،ف ريرياهلجرة املرتب ريرية لعم ريريل املن ريريزمج تت ريريألف يف الغال ريريب م ريرين إ ث مه ريرياجرات ،أم ريريا اهلج ريريرة
__________

ة62ا املص ريريدر :معلوم ريريات مقدم ريرية م ري رين مكت ريريب املمثل ريرية اخلاص ريرية لألم ريريني الع ريريا املعني ريرية لعن ريريف ض ريريد األطف ريريال إىل اللجن ريرية
الستشارية 24 ،باط/فرباير .2017
ة63ا Center for Gender & Refugee Studies, Childhood and Migration in Central and North America:
.Causes, Policies, Practices and Challenges (San Francisco, February 2015), p. 166
ة64ا املصدر :املنسق العا للجنة املعنية اساعدة الالجئني يف املكسيك.
ة65ا املصدر :مركز فراي ماتياس حلقوق اإلنسان .Fray Matías de Córdova Human Rights Centre -
ة66ا املصدر :منظمة القر الدولية إلنقا ال فولة ،غواتيمال.
ة67ا املصدر :مؤسسة كاريتاس ،السنغال.
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املرتب ة لوضائف اليت تت لب القوة البدنية فتتألف يف الغالب من كريور .وتفيريد البيريا ت املتاحرية
يف الس ريرينغال ن موج ريريات اهلج ريريرة ت يغل ريريب عليه ريريا العنص ريرير النس ريريوي أكث ريرير ف ريريأكثر .فالفتي ريريات
السنغاليات ميثلن ثلثي ضحااي الجتار.
 -72ويف إحد حالت اهلجرة وفق نو اجلنس األ د خ ورة أن أكثر من  20 000امريرأة
و ريريابة ةم ريريا ب ريريني  12و 25عام ري ريا يف الغال ريريبا م ريرين نيب ريريال و ري ّريرب س ريرينواي إىل اهلن ريريد للعم ريريل املن ريريزمج
أو للعمل اجلنسي وللزواجة68ا .ويف اآلونة األخرية ،جر إنقا فتيات ل تزيد أعمريارهن عرين مثرياين
سنوات من املتاجرين ن .وبعح الفتيات خيت فن من بيوون وجمتمعاون لسري قاقهن جنسرييا يف
بيوت الدعارة يف بنغالور ودهلي وسيليغوري وكولكاات ومومباي .ويعمل بو  200 000فترياة مرين
نيبال يف بيوت الدعارة يف اهلندة69ا.
 -73وخلري ري استقص ريريات لع ريريا  2016يف اجلمهوري ريرية العربي ريرية الس ريريورية ،أجري ريراه ص ريريندوق األم ريريم
املتح ريريدة للس ريريكان واجلامع ريرية األمريكي ريرية يف ب ريريريوت ومنظم ريرية س ريوا للتنمي ريرية واملس ريرياعدة ،إىل أن أكث ريرير
مريرين ثلريريث الالجئريريات مريرين النسريريات والفتيريريات الريريذين ت ري اوح أعمريريارهن بريريني  20و 24عامريريا والبريريالل
عددهن  2 400لجئة تزوجن قبل بلوغهن سرين  18عامري ا .ويوجريد حاليري ا بريو  24يف املائرية مرين
الفتيات الالجئات ،الريذين تري اوح أعمريارهن بريني  15و 17عامريا ،متزوجريات .وقبريل انريدل النريزا
ِ
ريدمر ،كريريان واج األطفريريال أقريريل ريرييوع ا بكثريريري عنريريد السريريوريني .وتبري ّريني بعريريح التقريريديرات أن
احلريريامج املري ّ
مع ريريدلت واج األطف ريريال اد يف أوس ريرياط الس ريريوريني الالجئ ريريني ربريريع مري ّريرات عم ريريا كان ريريت علي ريريه عن ريريد
السوريني قبل األ مةة70ا.

سادس ا -التنسقق اإلقلقمي والتنسقق ب الدوق
 -74لكريريي يتسريريىن اختريريا القريرارات بصريريورة فعالريرية وضريريمان احلقريريوق القانونيريرية لألطفريريال املهريرياجرين،
تتعاون العديريد مرين البلريدان مريع آليريات التنسرييق املشري كة بريني الوكريالت اريا يشريمل سريل ات اإلدارة
العامريرية ال اديريرية واملنظمريريات الدوليريرية وأعضريريات األوسريرياط األكادمييريرية ومنظمريريات اجملتمريع املريريدين .ومثريرية
إجراتات ىت تتي التقات الو رات والوكالت احلكومية واملؤسسات احمللية بغريرض تبريادل املعلومريات
والتعريرياون يف إدارة مسريريألة األطفريريال املهريرياجرين .وهريريذه اإلج ريراتات ،يف كثريريري م رين احلريريالت ،ليسريريت
فعالة ول مصممة من منظور حقوق اإلنسان.
 -75ويركز التعاون بني بلدان أمريكا الالتينية على مسألة القبح على األطفال وتريرحيلهم إىل
يفس رير عريريد اعتبريريار األطفريريال طرف ريا مريرين األطريراف ات املصريريلحة .وكثريريا
بلريريدا م األصريريلية ،وهريريو مريريا ّ
ما تغيب احلاجة إىل احلماية يف ليل األوضريا الرييت جتعريل األطفريال عرضرية لل رير .ولريذلك ،فري ن
من مركز الالج ليس خيارا يف معظم احلالت ،رغم األسباب املشريروعة الرييت قريد جتعريل األطفريال
مؤهلني للحصول عليه .ومن النادر جدا أن يركز التعاون الدومج على جانب الوقايةة71ا.
__________

ة68ا
ة69ا
ة70ا
ة71ا
GE.17-12498

املصدر :مؤسسة كاريتاس ،اهلند.
املرجع نفسه.
صندوق األمم املتحدة للسكان“New study finds child marriage rising among most vulnerable Syrian ،
” 31 ،refugeesكريريانون الثاين/ينريرياير  .2017متاحريرية علريريى العن ريوان http://www.unfpa.org/news/new-study-
.finds-child-marriage-rising-among-most-vulnerable-syrian-refugees#sthash.bPOVVkBs.dpuf
املصدر :منظمة الر ية العاملية ،أمريكا الالتينية ومن قة البحر الكارين.
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 -76وعلريريى الصريريعيد اإلقليمريريي ،ف ري ن املكسريرييك جريريزت مريرين امل ريؤمتر اإلقليمريريي بشريريأن اهلجريريرة .وهريريو
منتريريد إقليمريريي متعريريدد األط ريراف يثعريريىن هلجريريرة الدوليريرية يف بلريريدان من قريرية البحريرير الكريريارين وأمريكريريا
الوس ى وأمريكا الشمالية ،ويعاجل القضااي املتعلقة لبلدان األصلية وبلدان عبريور ومقصريد وعريودة
املهاجرين .وقد يكل أعضريات املريؤمتر اإلقليمريي فريقريا صصصريا معنيريا ألطفريال املهرياجرين مرين أجريل
اختا إجراتات فورية وتعزيز احلماية الفعالة لصاحل األطفال املهاجرين غري املصريحوبني طريوال أيريع
مراحل اهلجرة .على أن اجلهود املبذولة ،رغم أمهيتها ،مل تسفر عن آاثر ملموسة تذكر.
 -77ويف املكس ريرييك ودول أمريك ريريا الوس ري ى ومن ق ريرية البح ريرير الك ريريارين ،ل تتض ريريمن املعاه ريريدات
اإلقليميريرية التزامريريات حمريريددة تقريريع علريريى عريرياتق بلريريدان العبريريور أو املقصريريد فيمريريا يتعلريريق بضريريما ت محايريرية
األطفال يف عمليات اهلجرة ،مثل حظر الحتجا ومراعاة األصول القانونية ومبدأ مصاحل ال فل
الفضلىة72ا .وقد اضري لعت هيئريات إقليميرية ،مثريل منظومرية تكامريل أمريكريا الوسري ى وجلنرية مريديري
اهلجرة لبلدان أمريكا الوس ىة73ا ،بدور حيوي يف إرسات حوار بشأن النهج املناسريب إ ات اهلجريرة
ويف تنفيذ القرارات اإلقليمية ات الصلة .بيد أنريه رغريم تشريجيع التفاقريات اإلقليميرية املتعلقرية حبريرية
التنقريريل عريريرب احلريريدود ةاتفريرياق بلريريدان أمريكريريا الوس ري ى األربعريرية بشريريأن مراقبريرية احلريريدود واعتمريرياد و ريريرية
واحريريدة يف أمريكريريا الوس ري ىا علريريى التن ّق ريل داخريريل املن قريرية ،فمريرين الضريريروري بريريذل مزيريريد مريرين اجلهريريود
حلمايريرية احلقريريوق بصريريورة فعالريرية وتنفيريريذ السياسريريات واإلج ريراتات املتعلقريرية هلجريريرة يف جمتمريريع أمريكريريا
الوس ى.
 -78ويف ع ريريا  ،2014أص ريريدرت حمكم ريرية البل ريريدان األمريكي ريرية حلق ريريوق اإلنس ريريان رأايا استش ريريارايا
ةOC-21/14ا بشري ريريأن احلقري ريريوق والضري ريريما ت املكفولري ريرية لألطفري ريريال يف سري ريريياق اهلجري ريريرة و/أو لألطفري ريريال
احملت ريرياجني إىل محاي ريرية دولي ريرية ،و ل ريريك ردا عل ريريى طل ريريب قدمت ريريه يف ع ريريا  2011ال ريريدول األعض ريريات يف
السوق اجلنوبية املش كة يف لك الوقت ،وهي األرجنتني وأوروغريواي و راغريواي والربا يريل .وكانريت
هريريذه هريريي املريريرة األوىل الريرييت تظهريرير فيهريريا جمموعريرية مريرين الريريدول أمريريا منظومريرية البلريريدان األمريكيريرية حلقريريوق
اإلنسريريان اوق ريف مش ري ك بشريريأن مسريريألة متصريريلة حبمايريرية حقريريوق اإلنسريريان يف املن قريرية .وهريريذا ال ريرأي
الستش ريرياري ت ري ّريوٌر إقليم ري ٌريي ه ريريا ٌ يت ريريي مب ريرياد توجيهي ريرية مبتك ريريرة لتحدي ريريد ن ريرياق حق ريريوق ومص ريرياحل
األطفال املهاجرين وسبل توسيع هذا الن اق.
 -79ويف أورو  ،هنريرياك تعريرياون مؤسسريريي إىل حريريد مريريا بغريريرض محايريرية األطفريريال غريريري املصريريحوبني
الريريذين يلتمسريريون اللجريريوت .وتريريدعو لئحريرية دبل رين الثالث رية املتعلقريرية بلري ّريم مشريريل األسريرير إىل التعريرياون علريريى
أساس تناول كل حالة على حدة.
 -80ويف اجلنريوب األفريقريريي ،فقريريد ثكثّفريت اجلهريريود و لريريك بتنفيريذ مشريرياريع مشري كة بريني ثالثريرية مريرين
بلريريدان اجلنريريوب األفريقريريي .فعلريريى سريريبيل املثريريال ،تقريريو منظمريرية أرض اإلنسريريان  -أملانيريريا بتمويريريل محلريرية
"الوجهريرية اجملهولريرية" ال ريرييت نريريري تنفيريريذها يف جنريريوب أفريقي ريريا و مبريريابوي ومو امبي ريريق .علريريى أن اجله ريريود
وأوج ريريه التنس ريرييق اإلقليمي ريرية يف حاج ريرية إىل ت ريريوير كب ريريري م ريرين أج ريريل محاي ريرية األطف ريريال امله ريرياجرين غ ريريري
املصحوبنية74ا.

__________

ة72ا املصدر :مركز فراي ماتياس حلقوق اإلنسان .Fray Matías de Córdova Human Rights Centre
ة73ا هذه اللجنة عبارة عن مبادرة أطلقها املؤمتر اإلقليمي بشأن اهلجرة.
ة74ا املصدر :منظمة أرض اإلنسان ،مبابوي.
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سابع ا -دور اجملتم ايدين
 -81عملريت العديريريد مريرين البلريريدان الريرييت تواجريريه مشريرياكل خ ريريرية يف جمريريال اهلجريريرة علريريى تعزيريريز العالقريرية
بريريني احلكومريرية واجملتمريريع املريريدين .ويف هريريذا الصريريدد ،تعري ف الريريدول لعمريريل الريريذي تضري لع بريريه منظمريريات
اجملتمري ريريع املري ريريدين مري ريرين أجري ريريل خدمري ريرية األطفري ريريال املهري ريرياجرين ومسري ريرياعدوم وتري ريريوجيههم فيمري ريريا يتعلري ريريق بتلبيري ريرية
احتياجاوم األولية أو األساسية ،وكذلك من أجل تعزيز حقوقهم اإلنسانية .لكرين مرين جهرية أخرير ،
ل تزال بعح التقارير ،مثل التقرير الذي قدمته مؤسسة كاريتاس  -ميامنريار ،ترير عريد وجريود تعرياون
بني الوكالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية ومنظمات األمم املتحدة.
 -82ويض لع اجملتمع املدين بدور ر يف كشف مشكلة انعدا األمن ،ويف توفري اخلريدمات،
وتنظ ريرييم ريريبكات مؤسس ريريية ات اخل ريريربة يف جم ريريال اهلج ريريرة ،فضري ريالا ع ريرين الضري ري ال ب ريريدور املراق ريريب
لضمان كفالة أيع احلقوق األساسية لألطفال املهاجرين غري املصحوبني من جانب الدول.
 -83ويب ريريذل اجملتم ريريع امل ريريدين مس ريرياعيه يف جم ريريال الوقاي ريرية م ريرين أوج ريريه العت ريريدات واإلمه ريريال والعن ريريف
والسريريتغالل الريرييت يتعريريرض هلريريا األطفريريال والتصريريدي هلريريا ويعمريريل علريريى كفالريرية حصريريول األطفريريال علريريى
الواثئق القانونية وإناد حلول دائمة تلن احتياجاوم احملددة اا يراعريي مصرياحلهم الفضريلى .وتقري ّد
العديريريد مريرين املنظمريريات املسريرياعدة التعليميريرية وال بيريرية والريريدعم النفسريريي  -الجتمريرياعي والغريريذات واملريريأو
وإم ريريدادات املي ريرياه وخ ريريدمات اإلص ريريحاح .ب ريريل إن بع ريريح املنظم ريريات غ ريريري احلكومي ريرية رفع ريريت دع ريرياو
قضائية خبصوص انتهاكات خ رية ارتكبتها جهات حكومية.
 -84وهنريرياك منظمريريات غريريري حكوميريرية دوليريرية و ريريبكات عامليريرية ،مثريريل منظمريرية
والش ريريبكة الدولي ريرية للقض ريريات عل ريريى بغ ريريات األطف ريريال يف الس ريريياحة اآلس ريرييوية ،تعم ريريل عل ريريى تعزي ريريز ب ريرامج
التدريب املوجهة إىل موضفني وخربات من الشرطة ومن أوسرياط العمريل الجتمرياعي ومرين السريل ات
املكلفريرية برعايريرية الشريريباب بشريريأن التريريدابري الال مريرية حلمايريرية األطفريريال الالجئريريني مريرين الجتريريار والسريريتغالل
اجلنسي وبشأن محاية حقوق اإلنسان بوجه عا .
Casa Alianza

 -85لق ريريد اكتس ريريب اجملتم ريريع امل ريريدين خ ريريربة كب ريريرية يف جم ريريال التص ريريال والتوعي ريرية حبق ريريوق اإلنس ريريان
املكفولريرية لألطفريريال املهريرياجرين .وبنريريات عليريريه ،فقريريد سريريعت منظمريريات اجملتمريريع املريريدين إىل الوصريريول إىل
املؤسسات واملنظمات الجتماعية واألطفال ووسريائ اإلعريال اجملتمريع بوجريه عريا لنقريل آرائهريا عرين
الوضع السائد وإلحداث تغيريات هيكلية والتأثري على السياسات العامة.
 -86وقد حققت املنظمات غري احلكومية مستو من التنسرييق والتعرياون بشريأن قضريااي اهلجريرة
أفضريريل بكثريريري مريرين الريريدول .ومريرين لريريك علريريى سريريبيل املثريريال ،تعمريريل مؤسسريرية كاريتريرياس مريريع املنظمريريات
احلكومية والدولية حلماية األطفال .وتشمل قائمة ركات مؤسسة كاريتاس و ارات وطنية واملنظمرية
الدوليريرية للهجريريرة واليونيسريرييف ومنظمريرية األمريريم املتحريريدة لل بيريرية والعلريريم والثقافريرية .والشريريبكة اإلقليميريرية
للمنظمات املدنية للهجرة عبارة عن بكة منظمات وأفراد اجملتمع املدين من  11بلريدا يف أمريكريا
الالتينية يشاركون أيضا يف املنتدايت العاملية.
 -87ويف أفريقي ريريا ،تعم ريريل منظمري رية اجملتم ريريع امل ريريدين أرض اإلنس ريريان بوص ريريفها هيئ ريرية جامع ريرية لك ريريل
املنظم ريريات غ ريريري احلكومي ريرية املعني ريرية حبق ريريوق ال ف ريريل ،يف مب ريريابوي علريريى س ريريبيل املثريريال .فمنظم ريرية أرض
اإلنسان  -مبابوي ،تنسق األنش ة بشأن سبل محايرية حقريوق األطفريال املهرياجرين وتقريد املشريورة
للحكومريرية ريريذا اخلصريريوص .وتتريريوىل رصريريد وتقيرييم أيريريع األنشري ة يف تقريريارير دوريريرية عريرين حالريرية حقريريوق
ال فريريل يف مبريريابوي ،وترسريريل هريريذه التقريريارير إىل جلنريرية حقريريوق ال فريريل ،وإىل جملريريس حقريريوق اإلنسريريان
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علريريى سريريبيل اإلسريريها يف عمليريريات السريريتعراض الريريدوري الشريريامل الريرييت يقريريو ريريا ،وإىل جلنريرية اخل ريربات
األفريقية املعنية حبقوق ال فل ورفاهه ،وإىل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقية75ا.
ص رير غريريري املصريريحوبني علريريى سريريني الوضريريع
 -88وتعمريريل الراب ريرية ال اديريرية املعنيريرية لالجئريريني ال ثق ّ
الق ريريانوين لألطف ريريال ال ريريذين يص ريريلون إىل أملاني ريريا ول ريرييس هل ريريم وص ري ّريي يق ريريد هل ريريم ال ريريدعم .وتنف ريريذ الراب ريرية
مشريريروعا يرمريريي إىل تعزيريريز النريريدماج الفعريريال لالجئريريني الشريريباب يف أملانيريريا .ومثريرية العديريريد مريرين العقبريريات
الريرييت كث ريريا مريريا تعريريوق انريريدماج هريريؤلت الشريريباب .ومريريع لريريك ،يريريتمكن العديريريد مريرينهم مريرين العريرييش حيريرياة
اجتماعية مفعمة حليوية ومن قيق أهدافهم الش صيةة76ا.

اثمنا -أفضل ايمارسات
 -89يف إي اليريريا ،ث ريرير يف ع ريا  2015تنفيريريذ نظريريا اسريريتقبال جديريريد يهريريدف إىل إقامريرية مراكريريز
اسريريتقبال للمسريرياعدة األوليريرية صصصريرية لألطفريريال املهريرياجرين .وإجريراتات الرعايريرية الصريريحية األوليريرية الريرييت
تت ريذ لصريرياحل األطفريريال الريريذين يصريريلون إىل إي اليريريا هريريي إجريراتات عاديريرية وريريدف إىل ديريريد املشريرياكل
اجلسدية والنفسية احملتملة يف مراحل مبكرة جدا من أجل توفري الرعايرية الصريحية والريدعم التعليمريي
املالئمريني أثنريريات املرحلريرية املتبقيريرية مريرين إجريراتات السريريتقبال .وهنريرياك حاجريرية إىل تقريريدي الريريدعم النفسريريي
الجتماعي املالئم بسريبب حالرية اإلجهرياد النفسريي والبريدين والصريدمات الرييت ختلفهريا رحلرية األطفريال
املهاجرين والتجارب الش صية القاسريية الرييت تعرضريوا هلريا أثناتهريا .وقريد أقرير الربملريان اإلي ريامج مريؤخرا
قانو ا جديدا بشأن محاية األطفال املهاجرين غري املصحوبني.
 -90ويف بعريريح البلريريدان ،يثعري يريني مر ريريدون اجتمريرياعيون أو أوصريرييات أو مربريريون أو اثلريريون قريريانونيون
لألطفال املهاجرين غري املصحوبني قبل الشرو يف إجراتات اللجوت .ويض لع هريؤلت األ ري اص
برمتهريا
بدور مرافقرية ال فريل مرين حلظرية تقريدي ال لريب ةاملقابلرية األوىلا طريوال عمليرية التمرياس اللجريوت ّ
إىل حني صدور القرار النهريائي وتنفيريذهة77ا .ويتمتريع لألطفريال ملتمسريو اللجريوت ،اقتضريى القريانون،
امكانية احلصول على املعلومات القانونية من البداية.
 -91ويف العدي ري ريريد م ري ريرين البل ري ريريدان ،تق ري ريريع عل ري ريريى م ري ريريديري مراك ري ريريز اللجري ريريوت مس ري ريريؤولية ت ري ريريوفري التعل ري ريرييم
واخلريريدمات األخريرير لتعهريريد مهريريارات األطفريريال وت ويرهريريا .وتريرين بعريريح الق ريوانني الوطنيريرية املتعلقريرية
لتعل ريرييم عل ريريى ض ريريما ت تكف ريريل املس ريرياواة يف احلص ريريول عل ريريى التعل ريرييم لك ريريل امله ريرياجرين عل ريريى أي ريريع
املسريريتوايت .فأملانيريريا ،علريريى سريريبيل املثريريال ،وجهريرية مرغوبريرية لألطفريريال املهريرياجرين بسريريبب الريريدعم الريريذي
حصلون عليه واملعاملة اخلاصة اليت تعاملهم ا السل ات املكلفة برعاية الشبابة78ا.
 -92ويف أ ربيجريريان ،تقريريد بعريريح مراكريريز اإلي ريوات ال عريريا ثريريالث م ريرات يف اليريريو  ،وتريريوفر رعايريرية
طبي ريرية خاص ريرية ،ومك ريريان الس ريريكن ،وفص ريريول تعل ريرييم اللغ ريرية احمللي ريرية .وع ريريالوة عل ريريى ل ريريك ،ح ريريق ملمثل ريريي
مفوض ري ريية حقري ريريوق اإلنسري ريريان دخري ريريول أي مركري ريريز مري ريرين املراكري ريريز السري ريريكنية دون إخ ري ريريار مسري ريريبق وتقري ريريدي
__________

ة75ا
ة76ا
ة77ا
ة78ا
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املصدر :منظمة أرض اإلنسان ،مبابوي.
املصدر :الشبكة الدولية للقضات على بغات األطفال يف السياحة اآلسيوية ،أملانيا.
يف الريريولايت املتحريريدة ،يثتريرياح التمثيريريل القريريانوين لألطفريريال يف حريريالت معينريرية فق ري  .ومل تنضريريم الريريولايت املتحريريدة إىل
اتفاقية حقوق ال فل .ومع لك ،يتمتع األطفال حلق يف أن ميثلهم حما يف اإلجراتات القانونية ،وهناك برامج
ىت متاحة ملساعدوم.
املصدر :الشبكة الدولية للقضات على بغات األطفال يف السياحة اآلسيوية ،أملانيا.
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يتعني تنفيذها يف غضون ف ة حمددة مرين الريزمن .ومريع لريك ،ل يتلقريى كريل طفريل مهرياجر
توصيات ّ
غري مصحوب معاملة لئقة تنم عن الح ا يف أ ربيجان.
 -93ويف بع ريريح البل ريريدان ،مث ريريل ال ريريدامنرك ،ف ري ن املؤسس ريرية ال ريرييت ت ريريوفر الس ريريكن وامل ريريأو لألطف ريريال
املهاجرين غري املصحوبني هريي ات املؤسسرية الرييت ترعريى األطفريال احملترياجني مرين أهريل البلريد .وهريذا
هو احلال السائد يف إسبانيا أيضا ،حيث يعيش األطفريال املهرياجرون يف أغلريب األحيريان يف مراكريز
مع األطفال اإلسبانيني احملتاجني إىل احلماية.
 -94ويف ليتوانيريريا ،يكريريون التنسريرييق بريريني املؤسسريريات احلكوميريرية أكثريرير كفريرياتة عنريريدما يتعلريريق األمريرير
اعادة األطفال املهاجرين ،دون من األولوية لرغبرية ال فريل ودون أن تراعريي علريى الوجريه الصريحي
الوضريريع الريريذي قريريد يواجهريريه ال فريريل يف بلريريده األصريريلي .ويف حالريرية عريريد إعريريادة ال فريريل املهريرياجر غريريري
املصحوب إىل بلده ،متن له رخصة إقامة مؤقتة صاحلة ملدة ل تزيد عن سنة واحدةة79ا.
 -95ويف بلجيك ريريا ،واف ريريق الربمل ريريان الفاملن ريريدي عل ريريى تنفي ريريذ املرس ريريو املتعل ريريق لرعاي ريرية املتكاملري ريرية
للشريريباب والريريذي ختلريريى عريرين التمييريريز بريريني األطفريريال ملتمسريريي اللجريريوت وغريريريهم مريرين األطفريريال ،وميريرين
احلق ريريوق ويكف ريريل وض ريريعا قانوني ري ريا جلمي ريريع األطف ريريال امله ريرياجرين ،بغ ريريح النظ ريرير ع ريرين أص ري ريلهم وس ري ريريته
الش صية.
 -96وين بريريق القريريانون ال ريريادي حلمايريرية األطفريريال يف أملانيريريا علريريى أيريريع األ ري اص الريريذين تقري ّريل
أعمري ريريارهم عري ريرين  18سري ريرينة .وبري ريريذلك فهري ريريو يشري ريريمل األطفري ريريال املهري ريرياجرين غري ريريري املصري ريريحوبني .وتتري ريريوىل
السل ات احمللية املكلفة برعايرية الشريباب مسريؤولية اختريا اإلجريراتات احملريددة لكفالرية رفرياه األطفريال.
 18عامري ريا م ريرين العم ريرير ،تص ريريب ت ريريدابري احلماي ريرية الش ريرياملة غ ريريري قابل ريرية
لك ريرين اج ريريرد بلري ريوو الشري ري
للت بيقة80ا.
 -97ووفقري ري ا للم ريريادة  37م ريرين اتفاقي ريرية حق ريريوق ال ف ريريل ،فري ري ن احتج ريريا األطف ريريال امله ريرياجرين غ ريريري
املص ريريحوبني يشري ري ّكل انتهاكري ريا خ ري ريريا حلق ريريوق اإلنس ريريان ،عل ريريى ال ريريرغم م ريرين وج ريريود اس ريريتثنات يف بع ريريح
البلدان ،مثل بلجيكا :ف ا وصل طفل إىل احلدود ومل يتسن التأكد من سنه أمكن احتجا ه ملريدة
ثالث ريرية أاي عم ريريل ةقابل ريرية للتمدي ريريد ثالث ريرية أاي عم ريريل أخ ريرير يف ح ريريالت اس ريريتثنائيةا .وم ريريىت ثب ريريت أن
دخل مرحلة البلوو ،يثنقل إىل مركز املراقبة والتوجيه يف غضون  24ساعة.
الش

 -98و درا ما ظى الفتيريات املهرياجرات اعاملرية خاصرية .علريى أنريه لريوحأ اختريا تريدابري حمريددة
يف أ ربيجان ،فقد استعانت دائرة اهلجرة ا ث يتكفلن ستجواب الضحااي من اإل ث.
 -99ويف مبادرة لستعادة الثقافة واهلوية الوطنية للمهاجرين األ ربيجانيني ،التقريى أمريني املظريامل
يف أ ربيجان مع اثلي الشتات األ ربيجاين يف النرويج وبريراو ،وتريرب بكتريب دراسريية ملرحلرية التعلرييم
الثانوي وانشورات تتناول التاريخ واألدب األ ربيجاينة81ا.
 -100ون ّفذت العديد من الدول األعضات يف ال اد األوروق مشرياريع وقائيرية وإمنائيرية يف بلريدان
صرير غريري املصريحوبني الريذين يرغبريون يف السريفر إىل ال رياد
أخر  ،القصد منها هو معاجلة حالرية ال ثق ّ
األوروق .فقري ريريد أطلقري ريريت إسري ريريبانيا مشري ريريروعا يسري ريريعى إىل منري ريريع اهلجري ريريرة غري ريريري الشري ريريرعية مري ريرين السري ريرينغال
__________

ة79ا املصدر :أمني املظامل يف ليتوانيا.
ة80ا املصدر :الشبكة الدولية للقضات على بغات األطفال يف السياحة اآلسيوية ،أملانيا.
ة81ا املصدر :أمني املظامل يف أ ربيجان.
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وأطلقريريت سريريلوفينيا مشريريروعا ثنائيريريا يف أ ربيجريريان وأوفريريدت بلجيكريريا عريريدة بعثريريات توعيريرية إىل البلريريدان
األصلية جملموعات كبرية من املهاجرين .وأطلقت هولندا مشروعا ثنائية يف أفغانستان.
 -101وتتمت ريريع املكس ريرييك بق ريريدرة مؤسس ريريية حم ريريددة حلماي ريرية األطف ريريال امله ريرياجرين .فالنظ ريريا ال ريريوطين
للتنميريرية املتكامل ريرية لألسريريرة ،يعم ريريل م ريرين خريريالل ب ريرير مج محايريرية ال ف ريريل ومنائ ريريه املتكامريريل علريريى تنسريرييق
العملي ريريات الس ري اتيجية الرامي ريرية إىل من ريريع األطف ريريال غ ريريري املص ريريحوبني م ريرين اهلج ريريرة وع ريريالج األطف ريريال
املهاجرين غري املصحوبني ويشرف على هذه العمليات.
ريزود ياكريريل
 -102وتعكريريف بعريريح البلريريدان األوروبيريرية علريريى تنفيريريذ نظريريا اسريريتقبال واضري املعريريامل ،مري ّ
مت صصريرية للغايريرية ومرافريريق خاصريرية .ومريرين لريريك علريريى سريريبيل املثريريال ،لريريد دائريريرة اهلجريريرة الدامناركي رية
فريقني مت صصني يف إجرات مقريابالت مريع األطفريال غريري املصريحوبني .ويتمتريع األطفريال املهرياجرون
يف إسريريبانيا ،س ريوات كريريانوا مصريريحوبني أ ل ،بنظريريا يل ري ِز اإلدارة اراعريرياة املصريرياحل الفضريريلى لل فريريل يف
أيع اإلجراتات اليت ختصه.
 -103ونظا رعاية الشباب عبارة عن بكة من املنظمات تتبع هيكريل السريل ات اإلقليميرية يف
بلجيك ريريا ،رغ ريريم كون ريريه نظامري ريا خاصري ريا .وتق ريريو املنظم ريريات غ ريريري احلكومي ريرية بنفس ريريها ،مري رين خ ريريالل هري ريذا
التنظريرييم ،سريريتحداث اخلريريدمات ،لكنهريريا ظريريى ع ري اف احلكومريرية وتتلقريريى التموي ريل منهريريا .وميكريرين
إحالريرية أي طفريريل ،بغريريح النظريرير عريرين سريرينه ومرحلريرية عمليريرية السريريتقبال الريرييت بلغهريريا ،إىل مصريرياحل رعايريرية
الشباب يف أي وقت ،ري ة أن تكون هلم "احتياجات خاصة" تع ف ا السل ات.
 -104ويف الس ريريلفادور ،توج ريريد آلي ريرية رمسي ريرية للتواصريريل م ريريع األطف ريريال م ريرين أج ريريل أخ ريريذ آرائه ريريم بع ريريني
العتبار .وفضالا عن لك ،يتعامل موضفريون مت صصريون مرين اجمللريس الريوطين لألطفريال واملريراهقني
م ريريع األطف ريريال العائ ريريدين يف مرحل ريرية الس ريريتقبال ون ريريرون معه ريريم املق ريريابالت ملعرف ريرية آرائه ريريم ومش ريرياكلهم
واحتياجاومة82ا.
 -105ويف إي اليريريا ،أصريريبحت التأ ريريات للريريدواعي اإلنسريريانية ثمتريرين اآلن لألطفريريال املستضريريعفني
الذين مل حصلوا على وضع الالج  .وهذه التأ ريات اإلنسانية نيزها القانون اإلي امج.
 -106ويف اليريريو ن ،مث ريرية سياس ريرية وت ريريدابري تش ريريعية جدي ريريدة تس ريريم ااتح ريرية التعلريرييم ل ري ري 80 000
طف ري ريريل لج ري ري ري ومه ري ريرياجر .واس ري ريريتحدث أكث ري ريرير م ري ريرين  250 000مك ري ريريان إي ري ري ريوات لئ ري ريريق ألطف ري ريريال،
واسريريتحدثت مرافريريق مدرسريريية وتعليميريرية جديريريدة لتمكريريني األطفريريال وامل ريراهقني غريريري املصريريحوبني مريرين
احلصول على التعليم بلغتهم األصليةة83ا.

اتسعا -توصقات
 -107تق ز عل ز عززاتق بلززدان اينشززل وبلززدان العبززور وبلززدان ايقصززد حقع ززاا م ز من ززور
حقززوق اإلنسززانا نملززس ايس ز ولقة ع ز يايززة اواملززاق اي ززاججي ز ايصززحوب فحقززوق
اإلنسززان ايوملولززة للاملززاق لززقس هلززا جنسززقة وال حززدود وهجززجة اواملززاق وتعجضز م للعنز
__________

ة82ا املصريريدر :ردود السريريلفادور علريريى اسريريتبيان اللجنريرية الستشريريارية بشريريأن األطفريريال املهريرياجرين غريريري املصريريحوبني وحقريريوق
اإلنسان.
ة83ا املصدر :معلومات مقدمة من اثل اليو ن إىل اللجنة الستشارية 21 ،باط/فرباير .2017
22

GE.17-12498

A/HRC/36/51

أمجان مرتابطان ارتبااا وثققاا ومها يف الغالب حلقة م سلسلة متصلة تبدأ يف البلد اوصزلي
وتستمج يف بلدان العبور وبلد ايقصد
 -108وقززد دززدد ايمثززل اخلززام للم ز العززال ايع ز لعن ز ضززد اواملززاق عل ز ة
الصززلة
ايقلق ززة بز ز اهلج ززجة والعنز ز ا علزز النح ززو ايملص ززل يف هز ز ا التقجي ززج لز ز اا فال ززدوق م ززدعوة
لالستجابة عل حنو وقائي وفعاق لشىت أدواق العن اليت يتعزج هلزا اواملزاق اي زاججونا
و وخص عند السملج مبملجدهم وم ايلز ضزمان عزدل تفزالت مزجتوا أعمزاق العنز هز ه
اينافقة وحوال ايعاهدات الدولقة م العقاب

 -109وتوص ززي اللجن ززة االستش ززارية ان تع زززه دوق اينش ززل ج وده ززا علز ز ص ززعقد العم ززل
التشزجيعي واإلدارو والسقاسززي وعلز صززعقد ايقزانقززة يززن اوولويززة الواملززة إلعمززاق حقززوق
أاملاهلاا عل اعتبزار أن عزدل يققزق االحتقاجزات اوساسزقةا مثزل الغز اء والتعلزقم والتزدريب
للعمل واحلماية اخلاصة م حق أدواق العنز والتمققززا هزو السزبب الجئقسزي الز و عزل
اواملاق يقجرون مغادرة بلداهنم فااللتزامات اليت قطعت ا الزدوق بوملالزة عتز أاملاهلزا قزوق
اإلنسززان ززب أن تصززحب ا مقزانقززة حققققززة وكافقززةا واوكثززج مز ذلززك كلز أن توززون مقرتنززة
بزايدة االستثمارات يف التعلزقم عزاا النوعقزة ودعزم اوسزج الزيت تجعز أبناءهزا يف زجو ز
مواتقززة وينبغززي مجاجعززة وتعزيززز ن ززم احلمايززة انلقززة والوانقززة واإلقلقمقززة والدولقززة ويف مع ززم
احل ززاالتا ال تومز ز ايش ززولة يف قص ززور التشز زجيعات أو الز زربامف ايص ززممة حلماي ززة اوامل ززاق
اي اججي ا وتمنا يف عدل التطبقق الملعاق ة84ا.
 -110وينبغي أن يوون مبزدأ مجاعزاة ايصزال الملضزل للطملزل هزو ايبزدأ الز و يسرتدزد بز
لدى تصمقم وتنملق سقاسات اهلججةا وينبغي أن تشمل مقزانقة الوكزاالت احلوومقزة الجئقسزقة
عويال يغطي ايسائل ايتعلقزة ججزجة اواملزاق وازة التبزا بشزلن ممل زول تطبقزق مبزدأ مجاعزاة
ايصززال الملضززل للطملززل تطبقق ز ا فعززاالاا و الب ز ا مززا يسززاء تملس ز ه وم ز اي ززم لتززاا تقززدم
التوجق بشلن التطبقق الملعاق هل ا ايبدأ وينبغي أن يع د فورا يس ولقة ع رعاية اواملزاق
ايصحوب تىل السلطات الوانقة ايعنقزة مايزة الطملزل وأال تزرتك يزو ملي مجاقبزة احلزدود
أو ايو مل اومنق أو لسلطات اهلججة
 -112وعل الدوق الزتللص مز حقز الملزجوق بز ال زجو ايعقشزقة للاملزاق اي زاججي
ز ايصززحوب وتلززك الززيت يعقش ز ا اواملززاق ال ز ي تق ز ايس ز ولقة عززن م عل ز الس زلطات
ايولملة لجعاية وينبغي أال يتعج اواملاق اي زاججون ز ايصزحوب للتمققزز جملزجد كزوهنم
م اججي
 -113وينبغززي اذززاذ تززداب لتغقز التصززورات السززلبقة تهاء حجكززات اهلجززجة بغقززة وضز حززد
لتججم اي اججي ويف العديد م البلدانا ال تزاق ايسائل ايتعلقة هلججة تعاجل مز من زور
أولويت ياية احلدود وتوف اوم ولقس ياية حقوق اإلنسان
 -114وينبغززي للززدوق التوفقززق ب ز القززانون انلززي وايعززاي الدولقززة وينبغززي تعززادة تن ززقم
ايمارسات والقوان اليت جتاوهها الزم واة العديزد مز البلزدان الزيت د تبزدأ بعزد يف تعمزاق
احلق ززوق الملجدي ززة ايوجس ززة يف اتملاقق ززة حق ززوق الطمل ززل ف ززاللوائ ال ززيت ت ززن م أس ززباب الط ززجد

__________

ة84ا املصدر :أاعة السيدة العذرات والراعي الصاحل لألعمال اخلريية ،املكسيك.
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واإلج زجاء اخلززام بتطبقق ززاا عل ز سززبقل ايثززاقا قززد ال ت ز كج اواملززاق عل ز وج ز التحديززد
بقنما تملتقج التشزجيعات ايتعلقزة مايزة الطملزل يف العديزد مز البلزدان تىل هنزف يجاعزي الوضز
ايصحوب وأحد سبل تطبقق مبزدأ مجاعزاة ايصزال الملضزل
اخلام للاملاق اي اججي
للطملل تطبققا عملقا هو اإلقزجار ان احتجزاه املزل بسزبب كزون أحزد أبويز م زاججا لزقس مز
مصال الطملل الملضل عل اإلاالق
 -115وينبغززي للززدوق أن تنش ز جلززا ا مب مززة واضززحة مبززا يتززق للشززجكاء م ز بلززدان اينشززل
وبلز ززدان العبز ززور وبلز ززدان ايقصز ززد االلتقز ززاء وعز ززج القضز ززااي واإلدز ززواالت ذات االهتمز ززال
ايشززرتكا ولتحس ز التنسززقق بغقززة هايدة يايززة حقززوق اواملززاق اي ززاججي ز ايصززحوب
ياية فعالة وكافقة
 -116وتشز ز اج ال ززدوق علز ز أن تجاع ززيا أثن ززاء معاجلت ززا الب ززات جل ززوء اوامل ززاقا أد ززواق
االضط اد اليت يعاين من ا اواملاق يديدا حق ايجاعاةا مبا فق ا االجتار واملاق و ذلزك
م أدواق االستغالق والعن اليت يتعج هلا اواملاق
 -117وينبغززي ب ز ق ج ززود عل ز حق ز مسززتوايت اهلجززجة ون ززال االسززتقباق بغقززة اسززتلدال
مززو مل تلقززوا تززدريبا حمززدداا يف التعامززل م ز اواملززاق ويف حقززوق الطملززل وينبغززي للززدوق أن
تن م وتنمل تدريبا منت ما للمو مل يف التعامل ايناسب م اواملاق ايصحوب
 -118وينبغززي للززدوق أن توملززل تزويززد مجاكززز الززدعم الززيت تقززول مقززال ج ززة االتصززاق اووىل
لنسبة للاملاق ايصحوب مبجافق تيواء ملمونة خمصصة إليواء اواملاق ايصحوب
حصجا
 -119وينبغززي لل ززدوق أن ت زززود ايجاك ززز ال ززيت ع ززن اوولوي ززة لالن ززدماج االجتم ززاعي بز زربامف
لصززال اواملززاق اي ززاججي وينبغززي أن تتززوخ ك ز لك تنملق ز أنشززطة م ز قبقززل تعلززقم اللغززةا
ودرو يف سززبل االنززدماجا والززدعم التعلقمززيا وال زربامف التثققملقززةا واإلعززداد عل ز أسززلوب
العقش ستقاللقة
 -120وينبغززي للززدوق أن تقززدل للاملزاق اي ززاججي ايعلومززات ايناسززبة وعمززارهم وحززالت م
الثقافقززةا سززتلدال لغززة بسززقطة وواضززحة وينبغززي دعم ززم فززدمات الرتحززة الملوريززة تذا لزززل
اومج
 -121وينبغززي للززدوق أن تعززاجل بسززجعة وبملعالقززة أو الززب جلززوء أاملززاق ز مصززحوب
وينبغي تسوان ه الء اواملاق يف أثناء ذلك يف ملوى جم ز وفقا للمعاي الدولقة

 -122وتشززج اللجنززة االستشززارية الززدوق اوعضززاء علز مواصززلة تقززدم الجعايززة للاملززاق
اي ززاججي ز ايصززحوب بعززد بلززو م سز الجدززد بغقززة دعززم انتقززاهلم تىل مجحلززة البلززو يف
البلد ايضق أو االستقباق
 -123وتوصززي اللجنززة االستشززارية ان خ ز الززدوق دززىت فئززات اواملززاق اي ززاججي ز
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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 -124و ب أن توون حقزوق اواملزاق اي زاججي حقوقزا ملموسزة ولزقس جمزجد تصزج ات
و ب أن يوون تطبقق ا قابالا للققا وأن تسجو عل بلدان اينشل وبلزدان ايصزدر وبلزدان
ايقصد وعل عملقة اإلعادةا ستلدال م دجات حمزددة وفقمزا يلزي احلقزوق وايبزاد الزيت
يدد اي دجات اليت يتع استلدام ا
ةأا

GE.17-12498

مجاعاة ايصال الملضل للطملل
لطملل عل أن صاحب حقوق

(ب)

االعرتا

(ج)

ايساواة أمال القانون وعدل التمققز

(د)

احلقاة

(ه)

البقاء والنماء

(و)
(ه)

احلصوق فعلق ا عل ايساعدة القانونقة وعل ضما ت
ايشاركة وتبداء الجأو

(ح)

السجية

(ط)

عدل االحتجاه وعدل اإلعادة

(و)

افرتا

عدل بلو س الجدد

(ك)

مبدأ من عدل الوقوع ضحقة اثنقة

(ق)

مبدأ االستقاللقة التدر قة

(ل)

مبدأ احلماية وايساعدة القنصلقة

(ن)

مبدأ عدل تقققد من احلقوق

( )

مبدأ أولوية العناية
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