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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
  حلقوق اإلنسان السامية التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة

   العامالسامية واألمني وتقارير املفوضية
  واالقتصادية والسياسية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية

  مبا فيها احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية،

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان عـن         أعدهتا  دراسة      
التحديات وأفضل املمارسات يف جمال تنفيذ اإلطار الـدويل حلمايـة           

  ياق اهلجرةحقوق األطفال يف س

  موجز    
، الذي طُلب فيه ١٢/٦هذا التقرير مقدم عمال بقرار جملس حقوق اإلنسان           

من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن ُتعد دراسـة عـن التحـديات وأفـضل               
املمارسات يف جمال تنفيذ اإلطار الدويل حلماية حقوق األطفال يف سياق اهلجـرة،             

  . ذوي الصلةوذلك بالتشاور مع أصحاب املصلحة
اليت يسترشد هبا اإلطار احملددة  املعايري واملبادئ وضعويسعى هذا التقرير إىل   

ويدرس التحديات اليت تواجه التنفيذ . الدويل حلماية حقوق األطفال يف سياق اهلجرة
العملي لإلطار، ويورد بعض أفضل املمارسات فيما يتعلق بالتشريعات والـسوابق           

وخيتتم التقرير . شتركة على املستويات الثنائي واإلقليمي والدويلالقضائية واجلهود امل
باستنتاجات وتوصيات هتدف إىل تعزيز تنفيذ اإلطار الدويل وحتسني محاية حقـوق            

  .األطفال يف سياق اهلجرة
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  مقدمة  - أوالً
، الذي طُلب فيـه مـن   ١٢/٦ار جملس حقوق اإلنسان  هذا التقرير مقدم عمال بقر      -١

أن ُتعد دراسة عن التحديات وأفضل املمارسات       ) املفوضية(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     
يف جمال تنفيذ اإلطار الدويل حلماية حقوق األطفال يف سياق اهلجرة، وذلك بالتشاور مـع               

  .أصحاب املصلحة ذوي الصلة
بية من الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة واملؤسـسات         وقد وردت تقارير كتا     -٢

           / أيـار ٢٥ويف . )١(الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وفرادى اخلـرباء        
، نظمت املفوضية مشاورة مفتوحة ليوم واحد بشأن مـسألة محايـة حقـوق              ٢٠١٠مايو  

عداد هذا التقرير بنتائج تلك املـشاورة، الـيت         وقد اسُترشد يف إ   . األطفال يف سياق اهلجرة   
  .)٢(ركني والدول وسائر أصحاب املصلحة من اخلرباء املشامسامهاتتضمنت 

عـامل  ومت التعهد يف الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية بشأن األطفال،              -٣
تـوىل  ... تمتعوا بطفولتهم   عامل ميكن فيه جلميع البنات والبنني أن يس       "، ببناء   صاحل لألطفال 

بيد أن ". األولوية فيه لسالمتهم ورفاههم، ويتسىن هلم فيه أن ينشأوا يف صحة وسالم وكرامة       
ويكـون  . هذه األهداف اجلديرة بالثناء، ستبدو لكثري من األطفال املهاجرين، بدون معـىن           

تجزون يف مراكز   األطفال يف كثري من األحيان موضع شبهة ويتعرضون لإلمهال واإليذاء وحي          
احتجاز املهاجرين، وحيرمون من احلصول على اخلدمات األساسية بسبب وضعهم أو وضع            

  .آبائهم وُيخَضعون لنظم التجرمي ذاهتا اليت ُتفرض على املهاجرين الكبار
وترد فئة األطفال يف سياق اهلجرة، مبن فيهم األطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم               -٤

احملمية عامليا وتقسم يف الوقت ذاته إىل عدد        " األطفال" يف فئة    ،)٣(نقلونخلفهم واألطفال املت  
 من اتفاقيـة حقـوق الطفـل        ١ويرد تعريف الطفل يف املادة      . من الفئات القانونية املختلفة   

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون          "باعتباره  
 األطفال أيضا ضمن طائفة من الفئات املختلفـة مـن األشـخاص             ويدخل". املنطبق عليه 

__________ 

ع على نص معظم التقارير الواردة على الصفحة املتعلقة باهلجرة يف موقع املفوضـية الـشبكي،                ميكن االطال  )١(
  .http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/consultation/index.htm: املتاحة على العنوان التايل

ـ             )٢( دة أخـرى علـى     ميكن االطالع على تقرير عن هذه املشاورة، وعلى مداخالت املشاركني ووصالت مفي
 ).١انظر احلاشية (الصفحة املتعلقة باهلجرة يف موقع املفوضية الشبكي 

ُيقصد باألطفال املتنقلني األطفـال املهـاجرون     "أشار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل أنه           )٣(
  ).A/HRC/11/7". (الذين يشاركون فعليا يف عملية اهلجرة
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 ،)٦( والعمال املهاجرون أو أفراد أسـرهم   ،)٥( وعدميو اجلنسية  ،)٤(املتنقلني، مبن فيهم الالجئون   
  .)٨( واألطفال املنفصلون عن ذويهم أو غري املصحوبني هبم،)٧(ألشخاص املتجر هبم أو املهرَّبونوا
ر، مبا يف ذلك تنقل األطفال، أكثر تعقدا، ميكـن أن تـشمل             وملا أصبح تنقل البش     -٥

وكثريا ما  . عمليات التنقل عناصر من بينها البحث عن احلماية إىل جانب البحث عن الفرص            
ويتمثل . يتغري هذان احلافزان على طول طريق اهلجرة، حبيث ينتقل األطفال من فئة إىل أخرى             

يذها يف ضمان عدم وقوف هذا التصنيف عائقا        التحدي الذي تواجهه صياغة السياسات وتنف     
أمام وضع استجابة قائمة على حقوق اإلنسان لتلبية احتياجات األطفـال مـن املـساعدة               

وسريكز هذا التقرير على احلركة الدولية لألطفال املهاجرين بالنظر . واحلماية يف سياق اهلجرة
 الوقت ذاته بأن عددا أكرب للغاية إىل ضعفهم اخلاص باعتبارهم غري مواطنني، مع االعتراف يف

  .)٩(من األطفال يتنقلون داخل بلداهنم، بوصفهم مشردين داخليا ومهاجرين داخليني

__________ 

أو   له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته            بسبب خوف ... كل شخص يوجد    " )٤(
انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلـك                   

  ). ألف من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني١املادة " (اخلوف، أن يستظل حبماية ذلك البلد
 من االتفاقية املتعلقـة  ١ من املادة ١الفقرة " (ي ال تعتربه أي دولة مواطنا فيها مبقتضى تشريعها  الشخص الذ " )٥(

 ).بوضع األشخاص عدميي اجلنسية
 ١الفقـرة  " (الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر يف دولة ليس من رعاياها          " )٦(

  ).قوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من االتفاقية الدولية حلماية ح٢من املادة 
جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو اسـتقباهلم بواسـطة             "يعّرف االجتار باألشخاص باعتباره      )٧(

التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو اسـتغالل      
لة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علـى         السلطة أو استغالل حا   

من بروتوكول منع االجتار باألشـخاص، وخباصـة النـساء          ) أ(٣املادة  " ( آخر، لغرض االستغالل   شخص
أمـا  ). نيـة واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط            

تدبري الدخول غري املشروع لشخص ما إىل دولة        "هتريب األشخاص فقد ُمّيز عن االجتار هبم وُعّرف باعتباره          
طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من املقيمني الدائمني فيها، وذلك من أجـل احلـصول، بـصورة             

من بروتوكول مكافحة هتريـب     ) أ(٣ادة  امل" (نفعة مادية أخرى  مباشرة أو غري مباشرة، على منفعة مالية أو م        
  ).املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

األطفال املنفصلون عن كال األبوين وعن أقربائهم اآلخرين، والـذين ال يقـوم   "األطفال غري املصحوبني هم   )٨(
؛ واألطفال املنفصلون عن ذويهم هم      "ل حبكم القانون أو العرف عن القيام بذلك       على رعايتهم راشد مسؤو   

 من قبل عن رعايتهم األولية سواء       األطفال املنفصلون عن كال األبوين، أو عن الشخص الذي كان مسؤوالً          "
كـن  ولذلك مي . مبوجب القانون أو العرف، ولكن دون أن يكونوا بالضرورة منفصلني عن أقربائهم اآلخرين            

جلنة حقوق الطفل، التعليق العـام  ". (أن تشمل هذه الفئة األطفال الذين يرافقهم أحد أفراد أسرهتم الراشدين        
  ). بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي٦رقم 

التغلب على  تحدة اإلمنائي،   انظر برنامج األمم امل   . سيحتاج هؤالء األطفال إىل محاية حمددة يف سياق تشردهم         )٩(
  ,Basingstoke and New York (٢٠٠٩، تقريـر التنميـة البـشرية    قابلية التنقل البشري والتنمية: احلواجز

Palgrave Macmillan, 2009] (هكذا وردت ترمجة عنوان التقرير.[  
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ولدى األطفال من طاليب اللجوء ومن الالجئني احتياجات خاصة من احلماية الدولية              -٦
تبار أن األطفال   ويف الوقت ذاته، من الضروري أن يؤخذ يف االع        . ال بد من حتديدها وتلبيتها    

قد تكون لديهم أو قد تنشأ لديهم، يف غضون تنقلهم، حاجة إىل احلماية ختتلف عن وضـع                 
ومن املهم أيضا االعتراف بتعرض الفتيات خصوصا للعنـف   . الالجئني، بيد أهنا ال تقل أمهية     

  .والتمييز يف سياق اهلجرة، ومعاجلة ذلك على صعيدي السياسة العامة واملمارسة
فمنهم من يتخلى عنـه أحـد الوالـدين         : أثر األطفال باهلجرة بأشكال خمتلفة    ويت  -٧

املهاجرين أو كالمها؛ ومنهم من يصحب والديه املهاجرين؛ ومنهم من يهاجر وحيدا، مبعزل             
ويعود بعض األطفال إىل بلداهنم األصلية، إما طوعـا أو نتيجـة           . عن أبويه أو وصيه الراشد    

 مع األسف قلة قليلة من اإلحصاءات عن حركة األطفال على           غري أن هناك  . استعمال القوة 
 ويشكل هذا االفتقار إىل البيانات املفصلة واحدا من التحديات الكثرية يف            )١٠(الصعيد العاملي 

  .)١١(صياغة وتنفيذ سياسة عامة للهجرة تراعي األطفال
ـ    )١٢(وُتستخدم التشريعات املتعلقة باهلجرة وحبماية األطفال       -٨ ع مـسألة   للتعامـل م

غري أن هذه املعايري تطبق أحيانا بطرق مثرية للبس بل متناقضة، مما جيعل             . األطفال املهاجرين 
سياسات اهلجرة يف أغلب الوقت تسود على متطلبات محاية األطفال وما يرتبط هبـا مـن                

  .التزامات متعلقة حبقوق اإلنسان

  اق اهلجرةاملعايري الشارعة اليت حتمي حقوق الطفل يف سي  - ثانياً  
اعترف القانون الدويل أول مرة اعترافا صرحيا باحتياجات األطفال اخلاصـة مـن               -٩

  وعقـب . مم إعالن جنيف حلقوق الطفل    ، عندما اعتمدت عصبة األ    ١٩٢٤احلماية يف عام    
  

__________ 

توجد أي معلومات إحصائية    ال  "يشري التقرير األخري للمقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل أنه             )١٠(
  مـشتركاً   مـتغرياً  كما ال يشكل السن عامالً    . دقيقة عن عدد األطفال الذين تشملهم عملية اهلجرة الدولية        

  ).٥، الصفحة A/HRC/11/7" (للبيانات اإلحصائية املفصلة عن اهلجرة الدولية
 Jeronimo Cortina and Bela Hovy, “Boosting Cooperation: UNICEF, UNDESA and SU/SSC Jointانظر  ) ١١(

Studies on Migration”, South-South in Action, vol. summer 2009, pp. 3-5 (MediaGlobal, 2009). 
يتضمن نظام محاية األطفال جمموعة من القوانني والسياسات والقواعد واخلدمات، وال سيما اخلدمات املتعلقة               )١٢(

وملا كان نظام من هذا القبيل يتطلب مسامهات        . من والعمل والعدل  بالرفاه االجتماعي والتعليم والصحة واأل    
وإجراءات من طائفة واسعة من السلطات العامة، إضافة إىل األطراف الفاعلة من القطاع اخلاص كاملنظمات               

ويف حالة سياسات اهلجـرة،     . غري احلكومية، فإن مسألة التنسيق ضرورة وحتد كبري معا على صعيد املمارسة           
 .األمر تعقدا من جراء احلاجة إىل ضمان التنسيق عرب احلدود الدوليةيزداد 
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، وتتضمن أحكاما عامة    )١٣(ذلك، وضعت الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان       
ومن مث حيق جلميع األطفال التمتع على قدم املـساواة          .  يف سياق اهلجرة   تنطبق على األطفال  

وتطبَّـق املعـايري    . باحلقوق األساسية املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة       
الشارعة الرئيسية املتعلقة حبماية الطفل تطبيقا متساويا على األطفال املهـاجرين واألطفـال             

وبناء على ذلك، ينص القانون الدويل على النظـر إىل هـؤالء            .  اهلجرة املشاركني يف عملية  
األطفال مجيعا ومحايتهم باعتبارهم أطفاال يف املقام األول، بدال من جعل وضعهم كمهاجرين            

ومتثـل  . أو أي وضع آخر، أو وضع آبائهم، هو الذي حيدد حصوهلم على احلماية واملساعدة  
، )انظر القسم التايل(ارع األساسي فيما يتعلق حبقوق األطفال اتفاقية حقوق الطفل املعيار الش

وتنطبق، فضال عنها، على الطفل، مجيع األحكام العامة يف القانون الدويل حلقوق اإلنـسان              
  .اليت تنص عليها الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان

ن وأفـراد أسـرهتم     وتتضمن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجري         -١٠
) ٢٩املادة  (أحكاما حمددة حتمي األطفال على حنو يشمل ما يرتبط باحلق يف تسجيل الوالدة              

وإضافة إىل ذلك، تنص االتفاقية على أنه إذا ُحرم عامل مهاجر مـن             ). ٣٠املادة  (والتعليم  
 وأطفالـه   حريته، جيب على الدولة احملتجزة أن تبدي اهتماما باملشاكل اليت قد تنشأ لزوجه            

كما يتمتع مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم باحلمايـة   ). ١٧ من املادة    ٦الفقرة  (القّصر  
   ، ومن الطـرد اجلمـاعي     )٢١املادة  (من املصادرة واإلتالف غري القانونيني لوثائق هويتهم        

            ، وهلم احلق يف احلصول على احلماية واملـساعدة مـن الـسلطات القنـصلية              )٢٢املادة  (
  ).٢٣املادة (

ومثة اتفاقيتان من اتفاقيات منظمة العمل الدولية تتعلقان حبالة العمال املهاجرين مها              -١١
، واتفاقية العمال املهاجرين    )٩٧رقم  ( ١٩٤٩لعام  ) املراَجعة(أجل العمل   اتفاقية اهلجرة من    

ة احلد األدىن لسن    وإضافة إىل ذلك، تنص اتفاقي    ). ١٤٣رقم   (١٩٧٥لعام  ) أحكام تكميلية (
 ١٩٩٩واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال لعام        ) ١٣٨رقم   (١٩٧٣االستخدام لعام   

  .على محاية حقوق األطفال العاملني على وجه اخلصوص) ١٨٢رقم (
 حقوق األطفـال الالجـئني      ١٩٥١وحتمي االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام         -١٢

وجود إشارة حمددة إىل األطفال الالجئني يف هذا الصك، وبالرغم من عدم . وملتمسي اللجوء
 اليت تقتضي من الدول منح الالجئني نفس املعاملة املمنوحة          ٢٢ مبا فيها املادة     -فإن أحكامه   

  . تنطبق باملثل على حالة األطفال-ملواطنيها يف ما خيص التعليم 
__________ 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز           : فيما يلي تلك الصكوك    ) ١٣(
دية العنصري؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصا             

املعاملة أو العقوبة   واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب            
القاسية والالإنسانية واملهينة؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة          

  .تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ وا



A/HRC/15/29 

7 GE.10-15139 

الدول مبنح جنسيتها    بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية       ١٩٦١وتلزم اتفاقية عام      -١٣
          ، ومتنعهـا مـن    )١املـادة   (ألي شخص يولد يف إقليمها ويكون لوال ذلك عدمي اجلنسية           

             جتريد األشخاص من جنسياهتم إذا كان من شـأن هـذا التجريـد أن جيعلـهم عـدميي                  
  .)١٤()٨املادة (اجلنسية 

 جلانا من اخلرباء املستقلني الذين      قدمت هيئات معاهدات األمم املتحدة، باعتبارها     و  -١٤
يرصدون تنفيذ املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، توجيهات ُيعتد هبا بشأن حالـة             

الصادر عن جلنة  ٦األطفال يف سياق اهلجرة يف شكل تعليقات عامة، تشمل التعليق العام رقم 
 عـن ذويهـم خـارج                 لنيبشأن معاملة األطفال غري املـصحوبني واملنفـص     حقوق الطفل   
   .)١٥(بلدهم األصلي

كما تناولت آليات اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان املـسائل ذات              -١٥
 ومما حيظى بأمهية فريـدة      .)١٦(الصلة يف إطار والياهتا املواضيعية واملتعلقة بكل بلد على حدة         

ن الذي أصدر يف اآلونة األخرية تقريرا عن    عمل املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجري      
  ).A/HRC/11/7(حالة األطفال يف سياق اهلجرة 

بروتوكـول منـع االجتـار    ومما له صلة أيضا حبالة األطفال يف سياق اهلجـرة      - ١٦
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة هتريـب           

البحر واجلو، املكمالن التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة          املهاجرين عن طريق الرب و    
  .املنظمة عرب الوطنية

وعلى الصعيد اإلقليمي، توفر مجلة صكوك، من بينها الصكوك التاليـة، احلمايـة               -١٧
امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه؛ واالتفاقية األوروبية       : حلقوق األطفال يف سياق اهلجرة    

 اإلنسان واحلريات األساسية؛ وميثاق االحتاد األورويب للحقـوق األساسـية؛           حلماية حقوق 
              واالتفاقية األمريكية حلقـوق اإلنـسان؛ واتفاقيـة البلـدان األمريكيـة بـشأن االجتـار            

  .الدويل باألحداث

__________ 

 . أحكام االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسيةانظر أيضاً )١٤(
لالطالع على أعمال هيئات املعاهدات واإلحالة إىل سائر التعليقات العامة ذات الصلة، انظر املوقع الـشبكي          )١٥(

www.ohchr.org . املوقع الشبكي التايل     يضاًوانظر أ www.hrcam.org         وهـو قاعـدة بيانـات وضـعتها ،
اليونيسيف وجامعة النوس الوطنية، جتمع مقتطفات من املالحظات اخلتامية املتعلقـة باألطفـال وحقـوق               

 ).٢٠٠٩-٢٠٠٠(اإلنسان واهلجرة 
 لالطالع على معلومات عن عمـل       http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htmانظر   )١٦(

 .اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان
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  املبادئ العامة والتعاريف: اتفاقية حقوق الطفل  - ثالثاً  
هي املعاهدة الدولية حلقوق اإلنسان اليت حظيت بأكرب عدد         إن اتفاقية حقوق الطفل       -١٨

وتتضمن جمموعة شاملة مـن     .  دولة ١٩٣من التصديقات إذ يبلغ عدد الدول األطراف فيها         
املعايري الدولية امللزمة قانونا، وتقدم تفاصيل عن الكثري من األحكـام العامـة الـواردة يف                

وتنطبق االتفاقية على كل طفل بصرف . طفلالصكوك السابقة مع إشارة خاصة إىل حقوق ال   
وبذلك تـشكل هـذه     . النظر عن الفئة اليت ينتمي إليها أو عن جنسيته أو وضعه كمهاجر           

  .االتفاقية معيارا رئيسيا حلماية مجيع األطفال يف سياق اهلجرة
الربوتوكول االختياري املتعلـق ببيـع      : ويكمل االتفاقية بروتوكوالن اختياريان مها      -١٩
طفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري املتعلق           األ

              وينص الصكان معـا علـى محايـة األطفـال يف          . باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    
  .سياق اهلجرة

وهـي  وتشدد بعض املبادئ العامة على واجب الدول محاية حقوق مجيع األطفال،              -٢٠
  .ذات صلة حبالة األطفال يف سياق اهلجرة

  عدم التمييز  - ألف  
 من االتفاقية، على أن ٢ من املادة ١ينص مبدأ عدم التمييز، كما هو حمدد يف الفقرة       -٢١

دون أي  ] الدول األطـراف  [كل طفل خيضع لوالية     "مجيع احلقوق الواردة فيها تنطبق على       
         ظر التمييز على أساس اجلنسية أو وضـع اهلجـرة         ويشمل ذلك ح  ". نوع من أنواع التمييز   

وينبغي أيضا محاية األطفال من التمييز أو العقاب القائمني علـى أسـاس   . أو انعدام اجلنسية  
وقدمت ). ٢ من املادة    ٢الفقرة  (وضع آبائهم أو األوصياء القانونيني عليهم أو أفراد أسرهتم          

الجتماعية والثقافية مزيدا مـن التفاصـيل مفادهـا أن          اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية وا    
ينبغي أال تشكل سببا يف احلرمان من التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهـد،             ] اجلنسية"[

فمثال جلميع األطفال املوجودين داخل دولة من الدول، مبن فيهم األطفال بدون وثائق رمسية،           
  .)١٧("الكايف وعلى الرعاية الصحية امليسورةاحلق يف احلصول على التعليم وعلى الغذاء 

__________ 

بشأن عدم التمييز يف احلقـوق     ٢٠اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )١٧(
ما مييز   وقد بينت جلنة حقوق الطفل أنه بالنظر إىل       ). ٢ من املادة    ٢الفقرة  (االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 من العهـد    ٢ من املادة    ٣، ال تنطبق أحكام الفقرة      خاصااللتزامات الناشئة عن االتفاقية من طابعني مطلق و       
صادية واالجتماعية والثقافية على األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم          الدويل اخلاص باحلقوق االقت   

 ).٦انظر تعليقها العام رقم (
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، إهانـة   "سواء أكان علنيا أم مستترا    "وشددت جلنة حقوق الطفل على أن التمييز،          -٢٢
 وقد تناولت اللجنة مسألة الفوارق القائمـة بـني األطفـال            .)١٨(لكرامة األطفال اإلنسانية  

وسـائر األطفـال،    ) جرةومن بينهم األطفال املتأثرون باهل    (املعرضني للخطر بشكل خاص     
وأشارت إىل أن هذه الفوارق كثريا ما تبلغ حبكم الواقع حد التمييـز يف جمـاالت الرعايـة            

 وباملثل أشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية       .)١٩(ية والتعليم واخلدمات االجتماعية   الصح
شر، سيؤثر يف إمكانية التمتع واالجتماعية والثقافية إىل أن التمييز، سواء منه املباشر أو غري املبا

  .)٢٠(باحلقوق املنصوص عليها يف العهد
وأقرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأنه ال ميكن، يف بعض احلاالت، كما هو                -٢٣

احلال يف سياق حقوق سياسية معينة، التمييز إال بقدر حمدود بني املواطنني وغري املـواطنني،               
لتفضيلية على أساس املواطنة أو املركز مـن ناحيـة اهلجـرة            املعاملة ا "غري أهنا ذكرت أن     

مل تطبـق مبوجـب هـدف       ... نوعا من التمييز مىت كانت معايري ذلك التفضيل         ] تشكل[
 ومن مث فإن مبدأ عدم التمييز حيظر حاالت         .)٢١("، وال تتناسب مع بلوغ هذا اهلدف      مشروع

  .التمييز غري املربرة أو اجلائرة أو التعسفية

  مصاحل الطفل الفضلى  - باء  
 من اتفاقية حقوق الطفل،     ٣ من املادة    ١ينبثق مبدأ مصاحل الطفل الفضلى من الفقرة          -٢٤

يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء قامت هبـا مؤسـسات            "اليت تنص على أنه     
ت التـشريعية،   الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئا           

وبناء على ذلك، يتعني على مجيـع الـسلطات         ". يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى     
واملؤسسات اليت يكون لديها اتصال باألطفال يف سياق اهلجرة أن حتدد أن إجراءاهتا تعـىن               

 وينبغي أن تكون هلذا املبدأ السيادة على غريه من        . أساسا حبماية مصاحل كل طفل على حدة      
  .املبادئ، مبا يف ذلك األحكام املتعارضة يف سياسات اهلجرة، يف حال نشوئها

سـيختلف،  " املـصلحة الفـضلى  "وجتدر اإلشارة إىل أن املعىن املقصود مما يشكل       -٢٥
فيـصبح إذن مـن     . بالضرورة، باختالف السياقات، بناء على حالة كل طفل على حـدة          

فل لدى حتديد مصاحله الفـضلى، مبـا يف         الضروري ضمان مراعاة الظروف اخلاصة بكل ط      
ذلك جنسيته وتنشئته وخلفيته الثقافية واللغوية وأوجه الضعف اليت يعاين منها واحتياجاته يف             

__________ 

  ).٢٩ من املادة ١الفقرة ( بشأن أهداف التعليم ١جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )١٨(
)١٩ ( Jaap E Doek, “The CRC General Principles”, 18 Candles: The Convention on the Rights of the Child 

Reaches Maturity (Sion, OHCHR and Institut international des droits de l’enfant, 2008), p. 33. 
 .٢٠اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٢٠(
 .ن غري املواطنني بشأ٣٠جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم  )٢١(
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وقد أوصت جلنة حقوق الطفل بدمج هذا املبدأ يف التـشريعات ذات الـصلة              . جمال احلماية 
 من أجل تـوفري احلمايـة       وجعله عنصرا رئيسيا يف أي عملية من عمليات اختاذ القرارات،         

أما املبادئ العامة األخرى املتعلقة حبماية األطفال، فينبغي دجمها يف آليـات            . الكافية لألطفال 
  .حتديد املصلحة الفضلى

  احلق يف احلياة والبقاء والنمو  - جيم  
 من اتفاقية  ٦املادة  (إن حق الطفل يف احلياة معيار أساسي من معايري حقوق اإلنسان              -٢٦
إىل "وقد فُسر ليشمل بل ويتجاوز أيضا البقاء اجلسدي، فيتضمن منو الطفل            ). ق الطفل حقو

التمييـز   وسيتسىن ذلك النمو بفضل ضمان عدم     ). ٦ من املادة    ٢الفقرة  " (أقصى حد ممكن  
ضد األطفال املهاجرين يف احلصول على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والترويج           

ومما حيظـى  . واللعب اللذين يشجعان على حتقيق أمت منو ممكن لشخصية الطفل    ملفهوم الترفيه   
باألمهية ذاهتا محاية األطفال يف سياق اهلجرة من استغالهلم واحتجازهم وفصلهم عن أسرهم             

وميكن أن يتأثر منو األطفال املهاجرين غري الـشرعيني يف          . مبا يتعارض مع مصاحلهم الفضلى    
  .أثرا شديدا بالقيود املفروضة على حقوقهم أو حقوق آبائهمبلدان العبور واملقصد ت

، الذي  )٥املادة  (ومما يتصل باملبدأ العام املتعلق بالبقاء والنمو مبدأ القدرات املتطورة             -٢٧
يربز مفهوما مفاده أن الطفل صاحب حقوق كامل، وحيترم مسؤوليات اآلبـاء واألوصـياء          

         اة سن الطفل ونضجه لـدى اختـاذ القـرارات،          وحقوقهم وواجباهتم، ويرتبط بشرط مراع    
  .ال سيما وأن قدرات األطفال على اختاذ القرارات تتطور

  حق الطفل يف أن ُيستمع إليه  - دال  
يستنري كل حكم من أحكام االتفاقية حبق مجيع األطفال يف املـشاركة يف املـسائل             -٢٨

يوضح أنه ينبغي أن يتمكن األطفال، مىت كان        والقرارات اليت تعنيهم، مما يربز مبدأ الوكالة و       
مناسبا، من التعبري عن آرائهم وأن ُيستمع إليهم يف اإلجراءات القضائية أو اإلداريـة الـيت                

  ).١٢املادة (متسهم 
وينطوي هذا املبدأ على آثار عملية للغاية يف جمال السياسة العامة، حبيث يقتضي من                -٢٩

دي القانون واملمارسة اإلدارية، حق األطفال املتنقلني يف        سلطات الدولة أن تكفل، على صعي     
املشاركة، وأن تقدم لألطفال املعلومات الكافية، فضال عن توفري حمافل مالئمة يتسىن فيهـا              

وال ينبغي اختاذ القرارات، فيما يتعلق مثال مبراقبة        . لألطفال ممارسة حقهم يف االستماع إليهم     
. دمي اخلدمات االجتماعية، دون استشارة األطفال املتـضررين       احلدود وقرارات اإلعادة أو تق    

وبغية إعمال هذا احلق، ال بد، فضال عن ذلك، أن يكون مجيع املوظفني املعنـيني مـدربني                 
  . على تطبيق منظور يراعي األطفال يف إجراءاهتم كافياًتدريباً



A/HRC/15/29 

11 GE.10-15139 

لف األوساط القضائية   وينبغي أن يتسىن أيضا االستماع إىل األطفال املهاجرين يف خمت           -٣٠
مثال يف سياق احتجـازهم أو      (أو اإلدارية، مبا يشمل كل جوانب إجراءات اهلجرة واللجوء          

، ويف إجراءات الشكاوى املتعلقة باالستغالل واإليذاء       )ترحيلهم أو احتجاز أو ترحيل آبائهم     
  .)٢٢(ينيف مكان العمل، ويف تصميم اخلدمات االجتماعية وتقدميها إىل مجاعات املهاجر

  التحديات يف جمال التنفيذ  - رابعاً  
ختتلف أشكال هجرة األطفال ودوافعها، بيد أن تنقلهم ُينظر إليه عادة ضمن إطـار             -٣١

وبذلك ال تراعى السمات اليت متيز مصاحل األطفال ومناظريهم وأوجه ضعفهم           . هجرة الكبار 
ت الصلة، ألن معظـم هـذه       لدى صياغة السياسات الوطنية يف جمال اهلجرة والتشريعات ذا        
ومن جهة أخرى، ال تراعـي      . السياسات يعمل يف إطار افتراض كون مجيع املهاجرين كبارا        

معظم السياسات الوطنية املتعلقة بالطفولة احتياجات وحقوق األطفال املهاجرين، الذين ميكن   
ات واللوائح  استبعادهم بشكل صريح أو على صعيد املمارسة من احلماية اليت توفرها التشريع           

ولذلك فإن عدم كفاية نظم     . اليت تضعها احلكومات حلماية األطفال الذين هم مواطنو البلد        
محاية األطفال وغياب التنفيذ الفعال لإلطار املعياري القائم يؤديان إىل ثغرات كبرية يف جمال              

  .احلماية املتعلقة باألطفال املهاجرين يف كل منطقة من مناطق العامل
يواجه األطفال املهاجرون سياسات توضع بناء على افتراضات غري دقيقة وغري           كما    -٣٢

ففي كثري من األحيان، مثال، ُيفترض أن مجيع األطفال الذين يهاجرون علـى حنـو          . مناسبة
  .)٢٣(وإعادهتم إىل بلداهنم األصلية" إنقاذهم"مستقل قد تعرضوا لالجتار وحيتاجون من مث إىل 

بقلة االعتراف بتأثري سياسات مراقبة اهلجرة يف حالة محاية         يتعلق   حتد عام آخر     ومثة  -٣٣
فأطفال املهاجرين غري الشرعيني، مثال، يعانون أيضا عندما ُيجرَّم         . األطفال يف سياق اهلجرة   

وقد أكد الفريق العامل املعـين مبـسألة      . آباؤهم ويتعرضون لالحتجاز أو اإلبعاد أو الترحيل      
فاده أن جترمي اإلقامة غري الشرعية يف بلد يتجاوز املصلحة املشروعة           االحتجاز التعسفي مبدأ م   

للدول يف مراقبة اهلجرة غري الشرعية وتنظيمها، وميكن أن يؤدي إىل احتجاز ال ضرورة لـه                
 وعالوة على ذلك، مثة توافق متزايـد يف اآلراء          .)٢٤(ويشجع على الوصم والعداء والكراهية    

__________ 

 . بشأن حق الطفل يف االستماع إليه١٢انظر جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٢٢(
-Global Alliance Against Trafficking in Women, Collateral Damage: The Impact of Antiانظـر   )٢٣(

Trafficking Measures on Human Rights Around the World (Bangkok, 2007).  
 املتعلقة حبالـة املهـاجرين وطـاليب اللجـوء     ٥يق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، املداولة رقم      الفر )٢٤(

)E/CN.4/2000/4املرفق الثاين ،.(  
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أشرية صاحلة أو البقاء فيها بعد انقضاء أجل التأشرية ميكـن           على أن الدخول إىل دولة دون ت      
  .)٢٥(أن يشكل خمالفة إدارية، بيد أنه ال ينبغي أن يعترب جرمية

وميكن أن يتعرض األطفال، سواء هاجروا مبفردهم أو مع أسرهم، ملستويات عاليـة             -٣٤
هـذا العنـف     وَترتكب   .)٢٦(من العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي يف إطار عملية اهلجرة        

جهات خمتلفة تشمل السلطات احلكومية والعناصر الفاعلة غري احلكومية، عندما ُينقل األطفال 
 ٣٧وتنص املادة   . على يد املتجرين واملهربني، ويف احلدود، ومراكز االحتجاز، ومكان العمل         

من اتفاقية حقوق الطفل على محاية مجيع األطفال، بصرف النظر عن املكـان أو الوضـع                 
 ومـع  .)٢٧(لقانوين، من التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      ا

                   إىل ذلك يزداد ضـعف األطفـال عنـدما حيرمـون مـن اللجـوء إىل احملـاكم سـعياً                  
  .)٢٨(العدالة واإلنصاف

اهية وخطاب  وميكن أن يتعرض األطفال وأسرهم للكراهية والعنصرية وجرائم الكر          -٣٥
الكراهية يف البلدان املضيفة وبلدان العبور، تعززها يف كثري من األحيان السياسات الرمسية اليت      

وتكتسي مشاركة األطفال أمهيـة     . هتمش وتستبعد املهاجرين ومجاعاهتم وتقوض االندماج     
 حامسة بوجه خاص يف تصميم وتنفيذ سياسات إدماج فعالة يف بلدان املقصد، مبا يف ذلـك               

  .الربامج واحلمالت املناهضة للكراهية والعنصرية

__________ 

  Global، و ٤١، الفقـرة    A/HRC/7/12انظر تقرير املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين،              ) ٢٥(
Migration Group, “Rooting Migration Policies in Human Rights, Ensuring the Rights of All Migrants 

and Improving Human Development Outcomes”, Background Paper, ( 27-28 May 2010), p. 4.  
وبينـت  . A/61/299فال،  انظر تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األط             )٢٦(

وحددت الدراسة، علـى وجـه      . هذه الدراسة تعرض األطفال للعنف، مبن فيهم األطفال يف سياق اهلجرة          
اخلصوص، ارتفاع مستويات العنف الذي يرتكبه موظفو الشرطة يف حق الفئات املهمـشة مـن األطفـال،        

 .كاألطفال الذين يعيشون يف الشوارع
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ٧ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة        من ٥تعزز هذا احلظر املادة      )٢٧(

وقد أعربت جلنة حقوق الطفل، يف استنتاج ينطبق باملثل علـى           . املدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب    
عـذيب، والتعـدي    إساءة املعاملة، والعقوبة البدنية، والت    "حالة كثري من األطفال املهاجرين، عن قلقها إزاء         

اجلنسي، اليت يتعرض هلا األطفال يف مرافق االحتجاز، وإزاء حوادث القتل املزعومة اليت يتعرض هلا األطفـال              
             ،CRC/C/94" [أو يعملون يف الشوارع على أيـدي املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون             /الذين يعيشون 

 من االتفاقية ذات    ١٩وتفرض املادة   ). ٣٩ و ٣٨ الفقرتان   ،CRC/C/15/Add.115: باإلنكليزية] (٧٠الفقرة  
الصلة على الدول، فضال عن ذلك، واجب محاية األطفال من العنف واالستغالل اللذين يرتكبـهما اآلبـاء                 

  ).مثل أرباب العمل(واألوصياء واألشخاص اآلخرون الذين يضطلعون بدور مقدم الرعاية 
العمال املهاجرين غري احلاصلني على وثائق اإلقامـة ال يـستطيعون،           "الحظت حمكمة البلدان األمريكية أن       ) ٢٨(

  Juridical Condition“(" أحيانا، حىت اللجوء إىل حماكم العدل للمطالبة حبقوقهم بسبب وضعهم غري القـانوين 
and Rights of Undocumented Migrants”, Advisory Opinion OC-18/03, 17 September 2003.(  
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وقد أوصت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان الدول، يف مناسبات عدة، بأن ترصد              -٣٦
عن كثب العنصرية وكره األجانب وتكافحهما، وتعزز التفاهم والتسامح بني الثقافـات يف             

  .)٢٩(اجملتمع بكل فئاته

  ري املصحوبني هبماألطفال املنفصلون عن ذويهم وغ  - ألف  
يعاين كثري من األطفال املنفصلني عن ذويهم وغري املصحوبني هبم مـن الـصدمات      -٣٧

الشديدة والعنف يف غضون رحلتهم، ويقع بعضهم يف قبضة املتجرين، وحيتاج بعـضهم إىل              
ومع ذلك، فإن كثريا من األطفال الذين يهاجرون        . املساعدة اإلنسانية بسبب ظروف تنقلهم    

. م حيرمون من احلصول على املساعدة القانونية والعملية وحيتجزون بصورة غري قانونية           مبفرده
، راشـدين طأ مهاجرين غـري شـرعيني   قد يعتربون عن طريق اخل   واألطفال غري املصحوبني    

ويرحلون دون أن تتاح هلم فرصة فعلية يف التماس اللجوء، ودون مراعاة األصول القانونيـة،      
  .فلحقوق الط وال مراعاة

 الصادر عن جلنة حقوق الطفل توجيهات شاملة للـدول          ٦ويقدم التعليق العام رقم       -٣٨
 .)٣٠(وسائر أصحاب املصلحة بشأن محاية األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم          

وتنص تلك التوجيهات، على مجلة أمور، منها حتديد مجيع األطفال من الفئتني املـذكورتني              
ب وقت ممكن عقب دخوهلم إىل البلد املضيف، وتعيني وصـي أو ممثـل              وتسجيلهم يف أقر  

وينبغي أن يتلقى من تناط هبم مسؤوليات الوصـاية،         . قانوين كفء، مع مراعاة آراء الطفل     
وأي شخص آخر كذلك يتوىل احلفاظ على مصاحل الطفل الفـضلى، التـدريب والـدعم               

 أي حال من األحوال، أن ُيرفض دخـول          وال ينبغي، يف   .)٣١(املناسبني ألداء مهامهم بفعالية   
  .األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني عنهم إىل اإلقليم

__________ 

؛ )١٩، الفقـرة    CRC/C/15/Add.248(نة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية بـشأن الـسويد          انظر مثال جل   )٢٩(
واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، املالحظـات اخلتاميـة بـشأن الـدامنرك                 

)E/C.12/1/Add.102 (، وإسبانيا )٢٤، الفقرةE/C.12/1/Add.99 ٢٥، الفقرة.(  
ة يف مواضع أخرى منها املبادئ التوجيهية املشتركة بني الوكاالت املتعلقة باألطفال غري             ترد توجيهات إضافي   )٣٠(

املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم؛ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بسياسات وإجراءات معاملة األطفال ملتمسي            
الجئني؛ واملبادئ التوجيهيـة    اللجوء غري املصحوبني بذويهم، التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ال          

املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر، اليت أوصت هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان؛                
واملبادئ التوجيهية املتعلقة بطلبات اللجوء اخلاصة باألطفال، التابعة ملفوضية شؤون الالجئني؛ وبيان املمارسة             

  Separated Children in Europe(طفـال املنفـصلني عـن ذويهـم يف أوروبـا      السليمة التابع لربنامج األ
Programme Statement of Good Practice (SCEP).(  

)٣١( European Union Agency for Fundamental Rights, “Separated, asylum-seeking children in European 

Union Member States”, summary report (April 2010), p. 34.  
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  مراقبة احلدود  - باء  
 على األطفال املهاجرين، مبن فيهم املنفـصلون         خطرياً ميكن أن تكون احلدود مكاناً      -٣٩

ف على يد حـرس     فقد يتعرضون ملستويات عالية من العن     . عن ذويهم وغري املصحوبني هبم    
 ما ينظر   وكثرياً. احلدود واالحتجاز التعسفي واملطول، وحيرمون من احلق يف التماس اللجوء         

  .املسؤولون إىل األطفال يف احلدود نظرة ارتياب، ويشكون يف سنهم ودوافع تنقلهم
وميكن أن تكون ممارسات االعتراض على احلدود الربية والبحرية واجلوية تعسفية بل              -٤٠
 قانونية، حبيث ُتجَبر جمموعات كاملة من املهاجرين، مبن فيهم األطفال غري املصحوبني             وغري

وُتهَمـل  . بذويهم واملنفصلون عنهم، على العودة إىل بلدان العبـور أو البلـدان األصـلية             
االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين يف تلك الظروف، الذين يكون بعضهم قد أمضى أسـابيع             

ويعاين األطفال يف معظم األحيان أكثر من غريهم بـسبب شـدة            . تنقلأو شهورا يف حالة     
وعلى نفس القدر من اخلطورة، ميكن أن ُتغفَل االحتياجات من احلماية، وتترتـب             . ضعفهم

  .على ذلك يف الغالب آثار وخيمة
وينص القانون الدويل على حظر مطلق لإلعادة القسرية، أي إعادة أي شـخص إىل     -٤١

 أو إعادة الجئ إىل أي      ،)٣٢(فيه للتعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة     بلد قد يتعرض    
 وينبغـي أن   .)٣٣(بلد، وبأي شكل من األشكال، تكون فيه حياته أو حريته معرضتني للخطر           

تتاح جلميع األطفال إجراءات فعالة للقيام، على حنو يراعي خصوصياهتم، بتحديـد اخلطـر              
اإلعادة القـسرية   "ادوا إىل وطنهم األصلي، أو أي خطر يتمثل يف          الذي قد يواجهونه إذا ع    

). أي النقل إىل بلدان ثالثة يكون فيها الشخص معرضا خلطر اإلعادة القـسرية            " (املتسلسلة
ويشمل ذلك الوصول إىل إجراءات اللجوء واإلجراءات املتعلقة بتحديد ما إذا كـانوا قـد               

وينبغي أن ُتعجـل سـلطات      . يمة حلقوق اإلنسان  تعرضوا لالجتار وسائر االنتهاكات اجلس    
احلدود، عند االقتضاء، بإحالة األطفال املهاجرين إىل السلطات املعنية حبماية الطفل والدوائر            

وينبغي تعيني وصي أو مستشار قانوين مستقل على وجه السرعة لتقدمي           . األخرى ذات الصلة  
  .)٣٤(فال املنفصلني عن ذويهماملشورة واحلماية لألط

  تقدير السن  - جيم  
 رغم أن تقدير السن ميكن أن يكون مفتاح حصول الطفل على احلماية، فإن كـثرياً           -٤٢

 من األطفال املهاجرين وطاليب اللجوء ميكن أن خيضعوا لتقنيات غري مناسبة لتحديد الـسن،              

__________ 

 . من اتفاقية مناهضة التعذيب٣املادة  )٣٢(
 . من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني٣٣املادة  )٣٣(
)٣٤( SCEP, p. 16. 



A/HRC/15/29 

15 GE.10-15139 

عتقـاد  واال. مما من شأنه أن ميس حبقهم يف اخلصوصية وينتج عنه انتهاك كرامتهم اإلنسانية            
 ويعرض األطفال خلطر    ،)٣٥(إىل أخطاء جسيمة  قد يؤدي   اخلاطئ بأن تلك التقنيات علم دقيق       

  .)٣٦(اإلعادة القسرية واالحتجاز واحلرمان من اخلدمات األساسية
، بأوجه القصور الكامنة يف تلك      ٦وأقرت جلنة حقوق الطفل، يف تعليقها العام رقم           -٤٣

اء من إجراءات تقدير السن النضج العقلـي للفـرد          العمليات، فأوصت بأن يراعي كل إجر     
  .إضافة إىل العوامل اجلسدية والثقافية

وينبغي أن تشمل الضمانات احمليطة مبسألة تقدير السن أمورا منها عدم إجراء ذلك               -٤٤
التقييم إال كمالذ أخري عندما ينشأ خالف بشأن سن الفرد، وتصديق الفرد يف حال انعـدام                

معلومات عن العملية واآلثار املمكنة للفرد على حنـو يراعـي خـصوصيات    اليقني، وتوفري  
          واألفـضل . الطفل، والتماس موافقته عن علم، ومحاية الفرد من اإلعادة أثناء تقـدير سـنه             

           أن يتوىل تقييم السن فريق مستقل من اخلرباء، وينبغي أن ُيمـنح الفـرد فرصـة فعليـة يف                  
  .)٣٧(استئناف القرار

  العودة -دال   
 جدول أعمـال اهلجـرة يف       يفحتتل مسألة العودة واإلعادة إىل الوطن مكانة بارزة          -٤٥

عمليات الطرد اجلماعية، وميكن أن ُيعادوا      ل ضحيةويقع األطفال    . العامل يف مجيع أحناء  البلدان  
ـ  فـردي    حتديدإىل بلداهنم األصلية أو بلدان العبور عند غياب                     جـراء شروعية هـذا اإل   مل

وميكن أن ُتنفذ عمليات إعادة األطفال بدرجات عاليـة   .حتياجات األطفال إىل احلمايةالأو 

__________ 

ترتبط أساليب التقييم الطيب، مثل فحص العظام واألسنان، هبامش خطأ ال يقـل عـن سـنتني يف أي مـن              )٣٥(
. ن، وانعدام األدلة املـستندية    وميكن أن يتضاعف ذلك من جراء الفوارق الثقافية يف تسجيل الس          . االجتاهني

الرمسية يف بعض البلدان تسري يف مـسألة تقـدير          " ثقافة التشكيك والتكذيب  "وأشار أحد التقارير إىل أن      
  ,Heaven Crawleyانظـر  . السن، مما يلقي عبء اإلثبات على األطفال ليقدموا الدليل على أهنم ليسوا كبارا

“When is a Child Not a Child? Asylum, Age Disputes, and the Process of Age Assessment, 

Immigration Law Practitioner’s Association” (May 2007).  
وضع املهاجرين الصغار مثل األطفال يتعرض يف حـد ذاتـه          "أشارت إحدى املنظمات غري احلكومية إىل أن         )٣٦(

  Platform for International Cooperation on" (بانتظـام لطعـن الـسلطات الوطنيـة ملراقبـة اهلجـرة      
Undocumented Migrants, Undocumented Children in Europe: Invisible Victims of Immigration 

Restrictions (Brussels, 2008), p. 6 .( وتشريBhabha صغر سن هؤالء األطفـال "، فضال عن ذلك، إىل أن 
، أكـسبتهم جتـارهبم يف احليـاة صـالبة         ‘أطفالنا‘عن  ‘ لفونخيت‘ال يوىل أي اهتمام إذ ُيفترض أهنم أطفال         

  Jacqueline Bhabha, “‘Un vide juridique?’ Migrant Children: the Rights" (وأنضجتهم قبـل األوان 
and Wrongs”, in Carol Bellamy and Jean Zermatten (eds.), Realizing the Rights of the Child 

((Ruffer and Rub, 2007), p. 209.  
)٣٧( SCEP (fourth revised edition March 2010).  
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وميكن أن تؤدي عمليات اإلعادة أيضاً إىل فـصل         . واستخدام غري متناسب للقوة   من العنف   
  .حني يبقى أطفاهلم يف البلد املضيفاألسر، إذ ُيبعد اآلباء إىل بلداهنم األصلية يف 

ومع ذلك فإن قدرة الدول على إعادة األطفال يف سياق اهلجرة مقيد بعـدد مـن                 -٤٦
وقد أكدت جلنة حقوق الطفل على .  الالجئنيإعادةعدم  يف هذا الصدد مبدأ هاوأمه ،العوامل

توجد فيه أسباب كافية أنه ال ينبغي يف أي حال من األحوال النظر يف إعادة أي طفل إىل بلد           
هـذه  وأفادت اللجنة بـأن      . بضرر ال ميكن جربه    ته إلصاب خماطر حقيقية ناك  لالعتقاد بأن ه  

كون تغري الدول على السواء، وأن      وصدر عن اجلهات الفاعلة من الدول       ت ميكن أن    املخاطر
        نتيجة غري مباشرة لإلجراءات اليت تتخذها هـذه اجلهـات         تكون   بشكل مباشر أو     ةمقصود

أن جتـري    قبل كل شيء  لدول  ينبغي ل  ه عالوة على ذلك أن    أو متتنع عن اختاذها، والحظت    
التعليق (تقييماً للمخاطر بشأن مدى مالءمة اخلدمات الغذائية والصحية اليت ُيعاد إليها الطفل             

وعالوة على ذلك، أوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين مببدأ ). ٦العام رقم 
  .عدم إبعاد األطفال غري املصحوبني

 مثل حق املقترنة به،وينبغي أن يكون مبدأ املصاحل العليا للطفل، باإلضافة إىل املبادئ        -٤٧
 األطفال، ويف القـرارات  إلعادةالطفل يف أن ُيستمع إليه، من االعتبارات األولية يف أي قرار        

  .املتعلقة بإبعاد آبائهم
 النظـر يف    ، استثنائية يف حاالت ،  وبينما اعترفت جلنة حقوق الطفل بأن من املمكن        -٤٨

 مثل تلـك املتـصلة   ،احلجج غري القائمة على احلقوق"عودة األطفال، فإهنا شددت على أن  
 ويعين ذلك بدوره    )٣٨("على اعتبارات املصاحل العليا    لهجرة، ال ميكن أن تطغى    ل ة العام باملراقبة

  .عودةال يف  النظر إمكانية للطفل قبلالعلياضرورة وجود آلية فعالة لتحديد املصاحل 
 اجلماعي، وذلك من منطلق أن هناك خمـاطر         الطردوحيظر القانون الدويل عمليات      -٤٩
. )٣٩(تكون غري قانونية بطبيعتها  س، ومن مث    وتعسفمتييز  على   هذه   الطردعمليات  تنطوي  بأن  

حتظـر  املهاجرين وأفراد أسرهم     من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال         ٢٢واملادة  
تحديد الطرد اجلماعي للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وتوفر بعض الضمانات يف حالـة             بال

 لالتفاقيـة األوروبيـة   ٤وباملثل، حتظر الصكوك اإلقليمية، من قبيل الربوتوكول رقم     . الطرد
  .حلماية حقوق اإلنسان، الطرد اجلماعي لغري املواطنني

__________ 

  .٨٦ ، الفقرة٦التعليق العام رقم  )٣٨(
 . بشأن وضع األجانب مبوجب العهد١٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٣٩(
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  االحتجاز -هاء   
أن يعـين   سياسات االحتجاز املتصلة باهلجرة     عن  راهق  لطفل وامل ا غياب منظور    إن -٥٠

األطفال غالباً ما ُيعاملون وُيحتجزون بوصفهم راشدين، حىت يف إطار االحتجـاز اجلزائـي              
ويف بعض احلـاالت، يوضـع      . غري قانونيني يف املستقبل    مهاجريناملقصود منه ردع وصول     

  .الرعايةاألطفال يف أماكن احتجاز املهاجرين كبديل لترتيبات 
وغالباً ما يكون األطفال يف أماكن احتجاز املهاجرين معرضني لظروف غري مالئمة             -٥١

مبا فيهـا الرعايـة   (، وعدم توفر الرعاية الطبية املالئمة     زريةاملة  يعيشاملظروف  ال هاالبتة، مبا في  
ميكـن أن   و .، واالعتداء البدين واجلنسي والعنف، واالكتظاظ والتغذية غري الكافية        )النفسية

، أو ُيفصلوا اعتباطياً عن آبائهم أو غريهـم مـن           ال تربطهم هبم قرابة   ُيحتجزوا مع راشدين    
وبينما ميكن أن ُيحتجز مجيع املهاجرين يف مرافق غري مناسبة، مثل السجون            . أعضاء أسرهم 

 اليت تؤوي جمرمني مدانني، فإن األطفال احملتجزين يف أماكن احتجاز املهاجرين ال ميكنـهم،             
عالوة على ذلك، الوصول إال نادراً إىل مرافق تعليم ولعب وترفيه مالئمـة، وإىل مـوظفني                

وغالباً ما سـيكون األطفـال يف    . بشكل خاصمدربني لتلبية احتياجات األطفال املهاجرين
             رغـم أهنـم   " معاقبتـهم " فهم سبب    ويصعب عليهم أماكن احتجاز املهاجرين مصدومني     

  .)٤٠( جرميةةيمل يرتكبوا أ
وينص القانون الدويل على أنه ينبغي عموماً جتنب احتجاز األطفـال، مبـن فـيهم      -٥٢

وقد أكد املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بـأن           .)٤١(األطفال يف سياق اهلجرة   
وال ينبغي احتجاز األطفال على أسـاس       . )٤٢(احتجاز األطفال ال خيدم أبداً مصاحلهم العليا      

  .)٤٣(هم من حيث اهلجرة أو دخوهلم غري القانوين إىل البلدوضع
          وعندما ُيعترب احتجاز األطفال ضرورة ال بد منها، فإن ذلك ال ينبغـي أن يكـون                -٥٣

، وجيب أن يكون ذلـك      قانوينمربر  ذا االحتجاز   هل أن يكون إال كمالذ أخري، وينبغي دائماً      
وينبغي أن تكـون     . القانون مدة احتجاز قصوى    وجيب أن ُتحدد يف   . )٤٤(ألقصر مدة ممكنة  

جيب أن يكون الطفل قادراً على الطعن بـشكل         كما  هناك مراجعة قضائية لقرار االحتجاز،      

__________ 

، )٢٠٠٨(١٥رقـم    ،القانون الدويل للهجرة     ،   "                              حقوق اإلنسان لألطفال املهاجرين    "                          املنظمة الدولية للهجرة،     )٤٠(
 .٣٣الصفحة 

 بشأن حقوق الطفـل     ١٠ العام رقم    قانظر أيضاً جلنة حقوق الطفل، التعلي     . ٣٧اتفاقية حقوق الطفل، املادة      )٤١(
 .يف قضاء األحداث

)٤٢( A/HRC/11/7 ٦٢، الفقرة. 
 .٦١، الفقرة ٦جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٤٣(
 ).ب(٣٧اتفاقية حقوق الطفل، املادة  )٤٤(
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             فعال يف مشروعية احتجازه أمام حمكمة أو هيئـة خمتـصة أخـرى، وأن حيـصل علـى                 
  .)٤٥(قرار سريع

م مبدأ مجع مشل األسر يف حاالت اهلجرة        دعلوينبغي للسلطات احلكومية اليت تسعى       -٥٤
معاجلة حالة اآلباء واألسر بطرائق ال جمال فيها الحتجاز األطفال          غري القانونية أن تعمل على      

بدالً مـن   " الرعاية"الظروف هو   وينبغي أن يكون املبدأ الواجب تطبيقه يف هذه         . املهاجرين
ألول يف تطبيق بدائل مالئمة لالحتجاز، مثل هنج جزائي أو تأدييب، كما ينبغي النظر يف املقام ا
  .)٤٦(النماذج اجملتمعية ومناذج اخلدمة االجتماعية الفردية

 املطبقة  بقدر الضمانات  ببدائل االحتجاز صارمة     املتعلقةوينبغي أن تكون الضمانات      -٥٥
ه غـري    يف إطار القانون، وأن     حمدد  التدبري البديل  أنيف حاالت االحتجاز، مبا يف ذلك كفالة        

متييزي يف هدفه وأثره، وخيضع للمراجعة القضائية، وأن بإمكان املهاجر أن حيـصل علـى               
الضرورية كبـدائل  التقييدية وينبغي للدول أن تستخدم دائماً أقل الوسائل  .املشورة القانونية

ما سيكون لتطبيق منوذج بديل من أثر ومن املهم، خاصة يف حالة األطفال، فحص  .لالحتجاز
حقوق وكرامة الفرد؛ مثالً، ينبغي توفري رعاية بديلة مناسبة لألطفال املفرج عنهم مـن              على  

  . يف الشوارعحمرومنيمراكز االحتجاز، بدالً من تركهم 
 اليت ميكن فيها احتجاز األطفال املهاجرين بشكل قانوين، تؤكد          النادرة ويف احلاالت  -٥٦

هـذه  وتقـوم   . عدد من الضمانات األساسية   ضرورة تطبيق   املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     
مبدأ وجوب معاملة الطفل املهاجر يف مجيع األوقات بإنسانية وكرامة، على           على  الضمانات  

وجيب السماح لألطفال باالتصال بأسرهم واحلصول      . حنو يراعي االحتياجات اخلاصة للطفل    
الغذاء واملالبس والرعاية الطبية    وينبغي توفري   . السريع على املشورة القانونية والترمجة الفورية     

بشكل كاٍف ومناسب من الناحية الثقافية، وذلك متشياً مع املعايري الدولية، وجيب أن يكون              
  .كل طفل قادراً على الوصول إىل مرافق تعليمية وترفيهية مناسبة

  احلق يف اهلوية ومبدأ مجع مشل األسرة -واو   
طفال الذين يولـدون آلبـاء مهـاجرين غـري          غالباً ما ال ُيسجل عند الوالدة األ       -٥٧

ُيحرم املهاجرون غري القانونيون الذين ال ميلكون وثائق هوية صاحلة مـن            وقد   .)٤٧(قانونيني

__________ 

 .٩احلقوق املدنية والسياسية، املادة العهد الدويل اخلاص ب )٤٥(
ولالطالع على دراسة عن بدائل الحتجاز األطفـال، انظـر          . ٦انظر جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم         )٤٦(

: متــاح علــى املوقــع التــايل ".األطفــال احملتجــزون"االئــتالف الــدويل لــشؤون االحتجــاز، 
http://idcoalition.org/wp-content/uploads/2008/12/children-in-detention.pdf. 

سياق  مليون مولوداً ال يسجلون كل سنة، من بينهم نسبة كبرية من األطفال املولودين يف           ٥٠ُيقدر أن حوايل     ) ٤٧(
  ).٤٢، الصفحة )٢٠٠٤، SRO-Kundig (دليل للربملانيني: ية الطفلاالحتاد الربملاين الدويل، محا(اهلجرة 
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احلق يف تسجيل أطفاهلم يف البلد املضيف، أو إهنم لن يسجلوا أطفاهلم عملياً بسبب خمـاوف        
ئق اإلدارية والعمليـة الـيت      ومن العوا  .أن تكشف السلطات أمرهم وتبعدهم كنتيجة لذلك      

حتول دون تسجيل الوالدات أيضاً عدم معرفة اللغة املستخدمة يف مناذج وإجراءات تـسجيل             
ذلك عواقب وخيمة علـى الطفـل       وقد تترتب على     .الوالدات، ورسوم التسجيل املرتفعة   

  .هذا األمر نتهاكات حقوق اإلنسان لسنوات عديدة إن مل ُيعاجلال وجتعله عرضةكفرد، 
بالتـسجيل الرمسـي    مستوى ما من مستويات الدولة      قيام  "وتسجيل الوالدات هو     -٥٨

وهو باإلضـافة إىل    . )٤٨("سجل دائم ورمسي لوجود طفل ما     وهو  . لوالدة طفل من األطفال   
ذلك وسيلة هامة لضمان حقوق أخرى، مثل احلق يف التعليم والصحة، ويف احلماية من جتنيد               

كن محاية األطفال املسجلني عند الوالدة من انعدام اجلنسية، كمـا           ومي .)٤٩(األطفال واالجتار 
         ميكن محايتهم من اإلجراءات التعسفية من جانب الـسلطات املعنيـة بإنفـاذ القـانون يف               

  .البلد املضيف
 ٢٤ من اتفاقية حقوق الطفل واملـادة        ٨ و ٧قد اعُترف باحلق يف اهلوية يف املادتني        و -٥٩

تسجيل والدة األطفال خطـوة  يشكل و . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن العهد الدويل
وقد أعربت اللجنة املعنية حبقوق الطفل  .أوىل حامسة يف كفالة حقوقهم مجيعاً يف سياق اهلجرة

           األطفـال طـاليب اللجـوء     "بوضوح عن أن احلق يف التسجيل فور الوالدة يشمل أيـضاً            
كـوهنم   كمهـاجرين أو     وضعهم بغض النظر عن جنسيتهم أو       - رينأو الالجئني أو املهاج   

وإلعمال حق الطفل يف التسجيل عند الوالدة بشكل مالئم، جيـب علـى    ".عدميي اجلنسية
 الوالدة يف السجل املدين ذي الصلة، وتزود الطفل بشهادة ميالد تتضمن مجيع             تقيدالدولة أن   

، ومجيع املعلومات املتوفرة املتعلقة     هومكان ميالد مبا فيها اسم الطفل،     ( املعلومات ذات الصلة  
  .، واألمثل أن يكون ذلك دون مقابل، ويكون متاحاً للجميع دون متييز) وأبيههبأم
آبـائهم  ب املنفصلني عن ذويهم   مشل األطفال    مجعوميكن أن ييسر تسجيل الوالدات       -٦٠

على كفالة عدم فصل األطفال  من اتفاقية حقوق الطفل الدول ٩وترغم املادة  .وأفراد أسرهم
ل يف  اطف مشل األسرة على وظيفة وقائية هامة لأل       مجعوينطوي مبدأ    .رغم إرادهتم عن آبائهم   

ويشكل . )٥٠( عن ذويهم  واملنفصلنيسياق اهلجرة، ال سيما يف حالة األطفال غري املصحوبني          
  . مشل األسرة أيضاً عنصراً رئيسياً يف سياسات اإلدماجمجع

__________ 

 .٤٢املرجع نفسه، الصفحة  )٤٨(
حيد من خطر اختطـاف األطفـال أو        "الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن تسجيل الوالدات ميكن أن            )٤٩(

 ). بشأن حقوق الطفل١٧التعليق العام رقم " (بيعهم أو االجتار هبم
 من العهد   ٢٣هنا الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجملتمع يف نصوص منها املادة            ُيعترف باألسرة على أ    )٥٠(

 .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية



A/HRC/15/29 

GE.10-15139 20 

 يبدو أن األنظمة أصبحت أكثر صرامة يف خمتلف البلدان، إذ تفرض قيـوداً              غري أنه  -٦١
واالفتراض الضمين للسياسات يف العديد من      . )٥١(جديدة جتعل مجع مشل األسرة أكثر صعوبة      

 للجنة  ٦الدول هو أن مجع الشمل ينبغي أن حيدث يف البلد األصلي، إال أن التعليق العام رقم                 
ى أن املصاحل العليا للطفل ينبغي أن تكون هي االعتبار األويل، حقوق الطفل ينص بوضوح عل

بأن " خماطر معقولة "مع الشمل يف البلد األصلي عندما تكون هناك         جلوأنه ينبغي عدم السعي     
 ١٠وتنص املادة  ). ٨٢الفقرة  (تؤدي هذه العودة إىل انتهاك حقوق اإلنسان األساسية للطفل          

  . النظر يف مجع الشمل مع مراعاة املصاحل العليا للطفلمن االتفاقية على أنه جيب دائماً

  لصحةا :)٥٢(صول على اخلدمات االجتماعيةاحل -زاي   
 من االتفاقية على أن لكل طفل احلق يف أعلى مستوى صحي ميكن             ٢٤تنص املادة    -٦٢

تـضمن أال   "عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي وحتث الدول على أن          ليف مرافق   وبلوغه  
اللجنـة    وتالحظ  ". رم أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية هذه           ُيح

  عن املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واجب الدولة بأن حتترم احلق يف الصحة           
... مجلة أمور منها عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة جلميع األشخاص مبن فيهم               "طريق  

العالجية ول على اخلدمات الصحية الوقائية      وء واملهاجرون غري الشرعيني للحص    ملتمسو اللج 
وإذ حتظر اللجنة التمييز على أساس اجلنسية، فإهنا تالحظ، مثالً، أن جلميـع             . )٥٣("واملسكنة

األطفال داخل دولة ما، مبن فيهم أولئك الذين ليست لديهم وثائق رمسية، احلق يف احلصول               
  .)٥٤(بتكلفة معقولة صحيةال الرعايةعلى 
لى الرعاية الصحية بعـدد     عصول الفعلي   وميكن أن ُيمنع األطفال املهاجرون من احل       -٦٣

 ؛صول يف غري املتنـاول فالتكاليف املرتفعة ميكن أن جتعل احل :الصريحمن الطرائق عدا احلظر 
حية؛ لى اخلدمة الـص   عصول  ومن شأن شرط الدفع الفوري أو دليل الدفع أيضاً أن يعيق احل           

واستخدام الرعاية واخلدمات الصحية كوسيلة لسياسات مراقبة اهلجرة مثل واجب املشتغلني           
بعاد اإلباملهن الصحية يف اإلبالغ عن املهاجرين الذين ال حيملون وثائق رمسية؛ واخلوف من               

سرهم؛ وأخرياً عدم توفر املعلومات بشأن حقوق املهاجرين وضماناهتم         ألم أو   هلحتجاز  االأو  
 أحد اجملاالت اخلاصة الباعثة علـى القلـق يف   ويتمثل .فيما يتعلق باخلدمات والسلع الصحية

__________ 

تشرين " (صحيفة وقائع بشأن أثر األزمة االقتصادية على اهلجرة وحقوق الطفل         "الفريق العاملي املعين باهلجرة،      )٥١(
 ).٢٠٠٩أكتوبر /األول

 E/2010/89فوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي،            انظر تقرير م   )٥٢(
 ).سيصدر قريباً(

                               بشأن احلق يف أعلى مـستوى         ١٤                                                                                اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم               )٥٣(
   ).  ١٢      املادة  (              صحي ميكن بلوغه 

 .٢٠ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم اللجنة املعنية باحلقوق   )٥٤(



A/HRC/15/29 

21 GE.10-15139 

حتصني األطفال؛ فالعديد من األطفال املهاجرين غري قادرين على احلصول على التحصينات             
  . صحتهم على األمد الطويلا يؤثر يفمميف الوقت املناسب، 

  السكن :صول على اخلدمات االجتماعيةاحل -حاء   
ن وأسرهم يف سكن دون املستوى املقبول، سـواء         و األطفال املهاجر  يعيشغالباً ما    -٦٤

 القانوين مينعهم من االسـتئجار      وضعهم، أو ألن    ات املرتفعة ألهنم ال يستطيعون دفع اإلجيار    
ومفصولة ضموا إىل جاليات الشتات اليت تعيش يف أجزاء متداعية          بصورة قانونية، أو ألهنم ان    

 املنازل، يف سكن مكتظ خدم، مبن فيهم  العاملونوميكن أن يعيش األطفال .ن املدينةع مكانيا
   .)٥٥(وغري صحي يوفره أرباب العمل

 مالئم من اتفاقية حقوق الطفل حبق كل طفل يف مستوى معيشة            ٢٧وتعترف املادة    -٦٥
 الدول إىل تقدمي املـساعدة      وتدعوجتماعي،  االخالقي و األروحي و العقلي و البدين و ال هلنمو

وقد أشارت اللجنـة    . بس والسكن املادية وبرامج الدعم، ال سيما فيما يتعلق بالتغذية واملال        
احلق يف السكن الالئق ينطبق علـى       "املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل أن        

من حق األفراد، وكذلك األسر، أن يتمتعوا بالسكن الالئق بغض النظر عـن             "وأن  " اجلميع
          أو وضع آخر أو عوامـل أخـرى مـن          مسنهم أو وضعهم االقتصادي أو فئتهم أو انتساهب       

   .)٥٦("هذا القبيل
متركزة أكثر من غريها يف األحياء "وقد أعربت اللجنة عن قلقها ألن األسر املهاجرة     -٦٦

وأوصت " ية الفقرية اليت تتسم مبجمعات سكنية كبرية ورديئة النوعية تفتقر إىل الصيانة           السكن
التنفيذ الفعال للتشريعات احلالية املتعلقة مبكافحة التمييز يف جمال السكن، مبا يف ذلك "بضمان 

  .)٥٧("املمارسات التمييزية اليت تقوم هبا جهات فاعلة يف القطاع اخلاص
 ينبغي عـدم طـرد األطفـال     هة األوروبية للحقوق االجتماعية أن    وقد قررت اللجن   -٦٧

املهاجرين غري القانونيني من مراكز االستقبال بعد فشل إجراءات اللجوء، مالحظة أن مـن              
، وأن أي حـل آخـر       إقليمهااملطلوب من الدول أن تقدم املأوى املالئم جلميع األطفال يف           

  .)٥٨( وال يراعي حالة األطفال اهلشة بشكل خاصسيكون منافياً الحترام كرامتهم اإلنسانية

__________ 

 ).٢٠٠٧اململكة املتحدة،  (األطفال املتنقلونإنقاذ الطفولة،  )٥٥(

 . بشأن احلق يف السكن الالئق٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم    )٥٦(

، املالحظـات اخلتاميـة بـشأن فرنـسا،                                     واالجتماعيـة والثقافيـة                                         اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية          )٥٧(
E/C.12/FRA/CO/3. 

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠، ٤٧/٢٠٠٨، القضية احلركة الدولية للدفاع عن األطفال ضد هولندا )٥٨(
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  التعليم :صول على اخلدمات االجتماعيةاحل -طاء   
انونية إلعمال حقهـم يف     ميكن أن يواجه األطفال يف سياق اهلجرة عوائق عملية وق           -٦٨

 ،اخلوف من أن ُيبلغ عن حالتهم غـري القانونيـة         وقد مينعهم من االلتحاق باملدارس      . التعليم
وميكن أن يواجـه    . عدم القدرة على دفع الرسوم وشراء البذالت واملواد الدراسية        ذلك  وك

األطفال املهاجرون أيضاً كره األجانب والعنصرية يف قاعة الدراسة، أو الضغط من أسـرهم              
  .  املدرسيالتسرب معدالتارتفاع للحصول على دخل، مما يؤدي إىل 

، منو األطفال ومحايتهم   للتعليم يف    األساسيةوإذ تعترف اتفاقية حقوق الطفل باألمهية        -٦٩
 على ضرورة أن يكون التعليم االبتدائي متاحاً يف كل مكان وجمانـاً             ٢٨فإهنا تنص يف املادة     

 هـا أن تشجع الدول تطوير خمتلف أشكال التعليم الثانوي، مبا في         ضرورة  على  و،  "للجميع"
وباإلضافة إىل ذلك، تنص االتفاقية  .طفلجعلها متاحة ويف متناول كل والتعليم العام واملهين، 

 واملهنية متـوفرة جلميـع األطفـال ويف      التعليميةعلى ضرورة جعل املعلومات واإلرشادات      
أفـراد   من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين و٣٠وتنص املادة  .متناوهلم

         ، علـى  وضـعهم بغض النظر عن أسرهم، اليت تنطبق على مجيع العمال املهاجرين وأسرهم،        
لكل طفل من أطفال العامل املهاجر احلق األساسي يف احلصول على التعليم علـى              " :ما يلي 

وال جيوز رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق        .أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية       
بب الوضع غري النظامي من حيث      باملؤسسات احلكومية للتعليم قبل املدرسي أو باملدارس بس       

          اإلقامة أو االستخدام ألي من األبوين، أو بسبب الوضع غري النظـامي إلقامـة الطفـل يف                
  ".دولة العمل

جتنب التفريق العنصري يف    " الدول إىل    يوقد دعت جلنة القضاء على التمييز العنصر       -٧٠
           طنني تقوم على أسـاس العـرق أو اللـون         املدارس وتطبيق معايري خمتلفة يف معاملة غري املوا       

أو النسب أو األصل القومي أو العرقي يف املدارس االبتدائية واملتوسطة، وفيما يتعلق بالوصول    
   .)٥٩("إىل مراحل التعليم العايل

إىل التعليم أحد تدابري     وأكدت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أن الوصول        -٧١
           صة اليت ُتلزم الدول األطراف على االمتثال هلا، كـذلك يف حالـة األطفـال يف   احلماية اخلا 
  .)٦٠(سياق اهلجرة

__________ 

 .٣٠جلنة القضاء على التمييز العنصري، التعليق العام رقم  )٥٩(

،  الفتاتني يني وبوسيكو ضد اجلمهوريـة الدومينيكيـة        قضيةن،  حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسا    انظر   )٦٠(
 .١٨٥، الفقرة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٨احلكم املؤرخ 
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  األطفال املهاجرون والعمل - ياء  
مثلما يشارك معظم املهاجرين الراشدين بطريقة ما يف عامل العمل، فإن نسبة كـبرية       -٧٢

 وبينما يهاجر بعض األطفال لوحـدهم    .من األطفال املتنقلني يعملون وسيحتاجون إىل محاية      
قة لدعم أسرهم، وهنـاك     حبثاً عن العمل، فإن آخرين سيبدؤون العمل يف بلد املقصد كطري          

. ون إىل العمل عندما يهاجر آباؤهم أو َمن يتولون رعايتهم، تاركينهم وراءهم           أآخرون سيلج 
وأن محايـة    )٦١(ادفنيليسا بالضرورة متـر   " االستغالل" و "العمل" بأن ومن املهم االعتراف  

حقوق األطفال الذين يعملون، إىل جانب جهود حثيثة حلظر العمل الضار، ميكن أن يساعد              
 للقبول للعمل دنياوينبغي أن تشمل هذه احلماية حتديد سن  .على وضع سياسات أكثر فعالية

وكفالة حق  ،العنف، ودعم احلق يف التعليم، وضمان الترفيه     ، ومحاية األطفال من   )انظر أدناه (
  .الطفل يف الصحة، مبا يف ذلك محاية الصحة املهنية

واعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقيتني تتعلقان حبالة األطفال املهـاجرين الـذين              -٧٣
 تلزم الدول بإلغاء عمل الطفل وزيادة السن الدنيا للقبول للعمل   ١٣٨فاالتفاقية رقم   . يعملون
"  سـنة  ١٥أال تقل عن    "ى أن السن الدنيا للعمل ينبغي       وتنص عالوة على ذلك عل    . تدرجيياً

الذي حيتمـل  "الذي ُيعرَّف على أنه العمل (وأنه ينبغي محاية مجيع األطفال من العمل اخلطري     
وباملثل، تقتضي اتفاقية حقوق الطفل . ")أن يعرض صحة أو سالمة أو أخالق الشباب للخطر

 ١٨٢وتعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        . للعملمن الدول أن حتدد سناً دنيا للقبول        
عرض هلا أي طفل، مبا فيها أشكال الرق، واستعباد ت، اليت ينبغي أال ي الطفلأسوأ أشكال عمل 

العمل لساعات  "شمل  ي األخري على أنه     اوقد فُسر هذ  . املدين، وممارسة البغاء، والعمل اخلطر    
الطفل مقيداً بشكل غري معقول يف مباين رب        أو العمل يف األماكن اليت يكون فيها        ... طوال  
ن الذين يعيـشون ويعملـون يف املعامـل         و املنازل، أو العامل   خدم، الذي ُيقصد منه     "العمل

وتنطبق مجيع أحكام االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع          . )٦٢(واملعامل املستغلة للعمال  
رين العمال، رغم أن االتفاقيـة ال       العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أيضاً على األطفال املهاج       

  .تشري صراحة إىل حالة األطفال الذين يهاجرون لوحدهم للعمل
تنظيم بيئة وشروط عمل املراهقني الـذين       "وقد دعت جلنة حقوق الطفل الدول إىل         -٧٤

، وتالحظ أنه، يف    ١٢وتواصل اللجنة مناقشة هذه املسألة يف التعليق العام رقم          . )٦٣("يعملون

__________ 

 .٥٢، الصفحة "حقوق اإلنسان لألطفال املهاجرين" )٦١(

وباإلضافة إىل ذلـك،    . ١٩٩٩ بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال،       ١٩٠منظمة العمل الدولية، التوصية رقم       )٦٢(
تفاقية حقوق الطفل األطفال من العمل اخلطر والعمل الذي ميكن أن يؤثر يف تعلـيمهم                من ا  ٣٢حتمي املادة   

 من امليثـاق الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية      ١٠ من املادة ٣وتنص الفقرة  . وأخالقهم وصحتهم 
 .واالجتماعية والثقافية على محاية مماثلة

 .قني ومنائهم بشأن صحة املراه٤جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٦٣(
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هبا اتفاقيات منظمـة العمـل      طفال العاملني الذين يقل سنهم عن السن اليت تسمح          حالة األ 
ينبغي إشراكهم يف البحث عن حل، حيترم القيود االقتصادية واالجتماعية اهليكليـة            "الدولية  
  .)٦٤("السياق الثقايف الذي يعمل ضمنه هؤالء األطفالوكذا 

  دان املنشأمحاية األطفال الذين تركهم آباؤهم يف بل -كاف   
األطفال الـذين    "عبارةأشار املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل أن           -٧٥

 أو بلدان   ةم األصلي اهناألطفال الذين نشؤوا يف بلد    "شري إىل   ت" هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم   
  .)٦٥("هاجر ذووهم من القّيمني عليهم الذين ة املعتادإقامتهم
 اهلجرة على األطفال الذين هاجر ذووهم وتركوهم خلفهم،         ومن الصعب تقدير أثر     -٧٦

إذ إن بعض األطفال سيستفيدون من هجرة آبائهم، مبن فيهم أولئك الذين يتلقون حتويالت              
تسمح هلم بالذهاب إىل املدرسة، أو حتسني وضعهم السكين، أو احلصول علـى خـدمات               

اإلمهال الرمسي، واالعتداء البدين    غري أن آخرين ميكن أن يعانوا من احلرمان و        . صحية أفضل 
أحد الوالدين أو كليهما    " ختلي"واجلنسي من األقارب والكفالء، والصدمة النفسية من جتربة         

وميكن أن يعاين األطفال الذين تركهم آباؤهم خلفهم من الوصم االجتماعي، والدين،            . عنهم
 بأدوار اجتماعية وأسرية    والضغط من مقرضي األموال، واملهربني، وُيرغموا على االضطالع       

  .تتجاوز كثرياً سنهم ومستوى نضجهم
والحظ املقرر اخلاص أن أحد العوامل الرئيسية يف حتديد أثر اهلجرة على األطفـال               -٧٧

            الدولـة املـسؤولة سياسـات      ت به ذفنالذي  دى  امل سيكون    خلفهم الذين تركهم آباؤهم  
          احلالـة تـستهدف معاجلـة     سياسـات   اختـاذ    وينبغي. )٦٦(حمددة حلماية هؤالء األطفال   

مبا فيـه العنـف     ( هلؤالء األطفال، وحتميهم من االستغالل والعنف        ةاالقتصادي - ةاالجتماعي
وعند االقتضاء، ينبغي للدولة أن تعني وصـياً شـرعياً    .، ومتكن صوهتم من أن ُيسمع)املرتيل

  .هلؤالء األطفال
ذووهم وتركوهم خلفهم يف سياق اهلجرة ذات أمهيـة         وحالة األطفال الذين هاجر       -٧٨

فعند اإلمكان ومن أجل املصاحل العليـا      . أيضاً يف سياسات مجع مشل األسرة يف بلدان املقصد        
وينبغي أال تكـون    . )٦٧(لألطفال، ينبغي للدول أن متكنهم من اللحاق بآبائهم الذين هاجروا         

  .رينفرص مجع الشمل هذه متوقفة على وضع اآلباء كمهاج
__________ 

 . إليهأن ُيستمع بشأن حق الطفل يف ١٢جلنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم  )٦٤(

)٦٥( A/HRC/11/7 ٤٥، الفقرة. 

 .٤٨املرجع نفسه، الفقرة  )٦٦(

تضمن الدول األطراف عـدم فـصل       " من اتفاقية حقوق الطفل على أن        ٩ من املادة    ١من مث، تؤكد الفقرة      )٦٧(
 الدول إىل النظر يف طلبات مجع مشل        ١٠ من املادة    ١ما تدعو الفقرة    ، بين "الطفل عن والديه على كره منهما     
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املمارسة احلديثة، مبا فيها اجلهود واالستراتيجيات املشتركة، حلمايـة          -خامساً  
  حقوق الطفل يف سياق اهلجرة

 احلكومات، واملنظمات الدولية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان،         اختذتلقد   -٧٩
خمتلـف  واملنظمات غري احلكومية، وغريها من اجلهات املعنية جمموعة من املبادرات علـى             

وتقدم الفروع التالية نظـرة عامـة       . )٦٨(املستويات حلماية حقوق األطفال يف سياق اهلجرة      
  .)٦٩(احلديثة يف هذا الصدد مقتضبة وغري شاملة عن بعض املمارسات

  اعتبارات عامة  -ألف   
          ملمارسة احلديثة بشأن املسائل العامـة املتـصلة باألطفـال يف          عن ا فيما يلي أمثلة     -٨٠

  :سياق اهلجرة
 من دستور إكوادور حبق مجيع األفراد يف اهلجرة، وتنص          ٤٠تعترف املادة    )أ(  

   بسبب وضعه كمهاجر؛كذلك أو يعترب  على أنه غري قانوينف أي شخصعلى أال ُيعرَّ
عقب مراجعة   (٢٠٠٩حتدد تشريعات جديدة صدرت يف نيوزيلندا يف عام          )ب(  

 الثامنة عشرة، متشياً مع اتفاقيـة حقـوق          سن  دون الطفل على أنه شخص   ) لقانون اهلجرة 
وتقتضي التشريعات أيضاً إعطاء األطفال فرصة اإلعراب عن آرائهم لُتؤخـذ هـذه    .الطفل

  اآلراء يف احلسبان يف اإلجراءات اليت تؤثر فيهم؛
تـسوية وضـع     ل ، أنشأت األرجنتني برنامج باتريا غراندي     ٢٠٠٦يف عام    )ج(  

ال حيمـل    مهاجراً   ٧٧٦ ٧٤٢إما اإلقامة املؤقتة أو الدائمة ملا جمموعه        املهاجرين، الذي منح    
  يب؛و من بلدان السوق املشتركة للمخروط اجلنوثائق رمسية

__________ 

وقد دعت جلنة حقوق الطفل الـدول بانتظـام، يف مالحظاهتـا            ". بطريقة إجيابية وإنسانية وسريعة   "األسرة  
، CRC/C/15/Add.248انظـر، مـثالً،   . اخلتامية، إىل تيسري مجع مشل األسرة من أجل املصاحل العليا للطفـل        

 .٦ الفرع السابع من التعليق العام رقم وكذلك
العمليـات االستـشارية    "انظر املنظمة الدولية للـهجرة،      (تكمل هذه املبادرات عمليات استشارية إقليمية        )٦٨(

-http://www.iom.int/jahia/Jahia/policy: متاح على املوقع التايل على اإلنترنـت      " اإلقليمية حسب املناطق  

research/regional-consultative-processes/rcps-by-region(،         واملنتدى العاملي املتعـدد األطـراف املعـين
 .باهلجرة والتنمية على الصعيد الدويل

. يانات وردت هلذه الدراسة من الدول وغريها مـن اجلهـات املعنيـة            أُخذ العديد من املبادرات التالية من ب       )٦٩(
 /http://www2.ohchr.org/english/issues/migration :نظر املوقع التايل على اإلنترنـت     لألغراض املرجعية، ا  

consultation/index.htm . اخلصوص اليونيسيف، أمثلة عن املمارسة اجليدة يف تنفيذ إطار العمـل     وانظر على 
، املتاح أيضاً علـى صـفحة       )٢٠١٠مايو  / أيار ١٨مشروع  (الدويل حلماية حقوق الطفل يف سياق اهلجرة        

 .اهلجرة ملوقع مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على اإلنترنت
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أنشأت منظمة األمم املتحـدة للطفولـة، وإدارة الـشؤون االقتـصادية             )د(  
ألمم املتحـدة   واالجتماعية، والوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب قاعدة بيانات ا          

 للهجرة على نطاق العامل، اليت تضم كل البيانات املتاحة للعموم بشأن أعداد املهاجرين على             
الصعيد الدويل، مفصلة حسب السن واجلنس وكذلك حسب بلد املولد واجلنـسية لتيـسري          

  .اهلجرة البحث ووضع السياسات بشأن املسائل املتصلة باألطفال يف سياق

  قتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلقوق اال  -باء   
  : املمارسة احلديثة بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةعلىفيما يلي أمثلة  -٨١

لـى  عصول مجيع املهاجرين يف أراضيها      ح ترينيداد وتوباغو إمكانية     أقرت )أ(  
  ؛الرعاية الصحية

غـري القـانونيني    تسمح املساعدة الطبية احلكومية يف فرنسا للمهـاجرين          )ب(  
أكثر من ثالثة أشهر والذين يقل دخلهم عن مـستوى  منذ وأبنائهم، الذين يقيمون يف فرنسا   

  املساعدة العامة عند استيفاء بعض الشروط؛ب املدعومةاحلصول على الرعاية الصحية بمعني، 
هناك إشارات صرحية إىل احلق يف التعليم للمهاجرين غـري القـانونيني يف              )ج(  
ويف هولندا، متنع تشريعات حمـددة تتعلـق باملدرسـة           .ت بلجيكا وإيطاليا وهولندا   تشريعا

 قبل قبوله   كمهاجراالبتدائية والثانوية على السواء املسؤولني من التحقيق يف وضع أي طفل            
  .يف املدرسة

  االحتجاز -م جي  
  : املمارسة احلديثة بشأن احتجاز األطفال املهاجرينعلىفيما يلي أمثلة  -٨٢

، أُفرج عن معظم األطفال وأفراد أسرهم من مراكز احتجاز          ٢٠٠٥يف عام    )أ(  
نبغـي أن   ر ال ي  علـى أن القـصّ    " كمبدأ" وُعّدل قانون اهلجرة للتأكيد      ةسترالياألاملهاجرين  

  ؛ُيحتجزوا إال كمالذ أخري
، أعلنت احلكومة اجلديدة يف اململكة املتحدة عن هناية         ٢٠١٠مايو  /يف أيار  )ب(  
  ت احتجاز األطفال املهاجرين وطاليب اللجوء يف مراكز االحتجاز؛سياسا

            أدرجت بنما يف تشريعاهتا حظراً الحتجاز املهاجرين الذين يقـل سـنهم            )ج(  
   عاماً؛١٨عن 

أدرجت مجهورية فرتويال البوليفارية صراحة عدة بـدائل لالحتجـاز يف            )د(  
دوري، واإلقامة املوجهة، وتقـدمي كفالـة       البالغ  اإلتشريعاهتا اخلاصة باهلجرة، مبا يف ذلك       

  ).تراعي الظروف االقتصادية للمهاجر(
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  السوابق القضائية الوطنية -دال   
  :تبني احلالتان التاليتان املمارسة احلديثة يف السوابق القضائية الوطنية -٨٣

سـياق   إليه يف    أن ُيستمع أيدت احملكمة الدستورية اإلسبانية حق الطفل يف         )أ(  
  ؛)٧٠(األطفال غري املصحوبني الذين يواجهون اإلعادة إىل الوطن أو اإلبعادحاالت 
 ٢٠٠٤يف عـام    ) شعبة ترانسفال (منعت احملكمة العليا يف جنوب أفريقيا         )ب(  

. إبعاد جمموعة من األطفال املهاجرين غري املصحوبني احملتجزين يف مركز لإلعادة إىل الـوطن     
از هؤالء األطفال غري قانوين وينبغي أن ينتهي فوراً، مالحظة أنه           والحظت احملكمة أن احتج   

عالوة على ذلك، إن الطريقة اليت ُيبعد هبا هؤالء األطفال ليست غري قانونية فحسب، بـل                "
  .)٧١("هي خمجلة

  السوابق القضائية اإلقليمية -هاء   
  : السوابق القضائية اإلقليميةعلىفيما يلي أمثلة  -٨٤

، نظـرت اللجنـة     )٧٢(االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان ضد فرنسا     يف قضية    )أ(  
 )احلق يف الرعاية الصحية    (١٣األوروبية للحقوق االجتماعية يف شكوى قائمة على املادتني         

من امليثاق االجتماعي األورويب، وقررت أن التشريعات أو املمارسـة          ) حقوق الطفل  (١٧و
 من احلق يف املساعدة     ،ولو كانوا غري قانونيني   ،  )لخاصة األطفا (ملواطنني األجانب   االيت حترم   

  داخل إقليم الدولة الطرف منافية للميثاق؛ الطبية
بتت حمكمة البلدان    ،)٧٣(يني وبوسيكو ضد اجلمهورية الدومينيكية    يف قضية    )ب(  

األمريكية حلقوق اإلنسان يف حالة األطفال املولودين يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة آلبـاء              
وقضت احملكمة بأن وضع شخص     . فيما يتعلق بتسجيل الوالدات واحلق يف التعليم      مهاجرين  

ما كمهاجر ال ُينقل إىل أبنائه، وأن التطبيق التمييزي لقوانني وأنظمـة اجلنـسية وتـسجيل           
الوالدات جتعل بعض األطفال عدميي اجلنسية، وغري قادرين على احلصول على حقوق حامسة             

  . مسجل قانوناً، وعلى املساواة يف احلماية أمام القانونأخرى يف التعليم، وعلى اسم

__________ 

 .٢٠٠٨ديسمرب /انون األول ك٢٢  املؤرخة١٨٣/٢٠٠٨القضية رقم  )٧٠(
 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٣ املؤرخة ٢٢٨٦٦/٠٤القضية رقم  )٧١(

  .    ٢٠٠٣ /  ١٣           الشكوى رقم  )٧٢(

            )السلـسلة جـيم   (ق اإلنـسان    حمكمة البلدان األمريكيـة حلقـو      (٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٨احلكم املؤرخ    )٧٣(
 )).٢٠٠٥(١٣٠رقم 
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  اتساق السياسات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل -واو   
  : على مجيع األصعدةالسياساتفيما يلي تطورات حديثة يف كفالة اتساق  -٨٥

ياً ، أنشأت الوزارة اهلنغارية للتعليم والثقافة فريقاً عامالً معن        ٢٠٠٣يف عام    )أ(  
 هذا الفريق مجيع الوزارات، واملنظمات الدولية، واخلـرباء         ويضم .بتعليم األطفال املهاجرين  

وهدف الفريـق   . األكادمييني، واملنظمات غري احلكومية، واملعلمني، ومديري املدارس املعنيني       
العامل هو تقاسم أفضل املمارسات، وتبادل املعلومات، وتنـسيق األعمـال فيمـا يتعلـق          

  فال املهاجرين؛باألط
انضمت الدائرة االحتادية الروسية لشؤون اهلجرة إىل مفوضية األمم املتحدة            )ب(  

ـ ( للتربية والعلـم والثقافـة       السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة      ، )سكواليون
واليونيسيف، ومنظمات غري حكومية لتقدمي الدعم االجتمـاعي إىل األطفـال املهـاجرين             

واتُّخذت إجراءات مشتركة لتقدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل األطفـال           .  بالرتاعات املتأثرين
  الضحايا وهتيئة الظروف املالئمة إلعادة تأهيلهم االجتماعي والنفسي؛

خاصـة وزارة اخلارجيـة،     (وضعت عدة وكاالت حكومية يف املكسيك        )ج(  
ية، منوذجاً متكامالً حلمايـة     ، إىل جانب وكاالت دول    )ومعهد اهلجرة، ووكالة الرفاه الوطين    

األطفال املهاجرين غري املصحوبني من خالل مائدة مستديرة مشتركة بني املؤسسات بـشأن             
 ٦٨، عينت حكومة املكسيك     ٢٠٠٧ويف عام   . األطفال غري املصحوبني والنساء املهاجرات    

  ضابطاً حلماية األطفال؛
 )٧٤(ية خطـة العمـل    ، اعتمدت املفوضية األوروب   ٢٠١٠مايو  / أيار ٦يف   )د(  

، اليت هتدف إىل زيادة محاية األطفال غـري        )٢٠١٤-٢٠١٠(ر غري املصحوبني    املتعلقة بالقصّ 
وتتضمن خطة العمل التزاماً مبعايري اتفاقية حقوق       . املصحوبني الذين يدخلون االحتاد األورويب    

ايـة الطفـل يف   الطفل، مثل مبدأ املصاحل العليا للطفل، وتربز احلاجة إىل دعم تطوير نظم مح          
  بلدان املنشأ؛

مـن  نقاط اتصال وطنية تلتقي بانتظام      لشأ جملس دول حبر البلطيق شبكة       أن  )ه(  
 وغري املصحوبني الوافدين    املنفصلني عن ذويهم  بناء نظم لتلبية احتياجات مجيع األطفال       أجل  

  ؛)٧٥(إىل املنطقة
سـيوية مبـادئ    اعتمدت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف املنطقة اآل        )و(  

، خالل املؤمتر الدويل حلقوق اإلنـسان       ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١سيول التوجيهية يف    
__________ 

ر غـري    خطة عمل بـشأن القـصّ      -ان األورويب واجمللس     من املفوضية إىل الربمل    اناملفوضية األوروبية، بالغ   )٧٤(
 .(COM (2010)213/3)املصحوبني 

 .http://www.childcentre.info/contactpoints/index.htmlانظر  )٧٥(
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وتربز هذه الوثيقـة إجـراءات حمـددة لتعزيـز ومحايـة حـق                       . واجملتمع املتعدد الثقافات  
  ؛العمال املهاجرين

ياق واليتها،  وضعت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، يف س         )ز(  
 بـشأن    عملية اليت تقدم إرشادات   ،)٧٦( رمسياً املبادئ التوجيهية لتحديد املصاحل العليا للطفل     

وُتجرى عمليات حتديد املصاحل العليا من خالل إنـشاء          .لألطفالطريقة حتديد املصاحل العليا     
  ؛ إجراءات تشغيل قياسيةووضعفريق للتحديد، 

 األمم املتحدة وغريها     وكاالت جرة فريق مكون من   الفريق العاملي املعين باهل    )ح(  
 تنسيقاً ملعاجلة مسألة اهلجرة الدولية، بوسائل       أكثرمن الوكاالت اليت هتدف إىل تشجيع هنج        

خاص على أثر اهلجـرة      ويركز الفريق بشكل  . منها تعميم هنج حقوق اإلنسان على اهلجرة      
  .)٧٧(على األطفال

  االستنتاجات والتوصيات -سادساً 
ومـع   .إن محاية حقوق مجيع األطفال يف سياق اهلجرة مـسألة بالغـة األمهيـة    -٨٦

االعتراف بأن لدى األطفال مواطن ضعف واحتياجات خاصة وأهنم ميكـن أن خيـضعوا              
 عـن   مفتعلللتمييز والعنف واالعتداء يف سياق اهلجرة، ينبغي أال ُتفصل حالتهم بشكل            

أحسن طريقة حلماية حقوق الطفل يف هذا السياق و .الراشدين  أسرهمآبائهم وأفرادحالة 
هي كفالة أن سياسات اهلجرة بشكل عام ال جترم املهاجرين، وليست متييزية يف هـدفها               
وأثرها، وتعاجل عملية اهلجرة بأكملها من منظور الطفل ومن منظور جنساين، وتقوم على             

نسقة بني مجيع أصـحاب      وم ،قواعد ومعايري حقوق اإلنسان وحتترمها، وتقوم على األدلة       
   .املصلحة املعنيني

وهلذا الغرض، يوصي املفوض السامي باختاذ تدابري فعالة لكفالة محايـة حقـوق              -٨٧
  :اإلنسان جلميع األطفال يف سياق اهلجرة، مبا يف ذلك ما يلي

ينبغي للدول أن تدمج حقوق ومشاركة األطفال يف صـياغة وتنفيـذ             )أ(  
نظمة اإلدارية ذات الصلة، مبا فيهـا الـسياسات املتعلقـة           ورصد مجيع التشريعات واأل   

. بالطفولة واخلطط املتعلقة باحلصول على اخلدمات األساسية، فضالً عن سياسات اهلجرة          
وعند االقتضاء، ينبغي إعطاء املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وأمناء املظامل والية لرصد      

  ؛وتعزيز ومحاية حقوق األطفال يف سياق اهلجرة
__________ 

 UNHCR, UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best :انظر املوقع التايل على اإلنترنت ) ٧٦(

Interests of the Child, May 2006. Available from http://www.unhcr.org/refworld/docid/447d5bf24.html.  
 .http://www.globalmigrationgroup.org/migration_and_children.htm: انظر املوقع التايل على اإلنترنت )٧٧(
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ينبغي تقدمي تدريب كاٍف جلميع املسؤولني احلكوميني وموظفي القطاع           )ب(  
 مع األطفال يف سياق اهلجرة، مبا يف ذلك سلطات مراقبة احلـدود  يتعاملوناخلاص الذين  

واألفراد العاملون يف مراكز االحتجاز، وذلك لتطبيق هنج يراعي مصلحة الطفل وقـائم             
وينبغـي أن    . ضعف الطفل املتنقل واحتياجاته وحقوقه     على احلقوق، مما يراعي بالتحديد    

  تكون مبادئ اتفاقية حقوق الطفل جزءاً ال يتجزأ من هذا التدريب؛
 تقتـضي ينبغي أن تتجنب الدول وتلغي القوانني واألنظمة اإلدارية اليت           )ج(  

اهليئـة  مبا يف ذلك يف جماالت تقدمي اخلدمات، والشرطة احمللية، و         (من املوظفني العموميني    
أن يبلغوا عن وجود مهاجرين غري قانونيني إىل سـلطات اهلجـرة، وكـذلك              ) القضائية

وينبغي للدول أن تتخذ     .التشريعات اليت جترم تقدمي املساعدة إىل املهاجرين غري القانونيني        
إجراءات لكفالة حلول دائمة حلالة األطفال املهاجرين غري القانونيني، مبا يف ذلك النظر يف  

  ؛جزائي هنج  اختاذ بدالً منووقائيج تسوية الوضع، من خالل هنج متكامل برام
ينبغي للدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني إعطاء األولوية جلمع           )د(  

بيانات مفصلة حسب السن واجلنس عن حالة حقوق اإلنسان لألطفال يف سياق اهلجرة،             
  قوانني اهلجرة؛إنفاذ غراض مع كفالة عدم استخدام أنشطة مجع البيانات هذه أل

ينبغي للدول أن تعمل على حتقيق اتساق السياسات بشأن اهلجرة علـى    )ه(  
 الوطين واإلقليمي والدويل، بوسائل منها كفالة سياسات ونظم منسقة عرب احلدود            الُصُعد

  .حلماية الطفل تكون متمشية متاماً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

        


